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resumo 
 
 

As mudanças sociais que, na actualidade, pressionam e desafiam 
a Escola, nomeadamente quanto aos papéis, funções e 
desempenho dos professores, implicam a necessidade de repensar 
a sua formação para que possam responder mais adequadamente 
aos desafios emergentes. Estes têm particularmente a ver com os 
novos saberes que essas condições exigem a todos os cidadãos e 
que são entendidos, do ponto de vista epistemológico, como 
saberes para agir responsavelmente.  
Assim, o principal objectivo deste estudo consiste em aprofundar o 
conhecimento acerca das ambiências e culturas de formação inicial 
de professores do 1. º Ciclo do Ensino Básico na Universidade de 
Aveiro, nomeadamente dos processos de supervisão ao nível da 
disciplina de Prática Pedagógica, tendo em consideração que as 
características de monodocência dos profissionais deste ciclo de 
ensino pressupõem um perfil de competência específico.  
A investigação, de natureza qualitativa, desenvolveu-se de acordo 
com as abordagens próprias da complexidade e da sistémica, das 
quais relevamos os princípios da totalidade em que os fenómenos 
são percebidos como sistemas globais e dinâmicos e da 
recursividade ao admitirmos a possibilidade de uma relação 
dialéctica entre os diversos subsistemas considerados.  
Do ponto de vista metodológico, no sentido de construir uma visão 
integrada do objecto em estudo, foi utilizado um conjunto de 
procedimentos específicos (mixed-methods), nomeadamente 
análise documental, inquirição por questionário e por entrevista 
semi-estruturada. O questionário foi aplicado à totalidade de 
licenciados em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico pela 
Universidade de Aveiro, compreendendo o período de 1998 até 
2005. A entrevista foi realizada junto de supervisores (cooperantes 
e institucionais) que vêm acompanhando os núcleos de Prática 
Pedagógica, no decurso e ao longo do 4.º ano da referida 
Licenciatura. 
Quanto aos resultados do estudo, estes podem ser lidos em função 
de três eixos. Relativamente ao primeiro, que genericamente se 
refere à evolução dos saberes básicos dos alunos, os contributos 
parecem sugerir a necessidade de alicerçar os processos de 
ensino/aprendizagem não apenas nas literacias ler, escrever e 
contar, como também no desenvolvimento de saberes básicos de 
natureza geral e transversal, percebidos como competências, tais 
como aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a 
comunicar e a resolver problemas, numa perspectiva de aprender a 
ser. 
 



 
 

O segundo eixo de leitura tem a ver com as competências 
requeridas aos professores para o desenvolvimento desses 
saberes estruturantes. De acordo com os dados recolhidos na fase 
extensiva do estudo, estes parecem coerentes com a revisão de 
literatura realizada, bem como com os normativos legais que, em 
Portugal, enquadram o perfil de desempenho dos professores do 
1.º Ciclo. Porém, sugerem a necessidade de interligar as 
dimensões saber, saber-fazer e saber ser, com ênfase nesta 
última. À semelhança dos resultados referidos no ponto anterior, 
também o referencial de competências proposto para os 
professores integra as dimensões saber, saber fazer e saber ser, 
no qual são valorizadas as competências de reflexão crítica, de 
aprender a aprender e, de igual forma, o conhecimento profissional 
nas suas múltiplas dimensões.  
O terceiro eixo relaciona-se com a qualidade das ambiências e 
culturas de formação e supervisão. De forma geral, os dados 
apontam que ambientes que possibilitem uma dimensão de prática 
curricular alargada em contextos diversificados, que valorizem os 
princípios da pessoalidade e respeito pelo Outro e que estimulem a 
reflexão crítica, a auto-implicação dos formandos, o 
desenvolvimento de competências pessoais e de desenvolvimento 
profissional (destacando-se as competências para aprender a 
aprender, a comunicar, a investigar e reflectir), parecem adequar-
se melhor ao desenvolvimento pessoal e profissional destes 
professores, no contexto das sociedades contemporâneas.  
Assim, é possível verificar que os eixos considerados remetem 
para um conjunto recursivo de saberes e competências que, em 
diferentes níveis, implicam um compromisso com a acção, numa 
visão de mundo comprometida com as ideias de bem comum, ou 
seja, de cidadania universal.  
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abstract 
 

The social changes which nowadays drive and defy 
School, namely in what concerns teachers roles, 
functions and performances, imply the need to rethink 
teachers’ professional education so that they can give a 
more appropriate response to the emergent challenges 
they are faced with. These are intrinsically related to the 
new skills which those conditions demand from all citizens 
and which are understood, from an epistemological point 
of view, as ‘knowing how to act responsively’ skills. 
Hence, the main objective of this study consists in 
deepening and expanding the knowledge about the 
settings and cultures of the initial education of Primary 
School teachers at the University of Aveiro, namely the 
supervision processes of the Pedagogical Practice 
subject matter, taking into account that the characteristics 
of these professionals presuppose a specific competence 
profile. 
The research, of qualitative nature, was developed 
according to the appropriate complexity and systemic 
approaches, highlighting the principles of totality in which 
phenomena are understood as global and dynamic 
systems, and of recursivity by admitting the possibility of a 
dialectic relationship between the several subsystems 
integrating the phenomena. 
From a methodological point of view, in an attempt to 
build up an integrated insight of the object focused, a 
number of specific procedures were taken, explicitly 
documental research, questionnaire and semi-structured 
interview. The questionnaire was applied to all Primary 
teachers graduated in the University of Aveiro between 
1998 and 2005. The interview was carried out with 
supervisors (both from schools and the university) who 
have been following the Pedagogical Practice groups, 
throughout the graduation course and, more specifically, 
in the 4th year. 
As far as the results of this study are concerned, they can 
be put into perspective from three axes. With regards to 
the first one, which predominately refers to the evolution 
of students’ basic skills, data seem to suggest that the 
teaching/learning processes should be based not only in 
the reading, writing and counting literacies but also in the 
development of transversal and global basic skills such as 
learning how to think, learning how to learn, learning how 
to communicate and learning how to solve problems, in 
order to learn how to be. 
 
 



 The second analysis axis is related to the competences 
demanded from teachers for the development of those 
fundamental skills. According to data collected in the extensive 
phase of the study, these seem to be coherent with the literature 
revision carried out, as well as with the legal laws which outline 
the performance profile of Primary teachers in Portugal. However, 
they also suggest the need to interrelate the savoir, savoir-faire 
and savoir être dimensions, with an emphasis on the latter. 
Similarly to the results obtained in the previous axis, the 
competence theoretical framework put forward for teachers also 
includes the savoir, savoir-faire and savoir être dimensions, within 
which the competences of critical reflection, of learning how to 
learn and, in the same way, professional knowledge in their 
multiple dimensions are valued. 
The third axis concerns the quality of education and supervision 
settings and cultures. Generally speaking, data show that settings 
which allow the experience of curricular practices of a reflexive 
nature, in diversified contexts, which value the principle of human 
selfhood and respect for the Other and which foster trainee 
teachers’ critical reflection and self-implication seem to be better 
suited for achieving the objectives of improving the quality of 
teachers’ initial education and of developing their personal and 
pre-professional competences. 
To sum up, we can verify that the axes considered point out a set 
of mutually recursive skills which, at different levels, imply a 
commitment to action and a vision of the world committed to the 
ideas of common good (praxis), that is, of universal citizenship. 
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Contextualização do estudo 
 
  

• A rede de cooperação científica como novo contexto de investigação 
 
O presente estudo integra-se na Rede de Cooperação Científica “Novos saberes básicos dos alunos 
no século XXI, novos desafios à formação de professores”, inscrevendo-se no Centro de 
Investigação em Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), do Departamento 
de Didáctica e Tecnologia Educativa, da Universidade de Aveiro, no quadro da Unidade 
Transdisciplinar de Investigação em Supervisão (UTIS), coordenada pela Professora Doutora Idália 
Sá-Chaves. De acordo com esta autora (2007)1, um conjunto particular de circunstâncias concorreu 
para que, ao nível da investigação, a conceptualização e desenvolvimento da rede de cooperação 
científica se tornassem possíveis. Os factores a que Sá-Chaves (2007)1 se refere são: 
 

• O estudo “Novos saberes básicos de todos os cidadãos no século XXI”, desenvolvido 
por Cachapuz (coord.), Sá-Chaves e  Paixão (2004). 

• A 1.ª edição do curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica (2004/05). 

• As recomendações do painel de avaliação externa do último triénio (2004/05)2. 

• O incentivo do Conselho de Laboratórios Associados (2004)3 para a criação de redes 
de cooperação científica. 

 
A matriz organizacional da rede integra um conjunto de onze estudos, no âmbito da formação 
avançada, aos níveis de mestrado, de doutoramento e de pós-doutoramento (cf. fig. 1), podendo-se 
identificar dois eixos de investigação: um direccionado para a Formação Inicial e outro para a 
Formação Contínua dos professores.  
 
 
 
 

                                                           
1 Sá-Chaves, I. (2007). Notas da conferência “Redes de cooperação científica e produção de conhecimento: o Outro 
como mais-valia”. Brasil: Universidade Estadual de Londrina. 
2 Relatório de Avaliação Externa do Curso de Licenciatura em Ensino Básico – 1.º Ciclo da Universidade de Aveiro 
(2004/2005), pela comissão relatora constituída por Ermelindo Peixoto, Jorge Ávila de Lima, Júlia Oliveira Formosinho e 
Tizuko Morchida Kishimoto. (cf. Anexo 1, CD-Rom) 
3 Conselho de Laboratórios Associados (2004). Notas do Encontro Nacional de Ciência e Tecnologia “Redes Temáticas 
de Cooperação Científica”. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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 Estudos mestrado Estudos doutoramento Estudos pós-
doutoramento 

Formação inicial Paiva, B. 

 
Sanches, A. 
Silva, A. A. 
Tomaz, C. 
 

Azevedo, N. 
 

Formação contínua  
Machado, C. 
Madanelo, O. 
Silveira, L. 

 
Araújo, E. 
Prado, G. 
Sadalla, A. 
 

 
Fig. 1. Rede de cooperação científica  

 
 
Ainda de acordo com Sá-Chaves (2007)1, as organizações em rede apresentam uma configuração 
complexa, na qual se reconhecem dimensões/elementos estruturantes e objectiváveis e outros de 
ordem relacional e, consequentemente, da ordem do probabilístico, da possibilidade, da hipótese e 
do efémero. Poder-se-á afirmar que a construção de uma rede envolve uma engenharia 

heterogénea, na qual cada parte é importante para o desenvolvimento da investigação e, daí, a 
relevância que se atribui às dinâmicas e interacções que se devem estabelecer entre os 
investigadores, num desejável espaço de partilha e de negociação. Segundo Stoer e Magalhães 
(2003) é também consensual que os capitais informacional e comunicacional se transformaram num 
valor estratégico das próprias redes de cooperação científica que, em muito, modificaram o conceito 
de interacção e de inter-relação entre os indivíduos.  
São essas interacções e as emergências que delas decorrem que constituem as dinâmicas de uma 
investigação em rede, onde cada qual procura e mobiliza o Outro para complementar, ampliar e/ou 
rever os seus pontos de vista, no sentido de que o seu percurso investigativo se constitua no 
desenho de um agir também colectivo. Trata-se, conforme Sá-Chaves (2004)4, de disponibilizar e 
disponibilizar-se e o âmago da questão será mesmo o de “trazer à visão singular de cada sujeito, o 
efeito de espelhamento multifacetado provindo das visões também únicas de cada outro”. Ou seja, 
uma pluralidade de olhares, tão concorrentes como eventualmente mantidos juntos por um jogo 
de articulação em todas as suas possibilidades e potencialidades. Pimenta (2003) refere que não 
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apenas os diferentes sistemas de referência, mutuamente diferentes, interrogam o objecto a partir 
das suas perspectivas e lógicas respectivas, mas ainda se questionam entre si, se preciso for de 
maneira contraditória, alterando e elaborando significados híbridos. Estas relações que se 
entrelaçam na construção social de conhecimento, apelidadas por Maturana (2001) de “redes de 
conversações”, fazem das redes de cooperação científica, entidades abertas e dinâmicas, 
permitindo mudanças e admitindo (re)arranjos conforme os desafios que vão emergindo no decurso 
da acção investigativa e que não eram previsíveis à partida (cf. Le-Moigne, 1994). 
Uma rede é, neste sentido, um esquema operacional de construção de conhecimento, do qual 
fazem parte pessoas com trajectos pessoais e profissionais diferentes. Segundo as directrizes 
do Conselho de Laboratórios Associados (2004), as redes devem ter objectivos bem delineados, 
reunindo pessoas, grupos e instituições de proveniências diferentes (institucional, disciplinar e/ou 
profissional), favorecendo aquilo que Barichello e Barlete (2005) designam como “movimentos de 
desterritorialização” das instituições, para que possam redimensionar-se e ampliar os seus quadros 
de referência. É neste sentido que Carneiro (2001) considera que a chave integradora do aprender 
é aprender em rede: 
 

“Integrar comunidades com propósitos comuns de aprendizagem, saber construir redes de 
apropriação dos saberes críticos, assegurar uma conectividade permanente com as fontes de 
conhecimento, descobrir os pontos de apoio adequados para cada etapa da construção dos 
saberes, serão competências cada vez mais fundamentais para o aprendente” (Carneiro, 2001: 
34). 

 
Assim, investigar no contexto de uma rede de cooperação científica pressupõe também, em nosso 
entendimento, tomar como referência a epistemologia da complexidade (Morin, 1991; Le-Moigne, 
1994) que sustenta a possibilidade de haver sempre perspectivas, relações, interpretações 
diferentes das que assumimos singularmente e atentando também nas possíveis emergências. 
Muitos caminhos e imprevistos que surgem configurando a advertência de Le-Moigne (2004)5: 
modéliser pour comprendre.  
Esta nova configuração da investigação pressupõe uma reaferição do conceito de “espaço” que, 
com o advento das tecnologias da informação e da comunicação (Castells, 2002), deixa de estar 

                                                                                                                                                                                
4 Programa da disciplina Cultura, Conhecimento e Identidade (2004/2005) - 1.ª edição do curso de Doutoramento de 
Base Curricular em Didáctica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
5 Le-Moigne, J-L (2004). Notas do Seminário/conferência aberta “La modélisation des systèmes complexes” dinamizado 
no âmbito do Ciclo “Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina de Cultura, Conhecimento e Identidade – 1.º 
edição do Curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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confinado ao meramente concreto para passar a ser também o espaço imaginado e virtual. Em 
conformidade com o IAPMEI, as actividades em rede são desenvolvidas numa lógica de sistema, 
através de uma dinâmica gerida e induzida pelos diversos actores, tendo como base a 
complementaridade das competências e recursos6, com vista à optimização dos processos e dos 
resultados. É neste sentido que o Conselho de Laboratórios Associados (2004) propôs a 
constituição de plataformas comuns de divulgação científica e técnica. Ou seja, a ideia de que 
“redes são sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições, de forma 
democrática e participativa, em torno de objectivos e/ou temáticas comuns”7. Estar-se em rede, 
como perspectiva Castells (2002), constitui-se como uma transformação qualitativa da experiência 
humana, articulando novas formas de cidadania e de afirmação identitária. 
Este estudo e o seu desenvolvimento constituem, em si mesmos, a vivência destes pressupostos no 
contexto de investigar em rede, tal como referimos anteriormente. Podemos, por essa razão, 
acrescentar à visão dos autores mencionados, a nossa experiência pessoal que concretizou esses 
mesmos pressupostos tornados acção partilhada, colaborativa e solidária. 
 

• De uma “visão de mundo” à matriz ecológica do estudo 
 

Este estudo parte de uma visão mais ampla, inscrita na sociedade contemporânea, para se situar 
numa perspectiva ecológica particular que, por isso, permite o seu desenho como estudo de caso. 
Recuperando algumas perspectivas de Perrenoud e Thurler (2002), o começo do século XXI é ainda 
muito semelhante ao final do século anterior, marcado pela diversidade, pelo desafio, pela 
complexidade (cf. Morin, 1991; Sá-Chaves, 2003; Carneiro, 2004).  
Trata-se de um tempo que, apesar de representar uma ideia de incerteza e de possível ameaça, 
representa também um tempo em que se torna fundamental “fazer reemergir a esperança” (Sá-
Chaves, 2007 cit. Morin, 2006)8, sobretudo no que respeita às possibilidades transformadoras da 
Educação, esperando-se das pessoas que são os professores um contributo cada vez mais 
decisivo para a melhoria da sociedade. Este ponto de vista parece cruzar-se com a própria ideia 
lançada por Delors et al (1996) de que a educação pode fazer a diferença, nomeadamente ao nível 
dos processos educativos que se podem constituir como resposta estratégica de longo alcance. 
Terá sido talvez por isso que à Educação chamaram “um tesouro a descobrir”.  
                                                           
6 Cf. http://www.iapmei.pt 
7 Cf. http://www.rits.org.br/redes_teste/rd_oqredes.cfm 
8 Notas da reunião da rede de cooperação científica “Novos saberes dos alunos no século XXI, novos desafios à 
formação de professores”, 2007, DDTE. 
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É neste cenário que as sociedades actuais se confrontam com novos problemas educacionais que, 
de acordo com Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão (2004), obrigam à análise crítica e prospectiva das 
suas políticas educativas, dadas as mudanças ao nível da organização social e produtiva. Importa, 
então, considerar não apenas as implicações dessas dinâmicas nas próprias sociedades, mas no 
que essas podem desencadear como desafio e como possibilidade alternativa ao nível da Educação 
e do desenvolvimento sustentável.  
De acordo com os mesmos autores (idem, ibidem), as mudanças observadas na organização do 
conhecimento, nas diferentes estratégias de ensino-aprendizagem, nas finalidades e nas 
perspectivas de educação ao longo da vida ou, ainda, na construção de uma sociedade da 
aprendizagem, colocam os sistemas educativos perante a necessidade de aprofundarem o 
conhecimento actual acerca das competências e dos saberes considerados básicos e estruturantes 
a desenvolver nos cidadãos, no que se refere à escolaridade obrigatória. 
As profundas mudanças de carácter científico, tecnológico, demográfico e cultural pressionam e 
desafiam a Escola, nomeadamente quanto aos papéis e desempenho dos professores, o que 
pressupõe a necessidade de repensar a sua formação para que possam responder mais 
adequadamente aos desafios emergentes. Estes têm particularmente a ver com os novos saberes 
que essas mesmas condições colocam aos cidadãos, na perspectiva de uma convivência mais 
pacífica e mais solidária ou, como defende Morin (2004), de “mundialização do humanismo”. É 
também nesta “visão de mundo” que o presente estudo se propõe repensar a questão dos saberes 
considerados fundamentais aos cidadãos neste início de século, isto é, aqueles que se julgam 
fundamentais para todos como padrão mínimo de vivência pessoal e social, no quadro de uma 
cidadania reconhecida como direito e como dever. Entre nós, e ainda segundo Cachapuz, Sá-
Chaves e Paixão (2004: 17), “trata-se de caracterizar um novo conjunto de saberes básicos que 
acompanhe a aceleração científico-tecnológica”, num quadro de cidadania informado por valores de 
bem, responsável e prospectiva.  
Segundo Postic (2007), a corrente de investigação actual na área da educação centra-se na 
formação inicial de professores, nomeadamente no seu papel e contributo para o desenvolvimento 
integral destes futuros profissionais, o que vai muito para além da formação centrada nas 
dimensões próprias do saber de cada especialidade. Contributos e referentes fundamentais no 
âmbito da formação de professores são propostos por autores como Bronfenbrenner (1979), Schön 
(1983, 1987), Shulman (1986), Alarcão e Tavares (1987), Nóvoa (1991), Zeichner (1993), Alarcão e 
Sá-Chaves (1994), Roldão (2000a), Sá-Chaves (2002a) e vêm alertando para a necessidade de 
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uma formação reflexiva, numa perspectiva ecológica e crítica, que capacite estes profissionais para 
responderem mais eficaz e eticamente às dinâmicas e às imprevisibilidades das situações e dos 
contextos.  
É neste sentido que, para as instituições de formação de professores, o conhecimento e explicitação 
do perfil de competência esperado destes profissionais, é indispensável para a definição e/ou 
concretização de critérios que devem orientar as suas propostas e planos de estudo, de modo a que 
possam cumprir com qualidade a sua própria função.  
O presente estudo inscreve-se no campo da Supervisão da Formação (Alarcão e Tavares, 1987; 
Vieira, 1993; Sá-Chaves, 1994, 2002a) e pretende aprofundar a reflexão acerca da qualidade da 
profissionalidade específica do 1.º ciclo do Ensino Básico e da natureza dos sistemas de formação 
percebidos como ambiências (conceptuais, organizacionais e funcionais) potencialmente 
propiciadoras e geradoras dessa mesma qualidade. É desenvolvido empiricamente a partir da 
experiência de formação de docentes para este ciclo de ensino pela Universidade de Aveiro, 
interrogando não apenas os impactos da formação durante o tempo em que esta aconteceu mas, e 
como refere Caetano (2004), interrogando também os impactes que permaneceram ou que se 
transformaram no tempo, em interacção com outros contextos. Interroga, por assim dizer, a própria 
formação, os seus dispositivos e os seus processos, encarando cada indivíduo como construtor de 
sentidos e de percursos pessoais a partir de um potencial formativo que se inicia com a sua 
experiência de formação inicial.  
Pretende-se, desta forma, compreender a natureza do perfil de competência do professor do 1º 
ciclo num quadro paradigmático emergente, na singularidade epistemológica que o exercício 
da monodocência significa (Sá-Chaves, 20049) e, daí, procurar referências que ajudem a 
melhorar a sua própria formação, quer ao nível dos sistemas conceptuais, quer dos seus trajectos 
de acção. 
Deste modo, o estudo apresenta-se como um compromisso entre a reflexão acerca dos saberes 
básicos dos alunos, percebidos como ferramenta básica de cidadania plena e responsável, o perfil 
de competência do professor para desenvolver essa formação básica10 e, por fim, a natureza e 
qualidade dos sistemas e ambientes de formação e de supervisão que se comprometem com tal 
objectivo (Alonso, 1994a,1994b). A natureza recursiva desta tripla relação, bem como a perspectiva 

                                                           
9 In Projecto de doutoramento de Ana Almeida da Silva (orientação de Idália Sá-Chaves) (cf. anexo 2, CD-Rom). 
10 O conceito de formação básica toma, neste caso, o sentido de formação estruturante e por isso fundamental em 
termos de desenvolvimento humano (pessoal e social). Para Roldão (2004: 235), “básico” é, neste contexto, aquilo que 
constitui o leque de competências essenciais para que o indivíduo possa integrar-se bem na sociedade, o que parece 
estar de acordo com a nova natureza dos saberes dos cidadãos, assinalada por Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão (2004). 
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sistémica que a enquadra, colocam a ênfase do estudo numa perspectiva de complexidade 
(Morin, 1991; Le Moigne, 1994; Sá-Chaves, 1994; Ambrósio, 2004; Caetano, 2004), uma vez que 
não se afigura possível (nem desejável) a sua perspectivação fragmentada, ou seja, considerando 
cada eixo investigativo isolado das restantes componentes dos sistemas dinâmicos considerados. 
Considera-se, portanto, como objectivo geral do estudo aprofundar o conhecimento acerca dos 
sistemas de formação e dos perfis de profissionalidade de professores do primeiro ciclo do 
ensino básico, cujas características de monodocência pressupõem um perfil de competência 
específico.  
Como se pode depreender, parte-se do pressuposto segundo o qual diferentes ambientes de 
formação conduzem a diferentes perfis de competência pessoal e profissional para o exercício de 
funções específicas no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Admite-se que possam existir modelizações da 
formação mais congruentes com a possibilidade de consecução destes objectivos, e sustenta-se a 
hipótese teórica de que ambientes de formação reflexiva, crítica e ecológica possam constituir 
uma dessas possibilidades. Assim, a questão mais genérica de investigação pode ser enunciada 
do seguinte modo: 
 

Como formar professores cujas competências assegurem o desenvolvimento 
integral dos (novos) saberes considerados estruturantes para todos os cidadãos 
abrangidos pela escolaridade básica (1º ciclo)? 

 
Os três eixos investigativos aqui subentendidos (saberes dos alunos, perfil de competência dos 
professores e ambientes de formação e de supervisão) pressupõem, por sua vez, algumas 
questões específicas orientadoras da pesquisa que podem assim ser formuladas: 

 
1. Quais os novos saberes básicos que os estudos mais actuais reconhecem como devendo 

integrar um perfil de cidadania comum a todos os alunos à saída da escolaridade básica? 

2. Quais e qual a natureza das novas competências dos professores responsáveis, no 
exercício da sua profissão, pelo desenvolvimento desse perfil (1º ciclo do Ensino Básico)? 

3. Quais os princípios e características paradigmáticas dos sistemas de formação que se 
julgam potenciar a qualidade dessa mesma formação? 

4. Quais os contributos dessa reflexão para a: 
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4.1. Melhoria da qualidade da formação de professores do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico? 

4.2. Regulação curricular da formação inicial para este nível de formação na 
Universidade de Aveiro no processo de continuidade/transição que a Universidade Portuguesa 
atravessa? 

 
Os contributos que se esperam deste estudo situam-se a diferentes níveis de implicação. 
O primeiro, de impacto conceptual, pressupõe um contributo considerável em duas áreas do 
conhecimento: a supervisão da formação de professores e a caracterização da escolaridade básica 
(a nível geral) no que se refere às competências dos professores e aos perfis de cidadania dos 
alunos, bem como para a compreensão actualizada dos pressupostos para a formação de 
professores. 
O segundo, de natureza institucional, pressupõe um contributo reflexivo acerca do processo de 
supervisão curricular e dos possíveis reajustamentos na formação de profissionais (para este ciclo 
de ensino) na Universidade de Aveiro numa perspectiva de gestão curricular flexível e continuada. 
O terceiro e último, de impacto pessoal, pressupõe o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
sujeitos implicados no processo investigativo, com particular incidência nos investigadores 
principais, a quem cabe o desenvolvimento e a orientação do próprio estudo. 

 
• Organização e apresentação do estudo 

 
Em termos gerais, este estudo está organizado em quatro partes, cada uma constituída por 
capítulos e subcapítulos que, articulando-se entre si, procuram sustentar a coerência epistemológica 
que lhe subjaz. 
 
Parte um - Enquadramento teórico 

 
O enquadramento teórico é composto por quatro capítulos, ao longo dos quais se apresenta a 
revisão de literatura efectuada, de acordo com o princípio da essencialidade11 (cf. Pardal e Correia, 
1995). Considerando a sua natureza sistémica, admite-se a possibilidade de uma “leitura” conjunta 
dos capítulos facilitada pelas relações recursivas e interactivas. 

                                                           
11 Este princípio preconiza “a selecção criteriosa e significativa dos elementos bibliográficos, considerando-se ser de 
particular interesse referir o essencial dos estudos mais importantes” (Pardal e Correira, 1995: 82). 
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Parte dois - Enquadramento metodológico 
 

O enquadramento metodológico apresenta, de forma sucinta, os fundamentos epistemológicos que 
enquadram a investigação. A modelização do estudo empírico, as linhas de acção para a sua 
operacionalização, bem como a descrição dos instrumentos e procedimentos utilizados encontram-
se também descritos nesta parte, estruturando-se em três capítulos. 
 
Parte três - Apresentação e discussão crítica dos resultados do estudo empírico 
 
A parte três é composta por três capítulos, onde se apresenta a análise e a discussão crítica da 
informação recolhida através dos instrumentos questionário e entrevista por referência às questões 
específicas de pesquisa, bem como ao enquadramento teórico do estudo.  
 
Parte quatro - Religando e abrindo outras possibilidades 
 
Na parte quatro, apresentam-se as considerações finais, atentendo aos seus enquadramentos 
teórico e metodológico, bem como às informações recolhidas na fase do estudo empírico, 
permitindo uma leitura global do estudo. De igual modo, apresentam-se também as suas limitações, 
assim como algumas sugestões para investigações futuras. 
 
As referências bibliográficas integram, além das referidas no corpus textual da tese, outras que 
foram consultadas pela sua pertinência para o desenvolvimento da investigação. 
A informação resultante de consultas na web é referida ao longo da tese, em nota de rodapé. De 
igual modo, em nota de fim de página, apresentam-se as notas de conferências e seminários, de 
normativos legais e/ou outros documentos. 
No âmbito dos anexos, apresentam-se no final da tese somente os que consideramos mais 
importantes para a compreensão imediata do estudo, sendo todos os outros agrupados em CD-
Rom.  
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Introdução  
 
Conforme Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão (2004: 15), este início de século é, um tempo de 
complexidade e incerteza, onde se estabelecem “dinâmicas de aceleração na produção de 
informação e no acesso à mesma, tornando-as altamente instáveis e em contínua reconfiguração, 
dificultando a sustentação de qualquer ideia de certeza, de continuidade, de permanência e de 
previsibilidade”. A consideração destes elementos, enquanto marcas de uma visão complexa, 
afigura-se como fundamental na compreensão das sociedades e dos fenómenos que nela têm lugar 
sendo, também por isso, condição essencial para o (re)encontro da multiplicidade de sentidos, bem 
como para a regulação da acção responsiva e prospectiva. 
No que respeita à Educação – assumida como função social eminente –, esta confronta-se com dois 
mundos em conflito, “na linha divisória entre permanência e mutação, conservação e inovação, 
entre uma anterior ideia de sociedade estável, simples e repetitiva e uma nova ideia de sociedade 
instável, inventiva e inovadora” (Carneiro, 2001:11). Ou seja, no âmago da incerteza. 
Assim, empreendemos uma reflexão que se debruça sobre o primeiro nível sistémico que, neste 
estudo, incide sobre as sociedades contemporâneas. Trata-se de um referente macrossistémico que 
atenta na importância do contexto societal e das interacções múltiplas com os diversos subsistemas 
que organizam a sociedade. Dimensões culturais, sociais, económicas e políticas entretecem-se 
num quadro que se caracteriza por um conjunto de regularidades e paradoxos (Hargreaves, 1998), 
reveladores de orientações e confrontos decorrentes de estruturas e de quadros sociais anteriores 
que ainda coexistem.  
À Educação, motor de desenvolvimento e mudança, pede-se um contributo no sentido de formar 
cidadãos comprometidos consigo próprios e com os outros, “no superior desígnio de um 
trabalho enriquecido de humanidade” (Carneiro, 2001: 47). 
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1.1.Os contextos da globalização ambivalente: factores de contingência, risco e oportunidade 

 
A dor é universal  

A esperança também.1 
 

Qualquer reflexão a empreender acerca das sociedades contemporâneas deve ter presente o facto 
de estas serem historicamente condicionadas e culturalmente determinadas (Sá-Chaves, 1989). 
Falar hoje de “sociedade” pressupõe aludir às questões da globalização que, não sendo 
inteiramente novas, transportam consigo, nos nossos dias, um renovado significado. Ao cidadão é 
pedido um agir prospectivo, informado por valores de bem, numa acepção auspiciosa de cidadania 
global quando, e como refere Morin (1991), o mundo cada vez mais se percepciona como um todo. 
De acordo com Jessop (2005: 35), o eixo da temporalidade constitui-se como “factor importante na 
compreensão e crítica das questões da globalização” e, nesse sentido, a sociedade apresenta-se 
ainda muito semelhante à sociedade do final do século anterior.  
Reconhece-se a pluralidade no conjunto de designações que é possível fazer dos significados 
atribuídos à situação do mundo actual. Beck (1992) refere-se-lhe como “modernidade reflexiva” e 
Giddens (1994) designa-a de “modernidade radicalizada ou tardia”, enquanto outros autores tais 
como Lyotard (1989), Hargreaves (1998) e Caetano (2004) a apelidam de “pós-modernidade”. 
Parece, no entanto, haver um consenso no que diz respeito às dimensões que caracterizam 
este tempo em que mergulham as sociedades: instabilidade, imprevisibilidade, incerteza e 
complexidade. Condições que, conforme Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão (2004), desde sempre 
caracterizaram as sociedades humanas, mas que se vêm acentuando extraordinariamente a partir 
da segunda metade do século XX.  
Este cenário remete-nos para a ideia de era planetária que, segundo Morin (2004), se iniciou entre o 
final do século XIV e os princípios do século XV, com a descoberta da América, a circum-navegação 
do globo e a revolução coperniana, desenvolvendo-se através dos processos de colonização, de 
escravatura e da multiplicação de relações e interacções entre as diferentes partes do mundo, 
mediadas pelos transportes, pelo comércio livre, pela edificação de um sistema de medidas 
internacional e pelas tecnologias nas suas múltiplas formas e potencialidades. 
Aparentemente, houve um esbatimento das fronteiras existentes, aproximando-nos de um quadro 
habitualmente designado de sociedade global ou, simplesmente, globalização2. Este termo parece 

                                                           
1 Babel (2006), filme realizado por Alejandro González Iñárritu. 
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encontrar raízes identitárias na metáfora de “aldeia global” proposta por McLuhan (1989). Trata-se 
de um vocábulo polivalente e controverso que frequentemente remete para a ideia de um mundo 
interligado, com estreitas relações nos planos económico, político, cultural e social.  
A globalização pode, de facto, ser entendida como um conjunto de processos através dos quais é 
criada uma rede de interdependências e inter-influências, não apenas no interior dos diferentes 
subsistemas funcionais da sociedade (entre outros, Economia, Política, Educação), mas também 
entre estes e a lifeworld. Esses processos ocorrem em várias escalas espaciais e/ou temporais, 
operando de forma diferente em cada subsistema, envolvendo hierarquias causais complexas, nem 
sempre concretizando um movimento linear3.  
Embora seja de considerar que as sociedades estão em processo de globalização desde o início da 
História, parece ser entre as épocas de 1980 e 1990 que um conjunto de situações contribuiu para 
mais rápidas mudanças políticas e económicas, com impacte no conjunto planetário. Destacamos, 
entre outros, a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra-fria (1989-1991), a desintegração da 
União Soviética (1991) e a emergência de novos Estados, a reorganização geopolítica do mundo e 
a formação de blocos económicos, tais como a União Europeia (Europa) ou o Mercosul (América do 
Sul). 
Estes acontecimentos provocaram mudanças no espaço geográfico mundial, o que se traduziu num 
sentimento de profunda interligação e dependência mútuas. Giddens (1998) salienta que os 
processos de globalização impuseram transformações universais, capazes de reconfigurar o quadro 
societal característico da Modernidade, ao estabelecer-se um mercado mundial e uma rede de 
comunicações extremamente ramificada em todo o planeta. Conforme Morin (1991), os 
desenvolvimentos científicos, tecnológicos e económicos projectaram um “devir planetário” comum 
à humanidade. O local encontra-se de tal forma relacionado com o global que influencia e é 
influenciado por este – relação recursiva que, nas condições da globalização, tanto amplia as 
oportunidades, como as incertezas, as contingências e os riscos, cabendo por isso nas 
conceptualizações que remetem para as perspectivas sistémicas de compreensão da 
complexidade.  

                                                                                                                                                                                
2  Além do termo “globalização”, são também utilizados ao longo do estudo, com igual significado, os termos 
“mundialização” e/ou “planetarização”. 
3 Segundo Jessop (2005), os processos de globalização traduzem movimentos policêntricos (emergência de actividades 
em diversos lugares, não se restringindo a um único centro), multi-escalares (emergência de acções a várias escalas, 
coexistentes e interligadas), multitemporais (reestruturação e re-articulação complexa de diferentes temporalidades e 
horizontes de tempo e a noção de compressão espaço/tempo), multiformes (assumem diversas formas em diferentes 
contextos) e multicausais (interacções contingentes e complexas que interferem na dinâmica de diversos sistemas).  
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Assim, segundo Jessop (2005), a globalização é um fenómeno problemático pelas suas 
temporalidades complexas e pelo seu carácter espacial, colocando ameaças que importa 
considerar. Parece-nos que a ênfase na globalização é consequência da noção crescente que se 
tem das tensões e dos riscos a que estamos sujeitos e que, desde a década de 1980, parecem ter 
assumido maior visibilidade, principalmente devido ao exponencial desenvolvimento dos media. 
Guerras, catástrofes naturais, fome, doenças, exploração infantil, violência, exclusão, intolerância, 
criminalidade, redes de tráfego de droga e terrorismo, vão produzindo, como refere Almeida (2003), 
uma crescente influência na configuração da sociedade em todos os seus planos. Para Carneiro 
(2007), estas são forças de fragmentação da polis neste amanhecer de século, sendo fundamental 
uma refundação de valores e a correlativa regeneração das instituições que, continuadamente, a 
sustentem.  
A sociedade actual, no prolongamento do quadro social anterior, tem produzido uma expansão dos 
riscos e, para Touraine (2005), o ataque terrorista de 11 de Setembro de 2001, constituiu-se como 
um acontecimento capaz de nos alertar não só para as ameaças emergentes, como também para 
as suas consequências numa sociedade globalizada, dinâmica e complexa. Talvez por isso, 
Greenspan (2007) considere esse momento como a entrada numa nova época, caracterizada pela 
“consciencialização da emergência dos riscos”. Ou seja, um entendimento alargado do que é estar e 
ser-se numa “sociedade global”, na qual os riscos e os desafios, apesar de percebidos como 
globais, são percepcionados e conceptualizados através de diferentes cânones culturais, o que os 
torna específicos e passíveis de interpretações diferenciadas, devendo por isso ser cuidadosamente 
reflectidos no campo educacional. Trata-se de acrescentar um novo fundamento à sociedade 
contemporânea pós-moderna que, segundo Luhman (2007), constrói os seus próprios fundamentos 
através do desenvolvimento de seus processos de auto-reflexão. Trata-se de uma perspectiva 
emergente que valoriza a capacidade reflexiva do cidadão que, segundo Giddens (1994: 19), não 

pode pôr-se “à margem das transformações trazidas pela modernidade”, numa sociedade que se 
caracteriza pela complexidade em diversos planos e pela fragmentação e coexistência de antigos 
alicerces culturais e institucionais. Beriain (2007) avança com o conceito de “sociedade moderna 
avançada” para caracterizar o quadro societal deste início de século. Adoptar hoje a perspectiva de 
uma sociedade global, parece então sugerir novas formas de economia e de cultura, novas formas 
de educação e de formação, novas formas de cidadania, considerando as ideias de 
imprevisibilidade, irreversibilidade, contingência, probabilidade, multidisciplinaridade e dinamismo, 
num contexto ambivalente, onde a ameaça e o risco generalizados possam, como já referimos, 

- 17 - 



PARTE UM           ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

CAPÍTULO UM                                                                                                      Das sociedades particulares à visão planetária 

 

coexistir com a esperança. Um mundo que se apresenta com novas possibilidades, mas também 
com enormes desafios que, à semelhança do que foi referido anteriormente, exige o 
desenvolvimento da capacidade reflexiva dos cidadãos para lhes fazer face sem desperdício de 
oportunidade e sem erosão do potencial de esperança que deve animar a humanidade no seu todo.  
Quando se fala em mundialização é no sentido da interdependência criada entre os Estados, em 
muito despoletada pelo desenvolvimento dos transportes, pela multiplicação das transacções de 
bens e pessoas e pelo desenvolvimento das tecnologias, permitindo a interligação, em tempo real, 
dos mercados financeiros e dos cidadãos. Como explica Fernandes (2000) trata-se de passar de 
uma “economia protegida e regulamentada para uma economia aberta e concorrencial”. Um 
mercado sem fronteiras, altamente competitivo, cujos efeitos também têm despoletado crises e 
avolumado tensões políticas e sociais, como as que se vivem no momento actual. Um sentimento 
de interdependência induzido pelas dinâmicas da globalização que se traduz no exponencial 
desenvolvimento do conhecimento científico e nas suas formas de difusão. É nesse sentido que 
designações como “sociedade da informação” ou “sociedade da informação em rede” (Castells, 
2002; Gago, 2003), para além de outras, são empregues comummente quer nos discursos políticos, 
quer nos discursos científicos. Se nos é possível falar de uma sociedade deste tipo, na acepção de 
que a rede tecnológica (de natureza instrumental) possibilita o rápido acesso e a circulação de 

informação, parece-nos pertinente retomar Compagnon e Thévenin (1999) quando referem que os 
desenvolvimentos operados se reflectiram nos vários subsistemas funcionais do quadro societal, na 
vida quotidiana dos indivíduos, nos seus modos de lazer, nas suas condições de trabalho e, 
sobretudo, ao nível do exercício da sua cidadania. Ou, tal como Morin (2004) salienta, observa-se 
a aceleração da integração das sociedades particulares no conjunto planetário, permitindo a cada 
cidadão uma visão e uma consciência espacial ampliadas. 
As dinâmicas da globalização acentuaram a livre circulação de pessoas a nível mundial, o que 
favoreceu, por um lado, a coexistência de diferentes culturas e, por outro, uma certa miscigenação 
cultural. O desígnio é, em ambos os casos, a emergência de uma cidadania planetária, que refuta 
as posições de pretensa homogeneização, sustentando que, ainda assim, é possível não haver 
perdas identitárias. A “sociedade global” é uma sociedade que, na unidade, celebra a diversidade 
cultural, colocando como possibilidade uma reorganização da consciência identitária.  
O conceito de cultura, usado primeiramente na área da Antropologia, numa interpretação ampla 
compreende um conjunto de valores, de símbolos, de hábitos, de crenças, costumes, maneiras de 
pensar e de agir próprios que, em primeira instância, constituem a identidade de um grupo. 
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Numa “visão de mundo”, parece-nos insuficiente compreender a “cultura” apenas como um conjunto 
de características imutáveis, referentes a um determinado grupo de pessoas. As novas formas de 
racismo já não se baseiam nas raças, na hereditariedade biológica, mas no postulado da 
irredutibilidade, da incomparabilidade, da absoluta separação das culturas, das estruturas mentais, 
dos costumes, das tradições comunitárias, ou seja, das maneiras colectivas de fazer, de pensar, de 
ser e de desejar. Da diferença biológica passa-se à diferença de cultura – uma segunda natureza 
que se torna em qualquer coisa que se assemelha muito à raça. Mais do que esta forma de 
imperialismo uniformizador, julgamos que a “cultura” pode ser entendida como uma elaboração 
colectiva, passível de transformação, tendo em atenção as mudanças das sociedades, dos próprios 
indivíduos e dos seus desígnios e aspirações. Nesse sentido, constitui a essência de um tempo e de 
uma sociedade, com formas e linguagens sui generis e é por essa razão que Martins Barata (2004)4 
nos remete para a emergência de um “complexo cultural” definido por referência a três tipos de 
cultura: a cultura do saber (saber científico, suas dinâmicas e modos de acção), a cultura do sentir 
(artes nas suas múltiplas manifestações) e a cultura do fazer (técnicas e tecnologias que configuram 
a vida material da sociedade).  
Um complexo cultural no qual, segundo Sá-Chaves (1989), se acolhem os valores subjacentes à 
experiência histórica vivida e os emergentes, cuja condição sine qua non é o respeito pelos direitos 
do Homem, o diálogo, a intercompreensão, a justiça no reconhecimento da especificidade cultural 
de cada povo. Ou seja, a ideia de que as mais diversas culturas se podem reconhecer em princípios 
fundadores e/ou organizacionais comuns. Sugere Morin (1991) que cabe à educação do futuro 
cuidar para que a ideia de unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a 
da sua diversidade não apague a de unidade. E, neste campo, espera-se da Educação um 
contributo inestimável. 
A condição social pós-moderna, com a complexidade e a incerteza que a caracterizam, implica 
determinados modelos de relações sociais, económicas, políticas e culturais que afectam 
profundamente a escolarização, a aprendizagem e formação dos alunos e o trabalho dos 
professores. Neste contexto, torna-se imperioso reconhecer as ambivalências da globalização, 
uma vez que a procura de uma escola única faz emergir questões relacionadas com a equidade que 
nos leva, antes de mais, para debates de ordem ideológica e de política social. 

                                                           
4 Martins Barata, J. (2004). Notas do Seminário “As ciências da complexidade, sinal ou motor da vontade de unificação 
cultural” dinamizado no âmbito do Ciclo “Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina Cultura, Conhecimento 
e Identidade – 1.ª edição do Curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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As questões de uma escola inclusiva trazem à reflexão dimensões como a qualidade, a eficácia, a 
diversificação, a individualização e a autonomia, mas também a exacerbação da concorrência entre 
as escolas e entre os alunos, a violência escolar e as dificuldades em resolver os problemas 
relacionados com as migrações internacionais. Um processo que parece ter transformado a relação 
pedagógica, em muito mediada pelos novos recursos pedagógicos, em especial o computador e a 
Internet. 
De acordo com Charlot (2005), a generalidade dos sistemas educativos dos países desenvolvidos 
entrou em processo de reforma permanente (nomeadamente a partir de 1980), querendo adaptar-se 
às mudanças vertiginosas do mundo, na tentativa de dar resposta a um público escolar cada vez 
mais heterogéneo. Nos países desenvolvidos, a escola é uma das principais instâncias reguladoras 
das relações sociais, da manutenção do status quo e de preparação de mão-de-obra para os 
diversos sectores da sociedade e, ainda que reducionista, é neste contexto que são desenhados os 
programas e as orientações curriculares que visam a formação pessoal e profissional dos cidadãos.  
Porém, a constatação empírica é de que continuam presentes, ainda hoje, muitos traços da 
racionalidade técnico-instrumental na educação, o que dificulta a compreensão das mudanças 
políticas, económicas e sociais a que vimos assistindo e que limitam as finalidades atribuídas e 
esperadas para a escola do século XXI como espaço de aprendizagem e de exercício de 
cidadania plena e responsável. 
Numa visão mais complexa, sustentada pelas dinâmicas de recursividade nos sistemas sociais 
considerados, a principal “vítima” dessa forma de pensar e agir é a própria escola, aqui entendida 
como sistema pensante, uma vez que o seu objectivo último deveria ser o desenvolvimento 
integral dos alunos enquanto cidadãos que, efectivamente, já são. É uma situação de crise, que 
gera um certo mal-estar e, porventura, justifica a descrença social e desmotivação de alunos e 
professores. 
Por isso, importa questionar as realidades, procurando aprofundar o conhecimento sobre a sua 
natureza e sobre os significados que os cidadãos constroem. Neste estudo, procuraremos, 
sobretudo, compreender em que sentido se operam as mudanças educacionais e, no caso particular 
da formação de professores, descortinar linhas de rumo que revalorizem e actualizem o seu 
papel como agentes de transformação e de mudança. 
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1.2. Dos desequilíbrios planetários aos movimentos de altermundialização  
 
Conforme Morin (2004), a planetarização do mal-estar, advinda dos desequilíbrios planetários e dos 
riscos emergentes, abre caminho à possível emergência de uma sociedade-mundo. Instâncias 
internacionais como a ONU e o Banco Mundial consideram que o fenómeno da globalização não foi 
ainda capaz de reduzir as desigualdades e a pobreza no mundo, acentuando o sentimento de mal-
estar a que aludimos anteriormente.  
De acordo com Giddens (1998), a globalização e os fenómenos que a sustentam são processos 
dinâmicos que envolvem conflitos nem sempre visíveis, sendo possível identificar duas situações 
ambivalentes: o lado sombrio que engloba riscos, crises, tensões e conflitos e o lado das 
oportunidades.  
Em alguns círculos de estudo, de natureza socioantropológica, vêm-se adensando os debates sobre 
o facto de existir uma “entidade” à qual se poderá chamar “sociedade”. O que estas discussões 
parecem colocar no centro do debate público são as descontinuidades que se traduzem nos 
desequilíbrios observados a nível mundial. Num momento em que muitos conceitos perderam o seu 
referente primordial, torna-se imperioso desvelar e dar sentido àqueles que se usam naturalmente. 
É o caso do termo “sociedade” que, se reconstruído na sua génese linguística, revela quase 
plenamente o seu significado e conteúdo. O vocábulo deriva do latim “societas”5 e remete para a 
ideia de “associação amistosa com os outros”. Partindo-se desta primeira abordagem, e numa 
tentativa de aprimorar o conceito, poder-se-á recorrer à expressão “vida social”, uma adjectivação 
comummente utilizada para aludir à vida em sociedade. Se atentarmos nas raízes etimológicas da 
expressão – vita communis – compreender-se-á, embora implicitamente, que o seu significado 
remete para as questões de “viver-se com o outro” ou, por outras palavras, “conviver”, um dos 
quatro pilares da educação referenciados por Delors et al (1996). Esta “vida em comum” faz-se de e 
com pessoas cidadãs num espaço geográfico que, nos dias de hoje, é cada vez mais compreendido 
como uma instância local, nacional e planetária, se quisermos retomar a ideia moriniana. Porém, a 
metáfora de “aldeia global” parece ser mais uma acepção filosófica do que uma realidade. A ideia 
de aproximação das pessoas, em que todos se conhecem e participam na vida e nas decisões 
comunitárias, não se coaduna com a organização e características das sociedades 

                                                           
5 Dicionário de Latim/Português e Português/Latim (2001). Porto: Porto Editora. 
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contemporâneas, nas quais muitos são os excluídos. Como refere Martins (2005) 6 , apesar do 
enorme progresso alcançado, muitos são ainda os desequilíbrios, dos quais se destacam a privação 
de bens essenciais como água potável, alimentação básica, energia eléctrica, medicamentos, redes 
de comunicação que atingem cerca de um terço da população mundial e ainda as condições 
precárias dos sistemas de saúde e educação, são alguns dos exemplos que fragilizam o conceito de 
uma sociedade-mundo. 
Para reflectirmos sobre a ideia vinculada ao conceito, é também preciso lembrar a sua 
ambivalência: por um lado, saber que nela se parte do pressuposto de uma maior aproximação 
entre as pessoas e da consequente necessidade de uma responsabilidade e responsabilização 
global e, por outro, saber que é um conceito exclusivo e, como tal, excludente. Isto quer dizer que o 
processo de globalização está a gerar uma dupla divisão: de um lado, os países que fazem parte do 
processo em si e de outro lado aqueles que não fazem. Aos primeiros vinculam-se as ideias de 
progresso, de riqueza e de melhores condições de vida, enquanto que os segundos se confrontam 
com a exclusão, a marginalização e a consequente condição de miséria. Ou seja, um “pobre mundo 
rico” 7. Estes parecem ser processos de desenvolvimento incertos que, de acordo com Beck (1997), 
integram simultaneamente três tipos de ameaça que se podem complementar e acentuar entre si, 
numa lógica que se estabelece recursivamente:  
  

• Ameaças à natureza, nomeadamente a destruição ecológica decorrente do 
desenvolvimento industrial (por exemplo, o buraco na camada de ozono e o efeito de estufa), a 
extinção de espécies e os riscos associados à engenharia genética para os seres vivos (plantas e 
seres humanos).  

• Riscos relacionados com as situações de pobreza, vinculando problemas a nível de 
habitação, alimentação, educação, saúde e energia percebidos como bens de primeiro consumo. 

• Riscos decorrentes das descobertas nucleares, biológicas e químicas que aumentam 
quando vinculados às visões ideológicas de cariz fundamentalista e ao terrorismo.  
 

 

                                                           
6  Martins, I. (2005). Notas do Seminário “Ciência, paz e desenvolvimento” dinamizado no âmbito do Ciclo 
“Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina Cultura, Conhecimento e Identidade – 1.ª edição do Curso de 
Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
7  Simpósio Internacional sobre Pobreza e Desigualdade no Mundo "Pobre Mundo Rico" (2 de Outubro a 29 de 
Novembro 2007),Santiago de Compostela (cf. http://www.pobremundorico.org/blog/index.php ). 
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As perspectivas subjacentes à ciência e à tecnologia, à educação, aos meios de comunicação de 
massas e às práticas políticas terão sido os factores que mais contribuíram para o aparecimento de 
tendências que, globalmente, podem ser designadas como “sociedade-mundo” (Morin, 2004) ou 
“altermundialização” (Touraine, 2005). Ou seja, formas de luta sobretudo contra a hegemonia 
capitalista da economia e da sociedade, atendendo aos desajustes e aos desequilíbrios, numa 
perspectiva mais solidária e humana: 
 

“(...) sabemos que o coñecemento da realidade, que a cultura do coñecemento e que a 
pedagoxía do esclarecemento, son as condicións pertinentes capaces de mobilizar as vontades 
de espertar as conciencias (...) sentimos, sabemos e cremos realmente que outro mundo, está 
xa sendo agora mesmo posible”.8  
 

Estamos a falar de uma sociedade que se admite como tendo capacidade para se pensar a si 
própria, um novo tipo de sociedade, com contornos mais amplos do que os que a sociedade 
pós-industrial nos legou.  
Partilhamos a opinião de Morin (2004) segundo a qual, se aqueles que denominamos de 
movimentos anti-globalização ainda estão longe de chegarem a uma acção conjunta e à elaboração 
de uma concepção alternativa, não deixam, todavia, de constituir o fermento de uma pesquisa das 
possíveis respostas para a crise de civilização que, tendo conhecido avanços ao nível da dimensão 
racional, instrumental e tecnológica, não foi contudo capaz de introduzir nela as dimensões de 
reflexão crítica e ética. É necessário, então, empreender essa caminhada no sentido de 
equacionar novas formas de mundialização e de refundação das perspectivas humanistas no 
relacionamento civilizacional, apostando sobretudo nas potencialidades da educação que, neste 
quadro, deverá também ser refundada e revalorizada, parecendo-nos que a investigação cuidada se 
possa constituir como um contributo inestimável nesse processo. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
8  Programa do Simpósio Internacional sobre Pobreza e Desigualdade no Mundo "Pobre Mundo Rico" (cf. 
http://www.pobremundorico.org/blog/index.php ). 

- 23 - 

http://www.pobremundorico.org/blog/index.php


PARTE UM           ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

CAPÍTULO UM                                                                                                      Das sociedades particulares à visão planetária 

 

1.3.A reflexividade crítica e o pensamento complexo: marcos epistemológicos para orientar 
respostas no torvelinho da mudança 
 

O pensamento da complexidade é um desafio.9  

 
O quadro societal contemporâneo caracterizado por um torvelinho de mudanças económicas, 
políticas, culturais, sociais e educacionais, reforça a importância de (re)pensar os seus fundamentos 
epistemológicos, no sentido de melhor as compreender, integrar e monitorizar. 
De acordo com Mello (2000), o pensamento complexo emerge como sendo a construção de um 
método de abordagem que permite tratar dessas questões a partir de uma óptica transdisciplinar. 
Também para Bonil, Sanmarti, Tomás e Pujol (2004), a perspectiva da complexidade pode ser um 
marco orientador amplo que abre caminho à compreensão do mundo e permite (re)formular 
critérios para que os cidadãos possam posicionar-se e participar na sua transformação. O 
pensamento complexo constitui-se como “um ponto de partida para uma acção mais rica e menos 
mutiladora” (Morin, 1991:101), podendo ser entendido como um tecido, cujos constituintes se 
encontram inseparavelmente associados – acontecimentos, acções, interacções, retroacções e/ou 
acasos.  
Embora na história da filosofia se possam encontrar diversos elementos que, de forma pontual e 
dispersa, remetem já para as dinâmicas do pensamento complexo, é com Edgar Morin que a 
epistemologia da complexidade começa a ser sistematizada.  
Tendo em consideração os contributos aduzidos por Pimenta (2003), a ideia de complexidade, tal 
como hoje é considerada, começou a adquirir visibilidade com Bachelard (1934) e Weaver (1948). 
No entanto, em conformidade com Morin (1991, 2002), parece ser com Wiener e Ashby, fundadores 
da Cibernética, que a ideia de “complexidade” começa a ser considerada na área da Ciência, uma 
vez que a epistemologia anglo-saxónica das décadas de 1950 e 1960, (re)descobriu que nenhuma 
teoria científica poderia pretender-se como exclusiva e absolutamente certa. 
Conforme esclarece Caetano (2004), as fronteiras conceptuais da complexidade apresentam-se 
imprecisas, o que equaciona também outros desafios. O conceito em questão é definido de 
múltiplas formas por Morin (1991, 2004), integrando conjuntos aglomerados de conceitos 
antagónicos e complementares como, por exemplo, ordem/desordem/organização, sujeito/objecto, 
autonomia/dependência, complementaridade/concorrência/antagonismo, todo/parte e de onde 

                                                           
9 Morin (1991: 98). 
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emergem noções-mestras como emergência, incerteza, auto-organização, imprevisibilidade, 
causalidades múltiplas, entre outras.  
Na perspectiva de Santos (2005), os fundamentos epistemológicos desta tendência têm “um 
arraigado desejo de aproximação”, rompendo com os preceitos cartesianos, em prol de uma postura 
que favoreça uma compreensão integrada, religada e ecológica das situações e dos 
fenómenos. Com efeito, o paradigma da complexidade não desvaloriza a possibilidade de 
objectividade, mas propõe um outro modelo de racionalidade que faça uso de uma pluralidade de 
fontes e métodos para compreender e aceder ao conhecimento. É neste sentido que Pourtois e 
Desmet (1997: 28) acrescentam que se procura “dar lugar, em simultâneo, à razão e ao ser, à 
racionalização e à subjectivação”, o que significa que o interesse do pensamento complexo é a 
perspectiva de uma possível, necessária e crescente interacção entre sujeito, razão, 
subjectividade e objectividade.  
Falar de “pensamento complexo” pressupõe, conforme Le-Moigne (2004)10, aludir à perspectiva 
sistémica que permite olhar os fenómenos como sistemas abertos, dinâmicos e auto-reguláveis. Ou 
seja, uma forma particular de abordar os fenómenos, percebidos como sistemas globais e marcados 
pela incerteza e pela imprevisibilidade. O que isto parece significar é que a sua compreensão não 
se pode restringir apenas à análise separada e exclusiva de cada uma das partes, sendo 
fundamental incluir nela também a compreensão da interacção que entre elas possa ocorrer. 
Conforme Rosnay (1979), a compreensão da dependência recíproca das partes é fundamental ao 
desenvolvimento de uma visão “macroscópica” que, em nossa opinião, melhor se adequa às 
características das sociedades actuais. Também Le-Moigne (1994) considera a relação dialéctica 
entre organizado e organizante, numa perspectiva em que esses elementos estão dispostos uns em 
relação aos outros, definindo uma realidade que os transcende.  
Partindo da consideração de que os sistemas interagem, Morin (1991) propõe três princípios para 
pensar a epistemologia da complexidade: o princípio dialógico, o princípio da recursividade e o 
princípio hologramático.  
 

• Princípio dialógico 
 
O princípio dialógico pressupõe uma postura de aproximação entre pontos antagónicos, 
admitindo a possibilidade de que os “opostos” se possam complementar, considerando ainda as 
                                                           
10 Le-Moigne, J-L (2004). Notas do Seminário/conferência aberta “La modélisation des systèmes complexes” dinamizado 
no âmbito do Ciclo “Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina Cultura, Conhecimento e Identidade – 1.ª 
edição do Curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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emergências que dessa interacção possam resultar e que Le-Moigne (2004) 11  designa como 
“terceiro incluído”.  
Na interpretação de Caetano (2004), este princípio caracteriza-se pela possibilidade e 
necessidade de coexistirem e dialogarem diferentes lógicas e dimensões na organização dos 
fenómenos complexos que implicam a manutenção de dualidades, contrapondo-se à ideia de ser 
necessário fazer opções entre os pólos em presença. Também segundo Santos (2005), este 
princípio propõe um diálogo que não suprime as contradições, mas que enfatiza as 
complementaridades. Por vezes, nesse “diálogo” estabelecem-se mútuos processos de construção 
e de generatividade entre dimensões aparentemente distintas. Esta interacção dialogante e 
mutuamente interdependente corresponde a um outro princípio que Morin (1991) designa como 
princípio da recursividade. 
 

• Princípio da recursividade 
 
De acordo com Caetano (2004), a ideia de recursividade corresponde a um processo de 
organização, por via de uma causalidade circular evolutiva que integra, simultaneamente, a 
continuidade e a descontinuidade, acentuando a presença de causalidades múltiplas, gerando 
processos de interactividade. 
Na abordagem complexa, o conceito de recursividade não se restringe à noção simples de 
regulação, mas abrange as noções de auto-produção e auto-organização. Pode ser entendido como 
“espiral” geradora, na qual causas e efeitos são, simultaneamente, produtores e causadores daquilo 
que os produz.  
 

• Princípio hologramático 
 
O princípio hologramático parte da proposição de que a parte está contida no todo que está 
contido na parte, o que Mello (2000) considera ser uma imbricada relação. Morin (1991) explica 
que a complexidade organizacional do todo necessita da complexidade organizacional das partes, a 
qual necessita, recorrentemente, da complexidade organizacional do todo.  

                                                           
11 Le-Moigne, J-L (2004). Notas do Seminário/conferência aberta “La modélisation des systèmes complexes” dinamizado 
no âmbito do Ciclo “Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina Cultura, Conhecimento e Identidade – 1.ª 
edição do Curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

- 26 - 



PARTE UM           ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

CAPÍTULO UM                                                                                                      Das sociedades particulares à visão planetária 

 

De acordo com Caetano (2004), a hologramaticidade pressupõe que, em cada situação, as 
dimensões não só coexistem e se alimentam mutuamente, como também se contêm umas às 
outras de um modo implicado.  
Nesta perspectiva, o princípio hologramático corresponde à capacidade, aparentemente paradoxal, 
que os sistemas têm de não só as partes estarem no todo, como também do todo estar 
simultaneamente nas partes.  
 
 
São estes princípios que, no seu conjunto, sustentam o desenho dos estudos numa perspectiva 
complexa. De acordo com Le-Moigne (1996), o processo de conhecer equivale à construção de 
modelos do mundo, ou do domínio a ser construído, que permitem descrever e fornecer explicações 
sobre os fenómenos que se observam, defendendo ainda o desenvolvimento de uma postura 
metodológica, na qual se possa pensar, não somente a diversidade de modelos, mas principalmente 
os princípios que possibilitam o acto de modelizar e, consequentemente, de compreender.  
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Síntese 
 
Nas complexas dinâmicas de mudança, o pensamento complexo pode fundamentar novas 
formas de indagação e novas compreensões da e para a acção no seio dos fenómenos em 
análise. A esperança reside, em muito, na Educação e multiplicam-se as pressões para que os 
sistemas educativos evoluam em sentidos que, ao longo dos tempos, se têm vindo a opor. Dito de 
outra forma, as pressões sobre a educação direccionam-se quer no sentido de desenvolvimento 
social, quer no sentido do desenvolvimento económico e do aumento da competitividade. É na 
interface entre estes dois eixos que cresce a pressão para a mudança. 
Nesse sentido, parece readquirir importância a formação de cidadãos com saberes diversificados e 
actualizados que sustentem a capacidade de reflexão, comprometida com a qualidade da acção 
e da intervenção e, sobretudo, a tomada de decisões e escolhas críticas referenciadas aos 
valores subjacentes à Declaração Universal dos Direitos do Homem. Para isso, a formação deverá 
de ser mais dinâmica e integrada, apoiando a compreensão das mudanças sociais, a tomada de 
decisões socialmente úteis e a estruturação de competências e desempenhos em função dos 
contextos, das necessidades e das aspirações legitimamente constituídas e solidariamente 
repensadas. 
Formar estes cidadãos, é o desafio que também se coloca à Educação, à Escola e aos professores, 
e que justifica a importância decisiva da investigação no aprofundamento das questões que este 
desafio levanta. 
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Introdução 
 

É comum ouvir dizer, por entre suspiros, que hoje em dia os alunos não aprendem 
nada na escola e que antigamente é que era bom. No entanto, andar a discutir se se 
aprende mais ou menos na escola agora ou há umas décadas não leva a lado algum. 
Até porque se está a comparar o incomparável. Actualmente, a sociedade é diferente, 
os alunos que andam na escola são diferentes, aquilo que é útil que aprendam na 
escola é diferente, e as próprias concepções de ensino-aprendizagem são diferentes.1  

 

 
Formosinho, Ferreira e Machado (2000) referem que se conta que um frade medieval, transportado 
pela máquina do tempo, chega a uma cidade dos nossos dias e é tomado de estranheza, senão 
mesmo de medo, perante quase tudo o que observa (automóveis, cidades, prédios, 
electrodomésticos, rádio, televisão, telefones, armas, hospitais), mas que, entrando numa sala de 
aula de uma escola, se sente num espaço que lhe é familiar e acalma-se. Esta anedota tem servido, 
acrescentam estes autores (idem, ibidem: 15), “para ilustrar a ideia de que, na tarefa de educar, 
pouco de substancial terá mudado e que, diferentemente das outras instituições sociais, as escolas 
são pouco propícias à inovação e à mudança”. 
A nossa perspectiva, relativamente a estas questões, não é tão assertiva. Apesar de 
reconhecermos que a escola continua a perpetuar ambiências mais tradicionalistas, em 
conformidade com o legado cultural de épocas históricas anteriores, estamos convictas de que 
muitas reformas foram empreendidas, no sentido de transformar a escola numa “escola outra” 
(Lopes, 2007), esforço que também é possível constatar pela proliferação de legislação no campo 
educativo.  
Todas as mudanças que marcam o panorama social actual (os processos de globalização dos 
mercados, capitais e tecnologias; a coexistência de diversos modelos de produção, distribuição e 
consumo; as acrescidas dinâmicas de competitividade, a deslocalização dos processos de 
produção; a imaterialização progressiva do trabalho; os processos de desqualificação e qualificação 
dos trabalhadores) parecem delinear, como diz Alves (1998: 53), “um quadro darwinista, em que só 
os mais competitivos podem almejar vencer”. É este o contexto do qual emergem as exigências aos 
cidadãos de novos saberes e de novas práticas, o que obriga a um esforço de aprendizagem 
permanente.  
 
                                                           
1 Barros, E. (2001: 32). 
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2.1. Saberes dos cidadãos para um futuro próximo: memória e continuidade, imaginação e 
mudança 
  
Em Portugal, por muito significativas que tenham sido as transformações nas políticas e filosofias da 
educação e da formação, estudos internacionais como o Reading Literacy Study2 (1990-91), Third 

International Mathematics and Science Study 3  (1994-99), Third International Mathematics and 

Science Study repeat4  (1997-2000) e Programme for International Student Assessment5  (2000, 
2003, 2006) dão-nos conta das inércias que insistem em persistir, impedindo os cidadãos 
portugueses de atingir padrões já actuais em alguns países da Europa.  
Na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/1986) pode ler-se que o 1.º Ciclo do Ensino 
Básico deve ser um espaço e um tempo para “o desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e 
progressivo domínio da leitura e da escrita, das noções essenciais da aritmética e do cálculo, do 
meio físico e social e das expressões plástica, dramática, musical e motora”. É pois razoável inferir 
que, tanto a escola enquanto instituição, como o papel do professor deverão aceitar o desafio das 
mudanças que a sociedade global pressupõe. De acordo com Sampaio (2001), a Educação é a raiz 
do desenvolvimento: o futuro está associado à Educação e à Formação, meios poderosos de 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da democracia e, daí, a necessidade de formar cidadãos 
capazes de compreenderem e intervirem de modo qualificado e crítico no mundo em que vivem.  
Segundo Azevedo (1999), as políticas educativas devem desenvolver diligências no sentido de 
evitar o surgimento de novas desigualdades no seio da sociedade, dita da informação, e as 
instituições escolares precisam de ser incentivadas a construir ambientes de ensino e de 
aprendizagem mais humanizados. Tal como reafirmado no relatório final do Debate Nacional de 
Educação (2007: 35), “um cidadão não se forja só pelo conhecimento, pelo saber e pelo saber-

fazer, mas especialmente, pelo saber ser e pelo saber estar, pela forma como usa esse 
conhecimento no seu quotidiano e na relação com os poderes com os quais interage”. 

                                                           
2 Estudo conduzido pela International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), entre 1990 e 
1991, com objectivo de aferir os conhecimentos, capacidades e competências no campo da literacia leitora, 
privilegiando-se os grupos etários dos 9 e 14 anos de idade. 
3 Este estudo foi orientado pela International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), entre 
1994 e 1999. Entre as principais finalidades destacam-se a avaliação de conhecimentos, capacidades e competências 
desenvolvidas nas áreas de Matemática e Ciências, nos grupos etários dos 9 e 13 anos de idade. 
4 Entre 1997 e 2000, o estudo TIMSS é repetido, nos moldes do realizado entre 1994 e 1999. 
5  O estudo “PISA”, realizado em 2000, 2003 e 2006, conduzido pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE), teve como finalidades verificar o desenvolvimento de conhecimentos, 
capacidades e competências nos domínios das literacias leitora, científica e matemática. Pretendia-se também 
identificar competências transversais (“cross-curricular competencies”) a estas áreas. 
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A emergência destas questões parece ser partilhada um pouco por todo o Mundo, tornando-se 
impossível ignorar as suas implicações, nomeadamente ao nível da exclusão social de camadas 
que, num mesmo ciclo de vida, se vêem desapossadas de saberes outrora valorizados para e na 
integração social, profissional e cultural. Trata-se de uma situação de “erosão dos saberes” para 
dizer que parte do risco, da incerteza e desafio que caracterizam as sociedades actuais provém da 
vulnerabilidade da convicção de um saber imutável e para toda a vida. Para Pinto (2003), novas 
formas de exclusão tendem a emergir e acentuar-se, se o cidadão não desenvolver um conjunto 
referencial de saberes que lhe permita (re)agir em função dos desafios colocados. 
De acordo com dados da UNESCO (1998), desde o início de 1990 que as políticas educativas se 
têm caracterizado por uma preocupação crescente com a qualidade e a relevância, sobretudo da 
educação básica. Porém, para Skilbeck (1998: 33), “nenhum sistema educativo responde 
adequadamente às necessidades de todos os estudantes, o que é demonstrado pelos níveis de 
formação incompleta, insucesso e abandono escolar”. Esta visão parece ser corroborada pelo 
Relatório Mundial de Educação (UNESCO, 1998: 62), no qual se salienta que “os sistemas 
educativos não estão a fazer o que deviam para garantir que os jovens, que por eles passam, 
aprendam bem o que se pensa que deviam aprender, e estejam bem preparados para assumir os 
seus futuros papéis nos diferentes subsistemas da sociedade”. 
Dir-se-ia que as forças políticas, os movimentos sociais, as instituições e os próprios cidadãos 
individualmente considerados, vêem na educação “um poder” e uma “capacidade de influência”, que 
não pode ficar entregue a si mesma (Zabalza, 1998). 
Esta discussão assume novos contornos quando contextualizada na “sociedade global do risco” 
(Beck, 1992) e quer-nos parecer que a tentativa empreendida por diversos sistemas educativos, 
nomeadamente na redefinição de um conjunto de saberes básicos a desenvolver pelos cidadãos, é 
expressão da consciencialização da importância da Escola, em geral, e dos professores, em 
particular, no desenvolvimento integral de cada cidadão.  
Conforme Velho (2003), em Antropologia, a noção de “saber” está indissoluvelmente associada à 
noção de cultura. O mesmo autor esclarece que cultura é um complexo que inclui conhecimentos, 
crenças, artes, leis, moral, costumes e quaisquer capacidades e hábitos adquiridos pelo homem, 
enquanto membro de uma sociedade. Esta definição, por excessivamente inclusiva que possa 
parecer, abre a possibilidade de compreender que “os saberes básicos requeridos na Idade Média 
ou no Renascimento não são coincidentes com os da presente sociedade” (Cachapuz, Sá-Chaves e 
Paixão (2004: 114), ou seja, os saberes dos cidadãos podem variar de acordo com as épocas 
históricas em que se inscrevem.   
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Esta constatação parece também já emergir nas conclusões de um inquérito realizado em 2003 nos 
EUA6, no qual se divulga que 92% dos cidadãos inquiridos pensam que os jovens precisam de 
saberes diferentes daqueles que eram necessários há dez ou vinte anos. Numa tentativa de 
identificação desses saberes, 70% dos inquiridos manifesta-se a favor do desenvolvimento de 
competências relacionadas com o uso de tecnologias, o pensamento crítico e a comunicação, 
sendo na sua opinião importante integrá-las nos programas curriculares.  
Mais recentemente, também nos EUA, foi conduzido outro estudo no âmbito do Partnership for 21st 

Century Skills7. Os resultados foram tornados públicos em Outubro de 2007 e confirmam algumas 
das considerações anteriormente mencionadas. Dos participantes nesta sondagem, 88% é da 
opinião de que as escolas podem e devem incorporar nos currículos novas competências tais como 
pensamento crítico e resolução de problemas, tecnologia, comunicação e autonomia para além das 
competências mais básicas como aprender a ler, escrever e contar. Para 53% dos inquiridos a 
escola deve atribuir igual importância ao desenvolvimento de novos saberes, não menosprezando 
as literacias básicas ler, escrever e contar.  
É neste contexto que retomamos, tomando como referência Carneiro (2001), a necessidade de 
repensar as aprendizagens fundamentais dos cidadãos para este início de século, isto é, aquelas 
que são incontornáveis para todos como padrão mínimo que permita a vivência pessoal e social.  
Trata-se de uma perspectiva que vincula a sociedade e os decisores políticos à “reengenharia” dos 
sistemas de educação, numa acepção que transcende a aquisição de conhecimentos inamovíveis e 
supostamente válidos para toda a vida. Nesse sentido, a recentração nos processos de 
desenvolvimento de atitudes e de competências dinâmicas que possam ajustar-se às evoluções 
contextuais parece ser o eixo orientador das acções a empreender. É neste sentido que Cachapuz, 
Sá-Chaves e Paixão (2004) consideram fundamental identificar quais os saberes básicos que se 
tornam indispensáveis para que todos os cidadãos se desenvolvam harmoniosamente, na sua 
plenitude, enquanto seres humanos. Este é, no momento presente, um dos desafios com o qual a 
sociedade educativa se depara e para o qual importa encontrar possíveis soluções, sendo neste 
esforço que se enquadra este estudo. 
Roldão (2004: 235) refere que o conjunto de saberes básicos “constitui o leque de competências 
essenciais para que o indivíduo possa integrar-se bem na sociedade” e, nesse sentido, parece-nos 
pertinente reflectir sobre quais são as aprendizagens básicas que devem ser garantidas a todos os 
                                                           
6 Inquérito realizado para a AOL Time Warner Foundation, coordenado pelas firmas de investigação Lake, Snell, Perry 
and Associates and Market Strategies (2003). Esta prospecção (a 1000 adultos) teve como finalidade identificar novos 
skills para o século XXI (cf. http://www.cde.state.co.us/libnewsletter/slcent2003/slcent071103.htm). 
7 Estudo conduzido pelo Public Opinion Strategies and Peter D. Hart Research Associates. Este inquérito esteve 
disponível on-line, entre 10 e 12 de Setembro de 2007, contando com a participação de 800 cidadãos registados. 
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alunos no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Nesta linha de pensamento, admite-se um certo relativismo 
que torna variável esse conjunto de saberes, de acordo com o quadro histórico que se tome como 
referência. De acordo com Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão (2004: 18), e dado o carácter de 
imprevisibilidade do tempo futuro, reduz-se a possibilidade de caracterizar, em absoluto e de forma 
definitiva, um conjunto de saberes para todo o século XXI, face aos “previsíveis fenómenos de 
caducidade de informação e de conhecimento referencial” que necessariamente os vão 
reconfigurando.  
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2.2. Aproximações a um referencial de saberes básicos para o início do século XXI 
 

São diversos os estudos e relatórios que nos dão conta da crescente preocupação em delinear um 
conjunto de saberes básicos8 a desenvolver pelos cidadãos no século XXI, numa altura em que a 
aprendizagem ao longo da vida se constitui como eixo paradigmático das políticas educativas nos 
países mais desenvolvidos. De acordo com o Relatório final do Debate Nacional de Educação 
(2007: 15), “a aprendizagem tornou-se uma necessidade contínua e o conhecimento transformou-se 
no activo intangível com maior impacto na competitividade económica internacional”. Assim, e em 
conformidade com Delors et al (1996), “os primeiros anos de educação podem considerar-se bem 
sucedidos se conseguirem transmitir às pessoas, a força e as bases que façam com que continuem 
a aprender ao longo de toda a vida, no trabalho, mas também fora dele”. 
As conclusões do Conselho Europeu (2000)9 recomendam a criação de um quadro europeu para 
definir as novas competências de base a desenvolver e aprofundar ao longo da vida, enquanto 
medida fundamental para responder aos processos de globalização e à transição para economias 
baseadas no conhecimento. Entre esse conjunto de competências, o Conselho Europeu salientou a 
importância das competências em TIC, das Línguas Estrangeiras, do espírito empresarial e das 
aptidões sociais, no sentido de promoção sustentável da aprendizagem ao longo da vida. São 
diversas as circunstâncias, nomeadamente aquelas às quais aludimos anteriormente, que obrigam a 
um veemente esforço na clarificação e redefinição de prioridades nas orientações políticas e 
estratégicas, sobretudo ao nível da Educação e da Formação, dadas as reestruturações 
decorrentes do “Processo de Bolonha”.  
Desde 1996 que se assiste ao incremento de numerosas iniciativas que, desde a Europa aos 
Estados Unidos da América, reflectem o crescente interesse na identificação desse conjunto de 
saberes a desenvolver pelos cidadãos, partilhando a ideia de que estes se constituem como 
essenciais para a sua vivência e a sua participação activa e responsável na sociedade. Em nossa 
opinião, trata-se não apenas de identificar um conjunto referencial de saberes a desenvolver nos 
sistemas de ensino formal, mas da indissociável criação de melhores condições sociais locais10 

                                                           
8 A expressão “saberes básicos” é usada no mesmo sentido de “competências-chave”, “aprendizagens fundacionais”, 
“saberes essenciais”, “saberes estruturantes”. 
9 O Conselho Europeu realizou uma reunião extraordinária em Março de 2000, em Lisboa, a fim de acordar um novo 
objectivo estratégico para a União Europeia, tendo em vista reforçar o emprego, a reforma económica e a coesão social 
no âmbito de uma economia baseada no conhecimento (cf. http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c10241.htm ). 
10 De acordo com o CNE (2007: 23), “a vitalidade cívica local, a dinamização da leitura de livros e jornais, a promoção 
de actividades culturais e científicas, (…) iniciativas artísticas, (…) bem como a criação de centros e salas de formação 
e de aprendizagem ao longo da vida, o envolvimento das empresas na formação, o incentivo à criação de emprego e ao 
empreendedorismo, constituem expressões vivas de comunidades locais que acarinham e fomentam a cultura e a 
educação de todos os cidadãos (…)”. 
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que, também informalmente, possibilitem a todos o desenvolvimento, o aprofundamento e a 
mobilização dos seus saberes para a acção consequente. Ou seja, qualquer tentativa de 
caracterizar um referencial de saberes, terá de atender à marcação histórico-social que caracteriza 
o início deste século, num espírito de aprendizagem ao longo da vida.   
Para poder dar resposta não apenas às expectativas da sociedade, como também ao conjunto das 
suas próprias missões, a educação em geral e a escola, em particular, deverão ter consciência das 
aprendizagens fundamentais que, durante toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, 
os pilares para o exercício de uma cidadania responsável e prospectiva, num mundo em constante 
transformação, sendo esta a perspectiva defendida na Recomendação do Parlamento Europeu e do 
Conselho (2006)11. Aliás, no documento da Comissão Europeia (2001), intitulado Tornar o espaço 

europeu de aprendizagem ao longo da vida uma realidade 12 , o desenvolvimento de novas 

competências para a sociedade da informação é já encarado como uma prioridade.  
Trata-se, nesse sentido, de abordar um conjunto de saberes numa perspectiva multirreferenciada, 
trazendo diversos contributos para a discussão de alternativas e que, de seguida, se apresentam. 
 

2.2.1. Sobrevoo a alguns estudos e relatórios internacionais / uma visão macrossistémica 
 
Como já referimos anteriormente, parece ser com o relatório Educação: um tesouro a descobrir 
(Delors et al, 1996) que a discussão relativamente à temática das aprendizagens fundamentais a 
desenvolver pelos cidadãos começa a despertar. Também em nossa opinião, esta obra se constitui 
como um dos mais importantes contributos para compreender quais são e como se caracterizam 
esses saberes básicos. De acordo com os autores (idem, ibidem), existem quatro aprendizagens 
essenciais, as quais designam por pilares dado o seu carácter fundacional e estruturante:   
 

• Aprender a conhecer que visa, sobretudo, o domínio dos próprios instrumentos do 
conhecimento, entre outros, aprender a compreender o mundo envolvente, aprender a desenvolver 

capacidades profissionais, aprender a comunicar e aprender a descobrir. Por isso, aprender a 
conhecer pressupõe aprender a aprender, com particular relevo para o desenvolvimento das 
capacidades de atenção, memória e pensamento. 

• Aprender a fazer que se refere a um tipo de aprendizagem que implica o uso do 
conhecimento para a acção e na própria acção, tornando essa mesma aprendizagem consequente. 

                                                           
11  Cf. Eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/oj/2006/l_394/l_39420061230pt00100018.pdf    
12  Cf. Ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_pt.pdf  
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• Aprender a viver juntos que pressupõe a possibilidade de descoberta progressiva do 
Outro e, ao longo de toda a vida, a participação em projectos comuns. 

• Aprender a ser, na medida em que a educação deve fornecer referenciais que 
permitam aos sujeitos conhecer o mundo que os rodeia e comportarem-se nele como actores 
responsáveis, conhecendo-se a si mesmos e, ao mesmo tempo, abrindo-se ao Outro, em atitudes 
de cidadania partilhada. 

 
De acordo com o relatório da Comissão Delors (1996), estes quatro pilares constituem uma nuance 
interessante que tem a ver com o privilegiar da vertente do “aprender” em relação à vertente do 
“ensinar”, com ênfase na aprendizagem que tem lugar pela vida fora, isto é, uma aprendizagem que 
é feita “com a vida e fazendo do viver uma experiência com sentido e perpassada de plenitude 
cultural” (Delors et al, 1996). Não se trata, pois, de uma mera questão de horizonte temporal 
(aprender no período temporal de uma vida inteira), mas de considerar a vida como “universo 
experiencial, singular e polifacetado, sobre o qual a reflexão pessoal acrescenta valor e confere 
sabedoria à existência” (idem, ibidem). 
 
Outra referência que nos merece consideração é a obra Os sete saberes necessários à educação 
(Morin, 2000a), na qual se reforça a ideia de que a educação só pode ser viável se for uma 
educação integral do ser humano. Ou seja, uma educação que se dirija à totalidade do ser 
humano e não apenas a uma qualquer das suas dimensões. É nesse sentido que surge a 
necessidade de aprofundar a visão transdisciplinar da educação que, para Morin (1991, 2000a), 
corresponde à educação do futuro e para a qual são indispensáveis sete saberes. De seguida, e 
partindo do autor, enumeramos os seis saberes que julgamos mais pertinentes à reflexão 
empreendida neste capítulo: 
 

• Os princípios do conhecimento pertinente configuram-se a partir de realidades são 
cada vez mais multidisciplinares, transversais e globais. A construção de conhecimento deve ter 
como referência o contexto, percebido numa visão de mundo, partindo e/ou mobilizando aquilo que 
o sujeito já sabe. Também por isso, a educação deve favorecer a aptidão natural da mente para 
formular e resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da inteligência. 

• A condição humana diz respeito à assunção da ideia de complexidade humana, 
cabendo à educação possibilitar uma consciencialização da condição comum a todos os cidadãos 
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e da rica e necessária diversidade dos povos e das culturas, sem que a ideia de unidade da 
espécie humana não apague a ideia de diversidade e vice-versa.  

• A identidade humana significa que a educação deve estimular o desenvolvimento do 
pensamento policêntrico, considerando que a visão retrospectiva deve ser complementar à visão 
prospectiva. Ou seja, possibilitar a aprendizagem da ética da compreensão (Morin, 2000a). 

• Enfrentar as incertezas, uma vez que o curso da História não configura uma evolução 
linear, pelo que esta consciencialização impõe que se aprenda a lidar com as imprevisibilidades e 
com as incertezas.  

• A compreensão requer a consciência da complexidade do ser humano e, como tal, 
compreender é também aprender e reaprender incessantemente. Dada a importância desta 
aprendizagem em todos os níveis educativos, o seu desenvolvimento necessita de particular 
atenção. 

• A ética do futuro, também designada por Morin (2000a) de “antropo-ética”, compreende 
a esperança na completude da humanidade, como consciência e cidadania planetárias, questões 
às quais a educação deverá prestar também a mais cuidada atenção.  

 

Estas ideias que Morin (2000a) genericamente denomina de “saberes” aproximam-se de uma visão 
que prioriza a humanização da e na educação, tomando o cidadão como referencial dos 
processos de aprendizagem ao longo da vida.  
 

Também nos Estados Unidos da América, a investigação, a reflexão e a discussão para a 
identificação de um referencial de saberes básicos, se adensou a partir de 2001 com a organização 
do Partnership for the 21st Century Skills. Em 2003, foi apresentado o relatório 21st Century Skills: 

literacy in the digital age (Burkhardt, G., Monsour, M., Valdez, G. et al, 2003), no qual se propõe o 
seguinte conjunto de saberes: 

• Proficiência linguística e numérica (falar, ler, escrever e contar) e sua mobilização para a 
construção de conhecimento (literacia básica). 

• Conhecimento e a compreensão de conceitos e processos científicos requeridos para a 
tomada de decisão informada e participação activa no contexto da sociedade (literacia 
científica). 

• Habilidade para identificar problemas económicos, custos e possíveis alternativas (literacia 
económica). 
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• Domínio das tecnologias da comunicação e da informação (literacia tecnológica). 
• Capacidade para procurar e analisar informação, sintetizá-la e usá-la efectiva e 

criticamente, podendo este processo ser mediado pelas tecnologias da informação e da 
comunicação (literacia da informação). 

• Capacidade de compreender, apreciar e respeitar as semelhanças e as diferenças entre os 
povos e culturas (literacia multicultural). 

• Capacidade para reconhecer e compreender as inter-relações entre organizações mundiais, 
estados-nação, entidades económicas, grupos socioculturais e entre os indivíduos numa 
perspectiva universal (consciência global). 

• Capacidades de criatividade, de bom senso, de curiosidade, de adaptação à mudança e de 
resolução de problemas (pensamento crítico).   

• Competências para trabalhar em equipa e para colaboração, competências interpessoais, 
responsabilidade social e cívica e competências de comunicação interactiva (comunicação). 

Em conformidade com este estudo pode observar-se, não obstante a importância atribuída aos 
saberes referenciais e tecnológicos, a consideração ao desenvolvimento de saberes e 
competências relacionadas com as questões de cidadania global, do multiculturalismo e da 
Ética, reconhecidas como fundamentais aos cidadãos no século XXI.   
 
Voltando ao contexto europeu, e mais uma vez a França, em Setembro de 2003 é promovido um 
debate nacional, no sentido de recolher sugestões para a identificação de um conjunto de saberes 
essenciais aos alunos e, assim, aclarar as escolhas do governo sobre as possíveis linhas de 
evolução do sistema educativo francês para os quinze anos subsequentes.  
Neste debate foi identificada uma base comum de saberes e de competências indispensáveis a 
todos os cidadãos, a qual se organiza à volta de sete domínios considerados estruturantes para a 
formação ao longo da vida: 
maîtriser à la fin 

• Domínio da Língua Francesa; 

• Comunicar utilizando uma Língua Estrangeira “viva”; 

• Dominar os principais elementos da matemática, da cultura científica e da tecnologia; 

• Domínio de técnicas usuais de informação e de comunicação; 

• Cultura humanística; 

• Competências sociais e cívicas; 
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• Autonomia e espírito de iniciativa. 
 

Esta proposta foi instituída legalmente pelo Decreto 2006-830, de 11 de Julho de 2006 13 , 
priorizando o desenvolvimento de tais saberes básicos durante os primeiros nove anos de 
escolaridade obrigatória. Nesse sentido, esta lei prevê três momentos de avaliação para aferir o 
grau de consecução de tal objectivo. O primeiro momento corresponde à verificação da aquisição de 
competências de leitura e de escrita; o segundo momento acontece no terminus da escola primária, 
em que se afere a aquisição das regras fundamentais da gramática, do cálculo elementar e das 
quatro operações básicas (adição, subtracção, multiplicação e divisão) e o terceiro momento 
corresponde à verificação das aquisições e desenvolvimentos relativos a competências 
comunicativas numa Língua Estrangeira e ao domínio das tecnologias da informação e 
comunicação. Estas informações ficam registadas num livrete que cada aluno possui e que lhe 
permite a si próprio, à sua família e aos seus formadores verificar e acompanhar a aquisição 
progressiva dos conhecimentos e do desenvolvimento de competências.  
Pese embora o contributo da iniciativa francesa para a reflexão acerca das novas aprendizagens 
dos alunos, é de salientar que as formas de avaliação de competências relacionadas com a “cultura 
humanística”, com as “competências sociais e cívicas” ou com a “autonomia e espírito de iniciativa”, 
não estão claramente explícitas no Decreto 2006-830, ao qual nos referimos anteriormente. 
 
2.2.2. Sobrevoo a alguns estudos e relatórios nacionais / uma visão microssistémica 
 
Considerando os estudos através dos quais se torna possível construir um referencial externo para 
as questões que neste capítulo nos propomos aprofundar, importa a nível nacional destacar 
algumas iniciativas que, no seu conjunto, se constituem como peças-chave para uma possível 
caracterização dos saberes que se julgam fulcrais ao desenvolvimento de todos os cidadãos. 
Tomando então Portugal como referência, retomamos o contributo de Carneiro (2001) que, em 
Fundamentos da Educação e da Aprendizagem, enumera seis tipos de aprendizagens 
fundamentais, cuja natureza é complementar, não podendo ser “objecto de descoberta isolada ou 
no isolamento dos outros e do mundo” (Carneiro, 2001: 14). Pela sua pertinência para esta análise, 
relevamos cinco dessas aprendizagens:  
 

                                                           
13 Disponível em http://media.education.gouv.fr/file/51/3/3513.pdf  
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• Aprender a condição humana na sua dignidade e riqueza, mas também na sua 
misteriosa contingência e vulnerabilidade. 

• Aprender a viver a cidadania, celebrando a diversidade e apreciando a democracia, 
como membros activos de comunidades, titulares de direitos e de deveres inalienáveis. 

• Aprender a cultura matricial na plenitude dos seus matizes integradores (memória, 
Língua, civilização, história). 

• Aprender a processar informação e a organizar conhecimento, num contexto de 
formação e aprendizagem ao longo de toda a vida.  

• Aprender a gerir uma identidade vocacional nas diversas formas que constituem a 
intervenção pessoal no sistema produtivo, desde a aquisição continuada de competências à 
empregabilidade sustentável. 
 
Esta reflexão é continuada por Carneiro (2004) na obra A educação primeiro, onde retoma as 
questões relacionadas com as aprendizagens fundamentais, propondo uma aprendizagem-mestra 
de raiz humanista que, necessariamente, englobasse as aprendizagens equacionadas 
anteriormente e as quatro aprendizagens conhecidas como “pilares da educação” (cf. fig. 2.1.).  
 

 Ser Conhecer Fazer Conviver 
 

Condição humana Self 
 

  Outro 
 

Cidadania Participação 
 

Direitos e deveres 
 

Comunidade 
 

Diversidade 
 

Cultura matricial Pertença 
 

  Diálogo 
 

Informação e conhecimento  Processar 
 

 Partilhar 
 

Identidade vocacional Aprendente 
 

Produção 
 

Empreendimento 
 

Consciência 
 

Construção sabedoria Humano 
 

Síntese 
 

Felicidade 
 

Solidário 
 

 
Fig. 2.1. Aprender o sentido da vida 

        Fonte: Carneiro (2004) 
 

 
De acordo com o autor (idem, ibidem), a leitura da figura na horizontal representa os diversos 
percursos que “o eu faz na procura do outro”, uma vez que o processo de construção da autonomia 
é sempre indissociável da “descentragem inclusiva que é condição sine qua non do conviver” (idem, 

ibidem: 56). Por sua vez, a leitura na vertical tem como referência cada um dos pilares da educação 
e compreende “aprendizagens finalísticas, não meramente instrumentais” (idem, ibidem: 57). 
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Constata-se, assim, a existência de uma preocupação com o desenvolvimento de aprendizagens 
sustentadas pela Ética, por uma cidadania responsável e por uma consciência global das 
consequências das acções. 
Outro estudo realizado em Portugal foi conduzido por Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão (2004), por 
solicitação do Conselho Nacional de Educação (CNE). Intitula-se Saberes básicos dos cidadãos no 

século XXI e inclui o levantamento de experiências educacionais em outros países da Europa (em 
particular, Espanha, Dinamarca, Holanda e Reino Unido) e nos Estados Unidos da América, com 
vista à identificação das principais tendências na definição de um conjunto de saberes básicos. 
Conclui apresentando uma síntese que releva cinco saberes, ou melhor, competências 
consideradas essenciais a todos os cidadãos à saída da escolaridade obrigatória. 
 

• Aprender a aprender que, segundo Cachapuz, Sá-Chaves, Paixão (2004) significa 
mobilizar estratégias adequadas para procurar, processar, sistematizar e organizar informação de 
tipos diversos e provinda de fontes múltiplas, bem como avaliá-la crítica e reflectidamente, tendo 
em vista a construção de conhecimento. Tal competência está na base da possibilidade de 
aprendizagem autónoma e implica não apenas o desenvolvimento de “estratégias cognitivas mas 
também de estratégias metacognitivas” (Cachapuz, Sá-Chaves, Paixão, 2004: 28). Sem o 
desenvolvimento da competência de aprender a aprender não poderá haver, como se torna 
evidente, aprendizagem ao longo da vida. 

• Comunicar adequadamente, implicando a utilização de diferentes suportes e veículos 
de representação, simbolização e comunicação. Como referem os mesmos autores (idem, ibidem), 
envolve o domínio da Língua Materna (incluindo a competência meta-linguística) e desejavelmente 
(pelo menos) uma Língua Estrangeira de largo espectro de difusão. 

• Cidadania activa que, conforme os autores (idem, ibidem) significa um agir 

responsável, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista social, no quadro de uma ética 
solidária e responsiva.  

• Espírito crítico que se centra no desenvolvimento da possibilidade de construir uma 
opinião pessoal que permita fazer escolhas próprias, informadas e reflectidas. Trata-se de uma 
competência que, quando usada adequadamente, possibilita apreciar a plausibilidade, a coerência 
e o entendimento crítico de uma dada situação. A previsão de situações não familiares também 
envolve o pensamento crítico, tal como o exercício da cidadania nas sociedades democráticas, no 
âmbito do qual a importância de fazer escolhas e tomar decisões é fulcral. 
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• Resolver situações problemáticas e conflitos, mobilizando conhecimentos, 
capacidades, atitudes e estratégias para ultrapassar obstáculos que se colocam entre uma 
determinada situação e uma situação futura idealmente identificada. Por outro lado, já na esfera 
relacional de resolução de situações de conflito, e conforme Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão 
(2004), importa desenvolver saberes que permitam a gestão e superação de conflitos através de 
competências de mediação, de negociação e de assunção do risco. 

 
Para além de uma síntese dos saberes básicos considerados fundamentais, a questão central neste 
estudo é que ela constitui uma viragem epistemológica crucial, ou seja, representa uma mudança 
de enfoque nos objectivos da formação, que passam a estar centrados não apenas nos 
conteúdos, mas a polarizar-se em saberes essenciais à aprendizagem ao longo da vida e ao 
desenvolvimento da cidadania responsável e prospectiva. Representam um compromisso com a 
acção/intervenção e, por isso, são da ordem da competência. 
Tal como vimos com Carneiro (2004), também estes cinco saberes básicos não são independentes, 
cruzando-se e interagindo de forma sinergética e complementar. Como se depreende da análise 
efectuada, são competências consideradas em sentido amplo, que integram conhecimentos, 
capacidades e atitudes, entendidos como saberes em acção ou em uso, para retomarmos as 
designações de Perrenoud (1999). 
 
Por fim, e considerando ainda o nível microssistémico, em 2006 é promovido o Debate Nacional 

sobre Educação 14 . Tratou-se de uma ampla reflexão de âmbito nacional que, procurando ser 
geográfica e sociologicamente abrangente, convocou a generalidade dos cidadãos portugueses a 
expressarem as suas opiniões relativamente ao tema “como podemos melhorar a educação?”.  
Procurou-se assim promover a participação da sociedade em geral e de cada cidadão em particular, 
na assunção de uma maior responsabilização pelas questões da educação. 
Relativamente ao conjunto de saberes e competências identificados no debate como sendo 
essenciais aos cidadãos no século XXI, a relevância recai nas competências de cidadania 
consideradas, nas diversas intervenções, como centrais ao desenvolvimento pessoal e social de 
todas as pessoas. Com efeito, de acordo como o relatório final do Conselho Nacional de Educação 
(CNE, 2007: 32), as competências de cidadania exigem “o desenvolvimento de competências 

                                                           
14 Para assinalar os 20 anos da publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, foi promovido o Debate Nacional de 
Educação, conjuntamente pela Assembleia da República e pelo Governo, tendo sido mandatado para a sua 
organização o Conselho Nacional de Educação, através da Resolução da Assembleia da República n.º 4/2006, de 19 de 
Janeiro. 
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básicas e operatórias consideradas como pressupostos para o exercício da cidadania nas 
sociedades contemporâneas” e é nesse sentido que apresentamos as que foram consideradas mais 
importantes. 
 

• Competências na área de Língua Portuguesa e Matemática, consideradas 
imprescindíveis ao exercício pleno e responsável da cidadania; 

• Comunicação utilizando Línguas Estrangeiras; 

• Competências de compreensão intercultural; 

• Conhecimentos básicos disciplinares (Ciências, Filosofia, Geografia, Artes, Educação 
Física, História, Economia e Gestão, Ética, conhecimento de seus direitos e deveres); 

• Domínio das TIC; 

• Competências sociais e cívicas (respeitar o Outro, saber gerir conflitos, ouvir as 
opiniões, conviver); 

• Competências de expressão artística e desportiva; 

• Competências criativas; 

• Capacidade para pensar; 

• Competências para resolver problemas; 

• Cultura humanística; 

• Aprendizagens quotidianas (entre outras, aprender a cozinhar, a conduzir, a poupar 
dinheiro, a investir, a comprar sustentavelmente); 

• Competências da ordem da pessoalidade (entre outras, ser cordial, ser perseverante, 
ser solidário, ser honesto, ser generoso, ser solícito, ter auto-estima), consideradas no próprio 
relatório tão importantes como as competências a que aludimos anteriormente. 
 

Em síntese, e retomando o relatório do Conselho Nacional de Educação (2007: 54), “no seu 
conjunto, as competências identificadas são coerentes com os princípios enunciados pela UNESCO 
sobre a Educação para o século XXI e implicam a consolidação das quatro aprendizagens 
estruturantes: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 44 - 



PARTE UM       ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

CAPÍTULO DOIS                                                                                                                    Dos novos saberes básicos dos alunos  

  

2.3. O contributo das orientações profissionais para a construção de um referencial de 
saberes básicos 
 
A urgência de desenvolver nos jovens competências essenciais para a vivência neste início de 
século, bem como para melhorar os seus níveis de desempenho escolar, são duas das questões 
que integram as Orientações Integradas para o Crescimento e o Emprego 2005-2008, aprovadas 
pelo Conselho Europeu de Junho de 2005 15 . Estas referem a necessidade de adaptação dos 
sistemas de educação e de formação às novas exigências das sociedades, mediante uma melhor 
identificação das necessidades profissionais e das competências essenciais no contexto dos 
programas de reforma dos Estados-membros. É nesse sentido que a orientação integrada n.º 24 
propõe:  

• O alargamento da oferta de oportunidades de educação e de formação e a 
garantia de vias curriculares flexíveis, assim como o aumento da mobilidade para estudantes 
e formandos; 

• A facilitação e a diversificação do acesso de todos à educação e à formação 
através da organização do tempo de trabalho, dos serviços de apoio à família, da orientação 
profissional e, se adequado, de novas formas de partilha dos custos; 

• A resposta a novas necessidades ocupacionais, melhorando a definição e a 
transparência das qualificações, o seu reconhecimento efectivo e a validação da 
aprendizagem não oficial e informal. 

Nesta linha, também o Grupo de Missão para o Emprego (2003-2006)16 sublinhou a importância da 
inserção das pessoas no mercado de trabalho e a sua capacidade de adaptação às mudanças, 
desempenhando a aprendizagem ao longo da vida um papel fundamental nesse processo. 
Assim, a criação e o aperfeiçoamento de novas estratégias competitivas passa pela capacidade de 
identificação de um conjunto referencial de saberes e competências, sua mobilização e 
reconhecimento, incentivando os cidadãos ao seu cabal desenvolvimento. É nesse sentido que o 
Pacto Europeu para a Juventude, anexo às conclusões do Conselho Europeu de Bruxelas (2005)17, 
sugere o desenvolvimento de uma base comum de saberes essenciais.  

                                                           
15 Decisão (CE) n.º 2005/600/CE do Conselho, de 12 de Julho de 2005, relativa às orientações para as políticas de 
emprego dos Estados-Membros (cf. http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/85348.pdf ) 
16 Vide http://dgeep.mtss.gov.pt/edicoes/revistasociedade/r21_2.pdf  
17  Anexo I PT – Conclusões da Presidência – Bruxelas (Março de 2005), cf. 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/85348.pdf  
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Tendo em consideração os contextos profissionais, Alves (1998: 57) revisita dois estudos 
internacionais que, na óptica dos empregadores, evidenciam o conjunto de saberes estruturantes 
para o exercício de uma profissão. Um deles foi conduzido conjuntamente pelo Departamento do 
Trabalho, Emprego e Formação dos Estados Unidos da América e pela Sociedade Americana para 
a Formação e Desenvolvimento, delineando-se um quadro de saberes e competências, organizado 
em três eixos: saberes académicos de base, comunicação e gestão pessoal. Pela sua 
pertinência para este estudo de investigação, e no quadro da discussão aberta no ponto anterior, 
cabe-nos destacar seis: 
 

• Aprender a aprender; 

• Saber ler, escrever e contar; 

• Capacidades de ouvir e falar; 

• Resolver problemas; 

• Pensar criativamente; 

• Auto-estima e motivação; 

• Capacidade de relação pessoal e trabalho em equipa.  
 
Na Europa, estas questões ficaram a cargo da Mesa Redonda dos Industriais Europeus 18 , 
identificando-se outro conjunto de saberes essenciais aos cidadãos, do qual destacamos nove: 
 

• Domínio da Língua Materna; 

• Compreensão dos fundamentos da Matemática e das Ciências; 

• Técnicas de desenvolvimento de novas competências; 

• Adaptação a novas situações; 

• Capacidade de comunicar; 

• Capacidade de trabalhar em grupo; 

• Capacidade de tomar decisões; 

• Sentido de iniciativa, curiosidade e criatividade; 

• Espírito cívico. 
 
Os dois estudos mencionados revelam que ambos os referenciais se estruturam essencialmente à 
base de atitudes e comportamentos e não apenas em saberes teóricos que é possível debitar de 

                                                           
18 Cf. http://www.ert.be/home.aspx  
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memória e sem compromisso com a acção, estando por isso em conformidade com as propostas 
divulgadas por diversas entidades ligadas à educação e à formação, tal como vimos anteriormente. 
Observa-se assim uma consonância nesta viragem epistemológica, com fortes implicações nas 
estratégias de formação e nos processos de ensino e de aprendizagem, necessariamente coerentes 
com os próprios requisitos que os contextos profissionais exigem aos cidadãos.  
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2.4. Do ler, escrever e contar à constatação da nova natureza dos saberes básicos dos 
alunos  
 

Communities expected their graduates to be ready to thrieve in the digital 
age, but the 21st century skills required for such success are not well 

defined. Those skills are not included in many state learning standards.19 

 
Tal como os estudos referidos anteriormente anunciam, é hoje evidente, quer ao nível dos 
desenvolvimentos teóricos que a investigação vem produzindo, quer através da constatação 
empírica mais comum, uma profunda mudança quanto à natureza e qualidade dos saberes 
considerados como fundamentais a todos os cidadãos, importando relembrar a dimensão histórica e 
social que os conforma.   
Os relatórios e estudos que nos mereceram referência, permitem-nos afirmar com alguma 
razoabilidade que há um tronco comum de saberes básicos que importa reconhecer, promover 
e valorizar, não obstante as diferenças terminológicas das respectivas designações. Segundo Alves 
(1998: 65) importa “conceber e organizar os sistemas de ensino e de formação de molde a 
proporcionar a todos o acesso a este conjunto básico de competências”, no sentido de refundar a 
escola que parece funcionar num e para um mundo que não existe.  
Importa relembrar que, durante décadas, as aprendizagens fundamentais foram (e continuam ainda 
a ser) confinadas às literacias básicas designadas como ler, escrever e contar. Embora 
reconhecendo a sua importância inalienável nos processos de desenvolvimento humano, nos 
sistemas de educação actuais, tal modelo parece encontrar-se desfasado da realidade social e das 
exigências que ela subentende, não por desnecessário, mas por insuficiência face à complexidade 
das exigências contemporâneas. 
Uma breve alusão à evolução temporal diz-nos que, no início do século XX, se considerava a 
habilidade para escrever o nome próprio como literacia básica e, em 1930, ler e expressar-se 
através da escrita começou também a fazer parte do conceito de literacia. Uma revisita aos 
conceitos de literacia através de diferentes autores (Sim-Sim, 1989; Benavente, 1996; Candeias, 
2000; Sá-Chaves, 2005) permite-nos constatar que o conceito se encontra em expansão. Apesar de 
persistir alguma imprecisão naquilo que diferentes autores entendem por literacia, importa ressalvar 
que existe uma evidente diferença entre a trivial capacidade de ler, escrever e contar e as 
capacidades para mobilizar, usar, processar ou utilizar com coerência e com legitimidade a 
informação num determinado contexto. É nesse sentido que Delgado-Martins (2000: 13) sublinha 
                                                           
19 Burkhardt, G., Monsour, M., Valdez, G. et al (2003: 2). 
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que “a palavra literacia tem vindo a ser utilizada para recobrir uma nova actualização das 
capacidades de leitura, de escrita ou cálculo”. 
A literacia pode ser perspectivada como um continuum complexo, integrando literacias em domínios 
específicos, conjuntos de saberes e competências para usá-los. Nesse sentido, Delgado-Martins 
(idem, ibidem) sugere que “literacia designa um conhecimento processual em aberto”, pretendendo 
também secundar a ideia de aprendizagem ao longo da vida. Perspectivada assim, parece-nos que 
os saberes básicos se aproximam da essência do conceito de literacia, constituindo-se eles 
mesmos como um continuum processual em aberto no eixo da temporalidade (Jessop, 2005).  
Não obstante a discussão e a investigação nesta temática, e tendo como referência o relatório 21st 

Century skills: literacy in the digital age (2003)20, os saberes considerados essenciais ao sucesso 
pessoal e profissional do cidadão na actual conjectura político-social, parecem ainda não estar bem 
definidos, embora se constate um eixo comum aos referenciais propostos nos estudos e relatórios a 
que aludimos anteriormente, tal como pretendemos evidenciar na figura 2.2.  
 

 Da nova natureza epistemológica dos saberes básicos 

 
Ordem da competência (saber em acção)  

 
Mediadores entre informação e conhecimento 

 

 Transdisciplinares 
 

 Transversais 

 
Interactivos  

 
Universais 

Fig. 2.2. A nova natureza epistemológica dos saberes básicos 

 

 

 
Conforme Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão (2004: 17), os saberes básicos devem ser encarados 
como “competências fundacionais que se deseja que todos os cidadãos possuam, para aprender ao 
longo da vida” e, por isso, fundamento para que outras aprendizagens se possam desenvolver.  
 
                                                           
20 Disponível em http://www.grrec.ky.gov/SLC_grant/Engauge21st_Century_Skills.pdf   
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A natureza diferenciada desses saberes, da ordem da acção e não apenas da ordem do conteúdo, 
permite considerá-los, como refere Lerbet (1992), uma interface entre a informação disponível e o 
conhecimento em construção ao longo da vida, razão pela qual os consideramos saberes de 

mediação na continuada construção de conhecimento.  
É neste sentido que são perspectivados como aprendizagens fundacionais (trans)disciplinares e 
transversais às diversas áreas do conhecimento que desejavelmente todos os cidadãos devem 
desenvolver para continuar a aprender ao longo da vida. Os saberes básicos não podem ser 
entendidos no isolamento uns dos outros, uma vez que se encontram comprometidos – visão 
interactiva. Tendo em consideração estas características, parece-nos que se constituem como 
saberes universais, independentes da marcação histórica e/ou espacial, sendo imprescindíveis ao 
exercício responsável e pleno da cidadania. 
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Síntese 
 

[A educação é ] agora obrigada a inventar, para 

não perder o passo, novos modelos e novos 
métodos, em vigilante evolução adaptativa.21 

 

Uma leitura transversal dos estudos e relatórios referenciados em diferentes níveis de análise, 
permite-nos afirmar que hoje o cidadão literado deixou de ser aquele que apenas sabe ler, escrever 
e contar. O conceito de literacia compreende não somente o desenvolvimento e aprofundamento 
dessas literacias básicas, mas também um leque vasto de outros saberes referenciais e 
competências de acção. Para o sucesso pessoal e profissional dos cidadãos no século XXI, 
contribuem os saberes e as competências de áreas como a Ciência, a Tecnologia, a Cultura, num 
quadro de cidadania activa, responsiva e prospectiva.  
Nesta perspectiva, os novos saberes básicos constituem-se em algo mais do que simples saberes 
teóricos, sendo percebidos como transversais à organização convencional do conhecimento e 
orientados para a acção, isto é, mobilizáveis num dado contexto, de forma crítica, reflexiva e 
responsável.  
A noção adoptada neste estudo é, como se pode aferir, muito próxima da definição de competência 
proposta por Perrenoud (1999, 2000) de saber em acção ou saber em uso. A sua nova natureza 
epistemológica, e em conformidade com Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão (2004: 26), define-os como 
“competências para agir de forma reflectida, consciente, informada e regulada por valores, que 
suportem a dignidade do humano, presente na sua diversidade individual, pessoal, social, cultural e 
civilizacional”.  
Considerando que este conjunto de saberes se organiza na integração de comportamentos e de 
aptidões intelectuais, partilhamos da opinião dos autores (idem, ibidem) quando estes referem que 
“um certo carácter de intemporalidade, tentativamente, os valida no espaço e no tempo, 
independentemente da marcação histórica que os possa caracterizar pelo que, a sua pertinência 
como aprendizagem fundamental, parece poder perdurar por prazos extensos”. 
Ao que tudo indica, os saberes básicos funcionam metaforicamente como uma bússola que permite 
a orientação nas zonas de incerteza que as ciências, no seu processo evolutivo, nos vêm revelando. 
É nesta perspectiva, alargada e abrangente, que faz sentido configurá-los e pensá-los como 
requisitos que habilitam para “a construção continuada e permanente de conhecimento, permitindo 

                                                           
21 Lobo Antunes, J. (s.d.), citado por Sérgio Machado (2007) em www.debatereducacao.pt/relatorio/files/Dp15.pdf  
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responder mais eficientemente à variabilidade das dinâmicas temporais” (Cachapuz, Sá-Chaves e 
Paixão, 2004: 23). Assim, admite-se a possibilidade de construção de novas compreensões 
relativamente ao conceito de curriculum e de core curriculum (Roldão, 1996).  
Na nossa perspectiva, apenas uma consciencialização crítico-reflexiva poderá ajudar a edificar um 
novo entendimento que, ultrapassando uma perspectiva de racionalidade técnica face aos 
processos de ensino e de aprendizagem, faça emergir uma abordagem baseada em saberes e 
competências que privilegiem o desenvolvimento do pensamento crítico, de aprender a aprender, de 
aprender a resolver problemas, de aprender a comunicar, numa matriz de acção informada por 
valores de bem.  
Impõe-se por isso repensar a dimensão dos processos de ensino e de aprendizagem, de forma 
mais dinâmica e integrada, numa altura em que se questionam as finalidades e os papéis da escola, 
os objectivos de aprendizagem e os princípios didáctico-pedagógicos que lhe subjazem, os 
dispositivos de formação e de avaliação dos próprios professores. Ou, retomando Lobo Antunes 
(s.d.), uma vigilante evolução face às dinâmicas contextuais e sociais que exigem, mais do que 
adaptação, um exercício constante de (re)invenção criativa. 
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Introdução 
 

Todos os olhares se concentram nos professores, aumentando 
a abrangência do seu papel, (…) pedindo que renovem os seus 
conhecimentos ao ritmo que a sociedade da informação impõe.1 

 

O espaço educativo tem-se vindo a constituir actualmente como um dos espaços de reflexão mais 
vivos no panorama social. Recorde-se, a propósito, o alargado Debate Nacional de Educação 
(2007) destinado à reflexão de como podemos melhorar a educação. Conforme Tomaz (2007), a 
crescente heterogeneidade do público escolar e as grandes transformações que se têm operado 
nas sociedades contemporâneas, têm vindo a colocar à escola e aos professores novas 
exigências sociais que se traduzem num conjunto vasto, multifacetado e complexo de funções e 
papéis que são chamados a desempenhar. De acordo com Roldão (2005a: 13), esta perspectiva 
ultrapassa a visão reducionista da função socialmente definidora de ser professor: ensinar. A par 
das funções desempenhadas no âmbito do sistema de organização, administração e gestão escolar, 
atribuem-se hoje aos professores responsabilidades na promoção e desenvolvimento de 
competências em áreas transversais ao Currículo, tais como a educação financeira, a educação 
ambiental, a educação para o consumo, a educação para a saúde, a educação para a paz, a 
educação para a sexualidade, entre outras. No seu conjunto, afirma Tomaz (2007), todas estas 
dimensões educativas desenham a educação para a cidadania. Com efeito, se por um lado se 
reconhece a importância da escola inclusiva e dos professores, por outro assiste-se à 
desvalorização da profissão. Esta polarização tem levado alguns autores (cf. Nóvoa, 1995; 
Hargreaves, 2002; Seiça, 2003; Carneiro, 2004) a caracterizar a profissão docente como um espaço 
“atravessado por ventos paradoxais”: por um lado os conceitos emergentes convergem para as 
ideias de aprendizagem ao longo da vida, de sociedade educativa, das organizações aprendentes; 
por outro, a escola é avassalada pelas expectativas sociais, pelos media e pelos deficitários 
investimentos públicos. É nesse contexto que Teodoro (2006) considera que ser professor se 
“tornou uma profissão de risco”: 
 

(…) Os tempos são difíceis e são de risco para os professores (…) Os professores mais 
antigos, não se entendendo com estes novos discursos e exigências, reformam-se na primeira 
oportunidade, ou contam os dias para se aposentar. Os que se posicionam a meio da carreira 

                                                           
1 Formosinho, J. (2002a: 10). 
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procuram estratégias para fazer algo diferente, nem que seja tirar um mestrado, doutoramento, 
pós-graduação. Os mais novos, confrontados com a dureza do acesso a um trabalho com 
direitos e estabilidade profissional, constroem estratégias de adaptação a percursos onde as 
palavras-chave são incerteza e flexibilidade (…). Mas isto são apenas impressões (…) 
(Teodoro, 2006:93). 

 
Estas impressões levam-nos a retomar a indagação proposta por Gusdorf (1978), Roldão (2005) e 
pelo próprio autor (Teodoro, 2006): “professores, para quê?” A aparente facilidade de resposta, diz 
Roldão (2005a: 13), “oculta um mundo de complexidades que os futuros professores e os seus 
formadores têm de analisar e (des) construir se pretendem um acréscimo de conhecimento e um 
avanço na qualidade da sua acção”.  
Em conformidade com Santos Silva (2000) parece-nos que não é possível conceber um sistema 
educativo sem escolas e sem professores qualificados, dotados de identidade e autonomia 
profissional, com forte espírito colaborativo e de aprendizagem ao longo da vida. É que, apesar de 
vivermos numa sociedade inscrita na “era digital” com os riscos e enormes desafios associados, a 
Educação no século XXI não será possível sem as pessoas que são os professores, pelo que os 
sistemas políticos (e educativos) devem reflectir, sistematicamente, o seu papel e as suas funções.  
Outra resposta possível encontra-se em Carneiro (2001) que também considera inviável a utopia do 
aprendente solitário por muita que seja a tecnologia e as fontes de informação a que tenha acesso. 
É nesse sentido que o papel do educador assume hoje maior relevo e, entre as suas funções, 
assiste-se à valorização de novos papéis como: 
 

• Mediador de processos de aprendizagem; 

• Parceiro em trabalhos de projecto; 

• Apoio aos formandos que evidenciem maiores dificuldades pessoais; 

• Orientador dos processos de acesso e navegação nos oceanos de informação. 
 

Este entendimento deve ser alargado à sua própria formação inicial e ao perfil de competência 
profissional que, em determinado momento, constitui referência para o exercício da profissão 
docente. Nesse sentido, torna-se imperioso apostar numa formação de elevada qualidade e que 
contribua para a valorização desse perfil, bem como para o reforço da sua identidade profissional. 
Grácio e Nadal (2000: 46) criticam o modelo de ensino actual que prevalece também nas 
instituições de ensino superior, considerando que “continua a prolongar os conceitos educativos da 
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Antiguidade, centrando-se no primado do saber objectivo e conceptual e no primado do ensino 
sobre as aprendizagens”. No quadro das sociedades contemporâneas, formar cidadãos implica, 
conforme refere Carneiro (2001: 70), “recentrar as estratégias educativas e de aprendizagem no 
primado da pessoa [já que este] será indubitavelmente o primeiro dos desafios humanos e sociais 
no primeiro quartel do século XXI”. Na mesma linha, também Sá-Chaves (2003) alude a esta 
bandeira mobilizadora da UNESCO, perspectivando a organização escola como “promotora de uma 
visão e de uma cultura de intervenção mais abrangentes, mais solidárias e mais comprometidas 
com os valores universais que sustentam a dignidade do humano para além das naturais e 
desejáveis diferenças”. 
Urge pensar-se uma reorganização do trabalho escolar, tendo em atenção a necessidade de 
reconfigurar os seus espaços e os seus tempos, revitalizando os significados dos currículos 
como mapas de conhecimento que se busca, da formação pessoal e sobretudo, defende Machado 
(2002: 139), reflectir “o papel dos professores num cenário onde as ideias de conhecimento e de 
valor se encontram imbricadas”. Trata-se de modelizar um perfil de competência profissional que, 
estrategicamente, permita outras possibilidades de ser professor, nomeadamente ao nível da 
dimensão saber-ser, tal como perspectiva Thurler (2002: 89): 
 

“ (…) reinventar as suas relações profissionais com os colegas e a organização do trabalho no 
interior da escola”. 

 
No entanto, julgamos essencial acrescentar à visão desta autora, a necessidade de reinventar a 
própria relação com os alunos e comunidade educativa em geral. Entre nós, e tal como consagra o 
Decreto-Lei n.º 240/2001, existem referenciais comuns às práticas docentes de todos os níveis de 
ensino. Ou seja, apesar da singularidade que caracteriza a profissão de professor do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, é de relevar que esse facto não a descontextualiza da actividade docente 
globalmente entendida.  
É neste sentido que se discutem algumas das problemáticas associadas à natureza das dimensões 
de competência profissional dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, seus saberes e 
competências que, coerentemente, deverão (re)configurar um novo entendimento do seu perfil. 
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3.1. Para uma compreensão dos contextos do 1.º Ciclo do Ensino Básico  
 

Apesar das escolas primárias serem normalmente 
pequenas elas não são simples.2 

 
 
Tal como vimos constatando, a realidade da globalização é um facto incontornável com reflexos 
contraditórios. O desenvolvimento científico e tecnológico, bem como a expansão das tecnologias 
da informação e da comunicação, parecem estar na base da “origem de novos saberes, de novas 
linguagens, de diferentes formas de simbolização e de percepção da realidade, de novos modos de 
aprendizagem, formação e investigação” (Grácio e Nadal, 2000: 43). A escola fervilha inserida nesta 
lógica global, pressionando não apenas os professores a questionar o seu próprio papel, como 
também as instituições responsáveis pela sua formação.  
Hoje, afirma Neves (2007), a escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico é uma escola em mudança e, 
com ela, a vida e o trabalho de seus professores. Devido às diversas mudanças sociais e 
institucionais, e de forma a cumprir cabalmente a sua própria função, a escola tem vindo a 
contemplar no seu corpus curricular uma diversidade de saberes, destacando-se os conhecimentos 
de referência, o desenvolvimento de competências para a activação e consolidação de processos 
autónomos de construção de saber, o domínio de instrumentos de acesso à informação na 
diversidade das suas formas, o desenvolvimento de competências sociais e ainda o 
desenvolvimento de mecanismos de desenvolvimento individual. À emergência de “novos” saberes, 
correspondem outras formas de abordagem curricular, as quais pressupõem que o professor se 
assuma como “unidade operativa do desenvolvimento curricular” (Zabalza, 1998).   
O percurso histórico e social da escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico tem uma vinculação a valores 
e finalidades educativas diferenciadas ao longo da sua existência e não é um campo de 
neutralidade de valores e ideais, com todas as implicações daí decorrentes (Neves, 2007). De 
acordo com Nóvoa (1986), nas sociedades ocidentais este campo encontra-se estabelecido desde a 
Idade Média. Em Portugal, em finais do século XVIII por influência das correntes Iluministas, foi 
transformado numa rede nacional de escolas públicas pelo Marquês de Pombal. No entanto, parece 
ser desde a I República que o ensino primário sofreu alterações mais decisivas e sucessivas. 
Recorde-se que em 1936, por exemplo, o principal objectivo contemplado na lei era “ensinar a ler, 
escrever e contar”. De acordo com Carvalho (2001), as intenções político-educativas da época 

                                                           
2 Nias et al (1989). 
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defendiam que a escola devia ensinar pouco e, quanto ao professor, convinha que não soubesse 
muito. E esta visão, segundo a qual a aprendizagem se devia restringir ao saber ler, escrever e 
contar, foi-se acentuando e prolongando no tempo, razão pela qual ainda hoje, no início do século 
XXI, persiste em coexistência com novas perspectivas. Como já referimos no capítulo anterior, 
parece-nos que este entendimento resulta numa simplificação face à multiplicidade e complexidade 
de saberes que se iniciam, desenvolvem e aprofundam neste primeiro ciclo da educação escolar.   
Denominada durante muito tempo como “escola primária”, é a partir do final da década de 1980 que 
um conjunto de mudanças (traduzidas na Reorganização Curricular dos Ensino Básico e 
Secundário) introduz a designação “escola do 1.º Ciclo”, substituindo-se progressivamente a 
anterior. Para Sarmento (1994) e Formosinho (1998), “ensino primário” é a designação 
internacionalmente usada e uma das que historicamente foi atribuída aos professores deste ciclo de 
Ensino, pelo que os autores são da opinião que se deve assumir a sua utilização, não obstante o 
sentido figurado que subjaz ao adjectivo primário 3 . O vocábulo deriva do Latim primariu que 
significa primeiro, inicial, essencial, básico, principal e isto diz bem das questões já sobejamente 
referidas no capítulo anterior, ou seja, da indispensabilidade de garantir a todos um conjunto de 
saberes básicos que incluam, para além das literacias ler, escrever e contar/calcular, o 
desenvolvimento de aprendizagens sociais, interpessoais, funcionais, científicas, éticas, entre 
outras, admitindo que são mutáveis consoante o contexto histórico-cultural, as situações, os 
interesses em presença e as necessidades do mercado e de desenvolvimento da própria sociedade.  

                                                          

Actualmente, e um pouco na linha do que referimos no ponto anterior, a escola do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico inscreve-se no auspicioso desígnio de uma “escola a tempo inteiro”, em virtude do 
Programa de Alargamento e Generalização das Actividades de Enriquecimento Curricular (2006), 
com o objectivo de assegurar o prolongamento do horário em todas as escolas do 1.º Ciclo do país. 
Para afiançar estas actividades, cabe aos agrupamentos de escolas a definição de um plano de 
actividades de enriquecimento curricular (AEC), em parceria com as entidades promotoras 
(autarquias, associações de pais e instituições particulares de solidariedade social). As actividades 
incluem obrigatoriamente o Inglês (para os alunos dos 3.º e 4.º anos) e o apoio ao estudo (com uma 
duração semanal não inferior a 90 minutos, destinando-se à realização de trabalhos de casa e à 
consolidação das aprendizagens). Além destas duas actividades obrigatórias, os planos podem 
incluir outras propostas, nomeadamente o ensino da Música, a Actividade Física e Desportiva, o 
ensino de outras Línguas Estrangeiras e Expressões Artísticas. 

 
3 O sentido figurado é, de acordo com o Dicionário Priberam, “grosseiro” e/ou “rude” (cf. www.priberam.pt/DLPO/ ). 
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Conforme Neves (2007: 5) falar hoje da escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico “é ser capaz de 
ultrapassar visões que se esgotam na análise do conteúdo programático, ou nas metodologias de 
ensino”. A caracterização institucional e curricular, a organização pedagógica, as práticas 
curriculares e o próprio contexto pedagógico estão associadas, como refere Formosinho (1998), a 
uma profissionalidade específica que caracteriza os professores deste ciclo de ensino. Ou, 
conforme Nóvoa (1995: 65), trata-se de um “conjunto de comportamentos, conhecimentos, 
destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor”.  
Assim, compreender hoje esta escola e estes professores, é ter a capacidade de pensar as suas 
singularidades, reconhecendo-lhes os limites, mas sobretudo as potencialidades e os desafios 
emergentes com os quais se confrontam no limiar do século XXI. 
 
3.1.1. Das suas singulares complexidades 

  
Segundo Sarmento (1994: 33), “a escola primária, enquanto organização educativa, tem 
especificidades que condicionam o perfil e a identidade dos seus professores”. A construção da 
especificidade do 1.º Ciclo do Ensino Básico tem sido um exercício que se tem baseado, 
conforme Roldão (2001a: 37-38), na oposição ao que hoje é a educação de infância: 
 

“ (…) uma das oposições clássicas que se vê em relação à educação de infância é que a 
educação de infância apostaria no desenvolvimento da criança global e o 1.º ciclo marca, por 
oposição, a emergência da instrução, das aprendizagens "sérias" – como que, à luz desta 
aparente oposição, “deixando cair” as dimensões do desenvolvimento.” 

 
Ou ainda,  

 
“(…) também se opõe à educação de infância, porque nesta se valorizam os elementos 
afectivos e o comportamento interpessoal e social dos alunos e a escola do 1.º ciclo, (…) se 
associa à aprendizagem penosa, aquela coisa muito dura, muito dolorosa, que "coitadinhas das 
crianças", agora vão ter que fazer. Eu estou a referir-me à nossa representação, não estou a 
dizer que isto é assim de facto. Mas há uma associação da educação de infância à ideia de 
corresponder aos interesses das crianças, enquanto a escola "a sério", que começa com o 1.º 
ciclo, enfatiza as obrigações.” 
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Salienta Roldão (2001a) que este conjunto de representações sugere uma das singularidades do 1º 
ciclo do Ensino Básico: o nascer da actividade escolar obrigatória. Em termos gerais, também 
Formosinho (1998) é da opinião de que o 1.º Ciclo do Ensino Básico constitui a iniciação às 
aprendizagens académicas estruturadas (ler, escrever e contar). Com efeito, também Alarcão 
(2008: 114) partilha da opinião dos autores anteriormente referidos, de que a escolaridade básica do 
1.º Ciclo se direcciona para o desenvolvimento de saberes de base, indispensáveis a cada 
cidadão:   
 

“(…) se a educação infantil tem uma função predominantemente socializadora, a escolarização 
básica orienta-se para a estruturação dos saberes de base, estruturantes, indispensáveis a 
cada cidadão. A criança que entra na escola muda o seu estatuto passando a assumir o papel 
de criança-aluno, papel que o pré-escolar já vinha preparando”.  

 
Retomando a ideia de que a especificidade do 1.º Ciclo do Ensino Básico se tem estruturado por 
oposição à Educação de Infância, merece-nos particular atenção a Lei n.º 49/2005, capítulo II, art. 
8.º, ponto dois, na qual se privilegia a articulação entre os diversos ciclos, conferindo a cada um 
a função de complementar, aprofundar e alargar o ciclo anterior, numa perspectiva de unidade 
global do Ensino Básico. Isto diz do entendimento do processo educativo como um continuum, em 
que as aprendizagens são constitutivas do desenvolvimento integral da pessoa. 
Em conformidade com a Lei n.º 49/2005, capítulo II, secção II, art. 8.º, na qual se mapeiam as 
directrizes da organização do Ensino Básico, este é definido como compreendendo três ciclos 
sequenciais, sendo o 1.º Ciclo de quatro anos em que o ensino é globalizante, da 
responsabilidade de um professor único, que pode ser coadjuvado em áreas especializadas. É 
com base neste quadro legal que, de seguida, apresentamos um conjunto de singularidades que 
contribui para compreender a especificidade do perfil de competência profissional do professor 
deste Ciclo de Ensino. 
 

• O contexto escolar  
 
O contexto escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico (estrutura, organização e gestão) constitui-se 
como uma das suas características mais relevantes, sendo a dispersão da rede escolar um dos 
aspectos que nos merece particular atenção, dadas as suas implicações no desenvolvimento dos 
processos de ensino/aprendizagem.  
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Com efeito, não será apenas a dispersão geográfica: trata-se também das condições de 
isolamento humano que ela pode determinar. Talvez por isso, as actuais propostas de 
reestruturação da rede escolar e a construção e reabilitação de centros educativos (com a extinção 
de escolas com número reduzido de alunos e o seu consequente deslocamento) sejam por nós 
entendidas como um dos mecanismos pensados para fazer face aos diversos tipos de isolamento 
que, naturalmente, pressupõe a dispersão geográfica das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
que, regra geral, também se encontram distantes da sede do Agrupamento que integram. 
 

• Os pequenos alunos 
 
Outra singularidade deste ciclo de Ensino tem a ver com a faixa etária e o nível de 
desenvolvimento dos alunos que condicionam os modos de organização e de gestão da classe. 
Geralmente com idades compreendidas entre os seis e nove anos, os alunos estão organizados em 
turmas, por anos de escolaridade. Nas escolas com poucos alunos, as turmas podem ser mais 
heterogéneas, podendo mesmo incluir alunos de vários anos de escolaridade e, ainda em alguns 
casos, a existência de uma única turma.  
Em qualquer das situações, a responsabilidade pelo desenvolvimento dos processos de 
ensino/aprendizagem é de um único professor (sistema de monodocência), embora este possa ser 
coadjuvado4 em áreas como a Educação e Expressão Físico-Motora e/ou em função dos alunos 
integrados na turma matriculados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008 (Educação Especial).  
 

• O professor único 
 
Outro traço específico do 1.º Ciclo do Ensino Básico é o perfil de monodocência do professor. Ou 
seja, de acordo com Roldão (2001a), o 1.º Ciclo é assegurado em sistema de monodocência, 
iniciando-se nos ciclos seguintes a pluridocência, em função da própria organização curricular de 
ciclo. 
O diploma legal – Lei nº 49/2005, capítulo II, art. 8.º – define a monodocência como a 
responsabilidade de um professor único para o desenvolvimento de um ensino globalizante, 
admitindo também a possibilidade deste ser coadjuvado em áreas especializadas. Logo aqui se 
                                                           
4  Conforme Leite (2001: 38), coadjuvar significa cooperar e auxiliar cooperativamente e coadjuvação significa 
colaboração e auxílio solidário. Hoje, com a coadjuvação pretende-se também encontrar respostas para a evolução dos 
conhecimentos e das tecnologias e para fomentar um trabalho em equipa pluridisciplinar, (…), que permita ter uma 
visão mais ampla das situações e um olhar mais enriquecido, permitindo desenvolver intervenções em educação e 
formação de maior qualidade. 
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abre a possibilidade de uma visão mais alargada deste traço que marca esta profissão. Em termos 
práticos, segundo Pacheco (2001), a monodocência tal como é concebida em sentido restrito, 
continua a contribuir sobretudo para:  
 

• A sobrevalorização das áreas de Língua Portuguesa e Matemática, em detrimento 
das áreas de Expressão; 

• A disciplinarização do 1.º Ciclo, havendo neste momento cargas horárias atribuídas 
às várias áreas curriculares, o que pode colocar em causa não apenas a gestão flexível do 
currículo, como a própria integração curricular; 

• O isolamento físico e psicológico dos professores, relegando para segundo plano o 
trabalho e reflexão em equipa, do qual decorre um sentimento de auto-suficiência, que em tudo se 
opõe à ideia de currículo como projecto.  
 
Apesar destes constrangimentos e limites, somos de parecer, de par com Rangel (2001), que há 
razões para que o ensino no 1.º Ciclo do Ensino Básico continue a ser da responsabilidade de um 
professor. Esta posição é também apoiada pelo estudo coordenado por Alarcão (2008) intitulado “A 
Educação das crianças dos 0 aos 12 anos”, no qual se propõe e fundamenta a reestruturação da 
organização escolar, fundindo o 1.º e o 2.º Ciclos do Ensino Básico e alargando, 
consequentemente, o regime de monodocência até ao 6.º ano de escolaridade. Para Roldão (2008), 
esta proposta justifica-se pela necessidade de acompanhar as crianças numa base interpessoal 
forte, facilitada pela vinculação a alguns adultos significativos, sendo o professor único (ou 
poucos professores) mediador dessa relação. Isto indicia a importância da dimensão afectiva, 
como suporte aos processos de ensino e de aprendizagem dos pequenos alunos, pelo que lhe deve 
ser prestada particular atenção. É nesse sentido que a monodocência pode oferecer inegáveis 
vantagens para a gestão integrada do currículo, alicerçada na sua mais-valia psicológica, 
socializadora e (trans)formadora, junto de crianças muito jovens. 
 
3.1.2. Do perfil de competência profissional do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
A escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico não é simples: apesar da sua dimensão ser normalmente 
reduzida, dos actores implicados serem em número limitado, a natureza do processo didáctico, a 
contextualização social e a configuração das interacções que se estabelecem, atribuem a esta 
organização uma elevada complexidade. Segundo Sarmento (1994: 169) “a compreensão desta 
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complexidade não é compatível com um pensamento determinista, tão pouco essa complexidade é 
redutível a uma qualquer visão uniforme e simplista, dada a variada multiplicidade de aspectos, de 
acontecimentos que ocorrem na escola primária”. 
Neste início de século, todos parecem estar de acordo quanto ao acréscimo de exigências feitas 
à escola e, consequentemente, aos professores. É esperado que estes tenham competências 
necessárias para assegurarem aprendizagens de qualidade aos seus alunos (Cardoso, 2002), 
sendo legítimas as elevadas expectativas sociais devido à relevância da educação – enquanto 
direito universal – para cada sujeito e para a colectividade. Trata-se de novas responsabilidades e 
novas funções que, conforme Perrenoud (2000), não se reduzem apenas ao domínio dos conteúdos 
a serem ensinados.  
O ensino, entendido como profissão, é uma forma de serviço público que “requer dos professores 
conhecimento especializado e competências próprias, adquiridas e mantidas através de estudo 
rigoroso e contínuo, apelando também a um sentido de responsabilidade individual e colectiva na 
educação e bem-estar dos alunos a seu cargo” (UNESCO, 1998: 86).  
Hoje, são também funções dos professores o acompanhamento e aconselhamento individual dos 
alunos, o ensino em turmas multiculturais, a promoção e desenvolvimento de competências cívicas 
e sociais, a integração de alunos com necessidades educativas especiais, o aconselhamento 
profissional aos pais, o trabalho e planeamento em equipa, a participação na comunidade educativa, 
a avaliação e planificação de desenvolvimento sistemático, a gestão e liderança partilhada. Os 
professores confrontam-se, assim, com uma progressiva recomposição do leque de 
competências de que necessitam para desempenhar a sua profissão, de forma adequada, eficaz e 
equitativa.  
Como refere Nóvoa (1995), a segunda metade do século XVIII constituiu um período-chave na 
história da educação e da profissão docente. Por toda a Europa, procurou-se esboçar o perfil do 
professor ideal. Como se relata no Relatório Mundial de Educação Professores e Ensino num 

mundo em mudança (UNESCO, 1998), quer o estatuto, quer o perfil do professor têm sofrido 
alterações ao longo do tempo. Hoje, mais do que nunca, o professor é chamado a desempenhar um 
papel pluridimensional, o que necessariamente implica um perfil mais complexo. 
Segundo o OCDE Observer (2004) 5 , os professores são um dos núcleos centrais do sistema 
educativo, o que vem de encontro às inúmeras investigações realizadas. Em alguns países, as 

                                                           
5 Cf. http://www.dgidc.min-edu.pt/revista/revista8/pdf/qualidade_forcatrabalho_professores.pdf.   
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autoridades educativas e as organizações de professores definiram perfis profissionais e 
competências nucleares que reflectem uma profissão mais enriquecida e mais exigente.  
É nesse sentido que também Mustaro e Queiroz (2003)6 referem que os professores precisam de 
desenvolver novas competências e habilidades para que os seus alunos possam desenvolver 
saberes básicos como aprender a desenvolver o espírito crítico, aprender a tomar decisões, 
aprender a pensar, aprender a ser, entre outros já anteriormente equacionados.  
Para Carvalhinho (1995), um perfil assume-se como uma imagem sintetizada das competências 
essenciais a um profissional, como pressuposto ao exercício de uma situação socioprofissional. Os 
campos de descrição de um perfil devem assumir características identificadoras, definidoras, 
qualificadoras e integradoras, permitindo diversas interpretações, em função dos contextos 
(instituições de formação, entidades empregadoras, entre outros). Entenda-se perfil de competência 
profissional como o conjunto articulado e integrado por competências, sendo um referencial que 
orienta o seu desempenho num certo contexto social e num certo tempo (Cardoso, 2002). Pensar 
no perfil profissional do professor é, no momento actual, uma actividade de maior importância 
embora, como refere Barbosa (1997: 13), o “desenhar de um perfil (…) não seja tarefa fácil”. 
Parece-nos que a capacidade de flexibilizar e reconfigurar o perfil de competência profissional do 
professor implica, em parte, compreender qual a natureza do perfil desejado para o professor deste 
início de século.  
Neste contexto, e conforme salientam Alonso e Silva (2005), o debate acerca do perfil de 
profissionalidade docente mais ajustado aos desafios com os quais a escola actualmente se 
confronta, tem sido alargado. Contudo, a definição de tal perfil poderá colocar algumas questões, 
nomeadamente no que se refere à própria noção de competência.  

 
3.1.2.1. Para uma ressignificação das noções de competência – abordagem integrada e 
sistémica 
 
Nos últimos anos, o tema competência e o seu desenvolvimento entraram para a pauta das 
discussões empresariais e académicas, associados a diferentes instâncias: ao nível da pessoa 
(competência individual), ao nível das organizações (competência colectiva) e também ao nível dos 
países (sistemas educacionais e formação através da promoção e desenvolvimento de 
competências). Não obstante estes níveis de compreensão, diz Machado (2002: 141) que, 

                                                           
6 Cf. http://www.estadao.com.br/artigodoleitor/htm 
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transversalmente a todos eles, há um consenso tácito no que se refere à semântica da palavra 
“competência”: a dimensão de pessoalidade, isto é, a pessoa é que é (ou não é) competente. 
Sendo a competência uma das temáticas centrais deste estudo, e na impossibilidade de fazermos 
uma revisão bibliográfica completa dadas as inúmeras escolas de pensamento, circunscrevemos as 
fontes de pesquisa a um conjunto de autores e de perspectivas que, do nosso ponto de vista, nos 
parecem mais relevantes e pertinentes para compreender o conceito, tendo também em 
consideração as linhas paradigmáticas que subjazem ao presente estudo. Recuperamos o debate 
teórico a respeito da noção de competência, explicitando o conceito em diferentes níveis de 
compreensão. Para Ropé e Tanguy (1997), esta noção tem um carácter polimorfo e é utilizado 
numa grande variedade de domínios. As autoras referem, a propósito, que a emergência e a 
disseminação do termo é testemunho das mudanças sociais em curso, nos domínios da educação, 
da formação e do trabalho.  
Subjaz, portanto, ao presente capítulo, uma intencionalidade de natureza teórica e reflexiva que 
procura repor, no rigor científico e do agir humano, uma perspectiva global e integradora das 
múltiplas dimensões, elementos e conteúdos que estão inerentes à competência. A nossa 
proposta é, neste sentido, buscar diversos contributos que permitam clarificar a noção, procurando 
daí apresentar uma abordagem integrada do conceito, ultrapassando os limites a que conduzem os 
enfoques específicos das tendências dualistas. 
Se nos situarmos no eixo da temporalidade (Jessop, 2005), parece ser em meados do século XX 
que a noção de competência começa a emergir no campo da Psicolinguística, a partir dos trabalhos 
desenvolvidos por Chomsky. Segundo Pires (2005: 262), o conceito é polissémico, “reveste-se de 
diferentes significados, traduzindo uma diversidade de abordagens possíveis”. A sua utilização tem 
vindo a ganhar espaço em diferentes domínios – entre os quais o educativo –, concorrendo para 
uma generalização e utilização não desprovidas de ambiguidade. Entre as mais significativas, 
destacamos a influência da abordagem behaviorista, valorizando os aspectos observáveis da 
competência (desempenho). Pires (2005: 289) retoma Hager e Gonczi (1996) para elucidar o 
enfoque dado pelo Behaviorismo ao comportamento observável relacionado com determinada tarefa 
(desempenho/performance): 
 

“A competência é concebida em termos de comportamentos separados, associados com a 
finalização de tarefas atomizadas. (…) Esta abordagem não valoriza as relações entre as 
tarefas e ignora a possibilidade de que o conjunto das tarefas pode conduzir à sua 
transformação (…)”. 
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Tal como Pires (2005), parece-nos que esta perspectiva vinculada por Hager e Gonczi (1996) se 
mostra claramente insuficiente para uma compreensão mais alargada do agir humano: por um lado, 
porque não considera a competência como uma realidade complexa, globalizante e dotada de 
dinamismo e, por outro, porque ao centrar a sua atenção no produto final, observável e mensurável, 
desvaloriza os aspectos menos objectiváveis, mas fundamentais para a sua compreensão, tais 
como as dimensões cognitiva, afectiva, social e relacional. 
Outra abordagem ao conceito, de cariz mais subjectivo, valoriza os atributos do sujeito como o 
aspecto mais relevante para o seu desempenho. Nesse sentido, Hager e Gonczi (1996: 248) 
referem que: 
 

“ (…) As competências são entendidas como atributos gerais, ignorando o contexto onde são 
utilizadas”. 

 
Pires (2005) esclarece que esta abordagem defende que os atributos podem ser utilizados em 
diferentes situações, independentemente dos contextos onde se situa o sujeito. Nesses atributos 
genéricos podem-se incluir as competências ligadas ao pensamento crítico, à criatividade, à 
autonomia, à capacidade de comunicação, entre outros. No entanto, uma noção deste tipo não 
permite compreender as interfaces e as relações que são estabelecidas entre o sujeito e o meio, 
uma vez que a competência resulta de uma interacção dinâmica entre os aspectos individuais e as 
condições e características do meio onde o sujeito se situa e no qual interage. 
Em ambos os casos, estamos perante entendimentos do conceito de competência que decorrem de 
um ponto de vista mais clássico, segundo o qual competência é a faculdade de mobilizar um 
conjunto de recursos para solucionar, com pertinência e eficácia, um dado problema ou situação. A 
noção refere-se, por outras palavras, à capacidade de compreender uma dada situação e reagir 
adequadamente face a ela (Allessandrini, 2002: 164), relacionando-se com a dimensão “saber- 
fazer”. 
Para uma compreensão mais alargada do conceito que não se restrinja somente ao 
comportamento observável (desempenho), Zarifian (1999) foca três aspectos que nos merecem 
particular atenção devido ao carácter dinâmico que introduzem na noção de competência: 
 

• Imprevisibilidade (ou, em conformidade com o autor, “noção de incidente”) 
 

Tem a ver com as emergências que perturbam o normal desenrolar do sistema (de trabalho), 
afectando a capacidade rotineira de assegurar a sua auto-regulação. Isto pressupõe que a pessoa 
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seja capaz de, na acção, mobilizar recursos para resolver as novas e emergentes situações 
problemáticas com as quais se confronta. 
 

• Compreensão dos contextos (ou, na designação do autor, “comunicação”) 
 

Tem a ver com a noção de comunicação (em sentido lato), enquanto meio para compreender o 
outro e a si mesmo, no contexto dos sistemas de trabalho. Nesse sentido, a comunicação assume 
relevo enquanto potenciadora de diálogo e de construção de conhecimento acerca dos contextos, 
no estabelecimento e partilha dos próprios objectivos organizacionais e na partilha de normas 
comuns para a sua gestão. 
 

• Multiplicidade de funções associadas à profissão (ou, retomando o autor, “noção de 
serviço”) 
 

A profissão não pode ser encarada apenas como um conjunto de funções que lhe estão 
estritamente associadas. É fundamental perceber que, actualmente, a competência profissional do 
indivíduo permanece em construção, aberta às possíveis recomposições, face a uma situação 
profissional cada vez mais mutável.  
 
É neste contexto que Le-Boterf (2005: 18) também afirma que o âmbito mais tradicional da noção de 
competência já não permite compreender os novos desafios colocados pela sociedade do século 
XXI. O conceito começa a ganhar outros contornos, tornando-se pluridimensional. No contexto de 
um mundo em que a complexidade e a interdependência são características dominantes, importa 
explicitar as definições que melhor traduzem o sentido em que o conceito de competência é, neste 
estudo, mobilizado.  
Uma dessas definições é, de acordo com Perrenoud (1999, 2000), o agir face a situações 
complexas para as quais é necessário mobilizar um conjunto de recursos para tomar decisões e 
resolver problemas. A competência é entendida pelo autor como “saber em acção”, ou seja, 
manifesta-se na acção (desempenho), num contexto específico, sem a ela se limitar.   
Le-Boterf (2003) perspectiva a noção como uma disposição para agir de modo pertinente em 
relação a uma situação específica, exigindo saber coordenar operações e não somente aplicá-las 
isoladamente, o que remete para um “saber combinatório”. Para Dolz e Ollagnier (2004: 4), o 
conceito refere-se ainda às capacidades de “diferenciação, adaptação, integração e combinação” e, 
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nesse sentido, constitui um continuum que se organiza à volta de saberes teóricos referenciais, 
sendo um sistema complexo funcional.  
Também Roldão (2005b) se refere ao conceito de competência como “saber em uso”. Na 
perspectiva da autora, um dos eixos centrais da noção relaciona-se com a capacidade de se 
estabelecer “nexos inteligentes de vária ordem”, que Morin (2004) designa como “religar”, 
capacidade fundamental aos processos de compreensão. Roldão (2005b) reforça ainda que o uso 
integrado do saber se situa no domínio da acção em diferentes campos da vida social e individual 
dos cidadãos e nos quais é necessário usar o saber para agir inteligentemente.  
Para Leitão e Alarcão (2006), uma definição possível é a veiculada pelo projecto DeSeCo (2002: 9) 
que entende por competência a capacidade de responder às exigências individuais ou sociais, ou 
de efectuar uma tarefa com sucesso, comportando dimensões cognitivas e não cognitivas: 
 

“(...) une combinaison d’aptitudes pratiques et cognitives, de connaissances (y compris de 
savoir tacite), de motivation, d’orientation de valeurs, d’attitudes, d’émotions et d’autres 
éléments sociaux et comportementaux qui, ensemble, peuvent être mobilisés pour agir de façon 

efficace”. 
 

Trata-se neste sentido de uma “combinatória em que cada elemento se modifica em função de 
características daqueles aos quais se associa” (Le-Boterf, 2005: 20). Ou seja, um processo juntando 
e combinando recursos de diferentes tipologias. Ser competente é, por essa razão e cada vez mais, 
ser capaz de gerir situações complexas e instáveis, em contextos de trabalho evolutivos, 
caracterizados pelo acidental e pela inovação. Em termos gerais, o nosso entendimento aproxima-
se da ideia de Allal (2004: 121) quando afirma que: 
 

(…) [a competência] é “uma rede integrada e funcional constituída por componentes cognitivos, 
afectivos, sociais, sensório-motores, capaz de ser mobilizada em acções finalizadas diante de 
uma família de situações”. 

 
A novidade do discurso da autora (idem, ibidem) parece encontrar-se na consideração dos 
componentes afectivos, e também sociais, imprescindíveis a uma nova compreensão da noção de 
competência. É neste pressuposto que ganha legitimidade, segundo Pires (2005: 262), encarar “o 
conceito de competência como uma construção social, que se reveste de significados cultural e 
socialmente construídos”. 
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Assiste-se, assim, à deslocação da análise da qualificação puramente técnica e instrumental para 
uma visão mais humanizada. Decorre do exposto perspectivar a competência, como sugere 
Tomaz (2007), numa visão expandida. Ou, também como explicita Sá-Chaves (2005b: 9): 
 

“(…) na qual se reconhecem componentes de natureza técnica, relacional, crítica e ética, 
pressupondo desde logo que o seu desenvolvimento constitui uma difícil e longa aprendizagem 
correspondente ao processo global de formação ao longo da vida”.  

 
Constatamos que as diversas definições, transdisciplinares e inscritas numa visão holística, se 
aproximam dos princípios da perspectiva da complexidade e da abordagem sistémica. Afirma Pires 
(2005) que é possível abordar o conceito de competência, tendo em atenção o seu carácter 
dinâmico e complexo, valorizando por um lado os atributos do sujeito, mas articulando-os com o 
contexto específico onde este se situa.  
Ao procurarem ser mais abrangentes, fornecendo elementos para a compreensão da competência 
na sua globalidade e em contexto, as abordagens que se situam na linha da complexidade e da 
sistémica parecem-nos um contributo importante de considerar, tal como preconizam Hager e 
Gonczi (1996: 249): 
 

“(…) esta abordagem vê as competências como combinações complexas de elementos 
(conhecimentos, atitudes, valores e perícias) que são usados para compreender e funcionar em 
situações particulares nas quais os indivíduos se situam. Considera-se que a noção de 
competência é relacional. Ela agrupa elementos separados – capacidades dos indivíduos e as 
tarefas que precisam de ser desempenhadas em situações particulares. (…) Permite incorporar 
aspectos éticos e valores como elementos do desempenho competente, a necessidade de 
prática reflectida, a importância do contexto e o factor de poder existir mais do que uma forma 
de exercer competentemente”. 

 
Ou seja, na linha da abordagem sistémica, a competência é percebida como um processo dinâmico 
com uma complexidade própria. De acordo com Pires (2005: 291), “a passagem dos recursos (o 
potencial do sujeito, assente em conhecimentos, capacidades, atitudes) à acção implica um 
processo de integração e construção, conferindo às competências um valor acrescentado”. Trata-se 
de um “saber agir”, para o qual é fundamental mobilizar um conjunto de recursos em função das 
finalidades da acção, do contexto e do próprio sujeito, entendidos não como pólos isolados, mas 
antes constituindo-se como “unidade funcional”. Nessa linha, Sá-Chaves (1994: 64) esclarece que: 
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“(…) a noção de competência pode ter dois sentidos, um aparece como comportamento 
específico ou desempenho, pode ser observado e demonstrado sendo, por isso, avaliável. 
Todavia, apresenta um carácter pragmático e uma natureza molecular. A outra noção, mais 
abrangente, porém, ainda no quadro de uma tendência atomista, emerge associada ao domínio 
de conhecimento e de capacidades, o que pressupõe uma intencionalidade prévia ao 
comportamento ou desempenho e à qual subjaz uma análise de factores que determinam a 
pertinência dos objectivos e a tomada de decisão quanto à natureza do dito comportamento, de 
modo a facilitar a sua consecução eficaz”. 

 
Estas duas percepções veiculadas por Sá-Chaves (idem, ibidem), eventualmente complementares, 
encontram-se presentes na noção de competência. Trata-se de considerar um dos traços da 
epistemologia da complexidade, segundo o qual os opostos se encontram sempre associados:  
 

“(…) Os opostos cruzam-se, tecem-se, aproximam-se, distanciam-se, indicam rupturas, 
promovem encontros, convivem nas contradições, criam um movimento difícil de ser percebido, 

acompanhado, interpretado, compreendido, traduzido7. Dificuldade ampliada quando tomamos 
como referência a epistemologia da complexidade, de Morin, insinuando haver sempre 
possibilidades, perspectivas, informações, conexões, interpretações diferentes das que 
assumimos. Muitos caminhos, muitas escolhas, muitos abandonos, que parecem sempre 
acompanhados da advertência de Le-Moigne: modéliser pour comprendre.” (Silva, A.A., 2005)8  

 
É nesse âmbito que a competência pode ser compreendida como um sistema que integra, de forma 
combinatória, diversas dimensões. Esta visão permite ultrapassar os limites das abordagens mais 
positivistas, possibilitando o seu entendimento como um processo dinâmico e complexo, em 
permanente construção e recomposição, através da interacção reflexiva entre o sujeito e o contexto 
ecológico, no qual se situa e no qual se processam as suas interacções: 
 

“A competência é de natureza combinatória, composta por saberes de diversas naturezas, que 
se finalizam na acção, através da realização das tarefas num determinado contexto. Ela vai-se 
construindo e desenvolvendo na e pela acção” (Pires, 2005: 291). 

 
Para Le-Boterf (1994), a noção de competência encontra-se “em vias de construção”, propondo o 
autor uma abordagem sistémica que privilegia a articulação entre diversos domínios: 
                                                           
7 Esteban, M. (s/d) – Sujeitos singulares e tramas complexas: desafios quotidianos ao estudo e à pesquisa. Disponível 
on-line www.uff.br. 
8 Silva, A.A. (2005) – Deixei passar muitos dias. In Portfolio “Há palavras que nos beijam”, disciplina de Cultura, 
Conhecimento e Identidade (ano lectivo 04/05), Universidade de Aveiro: Aveiro. 
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• Dos saberes à acção 
 

A competência não se reduz ao domínio de conhecimentos, capacidades, destrezas ou técnicas. 
Trata-se, essencialmente, de “saber-mobilizar”, ou seja, passar do saber à acção propriamente dita. 
 

• Do sujeito e do contexto 
 

A competência só pode ser compreendida por referência ao sujeito e ao contexto onde este se 
situa. A competência, com forte componente biográfica, exerce-se num contexto específico e não 
pode ser dissociada das condições em que é exercida. Le-Boterf (1994) refere-se a esta situação 
como “duplo efeito de posição”: o aspecto externo (que é o contexto) e o aspecto interno (subjectivo, 
do sujeito).  
 

• Do saber-integrar 
 

A competência, percebida como um sistema, combina diversos elementos que se conjugam para a 
realização de uma dada actividade ou para a resolução de uma situação problemática. De acordo 
com Pires (2005), este carácter integrativo faz com que este não possa ser entendida meramente 
em termos de desempenho, implicando também a capacidade do sujeito para aprender e para se 
adaptar. 
 

• Da responsabilidade 
 

Outro aspecto relativo à competência é o sentido de responsabilidade. De acordo com Le-Boterf 
(1994: 28), “a atribuição das competências define um território de responsabilidade e de poder de 
intervenção. Existe aqui uma dimensão social (…) e mesmo política (…). Isto quer dizer que a 
competência envolve o sujeito, tanto a nível intelectual, como de personalidade, abarcando 
componentes de poder e de querer”. 
 

• Do individual e do colectivo 
 

A competência não pode ser entendida apenas numa perspectiva individual, dado que comporta 
uma vertente colectiva (Le-Boterf, 2005) que diz respeito às condições sociais em que se produz, 
apoiando-se em saberes que são construídos socialmente. Ou seja, “a pessoa não é a única 
responsável pela sua produção, e o contexto de trabalho, os dispositivos de formação e a gestão 
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dos recursos humanos nas organizações são assim co-responsáveis da actividade competente” 
(Pires, 2005: 296). Para Courtois et al (1996), é a consideração da dimensão colectiva que 
possibilita a construção de novos modos de acção, mais ajustados e inovadores. No entanto, é 
fundamental a partilha de referenciais comuns, em que as interacções sociais fundam as sinergias 
da competência (Zarifian, 1999). O desenvolvimento desta dimensão parece também depender das 
condições oferecidas (recursos humanos, recursos técnicos, organizacionais e/ou financeiros) para 
a sua mobilização, beneficiando quando o grupo de profissionais é estável e partilha objectivos 
comuns. Para Petit (1998), é aqui que reside a grande dificuldade dos sistemas de trabalho actuais, 
ao “nível da construção de elementos estáveis para situações efémeras e específicas”, situação 
aliás que também parece afectar o exercício da profissão docente. 
 
Constatamos, neste sentido, que a noção de competência é dinâmica, interactiva e integradora, 
alicerçando-se numa matriz sistémica. Le-Boterf (1994) propõe, nesse sentido, um “modelo de 
inteligibilidade” da competência profissional que Pires (2005: 294) sistematiza em quatro pontos 
fundamentais: 
 

• A diversidade das situações e tarefas profissionais com que o sujeito se confronta, 
depende de uma grande diversidade de actividades, de empregos e de contextos profissionais;  

• O conjunto de funções desenvolvidas pelo sujeito conducentes ao “saber agir”: a 
elaboração de representações operatórias, a consideração da imagem de si, a activação de 
saberes memorizados, a utilização de saberes-fazer cognitivos, a construção de conhecimentos e a 
tomada de decisões; 

• As práticas ou condutas profissionais em acção que podem ser objecto do julgamento 
da competência; 

• Os círculos de aprendizagem em que a actividade realizada pode ter efeitos sobre a 
produção de novos saberes, bem como sobre a transformação da auto-imagem. 

 
Decorre dos diversos contributos apresentados, uma visão expandida da noção de competência 
perspectivada como uma integração dinâmica e combinatória de diferentes saberes e como 
processo em permanente construção (em função das conjecturas societais, das próprias 
representações que o sujeito elabora sobre a situação, bem como do contexto específico onde se 
situa e também do contexto alargado da sua acção, numa dimensão de natureza planetária). 
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Tal como Pires (2005: 302), parece-nos que estas leituras podem fornecer-nos alguns “elementos 
de compreensibilidade que permitem ultrapassar as limitações das tradicionais abordagens 
analíticas sobre a competência, que a entendem numa perspectiva estática (como resultado), 
passível de ser objectivada [apenas] em termos dos comportamentos observáveis”. 
 
 
3.1.2.2. As dimensões da competência profissional 
 
Os sistemas de trabalho exigem um perfil de competência profissional que, num curto período de 
tempo, não se torne obsoleto, pelo que faz sentido pensar-se nas dimensões que lhe subjazem.  
A competência profissional pressupõe, em nosso entendimento, interdependência na organização e 
na articulação das suas dimensões, ou seja, é fundamental que os conhecimentos, a sua 
transferência, integração e mobilização, renovem constantemente as diferentes maneiras de agir e, 
daí, a importância de uma aprendizagem ao longo da vida.  
Como já fomos explicitando nos pontos anteriores, para a construção da competência profissional 
contribuem diversos elementos de domínio cognitivo (conhecimentos, compreensão, aplicação, 
análise, síntese, avaliação), de domínio afectivo (atenção, motivação, valoração, organização) e de 
domínio psicomotor (capacidades perceptivas, capacidades físicas, comunicação verbal e não 
verbal). Trata-se, como também já referimos, de uma visão expandida do conceito, numa 
perspectiva multidimensional e integradora. 
Pensamos ser claro que a competência profissional não se reduz ao conhecimento ou know-how do 
sujeito. Le-Boterf (1998) situa a competência numa encruzilhada formada por três eixos: a pessoa 
(considerando a sua biografia e os processos da sua socialização), a sua formação e a sua 
experiência profissional. Conforme o autor (idem, ibidem), competência é um saber agir responsável 
que pressupõe saber como mobilizar, integrar e transferir conhecimentos, recursos e habilidades 
num determinado contexto profissional. Segundo Vallés (1997: 129), este processo é mediado pela 
reflexão, podendo conduzir à refundação de atitudes, valores e comportamentos. Ou, como diz 
Sá-Chaves (2004)9, um processo transformativo metaforicamente designado por “metamorfose” e 
no qual as emoções e os afectos têm um papel preponderante (Damásio, 1995; Lobo Antunes, 
1999, 2005).  
 
 
                                                           
9 Programa da disciplina Cultura, Conhecimento e Identidade (2004/2005) – 1.ª edição do curso de Doutoramento de 
Base Curricular em Didáctica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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3.1.2.2.1. Das dimensões saber, saber-fazer e saber-ser à dimensão do saber agir praxico 
 
Como já vimos referindo, o desenvolvimento da competência acontece num contexto particular, com 
características políticas, sociais e culturais que podem influenciar e circunscrever a acção do 
profissional.  
Parafraseando Sá-Chaves (2000a), a escola, as actividades e as metodologias desenvolvidas e 
utilizadas pelo professor deverão constituir-se como tempos e espaços privilegiados de interacção 
social, onde o aluno, numa relação mediada pelo professor e pelos outros, procure reequacionar 
conhecimentos adquiridos e apropriar-se de outros, procurando resolver problemas que teria mais 
dificuldade em solucionar sozinho. Por isso, é efectiva função da escola e do professor conduzir a 
uma abertura e consciencialização do aprendente para fenómenos culturais e sociais, levando-o a 
interagir com o meio envolvente. Parece-nos, no entanto, fundamental ter em consideração o 
contexto político, factor externo que, enquanto sistema produtor do conjunto de normativos e/ou 
prescrições que visam regular a “vida e os sistemas de trabalho em sociedade”, pode condicionar (e 
condiciona de um modo efectivo) a acção do profissional.    
De acordo com Minet (1995), existem numerosos modelos/tipologias para descrever o conjunto de 
competências de um profissional, sendo o mais conhecido assente em três tipos de categorias: 
saber, saber-fazer e saber-ser. Segundo o autor (idem, ibidem), as duas primeiras categorias (saber 
e saber-fazer) remontam a tempos antigos e a terceira (saber-ser) inscreve-se nos desígnios dos 
tempos modernos: 
 

“(…) os saberes, ou seja, conjuntos de conhecimentos gerais e/ou especializados adquiridos – 
conjuntos de conhecimentos teóricos ou matrizes de certas linguagens científicas e técnicas – 
dizem respeito a matrizes de acção avaliados por instrumentos e métodos específicos em 
contextos de trabalho. Importando salientar que os saberes-fazer, depois de adquiridos, podem 
ser transferíveis para outras situações de trabalho muito diversificadas. (…) O saber-ser (…) é 
uma criação recente e presta-se a algumas interrogações. No entanto, é útil porque parece 
conjugar um conjunto de comportamentos de adaptação e de relações com os outros (…)” 
(Minet, 1995: 25).  

 
Para Le-Boterf (1994), a dimensão saber diz respeito aos conhecimentos teóricos que, segundo o 
autor, não têm uma finalidade prática imediata. São saberes de natureza heurística, uma vez que 
permitem orientar a acção. De certo modo, estes saberes têm alguma estabilidade, não obstante a 
profusão de informação relativa aos exponenciais desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Dado 
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que estes saberes teóricos são objecto de formalização, podem ser transmitidos, sendo a escola e 
os contextos de formação os locais onde, predominantemente, se adquirem. Além dos saberes 
teóricos, Le-Boterf (1994) faz referência aos saberes procedimentais (know how) que, embora de 
natureza teórica, orientam para a acção (como fazer), prescrevendo regras e procedimentos para 
agir. De acordo com Pires (2005), estes saberes são adquiridos nos sistemas formais de educação 
e de formação, mas desenvolvidos e enriquecidos através da prática. Actualmente, assiste-se 
também à valorização das aprendizagens realizadas em contextos de natureza informal e/ou não-
formal, bem como à sua certificação/validação por entidades próprias. 
Ainda na dimensão saber, Le-Boterf (1994) destaca os saberes do meio que dizem respeito ao 
contexto no qual o sujeito se situa. Ou seja, trata-se de um conjunto de saberes de natureza teórica, 
mas que têm a ver com as características ecológicas, com os aspectos sócio-culturais específicos 
do meio, com regras e culturas organizacionais, entre outros. 
Quanto à dimensão saber-fazer é muito vasta e, nesse sentido, retomamos Le-Boterf (1994) para 
torná-la mais inteligível. De acordo com o autor, esta dimensão divide-se em pelo menos três 
subdimensões:  
 

• Saber-fazer procedimental 
 

Trata-se da mobilização dos saberes procedimentais (a que aludimos anteriormente) para agir. 
Segundo Le-Boterf (1994), é através da aprendizagem e do treino que o saber procedimental se 
transforma em saber-fazer procedimental.  
 

• Saber-fazer experiencial 
 

Diz respeito aos saberes resultantes da acção e da experiência prática, que só podem ser 
produzidos através dela mesma. Schön (1983, 1987) refere-se-lhe como “epistemologia da prática”. 
São, nesse sentido, saberes contextualizados, não passíveis de generalização. De acordo com 
Pires (2005: 300), “é um saber empírico indissociável da acção, e é validado pela sua eficácia 
pragmática e imediata”. É um saber não escolarizável, apesar de ser passível de apreensão, uma 
vez que se encontra relacionado com a experiência real de cada sujeito. 
 

• Saber-fazer cognitivo 
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Este tipo de saber tem a ver com “as operações intelectuais necessárias à formulação, à análise e à 
resolução de problemas, à concepção e à realização de projectos, à tomada de decisão, à criação 
ou à invenção” (Le-Boterf, 1994: 108). Estas capacidades cognitivas são utilizadas integradamente 
nas diversas operações intelectuais, sob a forma de acções interiorizadas, de natureza simples 
(enumerar, classificar, comparar, distinguir) ou de natureza complexa (generalização indutiva, 
raciocínio analógico, pensamento hipotético, pensamento estratégico). 
 
Verifica-se, então, que as dimensões saber e saber-fazer são esquemas de uma certa 
complexidade inerentes à prática de qualquer profissão. Por seu lado, a dimensão saber-ser, 
embora considerada uma noção algo fluida, merece particular destaque face às crescentes 
exigências colocadas às profissões, por ser uma dimensão que se relaciona com a integração do 
indivíduo e com a sua relação com o Outro no seio das organizações. Com efeito, esta dimensão 
assume particular importância na relação e na mediação das aprendizagens entre professor e 
aluno. Como faz notar Lofficier (1995), a competência não diz respeito apenas aos vectores dos 
conteúdos científicos (da dimensão saber) ou às técnicas associadas (da dimensão saber-fazer) 
mas, concomitantemente, aos vectores humanos (da dimensão saber-ser). Da interacção destas 
três dimensões emerge a dimensão do saber agir praxico que, em termos gerais, se refere à 
capacidade que o profissional tem de solucionar problemas emergentes dos contextos de trabalho, 
com autonomia, flexibilidade e criatividade, sendo a (pré)disposição para participar, de forma 
actuante, no contexto profissional das organizações, um dos aspectos fundamentais para e na 
acção. Entre nós, Alonso, Imaginário e Magalhães (2000) definem saber agir como a capacidade de 
agir e reagir de forma apropriada e informada por valores, perante situações mais ou menos 
complexas, através da mobilização e combinação de conhecimentos, atitudes e procedimentos, 
num contexto determinado e significativo para o sujeito. 
Também para Le-Boterf (1994), saber agir pressupõe considerar três factores essenciais que, em 
função das situações e dos sujeitos que as vivenciam, se podem constituir como inibidores ou como 
potenciadores da acção: querer, saber e poder agir. O saber agir resulta da combinação e 
mobilização dos recursos pertinentes à resolução da situação com a qual o sujeito se confronta. O 
querer agir resulta da motivação pessoal e do contexto incitativo. O poder agir resulta das formas 
organizacionais do trabalho, da gestão e das condições sócio-políticas. De acordo com Le-Boterf 
(1994: 87), estes três factores encontram-se associados, pelo que se retroalimentam, na linha do 
que pressupõe o princípio da recursividade: 
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“(…) Se um [desses factores] faltar, a competência será nula: não basta saber e querer agir se 

não se puder agir”.  

 
Refere o autor que competente é aquele que é capaz de mobilizar e de aplicar, eficazmente, um 
complexo onde intervêm recursos diversos, conhecimentos, activações da memória, avaliações, 
capacidades relacionais e esquemas comportamentais. No entanto, saber agir implica também 
reconhecer diferentes níveis na competência. É neste âmbito que faz sentido recorrer aos 
contributos de Rey (2001) que nos apoiam na compreensão desses diferentes níveis, face às 
situações com as quais os sujeitos se confrontam:  
 

• Competência de tipo elementar 
 

A competência de tipo elementar significa saber executar uma operação ou um conjunto pré-
determinado de operações como resposta a uma dada questão ou situação conhecida. 
 

• Competência de tipo intermédio 
 

A competência de tipo intermédio, ou de interpretação da situação (Rey, 2001), refere-se à 
capacidade de, entre um conjunto de procedimentos interiorizados e automatizados, escolher 
aqueles que melhor se adaptam a uma dada situação, contexto ou problema novo. 
 

• Competência de tipo complexo 
 

Quanto ao nível mais complexo da competência, este tem a ver com os processos de tomada de 
decisão e as escolhas que se fazem, no qual se combinam diferentes competências elementares 
para resolver situações emergentes e imprevistas. 
 
Em termos gerais, as perspectivas de Le-Boterf (1994), de Alonso, Imaginário e Magalhães (2000) e 
de Rey (2001) evidenciam que a dimensão saber agir pressupõe duas vertentes 
epistemologicamente diferenciadas: uma dimensão implícita, relacionada com a sustentação da 
acção (conhecimentos, saberes, valores, convicções do sujeito) e uma dimensão observável 
(desempenho). É neste pressuposto que pensamos ser fundamental questionar e reequacionar as 
bases de referência do perfil de competência profissional do professor do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, tendo em atenção, segundo Cardoso (2002), que qualquer reconfiguração deve atender às 
exigências da sociedade. Esta reflexão será também, em nosso entender, um contributo importante 
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para as instituições de formação, dado que a explicitação das competências esperadas dos futuros 
professores é indispensável para a definição, organização e/ou concretização do seu próprio 
projecto de formação.    
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3.2. Contributos para repensar o perfil de competência profissional do professor do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 

 

As práticas curriculares do professor integram diferentes saberes que mantém entre si diferentes 
relações. Tardif (2002) refere que se pode definir o saber docente como um saber plural, formado 
por uma amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação formal, não-formal 
e/ou informal. É preciso salientar que, quando esses saberes são mobilizados, existe uma 
articulação que os torna indissociáveis. É nesse sentido que, neste estudo, se diz “competência 
profissional”, remetendo para essa visão plural e integradora10.  
Apesar da acção educativa impor – hoje – a actuação de um professor socialmente apetrechado, de 
elevado poder interactivo e que saiba relacionar, com mestria, saberes específicos e saberes 
transversais, pede-se-lhe também que actue, não apenas em função de conteúdos específicos, mas 
de acordo com competências que vão muito para além do domínio restrito ou de especialidade do 
ensino. Consensual parece ser a ideia de que qualquer que seja o perfil do professor, e sejam quais 
forem os conteúdos da sua formação, esse profissional terá de ser, impreterivelmente, de elevada 
qualidade humana, remetendo para o saber-ser como questão fundamental de formação.  
Em Portugal, a contribuição mais significativa no que respeita à definição do perfil de competência 
profissional do professor é dada pelo Decreto-Lei n.º 240/2001 que estabelece o perfil de 
desempenho geral dos educadores de infância e dos professores dos Ensino Básico e Secundário. 
No entanto, tendo em consideração a especificidade do 1.º Ciclo, é no Decreto-Lei n.º 241/2001 que 
se poderá encontrar, de forma mais elucidativa e pormenorizada, o perfil específico de desempenho 
profissional para este ciclo do Ensino Básico. Pela análise cuidada deste decreto, somos de parecer 
que, não obstante a visão estratégica que o informa, se encontra muito direccionado para a 
dimensão “conhecimento de conteúdo” (Shulman, 1986). Como afirma Campos (2003), o 
desempenho profissional do professor não depende exclusivamente da sua habilitação para ensinar 
esta ou aquela matéria. Perrenoud (2000: 14) refere que qualquer que seja o conjunto de 
competências julgadas essenciais para uma profissão, “nenhum referencial pode garantir uma 
representação consensual, completa e estável”, questão que é também bem visível na literatura de 
especialidade. Um pouco na linha do que este autor refere, também Grootings (1994) afirma que 
faltam consensos sobre os perfis de “competência” delineados para as diversas profissões, 
nomeadamente a sua apresentação, de forma clara e simples, numa tipologia que sirva de 

                                                           
10 A pretensa separação acontece somente para fins de análise e categorização, não existindo na prática. 
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referencial, por exemplo, às instituições de formação e às entidades empregadoras. Na 
multiplicidade de perspectivas acerca dos “perfis de competência”, retomamos Perrenoud (2000) 
que na obra Dez novas competências para ensinar refere aquelas que considera imprescindíveis 
para o exercício competente e responsável da profissão docente e que referimos a seguir: 
 

• Envolver os alunos nas suas aprendizagens; 

• Trabalhar em equipa; 

• Informar e envolver os pais; 

• Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão; 

• Organizar situações de aprendizagem; 

• Utilizar as novas tecnologias; 

• Administrar a progressão das aprendizagens; 

• Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

• Administrar a sua própria formação; 

• Participar na administração escolar. 
 

Partindo desse contributo, elaborámos a figura 3.1., pretendendo obter uma visão holística dos 
saberes e competências que, articuladas entre si, compõem o perfil proposto pelo autor.  
 

  
Envolver os alunos nas suas 
aprendizagens 

   

 Participar na administração escolar Trabalhar em equipa 
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Conceber e fazer evoluir os dispositivos de 
diferenciação  

Utilizar as novas tecnologias  

Administrar a progressão das 
aprendizagens  

Organizar situações de aprendizagem 

Fig. 3.1. Dez competências para ensinar 
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Este quadro avançado por Perrenoud (2000) inscreve-se num tempo em que as modificações 
económicas e sociais nos confrontam com um cenário de incerteza e de mudança, destacando-se, 
para além da internacionalização da economia e do aumento da competitividade a nível mundial, as 
transformações científicas e tecnológicas nos sistemas de trabalho, a redução de locais de emprego 
e a evolução das suas formas organizacionais. Nesse sentido, parece-nos importante relevar a 
competência “administrar a própria formação” a que alude Perrenoud (2000), uma vez que 
assistimos a uma recomposição do leque de competências dos professores e, daí, a necessidade 
da formação ao longo da vida. Tendo como referência Carneiro (2001), admite-se que essa 
consciencialização e capacidade conjuga um conjunto de atitudes, competências e valores 
metacognitivos que levam o profissional a desenvolver competências para aprender: 
 

• Consciencializar-se do que não sabe e do universo do desconhecido; 

• Identificar territórios de aprendizagem; 

• Desenhar itinerários de aprendizagem; 

• Procurar fontes e pontos de apoio para a agregação de saberes de diferentes 
naturezas; 

• Avaliar os seus progressos nos caminhos da aprendizagem; 

• Regular o esforço pessoal e mental dedicado à sua aprendizagem; 

• Compreender a dimensão relacional da aprendizagem e participar activamente em 
grupos de aprendizagem. 

 

Apesar do inestimável contributo de Perrenoud (2000) para a reflexão empreendida, o autor não 
menciona os saberes teóricos referenciais como aspecto fundamental ao perfil de competência 
profissional. Ainda assim, e recuperando a ideia de que “nenhum referencial pode garantir uma 
representação consensual, completa e estável” (Perrenoud, 2000: 14), atentemos numa outra 
proposta de Perrenoud (2002), em que é possível destacar um conjunto de competências gerais e 
transversais e ainda elencar um grupo de competências mais específicas. Entre as competências 
gerais e transversais o autor (idem, ibidem) faz referência a: 
 

• Conhecimento de si; 

• Competências técnicas; 

• Capacidade de aprender; 
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• Postura reflexiva; 

• Capacidade de observar. 
 
As competências específicas sublinhadas por Perrenoud (2002) são: 
 

• Gestão da classe; 

• Avaliação; 

• Atenção aos contextos; 

• Conceber dispositivos de aprendizagem; 

• Gerir situações-problema; 

• Colegialidade; 

• Estratégias de ensino-aprendizagem. 
 
Assim, modelizámos e representámos na figura 3.2 a proposta avançada por Perrenoud (2002). 
Mais uma vez, pode-se verificar que os diversos elementos que integram o perfil proposto se 
encontram articulados, o que diz bem da sua complexidade. No entanto, também nesta proposta se 
encontra ausente a dimensão dos saberes teóricos referenciais.  
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 Fig. 3.2. Competências para ensinar no século XXI 
 
 
É possível verificar que as diversas dimensões de competência se encontram mutuamente 
comprometidas, alternando-se entre as visões macro e microssistémica, isto é, de dimensões 
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alargadas para dimensões de natureza mais específica que, por isso, melhor descrevem a 
singularidade da profissão docente. 
Também entre nós, Carneiro (2007) 11  apresenta um conjunto de saberes e competências que 
considera fundamental ao perfil de competência profissional dos professores neste início de século:  
 

• Saberes sobre a área disciplinar; 

• Saberes sobre desenvolvimento humano; 

• Saberes sobre modos de aprender; 

• Saberes sobre recursos curriculares; 

• Saberes sobre tecnologias educativas; 

• Saberes sobre colaboração; 

• Reflexividade.  
 
Apesar do discurso não ser totalmente novo, contribui para reforçar as questões sobre as quais nos 
vimos debruçando e para as quais contribuem de igual forma os normativos legais portugueses 
inerentes ao Perfil de desempenho (geral e específico) dos Educadores de Infância e Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário. Constituindo-se como um contributo importante à presente 
reflexão, pode ler-se no Decreto-Lei n.º 240/2001 de 30 de Agosto que: 

“A definição dos perfis de competência exigidos para o desempenho de funções docentes cabe 
ao Governo, nos termos do n.º 2 do artigo 31º da Lei n.º 49/2005. Tais perfis, ao caracterizarem 
o desempenho profissional do educador e do professor, evidenciam, se considerados 
integradamente, as respectivas exigências de formação inicial, sem prejuízo da 
indispensabilidade da aprendizagem ao longo da vida para um desempenho profissional 
consolidado e para a contínua adequação deste aos sucessivos desafios que lhe são 
colocados. Constituem, por isso, um quadro orientador fundamental quer para a organização 
dos cursos que conferem habilitação profissional para a docência quer para acreditação de tais 
formações”. 

 
Definindo-se pelo Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de Agosto, o perfil geral de desempenho 
profissional do educador de infância e do professor dos ensinos básico e secundário, importa, 
agora, retomar o Decreto-Lei n.º 241/2001 (anexo n.º 2) que aprova os perfis de desempenho 
                                                           
11 Carneiro, R. (2007). Notas em PowerPoint da conferência “A nova educação na sociedade da informação e dos 
saberes”. Disponível em www.moderna.com.br/pnlem2009/fazendo/eventos/oei_carneiro.ppt  
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específicos de cada qualificação profissional para a docência, nomeadamente do professor do 1.º 
Ciclo do ensino básico. Logo no preâmbulo deste normativo pode ler-se que: 
 

“O perfil de desempenho do professor do 1.º Ciclo do ensino básico é o perfil geral do educador 
e dos professores dos ensinos básico e secundário, (…), com as especificações constantes do 
presente diploma, as quais têm por base a dimensão de desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem daquele perfil”. 

 

Ou seja, apesar das singularidades que caracterizam o perfil de competência profissional do 
professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico, reconhece-se que este não se encontra descontextualizado 
da docência entendida em sentido alargado. Com efeito, em relação à “concepção e 
desenvolvimento do currículo”, no Decreto-Lei n.º 241/2001 (anexo n.º 2) privilegiam-se 
competências de natureza geral e transversal, tais como: 
 
a) Cooperar na construção e avaliação do projecto curricular da escola e conceber e gerir, em 

colaboração com outros professores e em articulação com o conselho de docentes, o projecto 

curricular da sua turma. 

b) Desenvolver as aprendizagens, mobilizando integradamente saberes científicos relativos às 
áreas e conteúdos curriculares e às condicionantes individuais e contextuais que influenciam 

a aprendizagem. 

c) Organizar, desenvolver e avaliar o processo de ensino com base na análise de cada situação 
concreta, tendo em conta, nomeadamente, a diversidade de conhecimentos, de capacidades e de 

experiências com que cada aluno inicia ou prossegue as aprendizagens. 

d) Utilizar os conhecimentos prévios dos alunos, bem como os obstáculos e os erros, na 

construção das situações de aprendizagem escolar. 
e) Promover a integração de todas as vertentes do currículo e a articulação das 
aprendizagens do 1.º Ciclo com as da educação pré-escolar e as do 2.º ciclo. 

f) Fomentar a aquisição integrada de métodos de estudo e de trabalho intelectual, nas 

aprendizagens, designadamente ao nível da pesquisa, organização, tratamento e produção de 

informação, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação. 

g) Promover a autonomia dos alunos, tendo em vista a realização independente de aprendizagens 

futuras, dentro e fora da escola. 
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h) Avaliar, com instrumentos adequados, as aprendizagens dos alunos em articulação com o 

processo de ensino, de forma a garantir a sua monitorização, e desenvolver nos alunos hábitos 
de auto-regulação da aprendizagem. 

i) Desenvolver nos alunos o interesse e o respeito por outros povos e culturas e fomentar a 

iniciação à aprendizagem de outras línguas, mobilizando os recursos disponíveis. 

j) Promover a participação activa dos alunos na construção e prática de regras de 
convivência, fomentando a vivência de práticas de colaboração e respeito solidário no âmbito da 

formação para a cidadania democrática. 

l) Relacionar-se positivamente com crianças e com adultos, no contexto da especificidade da sua 

relação com as famílias e com a comunidade, proporcionando, nomeadamente, um clima de 
escola caracterizado pelo bem-estar afectivo que predisponha para as aprendizagens. 

 
Ainda no mesmo normativo, e no que diz respeito à “integração do currículo”, é esperado que o 
profissional do 1.º Ciclo do Ensino Básico promova a aprendizagem de um conjunto de 
competências socialmente relevantes, no âmbito de uma cidadania activa e responsável, 
enquadradas nas opções de política educativa presentes nas várias dimensões do currículo 
integrado deste ciclo. Assim, ao professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico é pedido que: 
 

• No âmbito da educação em Língua Portuguesa 
 
a) Desenvolva nos alunos as competências de compreensão e de expressão oral, mobilizando 

conhecimentos científicos relativos aos processos através dos quais se desenvolve a linguagem e 

se realiza a comunicação interpessoal. 

b) Promova a aprendizagem de competências de escrita e de leitura, mobilizando conhecimentos 

científicos acerca dos processos de produção e de compreensão de textos escritos e das suas 

relações com a comunicação oral. 

c) Incentive a produção de textos escritos e integra essa produção nas actividades de aprendizagem 

curricular, levando os alunos a mobilizar diversas estratégias para a aprendizagem da escrita, 

servindo-se de materiais e de suportes variados. 

d) Incentive os alunos a utilizar diversas estratégias de aprendizagem e de desenvolvimento da 
leitura em variados tipos de textos e com diferentes finalidades. 
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e) Fomente nos alunos hábitos de reflexão conducentes ao conhecimento explícito de 
aspectos básicos da estrutura e do uso da língua, de modo a que as suas competências 

linguísticas se vão desenvolvendo de forma contextualizada e em interacção comunicativa. 

f) Promova nos alunos de diferente língua materna a aprendizagem da língua portuguesa como 

segunda língua. 

 
• No âmbito da educação em Matemática 

 
a) Promova nos alunos o gosto pela matemática, propiciando a articulação entre a matemática e a 

vida real e incentivando-os a resolver problemas e a explicitar os processos de raciocínio. 

b) Implique os alunos na construção do seu próprio conhecimento matemático, mobilizando 

conhecimentos relativos ao modo como as crianças aprendem matemática e aos contextos em que 

ocorrem essas aprendizagens. 

c) Promova nos alunos a aprendizagem dos conceitos, das técnicas e dos processos matemáticos 

implicados no currículo do 1.º Ciclo, designadamente na compreensão e representação dos 
números e das operações aritméticas, na compreensão do processo de medição e dos sistemas 
de medida, no conhecimento de formas geométricas simples, na recolha e organização de 
dados e na identificação de padrões e regularidades. 

d) Desenvolva nos alunos a capacidade de identificar, definir e discutir conceitos e 
procedimentos, bem como de aprofundar a compreensão de conexões entre eles e entre a 
matemática e as outras áreas curriculares. 

e) Proporcione oportunidades para que os alunos realizem actividades de investigação em 

matemática, utilizando diversos materiais e tecnologias e desenvolvendo nos educandos a 

autoconfiança na sua capacidade de trabalhar com a matemática. 

 

• No âmbito da educação em Ciências Sociais e da Natureza 
 
a) Desenvolva nos alunos uma atitude científica, mobilizando os processos pelos quais se constrói 

o conhecimento. 

b) Utilize estratégias conducentes ao desenvolvimento das seguintes dimensões formativas da 

aprendizagem das ciências: 
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* Curiosidade, gosto de saber e conhecimento rigoroso e fundamentado sobre a 
realidade social e natural 
* Capacidade de questionamento e de reconhecimento do valor e dos limites da 

evolução da ciência 

* Capacidade de articulação das realidades do mundo social e natural com as 

aprendizagens escolares 

* Compreensão das conexões ciência-tecnologia-desenvolvimento, recorrendo, 

nomeadamente, à construção de objectos simples, ao uso de modelos e à resolução 
de problemas 

c) Promova a aprendizagem integrada de conteúdos e de processos das ciências sociais e da 

natureza. 

d) Promova a apropriação de referentes espaciais, temporais e factuais, que permitam aos alunos 

construir a sua identidade e situar-se no tempo e no espaço local, nacional e mundial, com 

recurso a elementos da história, da geografia e dos contextos sociais. 

e) Envolva os alunos em actividades de índole experimental e de sistematização de 

conhecimentos da realidade natural, nomeadamente os relativos à natureza da matéria, ao sistema 

solar, a aspectos do meio físico, aos seres vivos e ao funcionamento, saúde e segurança do corpo 

humano. 

f) Desenvolva aprendizagens no domínio das ciências, conducentes à construção de uma 
cidadania responsável, nomeadamente no âmbito da educação para a saúde, ambiente, 
consumo, respeito pela diferença e convivência democrática. 

 

• No âmbito da Educação e Expressão Físico-Motora 
 
a) Promova o desenvolvimento físico-motor das crianças, numa perspectiva integrada, visando a 

melhoria da qualidade de vida e a promoção de hábitos de vida activa e saudável. 
b) Organize situações de aprendizagem que favoreçam o envolvimento lúdico e a capacidade de 

atingir objectivos e vencer dificuldades, tendo em conta o desenvolvimento de atitudes 
responsáveis e de respeito pelas diferenças individuais manifestadas na actividade física. 

c) Desenvolva estratégias que valorizem o papel e os benefícios formativos da actividade física, 

em articulação com outras experiências de aprendizagem curricular. 
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• E ainda no âmbito da Educação e Expressão Artística 
 
a) Promova, de forma integrada, o desenvolvimento das expressões artísticas e das 

competências criativas e utiliza estratégias que integrem os processos artísticos em outras 

experiências de aprendizagem curricular. 

b) Desenvolva a aprendizagem de competências artísticas essenciais e de processos de 

pensamento criativo, utilizando os materiais, instrumentos e técnicas envolvidos na educação 

artística, no âmbito do currículo do 1.º Ciclo. 

c) Desenvolva nos alunos a capacidade de apreciar as artes e de compreender a sua função na 

sociedade, valorizando o património artístico e ambiental da humanidade.  

 
A visão integrada dos Decretos-Lei n.º 240/2001 e n.º 241/2001 (anexo n.º 2) possibilita a 
compreensão da complexidade do perfil de competência profissional do professor do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico. Por um lado, são-lhe exigidas competências comuns a outros grupos 
profissionais, por outro, o seu perfil de monodocência pressupõe que detenha, entre outros, um 
conjunto de conhecimentos teóricos e destrezas didácticas alargadas, de várias áreas disciplinares, 
para um desempenho eficaz e equitativo. Considerando as modificações económicas e sociais que 
se têm vindo a produzir nas últimas décadas, somos confrontados com um cenário de incertezas e 
de mudanças que, no actual período, marcado pela reestruturação generalizada da economia 
europeia, exige aos professores um “novo” conjunto de saberes e competências. 
Em jeito de síntese, constatamos que a literatura relativa à definição de um perfil de competência 
profissional do professor é profusa e, nesse sentido, impõe-se a necessidade de uma visão global e 
transversal que permita identificar não apenas pontos comuns, como também deles fazer emergir 
outros aspectos que permitam adequar o perfil de competência profissional às exigências das 
actuais sociedades.  
O incremento da noção de competência nos discursos políticos fez com que se empreendesse a 
definição de perfis, estruturados a partir de uma listagem de competências. Ao longo deste capítulo 
fomos apresentando algumas perspectivas que agora sistematizamos no sentido de aclarar os eixos 
que pensamos serem fulcrais ao perfil de competência profissional do professor do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico. Assim, destacamos três aspectos recorrentemente referidos pelos diversos autores 
e que nos parecem importantes para compreender o perfil de competência profissional:  
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• A reflexão sistemática; 

• As dimensões do conhecimento profissional; 

• A cidadania no mundo contemporâneo. 
 
3.2.1. Reflexão: o valor epistemológico da prática reflectida e reflexiva (ou partindo de Donald 
Schön) 
 

A reflexão é, hoje em dia, um dos conceitos mais empregues quando nos referimos às novas 
tendências de formação de professores. São os estudos de Donald Schön subordinados à formação 
profissional numa perspectiva de desenvolvimento da reflexão a partir da acção que, segundo 
Alarcão (1991), tornam possível a apreensão do valor epistemológico que o autor concede à prática. 
A reflexão é, de acordo com Dewey (1989), uma forma especializada de pensar e implica uma 
perscrutação activa, voluntária, persistente e rigorosa daquilo que habitualmente se pratica, e que 
evidencia os motivos que justificam as nossas acções ou convicções, iluminando as consequências 
a que elas conduzem. Ou seja, numa sociedade em constante mudança, “a capacidade de inovar, 

negociar e regular a prática é decisiva” (Perrenoud, 2002: 15) e, nesse sentido, a reflexão pode 
favorecer a (re)construção de saberes e o desenvolvimento e aprofundamento de competências, 
sendo também um processo importante para (re)fundar atitudes e valores. 
A dimensão reflexiva, transversal às diversas componentes do perfil de desempenho específico do 
professor, apresenta, de acordo com Alarcão (1996: 179), “uma dimensão formativa e uma 
dimensão pragmática”, aprofundando o conhecimento e o desenvolvimento de competências, 
atitudes e valores, o que se poderá traduzir no seu modo de agir. Nesse sentido, estabelece-se uma 
interacção entre a reflexão e o desenvolvimento pessoal e profissional:   

 
“ (…) Quando se reflecte sobre uma acção, uma atitude, um fenómeno, temos como objecto de 
reflexão essa acção, essa atitude, esse fenómeno e queremos compreendê-los. Mas, para os 
compreender precisa-se de os analisar à luz de referentes que lhes atribuam significado: os 
saberes que cada um de nós, ao reflectir, possui. Aqui reside a interacção teórico-prática (…)” 
(Alarcão, 1996: 162). 

 
Zeichner (1993), citando Dewey (1989), afirma que a reflexão não consiste num conjunto de passos 
ou procedimentos específicos a serem usados pelos professores. Pelo contrário, é uma maneira de 
encarar e responder aos problemas, uma maneira de ser professor. Com efeito, a reflexão engloba 
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diferentes momentos, acontecendo em tempos não necessariamente lineares. Baseando-se em 
Smyth (1989), Alarcão (1996) refere quatro categorias inerentes às tarefas formativas – descrição, 
interpretação, confronto e reconstrução –, as quais ajudam a compreender melhor o contributo do 
processo reflexivo na construção de conhecimento: 
 

“Só após a descrição do que penso e do que faço me será possível encontrar as suas razões 
para os meus conceitos e para a minha actuação, isto é, interpretar e abrir-me ao pensamento 
e à experiência dos outros para, no confronto com eles e comigo próprio ver como altero – e se 
altero – a minha praxis educativa” (Alarcão, 1996: 182). 

 
Pela importância que a reflexão assume no desenvolvimento pessoal e profissional, realçamos as 
três atitudes que Dewey (1989) sugere como fundamentais ao cabal desenvolvimento do processo 
reflexivo: 
 

• Abertura de espírito que, de acordo com o autor, se define como “a ausência de 
preconceito, de parcialidades e de qualquer hábito que limite a mente e a impeça de considerar 
novos problemas e de assumir novas ideias e que integra um desejo activo de escutar mais do que 
um lado, de escolher os factos independentemente da sua fonte, de prestar atenção sem melindres 
a todas as alternativas, de conhecer o erro mesmo relativamente àquilo em que mais acreditamos” 
(Dewey, 1989: 43). Esta atitude confronta-nos com a necessidade de estar receptivo aos outros, 
ser capaz de ouvir, respeitar outras perspectivas, admitir a hipótese de errar e reflectir sobre a 
forma de melhorar. Segundo Zeichner (1993: 18), os professores que têm um espírito aberto 
examinam constantemente as fundamentações lógicas que estão na base do que é considerado 
natural e correcto, não descansando enquanto não descobrem as causas dos conflitos.  
 

• Responsabilidade que, segundo Dewey (1989: 49), significa ser intelectualmente 
responsável, considerando as consequências de uma acção projectada. A responsabilidade 
intelectual assegura a integridade, isto é, a coerência e a harmonia daquilo que se defende. 
Devemos reflectir sobre as consequências dos nossos actos, sejam eles de carácter pessoal, 
profissional, social e/ou político. Por palavras de Zeichner (1993: 19), os professores responsáveis, 
perguntam-se porque estão a fazer o que fazem, de um modo que ultrapassa as questões de 
utilidade imediata e os leva a pensarem que maneira está a dar resultado e para quem. 
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• Sinceridade que diz respeito à capacidade de reflectir e de tomar decisões de forma 
critica e ponderada. Para Zeichner (1993: 19) a abertura de espírito e a responsabilidade devem 
ser as componentes centrais da vida de um professor reflexivo, que deve ser responsável pela sua 
própria aprendizagem. 

 

Para Zeichner (1993: 18), “a acção reflexiva é um processo que implica mais do que a busca de 
soluções lógicas e racionais para os problemas”, implicando também intuição, emoção e paixão, 
não sendo portanto nenhum conjunto de técnicas que possa ser empacotado e ensinado aos 
professores. É na consideração da interacção entre estes dois pólos que também se joga o papel 
das ambiências e culturas de formação e de supervisão que, idealmente, devem implicar o futuro 
professor num processo pessoal de questionamento do saber e da experiência, numa atitude de 
compreensão de si mesmo e da realidade que o rodeia. Assim, a reflexão constitui-se como um 
“processo simultaneamente lógico e psicológico que combina a racionalidade da lógica investigativa 
com a irracionalidade inerente à intuição e à paixão do sujeito pensante” (Alarcão, 1996: 175), uma 
união entre a cognição e a afectividade num acto concreto, próprio do ser humano.  
Parafraseando Sá-Chaves e Amaral (2001), precisamos deixar de ser “eus solitários”, para nos 
sentarmos à volta de uma mesa e tentarmos resolver, como “eus solidários”, os problemas que 
sentimos que nos afectam e que têm que ser ultrapassados para não atingirem os nossos alunos. 
 
3.2.2. O conhecimento profissional do professor (ou partindo de Shulman, Elbaz, Sá-Chaves 
e Alarcão) 

 
 

Referem Sá-Chaves e Alarcão (2000) que uma das questões fundamentais para compreender o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos professores parece ser a reflexão sobre a sua 
identidade profissional. Reconhecendo com as autoras que essa matriz identitária resulta de uma 
confluência de factores de natureza histórica, psicológica, sociológica, ecológica, filosófica, 
axiológica e epistemológica, é sobre esta última dimensão que nos debruçaremos de seguida, uma 
vez que a consideramos alicerce do exercício da profissão, bem como da compreensão das 
competências que pressupõe. 
O que se entende por conhecimento profissional é uma questão que tem sido amplamente debatida 
por alguns investigadores que desenvolvem estudos nessa área. Wilson, Shulman e Richert (1987: 
106) definem-no como uma base para o ensino: 
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“ (…) Um corpo de entendimentos, conhecimentos, habilidades e disposições que um professor 
necessita para desempenhar efectivamente uma dada situação de ensino”.  
 

Com efeito, também a reflexão e a objectivação sobre a experiência profissional parecem 
possibilitar, segundo Mizukami (2005), o aprofundamento dessa base de conhecimento, tornando-a 
mais flexível e diversificada. Nesse sentido, cabe destacar os contributos de Shulman (1986), de 
Elbaz (1988) e, entre nós, de Sá-Chaves e Alarcão (1994) e Sá-Chaves (2000), relativos à natureza 
das dimensões do conhecimento profissional.  
O conhecimento profissional integra um conjunto de dimensões que constituem a raiz (episteme) do 
conhecimento (logos) do professor. Nos estudos desenvolvidos por Shulman (1986), este identificou 
seis dimensões que se encontram subjacentes à prática profissional de um professor:  
 

• Conhecimento do conteúdo (específico) 
 

Refere-se aos saberes teóricos, conteúdos e tópicos das matérias a ensinar e que, relacionando 
com o nosso estudo, genericamente se encontram sistematizados nas Orientações Curriculares 
para o 1.º Ciclo do Ensino Básico (2005). 
Segundo Mizukami (2004), o conhecimento de conteúdo específico inclui tanto as compreensões de 
factos, conceitos, processos e procedimentos de uma área de conhecimento específica, como 
também a maneira pela qual os conhecimentos dessa área são produzidos e validados. 
No caso do 1.º Ciclo do Ensino Básico, o sistema de monodocência pressupõe que o professor 
domine diversas áreas do Conhecimento, sendo-lhe pedido que desenvolva a sua prática de forma 
integrada: 
    

“O professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico desenvolve o currículo no contexto de uma escola 
inclusiva, mobilizando e integrando os conhecimentos científicos das áreas que os 
fundamentam e as competências necessárias à promoção das aprendizagens dos alunos” 
(Decreto-Lei n.º 241/2001). 

 
• Conhecimento do currículo  

 
Diz respeito ao conhecimento dos conteúdos programáticos das diferentes áreas curriculares e 
que servem “como ferramentas de trabalho” aos professores. No caso do 1.º Ciclo do Ensino 
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Básico, trata-se do conhecimento do Currículo Nacional do Ensino Básico (2001), bem como das 
Orientações Curriculares para o 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
 

• Conhecimento pedagógico geral  
 
Refere-se ao conhecimento de estratégias gerais subjacentes à organização e gestão de sala de 
aula, bem como aos processos de ensino e aprendizagem (por exemplo, a utilização das TIC, a 
técnica de jigsaw groups, estratégias de mentorado). De acordo com Shulman (1986) esta 
componente explicita o entendimento do professor em relação ao currículo, contemplando o 
conhecimento do “currículo lateral” (as diversas áreas curriculares que integram cada ano de 
escolaridade) e o conhecimento do “currículo vertical” (os conteúdos que são ensinados em níveis 
de escolaridade anteriores e posteriores). Trata-se, assim, de uma dimensão de natureza 
transversal e não exclusiva de determinada área curricular. 
 

• Conhecimento pedagógico do conteúdo  
 
Diz respeito aos modos, às estratégias e recursos específicos que o professor utiliza para 
desconstruir os conteúdos, tornando-os aprendíveis pelos alunos. De acordo com Mizukami (2004: 
7), o conhecimento pedagógico do conteúdo “é uma forma de conhecimento do conteúdo, incluindo 
a compreensão do que significa ensinar um tópico de uma área específica, assim como os 
princípios e técnicas que são necessários para tal ensino”. Ou seja, o conhecimento pedagógico de 
conteúdo reúne um conjunto de conhecimentos fundamentais para o exercício da profissão docente, 
representando um domínio de conhecimento exclusivo dos professores (Shulman, 1986, 1987) 
que lhes permite seleccionar as estratégias mais adequadas ao ensino de conteúdos específicos 
aos alunos. O conhecimento pedagógico de conteúdo constitui um dos aspectos mais importantes 
da formação de um professor, revelando-se um processo de construção complexo e 
multidimensional. 
 

• Conhecimento dos aprendentes e das suas características  
 
Refere-se à consideração da individualidade de cada aluno nas suas múltiplas vertentes, como uma 
condição indispensável a uma prática curricular flexível e ajustada. 
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• Conhecimento dos contextos  
 

Refere-se às dimensões que vão da especificidade da sala de aula e da escola (nível 
microssistémico) à natureza particular da comunidade, suas crenças, convicções e culturas (nível 
macro e exossistémico). A concepção ecológica tem a ver com o desenvolvimento humano, nas 
vertentes de desenvolvimento da pessoa, do ambiente e, especialmente, da interacção que se 
desenrola entre os dois – pessoa e ambiente. Bronfenbrenner (1979) chama a atenção para o 
fenómeno das transições ecológicas que se dão sempre que as fronteiras inter-contextuais são 
atravessadas devido à mudança de papéis ou actividades por parte dos sujeitos. Estas transições 
ecológicas serão, segundo o autor, um grande factor de desenvolvimento e aprendizagem, além de 
contribuir para o estímulo psicológico dos intervenientes nesses processos. 
 

• Conhecimento dos fins, objectivos e valores educacionais 
 
A evolução das sociedades tem sido marcada por transformações profundas, criando 
constrangimentos e, concomitantemente, oportunidades e desafios nos quadros de valores e de 
normas sociais, em termos das formas de socialização e da construção identitária, no que se refere 
ao tipo de relacionamento entre os grupos de jovens, gerações e culturas, constituindo todos estes 
aspectos também renovadas formas de cidadania. 
Neste sentido, a dimensão “conhecimento dos fins, objectivos e valores educacionais” tem a ver 
com os fundamentos filosóficos e históricos da Educação, com as convicções e valores do 
professor por referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos.  
 

• Conhecimento de si próprio 
 
Sá-Chaves e Alarcão (1996) retomam um estudo realizado por Elbaz (1988), em que relevam a 
importância do conhecimento de si próprio. Sá-Chaves (2000a) refere que esta dimensão tem a ver 
com “a capacidade de cada professor identificar, conhecer e controlar conscientemente as múltiplas 
variáveis inerentes ao acto pedagógico, nele, se incluindo como uma das variáveis mais 
determinantes”.  
É esta competência metacognitiva, diz Roldão (2000a), que permite realizar operações de 
antecipação, de regulação e de avaliação. Acrescenta Sá-Chaves (2000a) que a mudança das 
concepções pessoais, como instrumento de mudança nas concepções curriculares, pressupõe a 
(re) ligação da compreensão epistemológica entre as diferentes dimensões do conhecimento, 
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dos valores e da acção. Trata-se de uma compreensão que retoma a perspectiva da complexidade 
e, como tal, aspira a uma visão holística, recursiva e dialógica das dimensões referidas e que, no 
seu conjunto, conferem coerência ao conceito de conhecimento profissional do professor (cf. 
fig. 3.3.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento de si 
próprio 

Conhecimento das 
características e 

dinâmicas do grupo  
 

Conhecimento do Conhecimento dos 
curriculum formal 

 
aprendentes 

Conhecimento de currículo 
Conhecimento das 

culturas e linguagens  
 Conhecimento de estratégias 

didácticas gerais e específicas 
 

Conhecimento dos Conhecimento dos 
cont tos ex valores educacionais  

 Conhecimento Pedagógico Geral 
 Conhecimento dos fins, 

 
 
 
3.2.3. Cidadania no mundo contemporâneo (ou partindo de Morin e Perrenoud) 

lhado de uma perspectiva planetária, o cidadão confronta-se com constrangimentos e desafios 
 

O

advindos das ambivalências cidadania planetária versus identidade local, globalização económica 
versus fechamento político, liberdades versus desigualdades, tecnologia versus humanismo, 
racionalidade versus fanatismo, individualismo versus cultura de massas, democracia versus 
totalitarismo. É fundamental que, para além dos saberes teóricos referenciais, o professor paute o 
seu agir também pela compreensão das questões emergentes no contexto alargado das suas 
práticas, tomando decisões e assumindo as opções feitas. No sentido de desenvolver uma 
cidadania coerente com as exigências do mundo contemporâneo, Perrenoud (2002) defende 
que as sociedades actuais precisam de professores que, além de serem pessoas confiáveis, se 

Fig. 3.3. Representação do Conhecimento Profissional do Professor 
                         Adaptado de Sá-Chaves, I. e Alarcão, I. (1996) 

Conhecimento de conteúdo objectivos, valores 
educacionais 
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envolvam no debate sobre a educação, à escala dos estabelecimentos escolares, das regiões e do 
país. 
 

“Esse debate não se refere apenas aos desafios corporativos ou sindicais, mas também às 
finalidades e aos programas escolares, à democratização da cultura, à gestão do sistema 
educacional, ao lugar dos usuários” (Perrenoud, 2002: 15). 

 
Numa sociedade que é descrita por Boaventura dos Santos (1998) como “uma democracia de baixa 
intensidade”, há que desenvolver e aprofundar competências sociais, de relação com o Outro e 
com o ambiente envolvente, numa matriz de cidadania prospectiva. Para isso, a tomada de 
decisão deverá ser informada e sustentada por valores de bem e, nesse contexto, os professores 
devem desenvolver um entendimento sobre a sustentabilidade do planeta em que vivem. Assim, é 
fundamental ao professor saber: 
 

• Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e 
para abordar situações e problemas do quotidiano; 

• Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

• Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

• Participar na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica; 

• Respeitar e valorizar a diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às suas 
pertenças e opções; 

• Desenvolver o sentido de apreciação estética do mundo; 

• Construir uma consciência ecológica conducente à valorização e preservação do 
património natural e cultural; 

• Valorizar os princípios éticos que regulam o relacionamento com o saber e com os 
outros. 

 
É nesta reflexão continuada sobre o perfil de competência profissional do professor, no âmbito mais 
alargado da qualidade na educação, e considerando os desafios e questões que se têm vindo a 
enunciar em torno das suas funções e das necessidades de ajustamento na forma como as 
exercem, que parece relevante repensar esse perfil.  
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Os contributos que até aqui expusemos serão, por assim dizer, um primeiro ponto de ancoragem 
para reflectir acerca das dimensões de competência a desenvolver por estes profissionais, no 
sentido da promoção de um desempenho adequado e de um agir responsável no quadro daquelas 
que genericamente são consideradas as suas funções.  
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3.3. Para uma visão expandida do perfil de competência profissional do professor do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 
 
Face às transformações do mundo contemporâneo e dos processos de reestruturação produtiva, a 
qualificação para o exercício de uma profissão deixou de ser compreendida apenas como fruto da 
aquisição de modos de fazer, passando a ser vista como resultado da articulação de vários 
elementos, subjectivos e objectivos, tais como a natureza das relações sociais vividas pelos 
indivíduos, a formação, além da duração e da profundidade das experiências vivenciadas em 
diferentes contextos.  
É a atitude face a este contexto que alicerça a necessidade de um novo entendimento do perfil de 
competência profissional do professor, por referência aos saberes e às competências que os alunos 
devem desenvolver. Uma compreensão deste tipo pressupõe, no nosso ponto de vista, mapear um 
conjunto de dimensões, saberes e competências que, integradamente, permitam uma visão 
enriquecida desse perfil. Ou seja, trata-se de associar segmentos e ideias de diferentes contextos, 
fragmentos de teorias públicas e/ou privadas, ressignificando-os. Segundo Bernstein (1996), trata-
se de um processo de recontextualização, em que se relocalizam discursos, produzindo uma 
mescla de posicionamentos diversos, muitas vezes até antagónicos e, por isso, conferindo uma 
nova identidade às ideias em presença. 
A formação dos professores passa, então, a ter como objectivo o desenvolvimento de 
competências que, em cenários de imprevisibilidade e mudança, permitam agir profissionalmente, 
lidando com a incerteza e continuando a formar-se. Este saber agir praxico exprime-se na acção 
(desempenho), num contexto particular (com todas as implicações daí decorrentes), tendo 
subjacente um sistema incorporado de recursos de vários tipos (conhecimentos gerais e/ou 
específicos, capacidades, atitudes e valores) que o profissional mobiliza, transfere, integra e/ou 
combina, em função das finalidades da própria acção e dos quadros que, do ponto de vista social, 
cultural e político, a legitimam.  
Assim, decorrendo desta análise, e considerando os cenários de incerteza e mudança, o perfil de 
competência profissional do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico deve contemplar os seguintes 
aspectos: 
 

• Ser um ser de cultura geral, não se limitando aos conhecimentos específicos da sua 
área de actuação profissional; 
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• Ter e ser capaz de desenvolver competências para aprender a aprender, tendo em 
consideração as características das sociedades actuais permeadas pelos rápidos avanços 
científicos e tecnológicos; 

• Saber desenvolver processos de reflexão sistemática, baseando-se na prática 
curricular e nas investigações desenvolvidas, tendo em conta os factores contextuais, numa 
permanente (re)construção reflexiva do seu próprio conhecimento. 

• Desenvolver práticas de cidadania na escola e no contexto mais alargado da sua 
acção, mantendo uma postura ética adequada consentânea com a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, assim como assumir as consequências dos seus actos em relação a si mesmo, 
em relação ao Outro e, também, no que diz respeito ao meio envolvente; 

• Possuir um acervo considerável de conhecimentos profissionais referenciais, 
articulando as suas diversas dimensões.  

 
Decorre do exposto que os papéis e as funções dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico se 
alteraram substancialmente, pelo que deixaram de ser vistos apenas como profissionais a quem 
cabe ensinar a ler, escrever e contar. Actualmente, é-lhes pedido que desempenhem diferenciadas 
funções nos seus contextos de trabalho e, no sentido de responder mais adequadamente às 
solicitações com que são confrontados, é fundamental que desenvolvam competências de natureza 
geral e transversal, das quais relevamos as competências de reflexão crítica e as competências 
para aprender ao longo da vida.   
Esta abordagem ao perfil de competência profissional do professor 1.º Ciclo do Ensino Básico 
possibilita uma visão expandida que pressupõe: 
 

• Uma visão mais conjuntiva dos saberes e competências imprescindíveis ao professor, 
isto é, de sustentação e legitimação da sua acção; 

• Uma vertente mais relacional e global do que analítica, ou seja, admite-se que todas as 
dimensões constituem um complexo integrado e, por isso, não podem ser entendidas 
isoladamente; 

• Uma orientação para uma dimensão prospectiva, tendo em atenção os quadros de 
mudança que caracterizam a sociedade contemporânea, valorizando-se competências de reflexão 
crítica e competências para aprender a aprender. 
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Assim, parece-nos que esta compreensão alargada do perfil de competência profissional do 
professor permite um delineamento aberto à emergência. Ou seja, admite que, em diferentes 
momentos, se reflicta sobre a sua “contínua adequação aos sucessivos desafios” (Decreto-Lei n.º 
240/2001), o que Sá-Chaves (2002a) designa também como competência não standard. 
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Síntese 
 
O desenvolvimento e crescente importância das profissões e das organizações na estruturação e 
divisão social do trabalho constituem talvez um dos fenómenos mais importantes da vida social.  
Na actualidade, e segundo Loureiro (2001: 11), é notória a “acentuação da erosão da imagem da 
docência como profissão, assim como o interesse que ela suscita enquanto objecto epistemológico 
das ciências sociais, não surpreendendo a atenção que a investigação educacional passou a 
prestar à docência e aos seus profissionais, bem como aos contextos organizacionais onde a sua 
acção se faz sentir”. 
Consequentemente, os estudos foram-se multiplicando e contribuindo para o esclarecimento de 
aspectos pertinentes da profissão docente, muitos dos quais reafirmando a importância do seu 
papel social no desenvolvimento das sociedades contemporâneas. 
Actualmente, e apesar dos avanços tecnológicos, dificilmente se poderá conceber a formação de 
cidadãos, esquecendo ou desvalorizando o papel do professor nesse processo: “a tomada de 
consciência do papel dos professores na mudança e no processo educativo suscitou uma 
preocupação de reavaliação daquilo que se espera do professor e de revisão realista e rigorosa da 
sua (consequente) preparação profissional, parcialmente responsável pelas reformas dos sistemas 
e programas de formação de professores, feitas por todo o mundo ocidental” (Rodrigues, 2001: 2). 
Continua-se, interroga Esteve (1995), a formar professores para ensinar em salas de aula ideais e 
em escolas que já não existem? Ou será que a mesma sociedade que lhes coloca novas exigências 
não os prepara adequadamente durante a sua formação inicial para enfrentar as realidades 
profissionais que os esperam? A esta indagação, parece responder o Decreto-Lei n.º 43/2007:  

 
“(…) o novo sistema de atribuição de habilitação para a docência valoriza, de modo especial, a 
dimensão do conhecimento disciplinar, da fundamentação da prática de ensino na investigação 
e da iniciação à prática profissional. Exige ainda o domínio, oral e escrito, da língua portuguesa, 
como dimensão comum da qualificação de todos os educadores e professores. Uma das 
características deste sistema é a valorização do conhecimento no domínio de ensino, 
assumindo que o desempenho da profissão docente exige o domínio do conteúdo científico, 
humanístico, tecnológico ou artístico das disciplinas da área curricular de docência”. 

 
E ainda,  
 

“(…) dá-se especial ênfase à área das metodologias de investigação educacional, tendo em 
conta a necessidade que o desempenho dos educadores e professores seja cada vez menos o 
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de um mero funcionário ou técnico e cada vez mais o de um profissional capaz de se adaptar 
às características e desafios das situações singulares em função das especificidades dos 
alunos e dos contextos escolares e sociais”. 

 
Nesse sentido, Carneiro (2000) refere que independentemente do contexto cultural ou institucional 
considerado, a mobilização dos professores, na qualidade de fazedores e artífices das reformas 
indispensáveis, e o correlativo investimento na sua formação inicial e contínua, surgem como 
prioridades inequívocas dos sistemas mais apostados em antecipar o futuro. 
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A IMPORTÂNCIA DAS AMBIÊNCIAS E CULTURAS SUPERVISIVAS NA 
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Introdução   
 
A formação, em geral, constitui uma problemática que tem conhecido um crescente interesse nas 
mais variadas áreas de actividade social, instalando-se em vários domínios, tornando-se num 
“fenómeno” (Pacheco e Flores, 1999).  
Segundo Marcelo Garcia (1999), a formação pode ser encarada em três vertentes:  
 

• Como função social, ou seja, de transmissão de saberes, de saber-fazer ou de saber-
ser que se exerce em benefício do sistema socioeconómico, ou da cultura dominante; 

• Enquanto processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se 
realiza com o duplo efeito de uma maturação interna e de possibilidades de aprendizagem e de 
experiências dos sujeitos; 

• Como processo de desenvolvimento institucional que se refere à estrutura 
organizacional que planifica e desenvolve as actividades de formação. 

 
À luz dos pressupostos epistemológicos que informam este estudo, a formação pode ser 
percepcionada como um processo complexo, integrando de forma recursiva cada uma das vertentes 
sugeridas por Marcelo Garcia (1999).  
Este é um dos desafios que Bolonha parece colocar às instituições de formação e ao inerente 
redimensionamento dos cursos que se dedicam à formação de professores. De perspectivas 
centradas nos processos de transmissão/aquisição de saberes, da sua aplicação em contexto de 
sala de aula e da preparação e emancipação profissional às perspectivas que sustentam a 
formação como um processo de desenvolvimento, podem ser considerados, tal como enunciou 
Ferry (1991), três eixos modelizadores. Em primeiro lugar, trata-se de um processo duplo, isto é, 
onde se combina a formação académica com a formação pedagógica. Em segundo lugar, constitui-
se como um tipo de formação profissional, preparando para o exercício de uma profissão e, por 
último, é também formação de formadores.  
O entendimento que Medina e Domínguez (1989) têm sobre o conceito de formação de professores 
é mais específico. Os autores consideram-na como uma preparação e emancipação profissional do 
docente para realizar crítica, reflexiva e eficazmente um estilo de ensino que promova a 
aprendizagem significativa dos alunos e consiga um pensamento-acção inovador, trabalhando em 
equipa com os colegas para desenvolver um projecto educativo comum. 
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Não obstante as diferenciadas posições acerca do que se entende por formação de professores, e 
repescando algumas considerações de Campos (2001), parece-nos consensual entendê-la como 
formação profissional que não se destina apenas a capacitar para analisar, compreender ou explicar 
a realidade educativa, mas que também visa preparar os docentes para nela intervirem, 
transformando-a. Acresce que a transformação inerente à docência poucas vezes se alia à 
reprodução, à repetição ou à aplicação de práticas pré-formatadas e insensíveis ao contexto e à 
singularidade dos processos de ensino/aprendizagem, caracterizados pela heterogeneidade da 
população escolar. A formação de professores implica assim uma reflexão permanente sobre a 
natureza, os objectivos e as lógicas que presidem à sua concepção, à sua organização e à sua 
operacionalização.  
A forma como se encara a formação inicial de professores encerra uma filosofia e uma determinada 
concepção acerca do seu próprio papel, do aluno e do currículo, num tempo e num contexto 
próprios, sendo esta ideia veiculada pelo Relatório Mundial de Educação (UNESCO, 1998: 86):  
 

“Os sistemas de formação (…) de professores são essencialmente determinados pelas 
diferentes concepções da função pedagógica e outras funções dos professores, pelas escolhas 
relativas à forma e ao conteúdo dos programas de formação e pela prioridade dada às medidas 
que permitam aos professores um aperfeiçoamento constante, mantendo-se actualizados e a 
par dos progressos verificados nas suas áreas”. 

 
Assim, entendemos que a formação de professores deve ser perspectivada como um processo e 
como um primeiro momento de aproximação à profissão. Retomando Marcelo Garcia (1999: 27), “a 
qualidade de ensino que os alunos recebem é o critério último (…) para avaliar a qualidade da 
formação na qual os professores se implicaram”. Isto significa que, sendo os professores centrais na 
questão da qualidade e relevância da educação, os modos como são formados e preparados para o 
seu trabalho constituem indicadores críticos do tipo de qualidade e de relevância educativa que se 
procuram. 
De acordo com Campos (2003), o quadro legal existente em Portugal aponta para uma visão do 
professor como profissional, pelo que os programas de formação devem orientar-se no sentido 
de formar professores profissionais, capazes de responder eficaz, crítica e eticamente aos 
desafios emergentes. 
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Nos últimos anos, afirma Flores (2003: 142), a formação de professores tem sido alvo de discussão 
e reflexão no sentido de problematizar “as lógicas e perspectivas inerentes aos programas de 
formação para dar resposta aos desafios colocados às escolas e aos professores”.  
É neste âmbito que para Alarcão (2000) formar professores é uma missão à qual acresce uma 
responsabilidade social, científica e moral de enorme exigência, por mais envolventes e 
complexas serem as situações de actuação educativa em que estes profissionais são chamados a 
intervir. 
No quadro da sociedade actual, as problemáticas que se colocam à escola não se coadunam com 
uma formação profissional tecnicista, pelo que às instituições de formação é pedido que 
desenvolvam nos futuros professores competências de pensamento estratégico, de reflexividade, 
de mobilização contextualizada de saberes diferenciados, de construção continuada de 
conhecimento, conforme vimos nos capítulos anteriores.   
Como sustenta Roldão (2001c), o paradigma de formação que ainda prevalece em muitos cursos de 
formação inicial remete para o “plano-mosaico”, numa lógica aditiva ou combinatória. Canário (2001) 
chama a atenção para esta perspectiva de racionalidade técnica que ainda persiste em diversas 
instituições de formação, apesar de temáticas como aprendizagem ao longo da vida, espaços de 

formação não-formais, socioconstrutivismo, reflexão, fazerem parte do discurso educacional actual. 
É neste contexto que a proposta de Roldão (2001c) parece ganhar um maior sentido, ou seja, 
segundo a autora a formação deve ser entendida como projecto, promovendo uma efectiva 
interacção das suas diversas componentes, valorizando a teorização das práticas formativas 
e a meta-análise reflexiva do futuro professor sobre o seu próprio processo formativo.  
Com efeito, as lógicas de racionalidade que vêm estruturando as filosofias de formação inicial de 
professores do Ensino Básico não têm integrado, refere Sá-Chaves (2002a: 33), “alguns dos 
parâmetros essenciais que a evolução do pensamento vem divulgando, como a complexidade e o 
carácter instante e efémero do conhecimento (…); pelo contrário, estes respondem, na sua maioria, 
a lógicas simplistas de normalização, homogeneidade, constância e tecnicidade que persistem em 
ignorar o papel determinante das dimensões ecológica, social, pessoal e cultural” no 
desenvolvimento do futuro professor. 
A natureza e a qualidade das ambiências e culturas de formação podem então constituir-se como 
factores inibidores ou potencializadores do desenvolvimento pessoal e profissional do futuro 
professor, embora não nos pareça adequado explicar univocamente os problemas que actualmente 
se colocam no panorama educativo português, nem fazer uso da generalização dessas explicações.  
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Assim, neste capítulo procedemos ao enquadramento do estudo no âmbito da formação inicial de 
professores, dando particular relevo aos seus concomitantes processos de supervisão.   
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4.1. De uma visão disjuntiva para uma compreensão integrada das orientações conceptuais 
na formação inicial de professores 

 
Conforme se tem procurado evidenciar nos capítulos anteriores, as sociedades actuais reclamam 
para os professores um perfil de competência profissional que permita responder ao pluralismo e às 
novas exigências que se lhes colocam.  
É este o contexto com o qual a formação de professores também se confronta, como elucida 
Esteves (2002: 907) quando perspectiva a formação como “vector estratégico imprescindível para 
sustentar mudanças de diversa natureza a introduzir no domínio da educação”. Assim, é 
fundamental prestar atenção às diferentes orientações conceptuais que têm norteado a acção 
formativa dos professores, tal como esclarece Marcelo Garcia (1999: 30):  
 

“É possível encontrar e classificar diferentes estruturas de racionalidade relativamente à escola, 
ao currículo, à inovação e ao ensino. Também no que diz respeito à formação de professores 
como campo de conhecimento se observam semelhantes estruturas de racionalidade. Tal não 
nos deve surpreender, na medida em que estamos a analisar diferentes perspectivas de um 
mesmo fenómeno, (…), é sem dúvida evidente que cada uma destas diferentes concepções do 
que deve ser o professor, vai influenciar de modo determinante os conteúdos, os métodos e 
estratégias para formar os professores”. 

 
É nesse sentido que chamamos à reflexão, entre outros, Zeichner (1983), Feiman-Nemser (1990), 
Wallace (1991), optando por seguir as cinco orientações propostas por Marcelo Garcia (1999) a 
partir das propostas iniciais dos autores referidos.   
 
4.1.1. Orientação académica/teorética 
 
A orientação académica, de matriz teorética, releva o papel do professor como especialista numa ou 
em várias áreas disciplinares, sendo a finalidade da sua formação “o domínio do conteúdo”. Assim, 
de acordo com Marcelo Garcia (1999: 33): 
 

“A formação de professores consiste (…) no processo de transmissão de conhecimentos 
científicos e culturais de modo a dotar os professores de uma formação especializada, centrada 
principalmente no domínio dos conceitos e estrutura disciplinar da matéria em que é 
especialista”. 
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Esta dimensão acentua o papel do professor enquanto especialista, uma vez que se privilegia o 
saber teórico em detrimento do saber prático. Se nos situarmos na linha dos trabalhos 
desenvolvidos por Shulman (1986), Marcelo Garcia (1999) refere-se às dimensões “conhecimento 
de conteúdo” e “conhecimento pedagógico de conteúdo”: 
 

“ (…) Sejam conhecedores especialistas do conteúdo que têm de ensinar, (…), capazes de 
transformar esse conhecimento do conteúdo em conhecimento de como o ensinar” (Marcelo 
Garcia, 1999: 35) 

 
Na mesma linha, Feiman-Nemser (1990) acentua a visão do professor como transmissor de 
conhecimento ao aluno. Assim, o domínio científico dos conteúdos a ensinar constitui o elemento 
estruturante deste tipo de formação, prevalecendo a imagem do professor como especialista. 
Em Wallace (1991), que explicitamos partindo dos trabalhos desenvolvidos por Amaral, Moreira e 
Ribeiro (1996), esta orientação é designada como “modelo de mestria” e foca a aprendizagem por 
imitação: o formando aprende imitando técnicas empregues pelo professor, seguindo as suas 
instruções e conselhos. Prevalece, neste sentido, uma filosofia de formação artesanal que faz do 
aprender a ensinar um processo equivalente à aprendizagem de um ofício, onde se distinguem os 
aprendizes e os mestres (imitação).  
 
4.1.2. Orientação tecnológica/tecnicista 
 
Tendo em consideração os princípios que subjazem à racionalidade tecnológica, Marcelo Garcia 
(1999) enfatiza a visão do ensino como uma ciência aplicada e o professor como técnico que 
domina as aplicações do conhecimento científico produzido por outros. De acordo com Feiman-
Nemser (1990) esta “tradição” alicerça-se no conhecimento e na aquisição de destrezas básicas 
para o exercício da profissão, decorrentes do estudo científico sobre o ensino. Nesse sentido, cabe 
às instituições de formação de professores, o treino de competências bem delimitadas, 
traduzidas em condutas formais, valorizando-se a imagem do professor como técnico.  
Admitindo a existência de uma correlação directa entre a conduta do professor e a aprendizagem do 
aluno, torna-se necessário clarificar os objectivos e organizar programas que ensinem o professor a 
comportar-se nas mais variadas situações de ensino-aprendizagem (visão standard). Os 
programas de microensino são considerados importantes para o treino de competências 
específicas com vista a um desempenho ideal e ao reforço da dimensão tecnológica da formação. 
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Nesta lógica, a formação (training) é concebida como um processo meramente aquisitivo de um 
repertório de destrezas necessárias para o desempenho da profissão. 
Wallace (1991), citado por Amaral, Moreira e Ribeiro (1996), denomina esta orientação como 
“modelo de ciência aplicada”, reforçando as ideias dos autores anteriormente referidos que 
preconizam que o conhecimento científico produzido através da investigação deve ser aplicado para 
solucionar as situações problemáticas com as quais os professores se confrontam. Trata-se, em 
nosso entender, de uma visão prescritiva que não reconhece a importância dos processos de 
tomada de decisões pelos próprios professores, nem as dinâmicas contextuais indutoras de 
variabilidade e de mudança.  
 
4.1.3. Orientação personalista/reflexiva 
 
A orientação personalista, influenciada pelos princípios da Psicologia do Desenvolvimento, tem 
como cerne a pessoa, “com todos os seus limites e possibilidades” (Marcelo Garcia, 1999: 37), 
privilegiando a dimensão humanista. Esta “tradição” remete sobretudo para a consideração do 
desenvolvimento pessoal do futuro professor (maturação psicológica, sentimentos, necessidades e 
preocupações), pressupondo um programa de formação mais flexível: 
 

“(…) a formação de professores deixa de ser um processo de ensinar aos futuros professores 
como ensinar, sendo o mais importante a autodescoberta pessoal, o tomar consciência de si 
próprio. Desta forma, a formação de professores adquire algumas dimensões pessoais, 
relacionais, situacionais e institucionais que é necessário considerar para facilitar a cada sujeito 
o seu próprio desenvolvimento pessoal” (Marcelo Garcia, 1999: 36, cit. Pérez Serrano, 1981). 

 
Em termos gerais, o eixo central desta orientação conceptual situa-se no desenvolvimento pessoal 
do professor, considerando fundamental a descoberta do seu modo de ensinar: 
 

“(…) já não se trata de ensinar o método mais eficaz a todos os professores em formação, mas 
o método mais eficaz  em função das características pessoais de cada professor em formação” 
(Marcelo Garcia, 1999: 38). 

 
Estes pressupostos teóricos concretizam-se num plano de formação em que os conhecimentos 
teóricos estão necessariamente entrosados com as práticas, constituindo-se este como “mais 
formativo do que informativo” (Marcelo Garcia, 1999: 38, cit. Breuse, 1986). 
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4.1.4. Orientação prática/ecológica 
 
Conforme Pérez Gomez (1992), esta perspectiva concebe “o ensino como uma actividade 
complexa, que se desenvolve em cenários singulares, claramente determinada pelo contexto, com 
resultados em grande parte imprevisíveis e carregada de conflitos de valor que exigem opções 
éticas e políticas”. Para Feiman-Nemser (1990), a orientação prática releva a experiência como 
fonte de conhecimento sobre o acto de ensinar e sobre o aprender a ensinar. A convicção 
segundo a qual o número de experiências de prática conduz à uma melhor formação de professores 
leva a autora a salvaguardar que: 
 

“(…) [se] aprende a ensinar através de uma combinação de experiências directas e interacções 
com colegas e mentores sobre situações problemáticas” (Feiman-Nemser, 1990: 221). 

 
Assim, o modelo de aprendizagem associado a esta orientação é, de acordo com Marcelo Garcia 
(1999), centrado na aprendizagem pela experiência e pela observação. Acrescenta o autor 
(idem, ibidem: 39) que: 
 

“Aprender a ensinar é um processo que se inicia através da observação de mestres 
considerados bons professores, durante um período de tempo ao longo do qual o aprendiz 
adquire as competências práticas e aprende a funcionar em situações reais”.  

 
Com efeito, Pérez Gomez (1992) distingue dois tipos de abordagem nesta perspectiva: a 
abordagem tradicional e a abordagem reflexiva sobre a prática.  
Relativamente à primeira, a formação de professores consiste na aprendizagem da profissão, 
existindo uma dicotomia entre a teoria e a prática curricular, constituindo-se esta como elemento 
fundamental para se tornar professor. Como refere Marcelo Garcia (1999: 40), “as práticas de 
ensino são o elemento curricular mais importante para os professores em formação”. Embora não 
se menosprezando a formação teórica, as culturas formativas privilegiam o desenvolvimento da 
competência profissional que se evidencia na prática do professor (desempenho). Trata-se de 
admitir que o “saber-fazer” é, por si só, suficiente para considerar que se “sabe ensinar”.  
A segunda abordagem referida por Pérez Gomez (1992) tem como eixo estruturante a reflexão 
sobre a prática. Como tivemos oportunidade de explicitar no capítulo anterior, Schön é um dos 
autores de maior relevo na difusão do conceito “reflexão”. Esta plataforma conceptual privilegia, 
segundo Zeichner (1993), a reflexão genérica sobre o sentido da prática, assumindo-se o 
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pressuposto de que as acções dos professores serão cada vez melhores, se o professor reflectir 
criticamente sobre, na e para a acção. Para isso, refere Sá-Chaves (2002a: 68), as práticas do 
professor têm de ter “um carácter intencional e deliberativo, surgindo a prática reflectida como lugar 
privilegiado de integração de competências (saber agir profissional) ”. A experienciação e a reflexão 
são elementos (auto)formativos que levam o professor a uma progressiva conquista de autonomia e 
descoberta de potencialidades, permitindo assim uma interacção harmoniosa entre a prática e os 
referentes teóricos. 
Neste contexto, a formação deve ser entendida como uma estratégia para promover e desenvolver 
competências reflexivas, com forte pendor crítico, assumindo o professor um papel activo no seu 
próprio desenvolvimento pessoal e profissional.  
 
4.1.5. Orientação social-reconstrucionista 
 
Segundo Marcelo Garcia (1999: 44), esta orientação conceptual “mantém uma estreita relação com 
a orientação prática”. Concebendo a escola e o professor como elementos cruciais ao 
desenvolvimento de sociedades mais justas e humanas, esta tendência aglutina vários movimentos, 
de pendor mais ou menos crítico, onde a reflexão e a investigação se assumem como traços 
distintivos. De uma forma geral, os programas de formação de professores devem desenvolver 
estas capacidades nos futuros professores para que estes possam analisar as situações que terão 
de enfrentar e tomar as decisões mais adequadas face a cada uma delas. Verifica-se que o 
professor ocupa um papel determinante no seu percurso de formação, o que parece implicar 
um processo de consciencialização de convicções, teorias e a análise das consequências das suas 
decisões no exercício da profissão. À formação cabe a função de desenvolver nos formandos a 
capacidade de análise do contexto social onde se desenvolvem os processos de 
ensino/aprendizagem. 
 
À guisa de conclusão cabe-nos salientar, em paralelo com Marcelo Garcia (1999), que nenhuma 
das orientações apresentadas explica ou compreende na sua totalidade a complexidade da 
formação de professores. Feiman-Nemser (1990: 227) chama a atenção para o facto de que: 
 

“(…) cada orientação sublinha diferentes aspectos que devem ser considerados, mas nenhuma 
oferece um modelo completo para orientar o desenvolvimento de um programa (…)”.  
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Nesta linha de pensamento, apesar destas orientações conceptuais relevarem diferentes dimensões 
formativas, somos de parecer, em concordância com Tomaz (2007: 130), que: 
 

“(…) uma formação de professores que tenha em vista formar profissionais capazes de 
responder com qualidade, competência e responsabilidade aos desafios que hoje as 
sociedades lhes colocam, terá de ser sempre uma formação multidimensional cuja configuração 
integre, de forma crítica e contextualizada, os contributos das diferentes orientações”.   

 
Tomando como referente epistemológico a perspectiva da complexidade, a visão integrada das 
diferentes orientações permite considerar formas diferenciadas, flexíveis e complementares de 
prática, valorizando simultaneamente atitudes, saberes, conhecimentos e competências de tipo e 
natureza diferentes. Assim, esta perspectiva convoca algumas dos aspectos vinculados às 
orientações académica/teorética e tecnológica/tecnicista, mas convoca sobretudo a dimensão 
personalista (orientação personalista/reflexiva) centrada na capacidade reflexiva dos sujeitos, 
salientando a sua capacidade para tomar decisões ajustadas aos diferentes contextos de prática 
(orientação prática/ecológica), de forma socialmente legitimada (orientação social-
reconstrucionista).  
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4.2. A supervisão no contexto da formação inicial de professores 
 
 
A formação inicial de professores pode ser encarada como um processo do seu desenvolvimento 
pessoal e profissional, no sentido de os capacitar para responder aos desafios colocados pelas 
mudanças da sociedade, bem como para serem capazes de tomar decisões e efectuarem escolhas 
fundamentadas perante a incerteza, a instabilidade, a complexidade e a singularidade que 
caracterizam o acto educativo. 
Embora seja genericamente caracterizada como um momento de conflitualidade e ambiguidade a 
nível sócio-profissional, relacional e mesmo epistemológico, a Prática Pedagógica (supervisionada) 
na formação inicial de professores pode constituir-se “como um período de elevado valor formativo, 
pela variedade e riqueza das aprendizagens realizadas” (Moreira, Paiva, Vieira et al, 2006: 45). Ou 
seja, permitindo aos formandos equacionar as suas práticas, tendo como referente a sua 
experienciação e problematização. Entre outras, são estas razões que fazem com que Vonk (1985) 
e Zabalza (1987) entendam essa área como “o verdadeiro coração da formação de professores”. De 
acordo com Zeichner (1993), a Prática Pedagógica tem quatro vertentes fundamentais: 
socializadora, relacional, desenvolvimentista e reflexiva. Em nossa opinião, esta disciplina deve ser 
compreendida como um espaço integrador destas quatro funções, assumindo como meta-
função o desenvolvimento pessoal e profissional, numa diversidade de dimensões 
relacionadas com o perfil de competência profissional que norteia a sua própria formação e ao 
qual aludimos anteriormente.  
Constituindo-se como área de experienciação e de reflexão, a Prática Pedagógica é também um 
momento onde a integração de conhecimentos e de contextos (ecológicos, sociológicos, 
psicológicos) assume maior visibilidade, o que tem alimentado a discussão no que respeita à sua 
duração, bem como à precocidade com que deve ser introduzida nos planos de formação de 
professores (cf. Gomes e Medeiros, 2005). 
Vieira (1993) compreende a Prática Pedagógica como um momento em que o futuro professor se vê 
confrontado, pela primeira vez, com o assumir de um novo e desconhecido papel – o de ser 
professor. Por ser um momento estruturante no seu desenvolvimento, e tendo por convicção de que 
ninguém se forma recorrendo apenas aos seus próprios recursos, justifica-se desde logo a 
importância de dispositivos e agentes que funcionem como mediadores e facilitadores dos 
processos de formação e de desenvolvimento. Especificamente ao nível da disciplina de Prática 
Pedagógica, trata-se de processos de supervisão tornados acção pelo supervisor, aos quais o 
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Decreto-lei n.º 43/2007 atribui particular relevo, valorizando “a prática de ensino supervisionada”. 
Porém, referem Vieira et al (2006: 67) que: 
 

“A complexidade das situações educativas e a consequente impossibilidade de tudo conhecer e 
controlar apelam a um posicionamento de abertura ao risco e à incerteza, sustentado por 
convicções fortes e por um ambiente supervisivo propício ao desenvolvimento profissional dos 
formandos (…) Só um trabalho reflexivo, de natureza indagatória, crítica e emancipatória, pode 
recuperar o sentido da educação e da formação de professores”. 

 
Na linha das autoras (idem, ibidem), também Alarcão e Tavares (2003) perspectivam o processo 
supervisivo como um percurso dinâmico de acompanhamento da formação em que a acção do 
supervisor pode ser compreendida em dois níveis distintos, mas mutuamente comprometidos:  
 

“(…) exercendo sobre o desenvolvimento e a aprendizagem do professor uma influência 
directa, exerce, através deste, uma influência indirecta sobre o desenvolvimento e a 
aprendizagem dos alunos que ele ensina” (Alarcão e Tavares, 2003: 9).  

 
Se perspectivada enquanto processo de desenvolvimento de todos os seus intervenientes, a 
supervisão deixa de ser entendida apenas como um jogo de poderes, entre um alguém mais 
conhecedor (o supervisor) e um outro ainda em desenvolvimento (o futuro professor).  
Com efeito, a supervisão é, sem dúvida, “um processo em que um professor, em princípio, mais 
experiente e informado, orienta um futuro professor no seu desenvolvimento humano, pessoal e 
profissional” (Alarcão e Tavares, 1987: 4). Nesta definição é possível fazer sobressair, afirma Tomaz 
(2007), dois aspectos: um relacionado com o entendimento do conceito de supervisão enquanto 
processo, remetendo para a noção de uma acção que ocorre de forma continuada durante um 
período de tempo; e outro que diz respeito à concepção integrada do desenvolvimento humano do 
formando. 
 
4.2.1. Dos sentidos da supervisão 
 
Se primeiramente o conceito de supervisão estava confinado à formação inicial de professores 
(orientação da prática pedagógica - estágio) e à formação contínua (no âmbito dos programas 
integrados de formação), mais recentemente, o conceito passou a integrar a esfera do exercício da 
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profissão docente, subjacente à avaliação de desempenho, regulamentada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro.  
De facto, conforme Alarcão e Roldão (2008: 15), “o campo da Supervisão conheceu, nos últimos 
anos, um desenvolvimento assinalável”, acompanhando a evolução das abordagens da Educação e 
da Formação. A literatura de especialidade, bem como os cursos de pós-graduação, os congressos 
e a legislação publicada no âmbito da formação especializada, colocam esta área “na ribalta”, se 
utilizarmos a designação de Alarcão e Tavares (2003: 5).   
A dispersão semântica que envolve o conceito, refere Sá-Chaves (2000a), pode levar a 
perspectivas diferenciadas que vão desde as intenções mais rígidas de inspecção e de direcção até 
às mais flexíveis e facilitadoras de orientação e aconselhamento. Embora o termo “supervisão” 
possa ser aduzido a diferentes contextos, é o conceito ligado à formação inicial de professores que 
aqui nos importa considerar, fazendo-lhe corresponder um sentido, tal como sugere Sá-Chaves 
(2000a), de orientação dos processos de desenvolvimento pessoal e profissional dos futuros 
professores. 

A Supervisão, no quadro de um sistema formal de formação, é um corpo de conhecimentos e 
instrumentos que permite a análise, coordenação e orientação das actividades pedagógicas, 
ao mesmo tempo que identifica necessidades de formação, em sentido lato. Nesta acepção, o 
seu objecto de estudo e de intervenção é o processo educativo e formativo, considerado 
holisticamente, mas estruturado em torno de cinco grandes vectores: o professor, o formando, a 
escola como organização, o contexto e o quadro normativo. Enquanto prática, aponta para uma 
construção e uma orientação metodológicas, reflexivas e interactivas nas quais os conhecimentos 
são adquiridos, assimilados e reconstruídos, mobilizando e sendo mobilizados por uma dinâmica de 
experienciação-reflexão-validação-planificação-acção-reflexão1. 
A perspectiva de Vieira et al (2006) sobre o conceito remete-nos à concepção de Stones (1984), 
segundo a qual a visão se constitui como requisito fundamental à supervisão, embora o prefixo –
super - sugira algo que ultrapassa as fronteiras do entendimento da supervisão como uma prática 
relacionada com a observação: 

 
“(…) the qualification for becoming a supervisor was super-vision” (Vieira et al, 2006: 8, cit. 
Stones, 1984). 

 

                                                           
1 Cf. http://ecampus.esefrassinetti.pt/moodle/course/program.php?id=509  
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Recorrendo à metáfora do caleidoscópio, Vieira et al (2006) recuperam a ideia de Stones (1984), 
acrescentando que se trata não apenas do sentido da visão, mas da visão do sentido, isto é, da 
direcção que a supervisão pode conferir às práticas educativas.  
Esta visão do sentido pressupõe, elucida Sá-Chaves (2000a: 127), “um atento e abrangente olhar 
que contemple e atente ao perto e ao longe, ao dito e ao não dito, ao passado e às hipóteses de 
futuro, aos factos e às interpretações possíveis, aos sentidos sociais e culturais, à manifestação do 
desejo e à possibilidade/impossibilidade da sua concretização, ao ser e à circunstância, à pessoa e 
ao seu próprio devir”.  
Esta concepção, marcadamente humanista, permite compreender a supervisão como espaço de 
construção de conhecimento profissional, instaurando ainda “a possibilidade do afecto, 
redimensionando e requalificando o clima relacional e, com ele, a qualidade da ambiência nos 
sistemas de formação” (Sá-Chaves, 2000a: 127). 
 
4.2.2. Das diferentes abordagens da relação supervisiva na formação inicial de professores à 
emergência de um cenário integrador  
 
Para Fonseca (2006), a prática da supervisão pode ser conceptualizada em modelos e/ou cenários2 
que se constituem na descrição e explicação de diversas variáveis que se interligam.  
Com efeito, nas palavras de Birnbaum (1988), uma visão comum a todas essas estruturas 
conceptuais é o facto de ao representarem uma abstracção da realidade pretenderem elucidar 
sobre as possíveis ligações à prática ou, como também se lhe refere Vieira (2005), “pontes 
(in)visíveis entre teoria e prática”. Todas essas estruturas conceptuais permitem fazer determinadas 
leituras das práticas de supervisão, realçando premissas que se complementam e que facilitam a 
construção de caminhos próprios. 
Funcionando como “lentes conceptuais” (Tracy, 2002: 20), as diferentes abordagens permitem 
evidenciar certas características-chave nas práticas de supervisão, nomeadamente a relação entre 
teoria e a prática, a formação e investigação, a noção de conhecimento, o papel do supervisor e do 
futuro professor e o próprio entendimento da escola como organização.   
Embora a literatura relativa a esta temática seja vasta, procuraremos no ponto seguinte retomar 
algumas das tendências que têm coexistido na supervisão da formação inicial de professores. 
Assim, tendo em atenção esse objectivo, optámos por seguir mais de perto a classificação proposta 
                                                           
2 Ao longo deste capítulo são utilizados com sentidos idênticos os termos “modelo”, “abordagem”, “tendência”, “estrutura 
conceptual” e/ou “cenário”.   
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por Alarcão e Tavares (1987, 2003) que caracterizam as práticas de supervisão em nove cenários 
possíveis: imitação artesanal, aprendizagem pela descoberta guiada, behaviorista, clínico, 
psicopedagógico, pessoalista, reflexivo, ecológico e dialógico. No entanto, os autores alertam que 
estes não devem ser entendidos como compartimentos que se excluem mutuamente, na medida em 
que poderão coexistir em simultâneo nos vários processos de supervisão. 
 
4.2.2.1. Cenário de imitação artesanal 
 
 
Os pressupostos que alicerçam o cenário de imitação artesanal partem da convicção da 
imutabilidade do saber, de que se aprende observando como se faz e fazendo também. Conforme 
Tomaz (2007), a demonstração por parte do mestre e a sua imitação por parte do formando, numa 
lógica reprodutora e de perpetuação do bom modelo, surgem como estratégias formativas 
privilegiadas no contexto da Prática Pedagógica. Assim, esta perspectiva reserva ao formando um 
papel passivo e de reprodutor acrítico.  
Subjacentes a este modelo estão as ideias de autoridade, associadas à crença na demonstração e 
imitação como melhor maneira de aprender a fazer. A lógica reprodutora e a consideração de 
modelos únicos parece não ser consentânea com as exigências de uma sociedade inscrita na “era 
planetária” (Morin, 2004), com todas as contingências e possibilidades daí decorrentes.  
 
4.2.2.2. Cenário de aprendizagem pela descoberta guiada 
 
 
O cenário de aprendizagem pela descoberta guiada pressupõe que o futuro professor tenha 
conhecimento dos modelos teóricos de ensino (suporte científico do ensino) e, se possível, a 
oportunidade de observar diferentes professores em diferentes situações, ainda antes de iniciar o 
estágio pedagógico. Nesse sentido, refere Sá-Chaves (2002a), que a função do supervisor será de 
possibilitar ao formando a descoberta do seu modo pessoal de ser professor, em vez de lhe 
impor um modelo a seguir. 
Esta abordagem reconhece ao formando um papel mais activo no seu processo de 
desenvolvimento, uma vez que privilegia uma certa reflexividade no que concerne à aplicação 
dos modelos teóricos, na análise das variáveis contextuais e na inovação pedagógica. Daí decorre 
que a construção da competência profissional é percebida numa maior abrangência pedagógica. 
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4.2.2.3. Cenário behaviorista  
 
 
O cenário behaviorista, enquadrado numa orientação tecnológica, valoriza o microensino como 
estratégia de formação, ou seja, procura criar um conjunto de situações para que os formandos 
possam treinar diversas competências e destrezas didácticas sugeridas pela investigação científica, 
considerando-se uma mais-valia o visionamento de aulas audiogravadas. 
Partindo igualmente de “um corpo de conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem que os 
futuros professores deveriam dominar” (Alarcão, 1994: 2), ao formando fica reservado um papel 
bastante mais passivo na análise reflexiva desse “corpo de conhecimentos”. Ao encarar o formando 
como técnico, esta abordagem reduz o dinamismo e complexidade das situações. Retomando Sá-
Chaves (2002a), à luz deste quadro, a supervisão da Prática Pedagógica tem como finalidades 
controlar a aprendizagem e a aplicação de estratégias de ensino. Com efeito, Alarcão e Tavares 
(2003) criticam esta abordagem pela descontextualização das competências que se pretendem 
desenvolver e pela simplificação atribuída aos processos de ensino/aprendizagem.  
 
4.2.2.4. Cenário clínico 
 
 
O cenário clínico, conforme Alarcão e Tavares (2003), caracteriza-se pela ideia de colaboração 
entre supervisores e formandos, com vista ao aperfeiçoamento da prática docente com base na 
observação e análise das situações reais de ensino.  
O futuro professor é encarado como agente dinâmico, cabendo ao supervisor a missão de o ajudar 
a analisar e a repensar a sua própria prática. Este processo implica um espírito de colaboração 
entre o supervisor e o formando e entre este e os seus colegas; mas implica também uma 
actividade continuada que englobe a planificação e avaliação conjuntas, para além da observação 
e análise das práticas em sala de aula. De forma geral, valoriza o aperfeiçoamento da prática 
docente, onde a dimensão reflexiva ganha particular relevo. Segundo Tomaz (2007), tomando 
como ponto de partida a própria prática, valorizando-se a observação, a análise e a reflexão 
conjunta sobre a mesma. 
Assim, em nossa opinião, trata-se de perceber as práticas como situações reais e singulares, 
envolvendo um processo complexo que integra, de maneira geral, os actos de ensinar e de 
aprender, relegando-se para o supervisor a função de potenciar e de estimular os processos 
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reflexivos do futuro professor, no sentido da sua autonomia na tomada de decisão e na resolução 
de situações problemáticas.  
O clima de confiança construído entre o supervisor e o formando e entre este e os colegas do 
núcleo de estágio é fundamental às práticas supervisivas, entendidas neste cenário como um 
“ciclo”. Para Villas-Boas (1991), o ciclo de supervisão clínica pode resumir-se a: 
 

• Planificação da aula e das estratégias de observação (fase de pré-activa)  

Compromete os supervisores e os formandos, adquirindo contornos de um trabalho conjunto, 
consoante o seu grau de autonomia. Nesse sentido, este “encontro” possibilita preparar as 
estratégias didácticas (a desenvolver pelo formando) e as estratégias de observação/supervisão (a 
utilizar pelo supervisor), como também a identificar problemas emergentes das práticas e discussão 
de possíveis soluções para sua resolução. 

• Observação da aula (fase interactiva) 

O supervisor observa o desempenho do formando. 

• Sessão de reflexão (fase pós-activa) 

Em termos gerais, deve haver algum tempo a separar a observação da sessão de reflexão, de 
forma a permitir ao formando reflectir sobre a sua prática e ao supervisor organizar os dados da 
observação. De acordo com Villa-Boas (1991), a sessão de reflexão entre o supervisor e os 
formandos, deve ser iniciada pelo reforço dos aspectos positivos, questionando e estimulando uma 
reflexão sobre a aula.  

4.2.2.5. Cenário psicopedagógico 

 
No cenário psicopedagógico, nomeadamente no que se refere à aproximação dos contextos de 
prática, Alarcão e Tavares (2003) enumeram três fases sequenciais que lhe subjazem: 
conhecimento, observação, aplicação. Isto é, o processo de supervisão da Prática Pedagógica 
propriamente dita vem após o conhecimento (dimensão saber) e a observação, sustentando-se 
numa relação dialéctica entre a teoria e a prática. O ciclo de supervisão assemelha-se ao 
proposto no cenário clínico, privilegiando três fases: a fase pré-activa (antes da acção propriamente 
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dita, em que há um trabalho conjunto para definir e preparar a prática do formando), a fase 
interactiva (em que o formando é observado, tendo em atenção a negociação estabelecida com o 
supervisor) e a fase pós-activa (análise e reflexão da prática do formando).  
 
4.2.2.6. Cenário pessoalista 
 
 
Esta abordagem, de orientação pessoalista, pressupõe que a formação de professores atenda ao 
seu grau de desenvolvimento, às suas percepções, sentimentos e objectivos. Nesse sentido, a 
organização de experiências vivenciais e o desenvolvimento de competências reflexivas são 
encaradas como vectores estratégicos do próprio processo supervisivo. É uma perspectiva que 
releva o auto-conhecimento (cf. conhecimento de si) como pedra angular no desenvolvimento 
pessoal e profissional do futuro professor. 
Assim, não se afigura como relevante a observação de modelos exteriores ao formando, uma vez 
que cada um é modelo de si mesmo e é atribuída grande importância à atmosfera relacional entre 
supervisor e formando, no sentido de um “clima humanamente consistente” (Tomaz, 2007: 136). 
 
4.2.2.7. Cenário reflexivo 
 
 
À luz deste cenário, o processo formativo combina acção, experienciação e reflexão sobre a 
acção. O papel do supervisor é fundamental para ajudar os formandos a compreenderem as 
situações, para saberem agir em situação e para sistematizarem o conhecimento que brota da 
interacção entre a acção e o pensamento. Por essa razão, é que a disciplina de Prática Pedagógica 
deve ser acompanhada por supervisores que detenham competências para orientar, estimular, 
exigir, apoiar e avaliar. Este cenário reforça a importância das experiências, dos contextos e das 
interacções que constituem pressuposto epistemológico da perspectiva ecológica.  
O aprender a fazer fazendo, torna-se o processo pelo qual o futuro professor se forma, sem no 
entanto ficar reduzido a uma imitação pura e simples da prática observada. É um processo que se 
constrói pelo questionamento do observado, pelo questionamento do realizado e pelo 
questionamento do emergente, no sentido de que, reflectindo criticamente, se (re)constrói 
progressivamente o conhecimento. 
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4.2.2.8. Cenário ecológico 
 
 
O cenário ecológico, inspirado nas perspectivas de Bronfenbrenner (1979) e num tipo de supervisão 
reflexiva, toma em consideração as dinâmicas sociais e, sobretudo, a dinâmica do processo que 
se estabelece na interacção entre a pessoa, em desenvolvimento, e o meio que a envolve, também 
em permanente mudança. A supervisão, como processo inerente à Prática Pedagógica, assume a 
função de proporcionar e gerir experiências diversificadas, em contextos variáveis, e facilitar a 
ocorrência de transições ecológicas:  
 

“(...) o sujeito vai passando por transições ecológicas que ocorrem quando a sua posição no 
meio ambiente se altera em virtude de modificações ambientais ou alterações nos papeis e 
actividades por ele desenvolvidos e que, de grande valor interactivo-experiencial, são 
fundamentais para o seu desenvolvimento” (Alarcão, 1994: 3).  

 
O desenvolvimento integral do futuro professor é, nesta perspectiva, encarado como um processo 
inacabado, interactivo, cabendo ao supervisor organizar e gerir os contextos de desenvolvimento, 
sendo, concomitantemente, facilitador e mediador da formação nesses mesmos contextos. 

4.2.2.9. Cenário dialógico 

O último cenário apresentado por Alarcão e Tavares (2003) é designado como “dialógico”. É uma 
abordagem que assume alguns dos aspectos destacados nos cenários pessoalista e 
desenvolvimentista, tal como sugere Tomaz (2007: 120): 
 

“(…) trata-se de uma supervisão democrática (ao nível das relações interpessoais e dos 
processos de construção de conhecimento profissional), participativa, transformadora (dos 
intervenientes e dos contextos de acção), reflexiva, colegial, colaborativa, aberta à negociação 
e à liberdade de escolha tendo em vista a melhoria das aprendizagens dos alunos”. 
 

A novidade encontra-se na importância atribuída à linguagem e ao diálogo crítico para a 
construção da cultura e do conhecimento próprio dos professores como profissionais e na 
desocultação das circunstâncias contextuais, escolares e sociais. 
 
Como já referimos anteriormente, estes cenários “não se excluem mutuamente” (Alarcão e Tavares, 
2003: 41), contendo todos elementos válidos para o processo de supervisão da formação de 
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professores. Em conformidade com Sá-Chaves e Alarcão (2000: 187), esta compreensão constituiu, 
em Portugal, um momento de viragem na conceptualização da relação supervisiva: 
 

(…) a seu modo, este foi o primeiro sinal teórico de parar para reflectir sobre a incongruência 
das propostas analíticas de tipo teórico face ao carácter sincrético das práticas”. 

 
Assim, no sentido de fazer convergir o diálogo entre as propostas avançadas por Alarcão e Tavares 
(1987), Sá-Chaves (2002a) conceptualiza um cenário complexo, que denomina de “cenário 
integrador”. Na nossa perspectiva, esta arquitectura e a sua teorização permite sustentar uma 
proposta de supervisão para a autonomia e da qual damos conta no ponto seguinte. 
O cenário integrador, sugerido por Sá-Chaves (2002a), sustenta uma proposta de supervisão não 
standard, fortemente alicerçada na perspectiva ecológica (Bronfenbrenner, 1979) e nos princípios 
da reflexão avançados por Dewey e retomados por Schön (1983, 1987). De acordo com a autora 
(2002ª: 23) trata-se: 
 

“(…) da capacidade de construir soluções ajustadas à natureza complexa, incerta e 
frequentemente ambígua de cada situação educativa (…), renunciando à crença de que possa 
existir um conhecimento de tipo standard que possa constituir uma resposta generalizada a 
todas elas”.  

 
Estamos perante um quadro que redimensiona o conceito, o papel e as próprias funções da 
supervisão, entendendo-a enquanto processo contextualizado, porque centrada nos problemas 
identificados nos contextos de prática, sem menosprezar o sentido de acção global que as 
sociedades actuais exigem aos cidadãos. Decorre do exposto que o processo de supervisão 
deve ajudar o formando a construir o seu conhecimento profissional, através do 
desenvolvimento de um conjunto de saberes, competências e atitudes, mediado pelo processo 
reflexivo. 
As lógicas que fundamentam este cenário pressupõem ainda considerar a gestão flexível e 
participada dos processos supervisivos em função das singularidades dos contextos e dos 
participantes que nele interagem, numa “negociação de sentidos e decisões” (Tomaz, 2007: 137).  
Em nosso entender, o cenário integrador inscreve-se no desígnio das tendências mais actuais no 
campo da investigação e da formação, pela tónica colocada numa visão integrada e humanizada 
da formação de professores.   
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Parece tratar-se de um entendimento da supervisão como espaço promotor de desenvolvimento 
pessoal e profissional ancorado e sustentado nas dinâmicas do próprio desenvolvimento 
organizacional, sem perder de vista os referentes macro-sistémicos que o enquadram. Por essa 
razão, propomo-nos reflectir acerca da “relação supervisiva” (Alarcão e Tavares, 2003), 
nomeadamente o papel e as competências exigidas aos supervisores para que cumpram eficaz, 
ética e equitativamente as suas próprias funções.   
Pensar a supervisão como instrumento de apoio e de estímulo à construção de conhecimento 
profissional, de inovação e de (trans)formação remete-nos, em primeiro lugar, para as diversas 
tendências que coexistem nesta área, desde os seus fundamentos epistemológicos até às práticas 
propriamente ditas. Em si mesma, a supervisão é um conceito abstracto que, através da e na acção, 
se operacionaliza. Dito assim, a questão que emerge parece centrar-se na dimensão da 
pessoalidade, enquanto opção estratégica do supervisor. Ou seja, trata-se de uma aproximação aos 
princípios éticos e morais subjacentes à conduta/acção do supervisor que, conforme Sá-Chaves 
(2000a: 163): 
 

“(…) estruturam procedimentos que, desde o nível da sua conceptualização intencional 
garantem um processo deliberado que constitui a organização de situações e de modelos 
relacionais que permitam aos formandos atingir como objectivos finais do seu percurso os 
mesmos valores que os princípios básicos estruturantes pressupõem: capacidade para a 
construção da liberdade e da autonomia para a acção justa e equitativa, para a solidariedade 
fraterna”. 
 

Se compreendida na integração dos múltiplos sentidos que vimos explicitando, parece-nos que a 
prática supervisiva se organiza num continuum que considera: 
  

• A componente pessoal e interpessoal na formação;  

• O quadro conceptual e teórico subjacente à formação; 

• A observação, a experienciação, a reflexão e a avaliação; 

• As emergências. 
 
Ou seja, privilegia-se a interacção entre as dimensões saber, saber-fazer e saber-ser, tendo em 
consideração os intervenientes directos no processo de supervisão (supervisores institucionais e 
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cooperantes, formandos e alunos), mas também outros actores que nele possam interferir (cf. fig. 
4.1.).  
 
 

Supervisores 

 Saber 

 
 
 Saber-ser 

Saber-fazer 
 
 Formandos Outros actores 

 
 Fig. 4.1. Prática supervisiva: comprometimento das dimensões saber, saber-fazer e saber-ser 
 
 
Compreender as práticas de supervisão num cenário integrador que, em termos gerais, preconiza 
uma orientação educativa que privilegia a promoção da autonomia do formando e o 
desenvolvimento de competências pessoais e profissionais sustentadas por um forte pendor 
reflexivo, assente em ideais de uma sociedade democrática e humanista, pressupõe ao supervisor 
um perfil de competência mais complexo. Segundo Moreira (2004), o seu papel não poderá mais ser 
perspectivado como transmissivo e/ou aplicacionista, abarcando necessariamente competências 
didácticas, supervisivas e investigativas. 
Também Formosinho (2002:12) se refere ao que se espera deste tipo de profissional, relevando o 
seu papel de apoio (e não de inspecção), de escuta e de colaboração activa, procurando agir 
adequadamente face aos problemas identificados. 
Por sua vez, Alarcão e Tavares (2003: 72) entendem que o supervisor deverá ajudar a desenvolver 
nos formandos um conjunto de capacidades e atitudes com vista à construção de conhecimento 
que lhes permita a excelência e qualidade no exercício de funções docentes: 
 

• Espírito de auto-formação; 
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• Capacidade de identificar, aprofundar, mobilizar e integrar os conhecimentos 
subjacentes ao exercício da docência; 

• Capacidade de resolver problemas e tomar decisões esclarecidas; 

• Capacidade de experimentar e inovar numa dialéctica entre a prática e a teoria; 

• Capacidade de reflectir e fazer críticas e autocríticas de modo construtivo; 

• Consciência da responsabilidade que coube ao professor no sucesso, ou no insucesso, 
dos seus alunos; 

• Capacidade de trabalhar com os outros elementos envolvidos no processo educativo 
(…) 

 

Ainda segundo os mesmos autores (idem, ibidem) estes objectivos não se atingem todos de uma 
vez, pelo que se reforça a ideia de supervisão enquanto processo, acção multifacetada, faseada, 
continuada e cíclica.  
Nas três perspectivas apresentadas, sobressai uma ideia que atribui ao supervisor o papel de 
sustentar a formação e a actividade profissional dos formandos, tendo sempre em 
consideração os pequenos alunos e, ainda, promover a mudança positiva, educar, monitorizar, 
recomendar, desafiar, pesquisar e desenvolver o espírito crítico dos mesmos. O seu papel é, como 
se pode constatar, central à promoção de uma prática de qualidade, sendo que a eficácia do 
relacionamento supervisivo confere qualidade ao mesmo. 
As questões que abordam a relação supervisiva foram estudadas por Glickman (1985) que, em 
termos gerais, aponta a existência de três estilos de supervisão: estilo não-directivo3 , estilo de 
colaboração 4  e estilo directivo 5 . Conforme o autor (idem, ibidem), estes estilos parecem estar 
relacionados com as competências que são requeridas ao supervisor para exercício da sua própria 
função. Com efeito, a ideia expressa por Glickman (1985) dirige-se para uma perspectiva integrada 
destes estilos nas práticas de supervisão, isto é, estas atitudes e comportamentos constituem-se 
como um continuum, sendo utilizadas por referência às características dos formandos, dos 

                                                           
3 Os estudos realizados por Glickman (1985) mostram que um supervisor de tipo não-directivo manifesta capacidade de 
“atender” à pessoa do formando, de escutá-lo, de ajudá-lo no processo de tomada de decisão, de esperar que tome a 
iniciativa. Neste domínio, também é capaz de verbalizar as ideias e os sentimentos que este, explícita ou implicitamente, 
lhe vai manifestando, sabe encorajá-lo, ajudá-lo a clarificar as suas ideias e os seus sentimentos, pede-lhe informações 
complementares quando elas são necessárias. 
4 O supervisor que prefere estratégias de colaboração verbaliza muito o que o supervisando lhe vai dizendo, faz 
sínteses das sugestões e dos problemas apresentados, ajuda a resolvê-los. 
5 Por seu lado, um supervisor de tipo directivo concentra as suas preocupações em dar orientações/prescrições, em 
estabelecer critérios e condicionar as atitudes do formando. 
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supervisores e dos próprios contextos. Em si, esta concepção remete-nos para a proposta de Sá-
Chaves (2002a) da necessidade de uma supervisão não standard. 
Em última instância, a conjugação de estilos de supervisão, ou a preferência de um em detrimento 
de outro, e parafraseando Alarcão e Tavares (2003), deve ter como finalidade ajudar o formando a 
perspectivar as coisas por outros prismas através do desenvolvimento da sua capacidade de 
pesquisa, de auto-conhecimento e auto-reflexão, e de tomada de consciência das posições 
assumidas. Deste processo deverá resultar, não só a formação necessária para se exercer 
cabalmente a profissão, mas também assegurar que, posteriormente, o professor mantenha 
intrinsecamente essas competências reflexivas como mais-valia ao desempenho de outras funções: 
 

“(…) o supervisor/orientador de estágio será encarado como o promotor de estratégias que irão 
desenvolver nos futuros professores o desejo de reflectirem e, através da reflexão, a vontade 
de se desenvolverem em continuum” (Amaral et al, 1996:91).  

 
Nesse sentido, assume particular relevo a utilização de diversas estratégias de supervisão mais 
concertadas como sejam a observação, a análise de casos 6 , as narrativas 7 , os portfolios 
reflexivos8, as perguntas pedagógicas9 e a reflexão em grupo (nas vertentes de auto-supervisão, 
supervisão vertical (supervisor/formando) e supervisão horizontal (formando/formando)). 

                                                          

 
 
 
 

 
6 Segundo Alarcão e Tavares (2003), os casos são descrições contextualizadas que revelam conhecimento sobre algo 
que, normalmente, é complexo e sujeito a interpretações. Para Shulman (1986), um caso tem de ser explicado, 
interpretado, discutido, dissecado e reconstruído. 
7 Conforme Alarcão e Tavares (2003: 104), “as narrativas implicam reflexões com níveis de profundidade variados, 
podendo incidir sobre aspectos diversos da profissão e focalizando frequentemente o papel do professor. Assumem um 
carácter autobiográfico, embora possam ter outros focos: os alunos, a escola, o meio. Para serem compreensíveis é 
importante que se anotem não apenas os factos, mas também o contexto físico, social e emocional que envolve o 
momento narrado”. 
8  Segundo Sá-Chaves (2000a: 15), os portfolios são “instrumentos de diálogo entre formador e formando (...) 
continuamente (re) elaborados na acção e partilhados de forma a recolherem, em tempo útil, outros modos de ver e de 
interpretar que facilitem ao formando uma ampliação e diversificação do seu olhar (...) de se deixar invadir por dúvidas e 
por conflitos, para deles poder emergir mais consciente, mais informado, mais seguro de si e mais tolerante quanto às 
hipóteses dos outros”. Trata-se, conforme a autora, de procurar conjugar na acção um esforço de saberes e de 
consciência crítica que permitam uma atitude reflexiva constante e coerente de (re) construção continuada dos próprios 
saberes, das práticas interventivas e reflexivas e dos níveis de consciencialização quanto à interferência do agir 
individual nos sentidos do agir colectivo. São, neste sentido, reveladores do percurso pessoal e profissional do 
formando.  
9 Segundo Alarcão e Tavares (2003), as perguntas pedagógicas são uma estratégia utilizada pelos supervisores, no 
sentido de que ao questionar os formandos, melhor se compreendam determinadas situações. As perguntas 
pedagógicas necessitam de ter uma intencionalidade formativa. 

- 127 -  



PARTE UM           ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

CAPÍTULO QUATRO                                 A importância das ambiências e culturas supervisivas na formação de professores  

 

Em síntese, o supervisor é, numa aproximação informal que decorre deste esboço conceptual, 
aquele que observa a prática do formando e que interfere criticamente na relação dialéctica que se 
estabelece entre ambos, visando transformar o conhecimento empírico em conhecimento 
profissional validado pela sistematização reflexiva. 
Em jeito de abertura ao ponto seguinte, e enquadrando-se o processo supervisivo numa postura 
crítico-reflexiva, o papel do supervisor torna-se mais exigente, não se circunscrevendo a uma 
“orientação” nos moldes mais tradicionais. É neste contexto que julgamos pertinente abordar um 
conjunto de princípios que, num olhar concertado, se constituam como eixos para uma 
reconceptualização continuada das práticas supervisivas na formação de professores.   
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4.3. Um olhar concertado sobre os princípios norteadores da formação inicial de professores 
 
Uma formação de qualidade que corresponda às exigências que as sociedades actuais colocam aos 
professores, em geral, leva-nos a considerar as ambiências e as culturas de formação e de 
supervisão, seus contextos e dinâmicas, pelo que salientamos um conjunto de princípios que, num 
olhar concertado, nos permitem aceder a uma representação da sua natureza. Tomamos como 
principais referentes teóricos Marcelo Garcia (1999), Sá-Chaves (2000, 2002), Vieira et al (2006) e 
Tomaz (2007) e, em função das nossas próprias convicções, destacamos:  
 

• O entendimento dos processos formativos como um continuum sempre em 
construção (Marcelo Garcia, 1999; Sá-Chaves, 2000; Alarcão, 2008), isto é, um processo faseado e 
inacabado. Sá-Chaves (2000: 194) refere a propósito que “se admitimos a possibilidade de 
construção, é porque admitimos também a continuidade dos processos de desenvolvimento, de 
devir e de transformação”. Ou seja, os processos formativos constituem-se como uma etapa que é 
apenas parte de um longo e diferenciado processo de desenvolvimento pessoal e profissional, o 
qual admite a possibilidade de desenvolver novos saberes e competências.  

 
• A valorização da pessoalidade do formando, por referência às suas necessidades, 

interesses e convicções, considerando os sues contextos vivenciais e, ainda, fomentando a sua 
participação, reflexão e auto-implicação no seu próprio processo de desenvolvimento. 

 
• A valorização da humanização das relações, entendida como mais-valia à também 

humanização dos próprios processos de ensino e aprendizagem (Sá-Chaves, 2004; Lobo Antunes, 
2005). 

 
• A valorização da dimensão interpessoal na construção de conhecimento que, 

segundo Sá-Chaves (2000: 154), nos possibilita consciencializar “de que a acção dos outros pode 
ser factor de desenvolvimento”. Esta ideia é também corroborada por Tomaz (2007: 142) quando 
se refere “à passagem de uma cultura de cariz individualista e de isolamento (…) para uma cultura 
de profissionalismo pensado como experiência colectiva, numa perspectiva de comunidade 
aprendente”.  
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• A valorização de uma sólida formação científica, académica, pedagógica e 
didáctica, de matriz integradora (Sá-Chaves, 2002; Vieira et al, 2006; Tomaz, 2007) 

 

• A visão integrada da formação académica e disciplinar e da formação 
pedagógica (Marcelo Garcia, 1999), com particular destaque para o desenvolvimento de saberes e 
competências relacionados com a dimensão “conhecimento pedagógico de conteúdo” (Shulman, 
1986).  

 
• A valorização de uma abordagem formativa de natureza crítico-reflexiva e 

ecológica (Alarcão e Sá-Chaves, 2000; Sá-Chaves, 2002), permitindo compreender a 
complexidade das situações educativas e, nesse sentido, procurar soluções ajustadas a cada uma 
delas, tendo em consideração quer o contexto pedagógico e didáctico, quer o contexto social e 
ético. Bronfenbrenner (1979) chama a atenção para a importância das transições ecológicas que 
acontecem quando as fronteiras inter-contextuais são atravessadas. Entre outras, Alarcão (2008) 
releva a realização de novas actividades, a assunção de novos papéis e o estabelecimento de 
novas interacções interpessoais. Assim, as transições ecológicas constituir-se-ão como um grande 
factor de desenvolvimento e aprendizagem, além de contribuir para o estímulo psicológico dos 
intervenientes no processo.  

 
Estes princípios reguladores permitem caracterizar uma filosofia de formação que procura 
“responder à necessidade de proporcionar aos profissionais de educação uma formação 
aprofundada e multifacetada e, ao mesmo tempo, centrada no processo de desenvolvimento 
pessoal e profissional permanente de todos os intervenientes nele envolvidos” (Tomaz, 2007: 142). 
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Síntese 
 

As tendências da formação, da investigação e do exercício da profissão docente, colocam no centro 
do debate político-educativo um conjunto de fundamentos que ajudam a repensar as filosofias de 
racionalidade técnico-instrumental que coexistem no espaço educativo. Conforme Alarcão (2008b: 
19), as novas orientações supervisivas apontam para uma concepção democrática de supervisão e 
de estratégias que valorizam a reflexão, a aprendizagem colaborativa, o desenvolvimento de 
mecanismos de auto-supervisão e auto-aprendizagem, a capacidade de gerar, gerir e partilhar o 
conhecimento, a assunção da escola como comunidade reflexiva e aprendente.  
Os estudos desenvolvidos por diferentes autores parecem apontar no sentido de que os modelos 
baseados na perspectiva socioconstrutivista, de matriz ecológica e crítico-reflexiva, que 
melhor respondem às necessidades de uma formação articulada e mais integradora das dimensões 
pessoal e profissional dos futuros professores, estimulando nesse processo o seu desenvolvimento, 
auto-avaliador e auto-crítico. A natureza do conhecimento emergente desta co-construção difere 
daquela que caracteriza os processos de formação nos quais o formando é apenas objecto dessa 
mesma formação e, nessa qualidade, receptor passivo de conhecimentos que lhe são alheios. A 
qualidade de reflexão epistemológica que permite esta emergência está ligada às competências 
supervisivas de quem orienta os processos de formação e à relação estabelecida entre 
supervisor/formando. Nesse sentido, é nossa convicção que as situações de supervisão se devem 
caracterizar por uma relação interpessoal dinâmica e facilitadora de um processo de 
desenvolvimento e de aprendizagem consciente, comprometida e responsável.  
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Introdução  
 
O presente capítulo procura ser coerente com o enquadramento teórico-conceptual do estudo e 
constitui a retoma dos seus objectivos e finalidades e, também, dos quadros conceptuais que o 
fundamentam, na linha do que Morin (2004: 24) sugere quando refere que “uma relação recursiva 
se instaura entre método e teoria”.  
Nesse sentido, pretende-se enquadrar metodologicamente o estudo Novos saberes básicos dos 

alunos, novas competências dos professores – Um estudo no âmbito da Supervisão da formação de 

professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico na Universidade de Aveiro, fazendo-o por referência aos 
desafios que as sociedades contemporâneas exigem e aos referentes teóricos que sustentam as 
premissas do estudo. Ou seja, pretende-se neste capítulo tornar inteligível “como é que a 
problemática foi investigada e a razão por que determinados métodos e técnicas foram utilizados” 
(Bell, 1997: 85), justificando as opções metodológicas. 
A temática, o desenho investigativo adoptado e os traçados epistemológicos que lhe dão coerência 
e consistência internas, implicaram uma reflexão constante, em conformidade com os pressupostos 
teóricos que capítulo a capítulo fomos enunciando. 
Trata-se, pois, de um processo duplamente referenciado e que, conforme Praia (2004)1, entrelaça 
“as epistemologias científicas com as epistemologias pessoais”. Ou, como refere Sá-Chaves 
(2004)2, como processo pessoal e interpessoal, de (re)construção de conhecimento e como tal de 
formação e, concomitantemente, como contributo para a produção de conhecimento público através 
da investigação.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Praia, J. (2004). Notas do Seminário “Epistemologias científicas, epistemologias pessoais: ontologia(s) e zonas de 
fronteira” dinamizado no âmbito do Ciclo “Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina Cultura, 
Conhecimento e Identidade – 1.ª edição do Curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: 
Universidade de Aveiro. 
2 Programa da disciplina Cultura, Conhecimento e Identidade (2004/2005) – 1.ª edição do curso de Doutoramento de 
Base Curricular em Didáctica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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5.1. Quadro epistemológico do estudo: das (in)certezas do nosso tempo ao reajuste das 
abordagens investigativas 
 
Do ponto de vista antropológico e cultural, o lento alvorecer do propósito de emancipação do 
Homem expressou-se nas mais profundas esperanças do Iluminismo (século XVIII), depositando na 
razão a incumbência de gerar melhores condições de vida para a humanidade, do ponto de vista da 
autonomia do pensar e do agir. De acordo com Alonso Castro e Ramos-de-Oliveira (2002: 5), “as 
luzes da razão produziram os seus frutos na ciência e tecnologia, provocando a euforia do 
progresso e o orgulho de uma civilização cada vez mais avançada nas realizações e domínio da 
natureza”. Esta filosofia vem a ter o seu apogeu no século XX, considerado por Pourtois e Desmet 
(1997) como “o expoente máximo da ciência e da certeza”, com proliferação de grandes 
descobertas científicas e tecnológicas, de grandes teorias e poderosas correntes de pensamento, 
que alteraram profundamente as visões de mundo até aí prevalecentes.  
Para Boaventura dos Santos (1998), trata-se de um modelo de racionalidade científica que privilegia 
a observação e a experimentação como meios para conhecer profunda e rigorosamente os 
fenómenos. Os processos matemáticos são entendidos como instrumentos de análise e, à lógica da 
investigação, preside a crença num conhecimento objectivo e mensurável. Nesta perspectiva, o 
rigor científico afere-se pela quantificação e o não quantificável é considerado cientificamente 
irrelevante. O autor (idem, ibidem) denomina esta concepção paradigmática como “o paradigma 
dominante”, cuja lógica assenta na redução da complexidade dos fenómenos, em que conhecer 
implica dividir e classificar para depois determinar relações sistemáticas entre o que se separou. 
Trata-se de uma epistemologia lógico-positivista que, segundo Dolbec (2003), procura interpretar, 
explicar e predizer fenómenos, com o objectivo de produzir conhecimento que poderá ser 
generalizado e aplicado a outros contextos.  
Uma outra corrente de pensamento emergente tem vindo a evidenciar uma pluralidade de 
condições que reconhecem e identificam alguns limites deste “paradigma dominante”, devido 
sobretudo ao aprofundamento do conhecimento em múltiplas áreas científicas, pondo a descoberto 
as fragilidades dos fundamentos em que este se alicerça, bem como a sua desadequação a outro 
tipo de ciências. 
As lógicas que fundamentavam o discurso científico foram postas em causa pelos avanços 
verificados nas ciências exactas que, em vez das regularidades anteriores, passaram a assinalar 
características inesperadas no comportamento dos fenómenos. A título de exemplo, Cárcel (2007) e 
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Martins Barata (2004)3, entre outros, referem o Princípio da Incerteza4, a teoria do caos5, a teoria 
das estruturas dissipativas, a teoria da irreversibilidade matemática e a lógica fuzzy 6  que vêm 
demonstrando o carácter descontínuo e instável dos fenómenos, reflectindo ideias de dinamismo, 
de contingência, de indeterminação e de imprevisibilidade.  
Nesse mesmo sentido, também Ambrósio (2005)7 considera que investigar, hoje, requer considerar 
a complexidade das situações e da acção. É assim que a investigação em Educação tem evoluído 
nos seus objectivos, objectos de estudo e resultados, a par dos desenvolvimentos no campo da 
filosofia das ciências. Trata-se de considerar, nos processos em estudo, as emergências que se 
estabelecem entre sujeito e sujeito, sujeito e objecto e entre as múltiplas instâncias do humano, 
tendo em atenção a complexidade da acção e dos seus significados que não podem ser cabalmente 
apreendidos, tendo apenas como referente os factores de natureza quantitativa e objectiva.  
Compreende-se assim a necessidade de uma abordagem de tipo compreensivo, mais enriquecida 
com análises de natureza qualitativa. Simões (1990) refere que, na base desta designação, se 
encontra uma epistemologia fenomenológica, ou seja, de interpretação e de esforço de 
compreensão dos fenómenos. Aceitando que a compreensão produzida seja local e particular, num 
contexto preciso e num tempo particular, Bogdan e Biklen (1994) reforçam a ideia de que há uma 
tentativa para compreender significados e/ou o modo como as situações acontecem, como as 
interacções são produzidas e entendidas pelos actores, o modo como se perspectivam e o modo 
como estes entendem o mundo.  
Também conforme Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão (2004: 15), “as condições de complexidade e de 
incerteza que, desde sempre, caracterizaram as sociedades humanas, mas que se vêm acentuando 
                                                           
3 Martins Barata, J. (2004). Notas do Seminário “As ciências da complexidade, sinal ou motor da vontade de unificação 
cultural” dinamizado no âmbito do Ciclo “Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina de Cultura, 
Conhecimento e Identidade – 1.a edição do Curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: 
Universidade de Aveiro. 
4 O princípio da incerteza (W. Heisenberg) consiste num enunciado da mecânica quântica, formulado inicialmente em 
1927, impondo restrições à precisão com que se podem efectuar medidas simultâneas de uma classe de pares de 
observáveis (cf. http://pt.wikipedia.org/ ) 
5 A Teoria do Caos para a física e a matemática é a hipótese que explica o funcionamento de sistemas complexos e 
dinâmicos. Em sistemas dinâmicos complexos, determinados resultados podem ser "instáveis" no que diz respeito à 
evolução temporal como função de seus parâmetros e variáveis. Isso significa que certos resultados determinados são 
causados pela acção e a interacção de elementos de forma praticamente aleatória (cf. http://pt.wikipedia.org/ ) 
6 A lógica fuzzy (ou lógica difusa) parece ter sido apresentada pela primeira vez na década de 60 por Lotfi Zadeh (cf. 
http://www.cs.berkeley.edu/~zadeh/ ). Pode ser globalmente descrita como um conjunto de métodos que possibilitam a 
modelização flexível de sistemas e é considerada como uma forma de gestão de incertezas, admitindo valores lógicos 
intermediários entre o verdadeiro e o falso (como o talvez). Enquanto a lógica clássica é dicotómica, reconhecendo 
apenas dois valores (verdadeiro ou falso), a lógica fuzzy é multivalente, isto é, reconhece múltiplos valores, 
assegurando que a verdade é uma questão de ponto de vista. 
7 Ambrósio, T. (2005). Notas do Seminário “A emergência da complexidade na investigação em Educação” dinamizado 
no âmbito do Ciclo “Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina Cultura, Conhecimento e Identidade – 1.ª 
edição do Curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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extraordinariamente a partir da segunda metade do século XX, instauraram dinâmicas de 
aceleração na produção de informação e no acesso à mesma, tornando-as altamente instáveis e em 
contínua reconfiguração, dificultando a sustentação de qualquer ideia de certeza, de continuidade, 
de permanência e de previsibilidade”. Esta constatação pressupõe a necessidade de reflectir acerca 
das tendências paradigmáticas e/ou epistemológicas que, de acordo com Arbnor e Bjerke (1997), 
vêm coexistindo no campus da investigação.  
Nesta linha de pensamento, admitimos também que essas diferentes orientações podem encontrar 
filiações entre si, embora alguns autores defendam que a evolução paradigmática se opera por 
processos de ruptura total entre os paradigmas vigentes e sua substituição por outros. De acordo 
com Kuhn (1962), o conceito de paradigma corresponde ao conjunto de modelos, valores 
conhecidos, teorias comuns, regras que em determinado momento são aceites pela comunidade 
científica e que permitem o desenvolvimento da ciência.  
Parece-nos que existe alguma dificuldade em circunscrever o conceito de “paradigma”, dificuldade 
ampliada quando se consideram as nuances das tendências racionalistas contemporâneas, 
destacando-se os contributos de Bachelard (1934, 1996) e de Lakatos (1999). Somos de parecer 
que esta dispersão conceptual é um dos factores que contribui para o que a literatura vem 
designando como confronto entre paradigmas (Muijs, 2004; Praia, 20048). 
O que esta dispersão parece ainda significar, numa primeira assunção, é a consciência de que o 
termo “paradigma” comporta uma carga semântica assumidamente forte, uma vez que se relaciona 
com a norma, enquanto conjunto de regras que orientam determinada comunidade científica 
durante um certo período de tempo. Ou seja, até que nova investigação revele as incoerências ou 
inconsistências das suas premissas. 
Partilhando da opinião de Morin (1991), estamos convictas de que essas concepções podem 
complementar-se e enriquecer-se mutuamente, evitando a parcelarização e a fragmentação teórico-
metodológica, considerando a possibilidade de diferentes paradigmas se compreenderem numa 
lógica dialogante. Indicadores deste movimento são as múltiplas designações que diferentes 
autores usam para significar essa possibilidade de interligação. Relevamos, a título de exemplo, as 
expressões “nouvelle alliance”, de Prigogine (1979, 1996) e “paradigm approach”, de Gibbs (2002). 
Por sua vez, Guba (1990) refere-se-lhe como “paradigm dialog” e Morin (1991), retomando uma 

                                                           
8 Praia, J. (2004). Notas do Seminário “Epistemologias científicas, epistemologias pessoais: ontologia(s) e zonas de 
fronteira” dinamizado no âmbito do Ciclo “Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina Cultura, 
Conhecimento e Identidade – 1.ª edição do Curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: 
Universidade de Aveiro. 
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ideia de Vico, sugere a ideia de “scienza nuova”. Trata-se, assim, de admitir a possibilidade, como 
propõem Guba e Lincoln (1994), de uma “reconceptualização interparadigmática”. É, aliás, partindo 
destas significações que nos perguntamos se não se poderá falar, então, de uma tendência 
paradigmática emergente entendida, metaforicamente, como “uma célula viva, revestida por uma 
membrana semipermeável, que lhe confere autonomia (…), mas que permite trocas constantes 
com uma sociedade de metabolismo cada vez mais activo” (Lobo Antunes, 1999: 125). 
Nesse sentido, retomamos neste estudo o conceito (re)construído de “tendência paradigmática”, 
expressão que, aliás, temos vindo a referir. O significado de “tendência” relaciona-se com 
propensão, movimento em determinado sentido9 e, por isso, julgamos que a expressão sugere a 
possibilidade de diálogo inter-paradigmas, remetendo-nos para a noção de “investigação reflectida e 
reflexiva” preconizada por Alvesson e Skoldberg (2004). Entendemos por “tendência paradigmática” 
uma opção para investigar, informada pelos princípios da perspectiva complexa e ajustada aos 
pressupostos de relevância social da sociedade contemporânea (cf. parte I, capítulo1). Assim, torna-
se importante fundamentar a sua natureza e compreender as possíveis consequências desta 
escolha. 
Retomemos então a ideia já anteriormente referida, segundo a qual o mundo contemporâneo actual 
se caracteriza pela sua natureza complexa e por um olhar que persiste em fragmentá-la. No 
entanto, essa complexidade pede, em nosso entender, uma visão múltipla, incidindo quer sobre 
aspectos genéricos e transversais, quer sobre aspectos mais específicos, locais e plurais, que 
compõem o quadro, efémero e instável, da sociedade, do indivíduo e das suas convicções.  
O (re)ajuste da atitude investigativa por consideração à visão da sociedade e a esta concepção de 
indivíduo, faz-se sentir num processo de mudança, quer nos modos de pensar, quer nos modos de 
intervir no mundo. Trata-se de um percurso de mudança, no qual destacamos a necessidade de 
renovar os modos de investigar e de ser. Tal como Prigogine (1996) alerta, não se pode negar “a 
complexidade e o devir do mundo em nome de um mundo cognoscível e eterno, ditado por um 
pequeno número de leis simplistas e imutáveis”. Importa pois ultrapassar uma visão mecanicista 
face às dinâmicas das sociedades, da natureza e do desenvolvimento individual. Conforme 
Boaventura dos Santos (1997: 28) trata-se de lidar com uma “nova concepção (…) dificilmente 
compaginável com aquela que herdámos (…). Em vez da eternidade, a história; em vez do 
determinismo, a imprevisibilidade; em vez do mecanicismo, a interpenetração, a espontaneidade e a 

                                                           
9 Cf. Dicionário Priberam, disponível em  http://www.priberam.pt/dlpo.aspx. 
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auto-organização; em vez da reversibilidade, a irreversibilidade e a evolução; em vez da ordem, a 
desordem, em vez da necessidade, a criatividade e o acidente”.  
A emergência deste novo entendimento, associada ao desenvolvimento das teorias da informação, 
da sistémica, da cibernética e da biologia, por exemplo, põe em causa as lógicas subjacentes aos 
paradigmas que Morin (1991, 2004) caracteriza como disjuntivos, reducionistas e simplistas.  
Nesta linha de pensamento, e de acordo com Morin (1991), Almeida (1997) e Pimenta (2003), o 
termo complexidade significa tecer junto, religar, rejuntar. É neste contexto que situamos as opções 
metodológicas do presente estudo, perspectivando-o de acordo com uma tendência paradigmática 
epistemologicamente mais aberta, dialógica, integradora e, de certa forma, mais vigilante e atenta.  
Trata-se de uma perspectiva complexa de matriz sócio-construtivista que, ao (re)criar, 
desenvolver, (re)aprofundar ou confirmar as “realidades” pessoais, interpessoais e profissionais do 
sujeito (individual/colectivo), se revela mais adequada à formação inicial de professores. No 
entender de Paiva (2006: 67), os pressupostos que configuram essa perspectiva permitem “a 
articulação flexível das estratégias e acções orientadas para a reconfiguração das dimensões 
pessoal e profissional”, admitindo-se os processos crítico-reflexivos como necessários à gestão 
responsável da formação e do desenvolvimento dos formandos, recorrendo à (re)modelação dos 
processos sempre que a variabilidade dos contextos assim o justifique.  
A perspectiva complexa (Morin, 1991; Le-Moigne, 1994; Sá-Chaves, 2002a; Caetano, 2004; 
Ambrósio, 200510) é aqui assumida pela sua actualidade e características que, de modo recursivo, 
permitem compreender os eixos temáticos que estruturam a problemática que fundamenta este 
estudo. Trata-se de considerar os saberes básicos dos alunos neste início do século XXI, as “novas” 
competências dos professores para desenvolver curricularmente esses saberes e a subsequente 
questão da formação inicial dos professores na estimulação e activação dessas mesmas 
competências, tendo em consideração os contextos e os traços de imprevisibilidade, de incerteza, 
de emergência e de desafio que os caracterizam. 
A natureza recursiva desta relação, bem como a perspectiva sistémica que a enquadra, colocam a 
ênfase do estudo numa óptica de complexidade (Morin, 1991; Le Moigne, 1994), uma vez que não 
se afigura nem possível, nem desejável a sua perspectivação fragmentada, ou seja, considerando 
cada eixo investigativo isolado das restantes componentes dos sistemas dinâmicos considerados. 

                                                           
10 Ambrósio, T. (2005). Notas do Seminário “A emergência da complexidade na investigação em Educação” dinamizado 
no âmbito do Ciclo “Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina Cultura, Conhecimento e Identidade – 1.ª 
edição do Curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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Esta perspectiva, nas suas múltiplas dimensões, é utilizada para uma melhor compreensão dos 
fenómenos complexos que transcendem as compreensões possibilitadas pelas “teorias clássicas”, 
às quais nos referimos anteriormente, sem contudo prescindir de alguns dos seus possíveis e 
valiosos contributos. 
Por isso, parece coerente pensar-se a perspectiva complexa como uma perspectiva integradora, 
pois tal como afirma Morin (1991) “é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tal como 
conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes”. Ainda de acordo com o autor (idem, 

ibidem), o todo é diferente do conjunto das partes e estas perdem significado se 
descontextualizadas do todo, ideia reforçada pelas linhas de pensamento hermenêutico, segundo as 
quais o significado das partes só pode ser compreendido se relacionado com o todo (Alvesson e 
Skoldberg, 2004: 53).  
O paradigma da complexidade, ao proporcionar uma visão mais consentânea com a natureza da 
realidade, constitui-se como uma mais-valia para a investigação, permitindo-nos entender melhor as 
mudanças, uma vez que desafia as suposições convencionais de equilíbrio, de estabilidade, de 
predictibilidade determinística e dos cursos de acção de matriz linear e causal. 
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5.2. Campo do estudo: pressupostos à luz do programa de formação da Universidade de 
Aveiro 
 
Tomando como referência estudos desenvolvidos anteriormente por Alarcão e Tavares (1987, 
2003), Vieira (1993) e Sá-Chaves (1994, 2002a), o presente estudo cabe no âmbito da Supervisão 
da Formação de Professores e pretende ser um contributo que, de modo mais imediato, possa 
permitir o aprofundamento dos níveis de qualidade da Formação de Professores do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, na Universidade de Aveiro e, de um modo mais abrangente, repensar os 
pressupostos que fundamentam a formação de professores para este nível de ensino.  
Assim, tal como as perspectivas teóricas, também os aportes legislativos e normativos se podem 
constituir como referentes importantes para tornar mais inteligível a coerência do estudo, 
nomeadamente no que diz respeito à apresentação e análise crítica da informação recolhida na fase 
empírica do estudo.    
 
5.2.1. Contexto legal / referente macro 
 
De forma geral, a formação de educadores de infância e de professores do Ensino Básico inscreve-
se nos fundamentos do Decreto-Lei n.º 344/89 em que se procede ao ordenamento jurídico da 
formação destes profissionais, definindo-se um perfil profissional estruturado nos domínios da 
competência científica de especialidade, da competência pedagógico-didáctica e da adequada 
formação pessoal e social, adquiridas de forma integrada.  
Pela importância do artigo 3.º deste diploma legal, Sá-Chaves (2002a: 214) cita seis princípios 
orientadores da formação inicial, dos quais destacamos: 
 

• A formação inicial é de nível superior, devendo contemplar componentes de formação 
pessoal, social e cultural, de preparação científica na especialidade e de formação pedagógico-
didáctica; 

• A formação deve garantir a integração tanto de aspectos científicos e pedagógicos 
como das componentes teórica e prática e promover a aprendizagem das diferentes funções 
adequadas às exigências da carreira docente; 

• A formação deve ser flexível, permitindo a reconversão e mobilidade dos docentes; 

• A formação deve assentar em práticas metodológicas afins das que os educadores e 
professores vierem a utilizar no exercício da função docente; 
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• A formação deve favorecer práticas de análise crítica, investigação e inovação 
pedagógica, assim como o envolvimento construtivo com o meio. 

 
No artigo 7.º do seu capítulo II, o mesmo diploma especifica as finalidades da formação inicial e, 
ainda em conformidade com Sá-Chaves (idem, ibidem), propomos também referir:  
 

• A formação pessoal e social dos futuros docentes, favorecendo a adopção de atitudes 
de reflexão, autonomia, cooperação e participação, bem como a interiorização de valores 
deontológicos e a capacidade de percepção de princípios; 

• A formação científica, tecnológica, técnica ou artística na respectiva especialidade; 

• A formação científica no domínio pedagógico-didáctico; 

• O desenvolvimento progressivo das competências docentes a integrar no exercício da 
prática pedagógica; 

• O desenvolvimento de capacidades e atitudes de análise, de inovação e investigação 
pedagógica. 

 
Quanto à estrutura curricular dos cursos de formação é dito que incluirá: 
 

• Uma componente de formação pessoal, social, cultural, científica, tecnológica, técnica 
ou artística ajustada à futura docência; 

• Uma componente de Ciências da Educação; 

• Uma componente de Prática Pedagógica, orientada pela instituição formadora, com a 
colaboração do estabelecimento de ensino em que essa prática é realizada. 

 
Com efeito, no artigo 16.º são enunciadas as atribuições e a estrutura organizacional da prática 
pedagógica, mas é no artigo seguinte que são referidas as modalidades que lhe subjazem: 
 

• Nos cursos específicos de formação de educadores de infância e professores dos 
Ensinos Básico e Secundário a prática pedagógica concretiza-se através de actividades 
diferenciadas, ao longo do curso; 

• A prática pedagógica pode, na sua fase final, assumir a natureza de um estágio, em 
condições a regulamentar por portaria do Ministro da Educação; 
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Relativamente à organização dos cursos, o artigo 18.º refere dois princípios genéricos que devem 
orientar as propostas de formação: 
 

• A natureza e o relevo da componente de formação científica na respectiva 
especialidade variam em função do nível de ensino em que o futuro docente vai exercer, devendo 
assumir importância crescente na formação de professores dos graus de ensino mais elevados; 

• A componente da formação pedagógico-didáctica, incluindo as didácticas específicas 
dos conteúdos a leccionar, deve adquirir maior relevo na formação dos educadores e professores 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
 
Embora estes pressupostos se continuem a constituir como referentes que conferem coerência a 
este estudo, no momento actual (2007/08) um conjunto de reformas aduzidas pelo Processo de 
Bolonha colocam novos desafios às instituições de formação.  
Com o Decreto-lei n.º 43/2007 definem-se as condições necessárias à obtenção de habilitação 
profissional para a docência num dado domínio e determina-se, ao mesmo tempo, que a posse 
deste título constitui condição indispensável para o desempenho docente, nos ensinos público, 
particular e cooperativo e nas áreas curriculares ou disciplinas abrangidas por esse domínio. Com 
este Decreto-lei, a habilitação para a docência passa a ser exclusivamente habilitação profissional, 
deixando de existir a habilitação própria e a habilitação suficiente que, nas últimas décadas, 
constituíram o leque de possibilidades de habilitação para a docência.  
Na delimitação dos domínios de habilitação para a docência privilegia-se, neste novo sistema, uma 
maior abrangência de níveis e ciclos de ensino a fim de tornar possível a mobilidade dos docentes, 
possibilitando o acompanhamento dos alunos pelos mesmos professores por um período de tempo 
mais alargado, a flexibilização da gestão de recursos humanos afectos ao sistema educativo e a 
respectiva trajectória profissional. 
É neste contexto que se promove o alargamento dos domínios de habilitação do docente generalista 
que passam a incluir a habilitação conjunta para a educação pré-escolar e para o 1.º ciclo do Ensino 
Básico ou a habilitação conjunta para os 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico. 
A definição de habilitação profissional nos domínios de docência abrangidos por este Decreto-lei 
continua a albergar o mesmo nível de qualificação profissional para todos os docentes, mantendo-
se, deste modo, o princípio já adoptado na alteração feita, em 1997, à Lei de Bases do Sistema 
Educativo. Com a transformação da estrutura dos ciclos de estudos do Ensino Superior, no contexto 
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do Processo de Bolonha, este nível será agora de mestrado, o que demonstra o esforço de 
elevação do nível de qualificação do corpo docente com vista a reforçar a qualidade da sua 
preparação e a valorização do respectivo estatuto sócio-profissional. 
Neste sentido, a titularidade da habilitação profissional para a docência generalista, na educação 
pré--escolar e nos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, é conferida a quem obtiver tal qualificação 
através de uma licenciatura em Educação Básica, comum a quatro domínios possíveis de 
habilitação nestes níveis e ciclos de educação e ensino, e de um subsequente mestrado em Ensino, 
num destes domínios. Nos casos dos domínios de educador de infância e de professor do 1.º ciclo 
do Ensino Básico, o dito mestrado tem a dimensão excepcional de 60 créditos.  
Deste contexto macrossistémico, passamos aos referentes institucionais que dizem respeito à 
Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico na Universidade de Aveiro, em funcionamento 
desde o ano lectivo de 1998/99 até 2007/08, com a duração de quatro anos lectivos (oito 
semestres). 
 
5.2.2. Contexto institucional / referente meso 
 
Tal como já se teve oportunidade de reflectir ao longo do enquadramento teórico que pretende 
legitimar este estudo, e conforme a Proposta de Criação da Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico (Universidade de Aveiro, 1997), retomamos Tomaz (2007: 152) que explicita que: 
 

“(…) a consciencialização e o reconhecimento das profundas transformações que se têm 
operado nas sociedades actuais, bem como os baixos níveis de literacia da população 
portuguesa, (…) apontam para a necessidade de se repensar os modelos e as práticas de 
formação inicial de professores para o Ensino Básico”. 

 
Tornou-se clara a complexidade do perfil de competência profissional do professor do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, o que implicou a reconceptualização progressiva dos cursos de formação. Se nos 
situarmos numa perspectiva histórica constatamos que a formação deste tipo de profissional evoluiu 
de cursos de Magistério (Lopes, 2007a) para Bacharelato e, posteriormente, para Licenciatura11. Foi 
neste sentido que o Ministério da Educação se posicionou ao determinar que as funções de ensino 
fossem desempenhadas por profissionais com esse grau académico. E foi também à luz deste 
contexto que, no ano lectivo de 1998/99, na Universidade de Aveiro, se procedeu à 

                                                           
11 Como já referido, actualmente, a habilitação profissional para o exercício de funções docentes encontra-se ao nível de 
Mestrado, com as reestruturações advindas do Processo de Bolonha. 
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reconceptualização do plano de estudos do Curso de Bacharelato, dando lugar à Licenciatura em 
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico12, entretanto também já reorganizada face aos objectivos e 
pressupostos inerentes aos desenvolvimentos do Processo de Bolonha. Numa fase posterior, e com 
vista à acreditação do curso, foram estabelecidos os seguintes objectivos gerais de formação13: 
 

• Desenvolver competências profissionais meta-reflexivas que sustentem atitudes e 
intervenções profissionais axiológica, científica, cultural, social e tecnologicamente sustentáveis. 

 
“As competências meta-reflexivas nos domínios indicados exigem o conhecimento de 
conclusões relevantes da investigação educacional; pressupõem um entendimento das 
mudanças que, em cada época, ocorrem na sociedade e, por consequência, na escola e no 
papel do professor, relativamente a épocas anteriores; devem estar em consonância com as 
orientações da política educativa nacional.” 

 
• Desenvolver e aprofundar conhecimento científico sobre as áreas epistemologicamente 

consagradas nos programas do Ensino Básico – 1.º ciclo. 
 

“O conhecimento científico sobre as diferentes áreas do curriculum do 1.º ciclo é uma exigência 
fundamental para o futuro professor poder compreender a natureza das orientações e planos 
curriculares. Aprofundar conhecimento nos domínios específicos, pedagógico e didáctico é de 
importância inquestionável para a tomada de decisões sobre níveis de aprofundamento a seguir 
com as crianças na exploração dos diversos temas.” 
 

• Aprofundar conhecimento sobre áreas transversais, com vista a promover o acesso 
das crianças ao conhecimento de conteúdos em situações de contexto diferenciado onde o acto 
pedagógico ocorre. 

 
“O conhecimento do conteúdo pluridimensional das áreas transversais do curriculum é fulcral já 
que propiciará ao professor a exploração com as crianças de situações-problema retiradas de 
contextos reais da sociedade.” 
 

• Aprofundar capacidades de problematização e de flexibilização cognitiva que, do ponto 
de vista social e cultural, permitam a implicação activa nas dinâmicas interpessoais e colaborativas 
ao serviço de valores universais da humanidade. 

                                                           
12 Cf. Despacho n.º 5890/98, de 8 de Abril (Decreto Regulamentar n.º 83, série II). 
13 Dossier de candidatura à acreditação da Licenciatura a submeter ao INAFOP (2002: 6). 

- 147 - 



PARTE DOIS              ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO CINCO                                                                                                               Configuração do estudo empírico                          

 

“A exploração das situações referidas no ponto anterior depende de competências do professor, 
em particular as inerentes à concepção e desenvolvimento do currículo do 1.º ciclo no que 
respeita aos saberes específicos de cada área, mas também à sua integração, condições 
indispensáveis para alcançar uma nova compreensão de cada problema”. 

 
• Aprofundar o quadro de valores subjacentes ao conhecimento de grandes problemas 

que afectam a humanidade e de reflexão crítica sobre eles à luz de perspectivas que compreendem 
a complexidade e a diversidade como mais-valia. 

 
“A compreensão, ainda que a um nível geral, das grandes temáticas da humanidade e a 
reflexão crítica sobre juízos de valor e repercussões para a vida das pessoas, necessária a 
todos os indivíduos numa sociedade democrática, é particularmente desejável num educador/ 
professor de qualquer nível. Para isso é indispensável que acompanhe o desenvolvimento 
científico e tecnológico, de modo a poder responder às perguntas das crianças que, nesta faixa 
etária, necessariamente colocam mas, e sobretudo, ganhar saber e confiança para conceber e 
conduzir estratégias didácticas para a sua abordagem com sucesso. Para que isto aconteça é, 
no entanto, necessário que o professor conheça resultados da investigação educacional e, 
também, saiba como construir um caminho de pesquisa para encontrar resposta a uma questão 
nova”. 
 

• Desenvolver capacidades e competências que sustentem um crescimento profissional 
contínuo no acesso a nova informação e à sua interpretação, conhecer ferramentas e técnicas 
relacionadas com as novas tecnologias da informação e da comunicação, bem como (pelo menos) 
uma Língua Estrangeira, são condições prévias para as aprendizagens a desenvolver ao longo da 
vida. 

 
“A capacidade de aprendizagem permanente de um professor é um requisito indispensável para 
que este possa ser um profissional capaz de acompanhar as mudanças na sociedade e na 
escola, os resultados da investigação educacional e conduzir investigação sobre o seu próprio 
ensino, sozinho ou em grupo e compreender as orientações que, no futuro, vierem a ser 
introduzidas na política educativa as quais poderão também originar novas orientações para os 
planos curriculares da educação básica. Estas competências deverão ser intrínsecas ao perfil 
profissional do professor do 1º ciclo”. 

 
É este conjunto de objectivos gerais que se encontra subjacente à organização do plano de estudos 
da Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, tal como se ilustra no quadro 5.1. 
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Ano Disciplina T|TP|P UC ECTS 

Conceitos de Matemática I 2|2|0 3,5 6,0 
História e Teoria da Educação 2|2|0 3,5 6,0 
Língua Estrangeira (Inglês, Francês, Alemão) 0|3|0 2,0 5,0 
Psicologia da Educação 2|3|0 4,0 6,5 
Técnicas de Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa 2|3|0 4,0 6,5 
Ciências Integradas da Natureza I 3|0|2 4,0 6,5 
Conceitos de Educação Física 2|2|0 3,5 5,5 
História e Geografia de Portugal 2|2|0 3,5 6,0 
Linguística Portuguesa 2|2|0 3,5 6,0 

1.º 
 

Sociologia da Educação 2|2|0 3,5 6,0 
 

A Criança e os Textos 2|2|0 3,5 6,0 
Ciências Integradas da Natureza II 3|0|2 4,0 6,5 
Conceitos de Matemática II 2|3|0 4,0 6,0 
Formação Artística Geral 2|2|0 3,5 5,5 
Metodologias de Ensino das Ciências Sociais 2|0|2 3,0 6,0 
Didáctica da Educação Físico-Motora 2|2|0 3,5 6,0 
Didáctica da Língua Portuguesa 2|0|2 3,0 6,5 
Didáctica das Artes na Educação 0|3|3 3,5 6,0 
Tecnologia Educativa 1|0|4 2,5 5,0 

2.º 

Teoria e Prática Curricular 2|0|2 3,0 6,5 
 

Didáctica da Matemática 2|0|2 3,0 6,5 
Didáctica das Ciências Integradas 2|0|2 3,0 6,5 
Opção I (Cultura Portuguesa, Ensino Precoce da Língua Estrangeira, Informática…) 4 3,0 5,0 
Organização e Gestão Escolar 2|2|0 3,5 6,0 
Projectos Educativos em Saúde, Desporto e Lazer 2|2|0 3,5 6,0 
Ética e Educação para a Cidadania 2|2|0 3,5 6,0 
Necessidades Educativas Especiais 2|2|0 3,5 6,0 
Opção II (Avaliação Aprendizagens Matemática, Projectos Educativos Ciências…) 4-5 3,5 5,0 
Prática Pedagógica e Projectos Educativos 0|1|4 2,5 7,0 

3.º 

Projectos Educativos em Arte 0|2|2 2,5 6,0 
 

Prática Pedagógica (anual) 0|0|18 18,0 45,0 4.º Seminário (anual) 0|0|8 8,0 15,0 

  
 
T|TP|P = Horas semanais Aulas Teóricas/Teórico-práticas/Práticas 

 
UC = Unidades de Crédito 
ECTS = Sistema Europeu de Transferência de Créditos) 

 

Quadro 5.1. Estrutura curricular do curso de Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (UA, 1998/99) 

Este plano de formação organiza-se de acordo com cinco áreas científicas – Ciências da Educação, 
Ciências e Matemática, Ciências da Linguagem, da Informação e da Comunicação, Ciências 
Humanas e Prática Pedagógica – que integram e articulam disciplinas diversas (cf. fig. 5.1.). Daí 
decorre a forte aposta da instituição na promoção de uma articulação entre uma sólida 
formação académica e disciplinar multifacetada (face ao perfil de monodocência que 
caracteriza o professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico) e uma formação pedagógico-didáctica, 
numa perspectiva de racionalidade crítico-reflexiva. 
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 Fig. 5.1. Visão integrada do plano de estudos da Licenciatura em Ensino Básico do 1.º Ciclo (UA)                         Fonte: Sá-Chaves, I. e Martins, I. (1998) 
 
 
 
5.2.3. Contexto funcional /referente micro 
 
 
Em função dos eixos que estruturam o presente estudo, cabe-nos ainda, numa perspectiva 
microssistémica, aludir ao contexto funcional no qual este se desenvolve: a área de Prática 
Pedagógica. 
Conforme o Decreto-lei n.º 344/89, a componente de Prática Pedagógica faz parte integrante dos 
programas de formação inicial de professores, prevendo-se uma aproximação progressiva do 
formando nos contextos de prática. Na Universidade de Aveiro, esta abordagem é desenvolvida 
de forma articulada, procurando-se estabelecer uma dialéctica entre teoria e prática. Embora não 
menosprezando os contributos fundamentais das outras disciplinas à compreensão da escola e das 
funções dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, são as seguintes disciplinas que melhor 
permitem uma compreensão integrada das epistemologias e das práticas desenvolvidas neste ciclo 
de ensino: 
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• Teoria e Prática Curricular (2.º ano) 
 
A disciplina de Teoria e Prática Curricular surge associada ao estudo acerca das concepções e 
práticas que constituem a profissionalidade docente. Conforme o programa da disciplina (2004/05 e 
2006/07) privilegiam-se três grandes áreas de reflexão e construção de conhecimento: 
 
 
A | Concepções acerca da profissionalidade docente 

 
 

a. Identificar diferentes concepções acerca da função “ser professor”. 
b. Reconhecer características pessoais e profissionais na função docente. 
c. Compreender a importância das competências do professor no sucesso dos alunos. 
d. Distinguir os perfis de competência do professor nos paradigmas de “racionalidade técnica” e 

de “racionalidade reflexiva e crítica”. 
e. Reflectir e consciencializar as opções pessoais no quadro das perspectivas possíveis. 

 
B | Concepções, evolução, implicações nos processos de ensino/aprendizagem: a análise 
multidimensional do currículo 
 

a. Identificar diferentes concepções acerca do conceito de currículo e relacioná-lo com os 
paradigmas de racionalidade técnica e racionalidade reflexiva e crítica. 

b. Reflectir sobre a possibilidade de uma análise multidimensional do conceito. 

 
C | A Criança e os contextos de envolvência: perspectivas curriculares na educação informal 
 
 

a. Identificar diferentes contextos de aprendizagem informal das crianças do 1.º ciclo do 
Ensino Básico e reflectir acerca da sua importância no desenvolvimento curricular formal 
(escolar): 

 
- Reconhecer a importância dessas experiências de socialização numa perspectiva 
de desenvolvimento integral das crianças 
- Compreender as implicações dessas vivências nas práticas curriculares dos 
professores 

 
b.  Analisar a legislação de regulação curricular para este nível de escolaridade e identificar 

princípios e paradigmas de formação que lhes estejam subjacentes. 
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• Prática Pedagógica e Projectos Educativos (3.º ano) 
 
 
A disciplina que, de forma mais imediata e sequencial, se articula com a de Teoria e Prática 
Curricular é designada por Prática Pedagógica e Projectos Educativos e pretende aprofundar a 
dimensão curricular instituinte face às exigências que se colocam ao professor deste ciclo de 
ensino: 
 

“Com esta disciplina [pretende-se] que os alunos, futuros professores, tenham oportunidade de 
realizar um tipo de observação e de reflexão sobre as múltiplas dimensões da actividade 
profissional no contexto das escolas do 1.º Ciclo, constituindo-se, assim, como primeiro 
momento de um processo que levará os futuros professores a uma participação activa nas 
escolas e a assumirem progressivamente a organização e gestão do processo de ensino e de 
aprendizagem no último ano do curso” (Tomaz, 2007: 159). 

 
• Prática Pedagógica (4.º ano) 

 
O último ano da Licenciatura comporta a disciplina de Prática Pedagógica, com carga horária de 18 
horas semanais, de compromisso e responsabilização progressiva dos formandos pelo exercício de 
funções docentes.  
 

• Seminário (4.º ano) 
 
Esta disciplina, também anual, entrosa-se com a disciplina de Prática Pedagógica possibilitando aos 
formandos a experienciação mais directa dos processos de investigação relacionados com a prática 
em contexto.  
 
Uma vez que um dos focos deste estudo se centra na supervisão da formação no âmbito da 
disciplina de Prática Pedagógica, parece-nos relevante relembrar que as estratégias de formação e 
de supervisão se inscrevem no cenário que Sá-Chaves (2002a) veio a designar de “cenário 
integrador” e ainda nos princípios e filosofias de formação que também já destacámos 
anteriormente. 
Assumindo que esta disciplina tem uma dinâmica própria, no ano lectivo de 2001/02 procedeu-se à 
elaboração de um documento estruturador que explicita os seus princípios conceptuais e 
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organizacionais14. Assim, em conformidade com esse documento, a Prática Pedagógica tem como 
finalidades de formação: 
 

• Aprofundar o quadro conceptual próprio da intervenção da prática pedagógica 
nomeadamente através da conceptualização do conhecimento profissional do professor como um 
todo multidimensional; 

• Permitir ao formando a tomada de consciência do seu processo individual de 
desenvolvimento quer na dimensão pessoal, quer na dimensão profissional que decorrerá numa 
relação de estimulação reflexiva constante que visa a consciencialização dos factores de 
sucesso/insucesso para, a partir dela, reorganizar as suas acções futuras; 

• Proporcionar situações de cruzamento e partilha das diferentes perspectivas de outros 
intervenientes significativos e/ou com responsabilidade no processo de formação, com vista ao 
desenvolvimento da competência (meta) reflexiva; 

• Estimular os níveis de auto-implicação na (re)construção continuada do seu próprio 
conhecimento através do exercício de um pensamento crítico que o leve à produção de um 
conhecimento para a acção que lhe seja próprio e legitimável; 

• Assegurar a dimensão afectiva no relacionamento supervisivo, valorizando os 
desempenhos positivos e bem sucedidos e sem atribuir à ocorrência de erro um carácter punitivo. 
 

De acordo com estas orientações, e com o intuito de proporcionar aos formandos experiências nos 
contextos de prática, estes são integrados em núcleos de estágio com três ou quatro elementos e 
colocados em escolas do 1.º Ciclo protocoladas com a Universidade de Aveiro. Prevendo o modelo 
organizacional da disciplina que todos os núcleos de estágio mudem de contexto pedagógico no 
final do primeiro semestre, de modo a vivenciarem experiências diferenciadas, as escolas 
encontram-se localizadas em diferentes contextos sócio-culturais e organizacionais. Com efeito, 
trata-se também, conforme Tomaz (2007: 162), de proporcionar aos formandos “oportunidades para 
o desenvolvimento de competências de intervenção que lhes permitam trabalhar, quer com 
conteúdos específicos das várias áreas curriculares com diferentes níveis de complexidade, quer 
com crianças com diferentes níveis de desenvolvimento”. 
Há ainda a considerar que, no contexto desta disciplina, o exercício de funções docentes é também 
progressivo. O formando evolui de uma responsabilização colectiva dos processos de ensino para 

                                                           
14 Sá-Chaves, I. coord (2001). Documento estruturador da disciplina de Prática Pedagógica (cf. anexo 5.1, final da tese). 
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uma autonomia que lhe permita responsabilizar-se individualmente pelas situações de prática. 
Nesse sentido, e assumindo complexidade crescente, parte-se de abordagens de “natureza 
monodisciplinar” para abordagens curriculares de tipo interdisciplinar.  
Além das situações de prática, o documento estruturador da disciplina faz referência à reflexão 
sistemática mediadora dos processos de construção de conhecimento profissional: 
 

“(…) cada grupo de estágio tem uma hora semanal de reflexão pré e pós activa da 
responsabilidade da supervisora cooperante com o objectivo de integrar e apoiar, de forma 
pessoal, os alunos futuros professores nas estratégias de intervenção que estes venham a 
desenvolver, ou tenham desenvolvido, e uma hora semanal de reflexão intra e/ou inter núcleos, 
da responsabilidade da supervisora da universidade com o objectivo de desenvolver as 
competências reflexivas (e meta-reflexivas) dos formandos, contribuindo assim para o seu 
desenvolvimento pessoal e pré-profissional, e permitindo igualmente a regulação continuada de 
formação de todos os participantes”.  

 
Face ao exposto, a qualidade da supervisão dos processos formativos é perspectivada como 
fundamental ao desenvolvimento integral do futuro professor, nomeadamente à promoção e 
desenvolvimento de um tipo de profissionalidade crítico-reflexiva (e meta-reflexiva), consciente, 
informada e contextualizada, que possa responder mais adequadamente à singularidade das 
situações. 

 

5.3. Natureza do estudo 

 
As mudanças decorrentes da ruptura epistemológica com os designados “paradigmas da 
simplificação” (Morin, 1991, 2004) e o diálogo que nos parece convergir no reconhecimento da 
importância de uma abordagem do tipo complexo, reflectiu-se no processo de desenho e 
modelização da investigação, nomeadamente na delineação e organização da metodologia, dado 
que considerámos não apenas a caracterização parcelar dos subsistemas que interactuam entre si 
(sociedade, escola, alunos, professores…), mas também a compreensão das relações e das 
emergências que decorrem das respectivas dinâmicas, contingências e compromissos da acção 
formativa, bem como dos processos da sua regulação supervisiva e curricular. Procurámos, por 
assim dizer, conhecer, interpretar e compreender as relações entre os processos formativos, a sua 
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supervisão curricular ao nível institucional e os possíveis resultados traduzidos nas concepções e 
práticas dos professores já formados na Universidade de Aveiro.   
Coerentemente com os pressupostos anteriormente referidos, o estudo é desenvolvido numa 
abordagem de tipo qualitativo (Bogdan e Biklen, 1994), integrando métodos mistos na recolha e 
análise dos dados. 
As características do objecto de estudo, permitem-nos identificá-lo como um estudo de caso (Yin, 
1991; Marcelo Garcia, 1991; Lessard-Hébert, Goyette e Boutin, 1994; Sá-Chaves, 1994; Pardal e 
Correia, 1995; Creswell, 2003; Chizzotti, 2003; Muijs, 2004) centrado na formação de professores 
do 1º ciclo do Ensino Básico, incidindo particularmente na compreensão dos perfis de formação 
de todos os ex-alunos/professores que já completaram o curso correspondente ao grau académico 
de Licenciatura, conferido na Universidade de Aveiro, desde o ano lectivo de 1998/1999.  
Neste sentido, trata-se de uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 
debruça sobre uma situação específica, que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 
descobrir o que há nela de mais essencial e característico (Ponte, 1994). Ou seja, de identidade 
própria, procurando de igual modo, reconhecer-lhe princípios que possam ajudar a uma 
reflexão mais genérica e menos situada. 
Tal como refere Yin (1994), este tipo de estudo (de caso) focaliza-se num contexto real, retirando 
partido de fontes múltiplas de evidência, razão pela qual tem em consideração uma orientação 
teórica bem delineada, que serve de suporte à formulação das respectivas questões e instrumentos 
de recolha de dados e de guia na análise dos resultados. 
Alguns autores referindo-se ao desenho investigativo de “estudo de caso”, entre os quais Bell (1997: 
24), chamam a atenção para “o facto da generalização estatística não ser geralmente possível e, 
desse modo, questionam o valor do estudo de acontecimentos individuais”. No entanto, a posição 
assumida por Bassey (1981: 85) também parece relevante, se os estudos de caso “forem 
prosseguidos de forma sistemática e crítica, se visarem o melhoramento da educação, se forem 
relatáveis e se, através da publicação das suas conclusões, alargarem os limites do conhecimento 
existente”. Isto é, uma generalização analítica, passível de se constituir como referência a outras 
situações (Yin, 1994). Ainda que os estudos de caso sejam, muitas vezes, de natureza qualitativa 
na recolha e tratamento dos dados, podem igualmente centrar-se no exame de determinadas 
propriedades, das suas relações e das suas variações e recorrer também a métodos quantitativos 
(De Bruyne, 1975), tal como acontece no presente estudo. Este duplo recurso (encarado como um 
complemento ou integração) é designado por diversos autores como método misto (Brannen, 2002; 
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Creswell, 2003; Muijs, 2004; Bryman, 2006) e é entendido como uma abordagem flexível, em que 
são os objectivos do estudo que orientam a investigação e não posições epistemológicas pré-
determinadas: 
 

“a flexible approach where the research design is determined by what we want to find out rather 
than by any predetermined epistemological position” (Muijs, 2004: 9).  

 

Na opinião de Bogdan e Biklen (1994), tanto os métodos qualitativos como quantitativos podem ser 
utilizados e combinados, de forma intencional e estratégica, nos processos investigativos, 
dependendo das finalidades do próprio estudo. Esta perspectiva vem ao encontro daquilo que 
Alvesson e Skoldberg (2004) chamam de abordagem mais reflectida e reflexiva na investigação em 
Ciências Sociais e Humanas.  
No presente estudo, e partilhando esta lógica de articulação metodológica, integrámos diferentes 
métodos e técnicas que concorrem para um mesmo fim: compreender o objecto em estudo nas 
suas múltiplas inter-relações, traduzidas quer nos objectivos delineados, quer nas questões de 
pesquisa que orientam os percursos da investigação.  
 
 
5.4. Objectivo geral do estudo 
 
 
A compreensão dos objectivos que cada estudo se propõe é uma questão fulcral no desenho da 
investigação, principalmente no que se refere à especificação das questões orientadoras. No caso 
presente, o objectivo mais geral pode enunciar-se na seguinte formulação: 

 

Aprofundar o conhecimento acerca dos sistemas de formação e dos perfis de 
profissionalidade de professores do 1.º CEB, cujas características de 
monodocência pressupõem um perfil de competências específico. 
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5.5. Questões orientadoras do estudo 
 
 
Tal como nos parece ter ficado claro no enquadramento teórico do estudo, as mudanças que 
caracterizam as sociedades actuais, colocam novos desafios à educação e, particularmente, aos 
professores. De acordo com Postic (2007), as tendências investigativas mais actuais perspectivam a 
formação como elemento fundamental no desenvolvimento dos profissionais de educação. Assim, a 
questão mais genérica orientadora da investigação, pode também ser enunciada do seguinte modo: 

 
Como formar professores cujas competências assegurem o desenvolvimento 
integral dos alunos, considerando como pilares desse desenvolvimento os 
(novos) saberes estruturantes para todos os cidadãos abrangidos pela 
escolaridade básica (1.º ciclo)? 

 
Os três eixos investigativos subentendidos nesta questão – saberes básicos dos alunos, “novas” 
competências e formação de professores – indiciam, por sua vez, as seguintes questões 
específicas de pesquisa: 

 
1. Quais os novos saberes básicos que os estudos mais recentes reconhecem como 

devendo integrar o perfil de cidadania comum a todos os alunos à saída da escolaridade 
básica? 

2. Quais e qual a natureza das novas competências dos professores do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico responsáveis, no exercício da sua profissão, pelo desenvolvimento desse 
perfil? 

3. Quais os princípios e características paradigmáticas dos sistemas de formação que se 
julgam potenciar a qualidade dessa mesma formação? 

 
Estas três questões específicas de investigação remetem-nos para uma última questão, de natureza 
meta-reflexiva: 

 
4 - Quais os contributos deste estudo para a: 
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4.1 - Melhoria de qualidade da formação de professores do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico? 

4.2 - Regulação curricular da formação inicial para este ciclo do Ensino Básico 
na Universidade de Aveiro? 

 
 

5.6. Pressupostos 
 
 
Tal como se depreende do objectivo geral, e das questões que procuram operacionalizá-lo, parte-se 
do pressuposto segundo o qual diferentes ambientes formativos conduzem a diferentes perfis 
de competência pessoal e profissional para o exercício das funções de docência. Ou seja, 
acredita-se e reconhece-se a importância de ambiências formativas e respectivas culturas na 
estimulação e activação dos factores de qualidade da sua formação pessoal e profissional.  



CAPÍTULO SEIS 
 
 

 
 
 
 
 
MODELIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTUDO EMPÍRICO 
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Introdução 
 
 
Foi em consonância com os pressupostos e indicadores provenientes dos enquadramentos teórico 
e metodológico, já anteriormente apresentados, que configurámos o estudo empírico. 
Em linhas gerais, considerámos três momentos estruturantes que, não acontecendo linearmente 
no “eixo da temporalidade” (Jessop, 2005), reforçam as dimensões complexa e sistémica do estudo, 
por considerarem a possibilidade de emergências e por se compreenderem numa lógica de 
recursividade. 
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6.1. Modelização e operacionalização do estudo empírico: das contingências e das suas 
possibilidades 
 
 
Relativamente à modelização e subsequente operacionalização do estudo, é possível estruturá-lo 
em três momentos que passamos a explicitar. 
 

• Primeiro momento 
 
Um primeiro momento alicerçou-se na pesquisa, no levantamento e sistematização de referenciais 
teóricos, com vista a enquadrar o estudo e servir de orientação na modelização da sua dimensão 
empírica e na interpretação da informação recolhida.  
Para a construção deste referencial estruturante foram desenvolvidos dois tipos de procedimento: 
(a) revisão de literatura e sua sistematização e ainda (b) o aprofundamento da compreensão 
acerca do processo supervisivo na formação inicial de professores na Universidade de 
Aveiro. 
 
(a) Revisão de literatura 
 

Quanto a este procedimento baseámo-nos na sistematização do aporte conceptual e teórico de 
reflexão e pesquisa, procurando caracterizar o estado da arte, no que se refere às questões que 
sustentam a lógica, a coerência e a consistência do estudo. Nesse sentido, consultámos um acervo 
variado de fontes documentais, do qual destacamos: 
 

• Revistas de especialidade; 

• Actas de conferências;  

• Dissertações e teses; 

• Livros; 

• Documentos legislativos (nacionais e internacionais); 

• Documentos institucionais e de associações de referência (UNESCO, OCDE, 
EURYDICE, COUNCIL OF EUROPE); 

• Jornais; 

• Revistas de espectro generalista. 
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No seu conjunto, estas fontes permitiram um levantamento dos referenciais procurados e dos quais 
resultaram alguns indicadores que facilitaram a modelização do estudo empírico, a construção dos 
instrumentos de inquirição e, num primeiro momento, a contextualização da informação recolhida. 
Como pretende ilustrar a figura 6.1., a revisão de literatura aconteceu em fases não 
necessariamente lineares: uma de pesquisa generalista – searching –, de acordo com os principais 
eixos do estudo; outra de aprofundamento – assessing – e, por fim, uma fase de sistematização e 
integração das pesquisas – integrating –, culminando com a apresentação escrita da tese. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Fig. 6.1. Fases de processamento da informação na revisão 
de literatura.                Fonte: http://www.gwu.edu/~litrev/i01.html 

 
 
(b) Aprofundamento da compreensão acerca do processo supervisivo na formação inicial de 
professores (na Universidade de Aveiro) 

 
Quanto ao segundo procedimento a que anteriormente aludimos, participámos informalmente nas 
reuniões de reflexão de três núcleos da disciplina de Prática Pedagógica, do 4.º ano da Licenciatura 
em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, sob orientação de uma das professoras supervisoras 
institucionais, duas vezes por semana, ao longo de todo o ano lectivo de 2006/2007.  
Este tipo de participação assemelha-se à técnica de “observação participante” que, segundo 
Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994: 155-156), “é uma técnica de investigação qualitativa 
adequada ao investigador que deseja compreender um meio social que, à partida, lhe é estranho ou 
exterior e que lhe vai permitir integrar-se progressivamente nas actividades das pessoas que nele 
vivem; descobrir o sentido, a dinâmica e os processos dos actos e acontecimentos”.  
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Naturalmente que, no caso presente, não se verificava esta relação de exterioridade, uma vez que, 
ainda na condição de aluna (em situação de estágio), se havia participado e experienciado este 
ambiente de supervisão. 
 

• Segundo momento 
 
No processo de desenvolvimento deste estudo, podemos identificar como um segundo momento, a 
construção, validação e aplicação de dois tipos de instrumento de inquirição: o questionário e a 
entrevista. 
 
(a) Questionário  
 
No que se refere ao questionário1, a sua aplicação foi feita à totalidade dos professores licenciados 
em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, pela Universidade de Aveiro, desde que a substituição 
através de um novo plano de estudos, passou a conferir grau de Licenciatura, no ano lectivo de 
1998/1999.  
Tendo em atenção as questões de dispersão e mobilidade geográficas características da profissão 
docente, este instrumento pareceu-nos a melhor técnica a utilizar, não obstante as reservas acerca 
das habituais taxas de retorno que se apresentam com frequências relativamente baixas (Muijs, 
2004). Por outro lado, as vantagens apresentadas por diversos autores relativamente ao uso de 
questionários para recolha de informação, destacam-no como um método familiar aos 
respondentes, relevando a possibilidade de o preencherem de acordo com as suas conveniências 
e/ou tempo que precisam para pensar. Neste caso, os questionários foram remetidos via postal, 
tendo em consideração as informações gentilmente disponibilizadas pelos Serviços Académicos da 
Universidade de Aveiro2 que, num efeito de snow ball, fomos actualizando, pelo contacto com os 
professores e destes com outros e assim sucessivamente, o que permitiu alargar o espectro de 
contactos possíveis. Outro dos caminhos que empreendemos na tentativa de chegar aos potenciais 
respondentes, consistiu na pesquisa em listas de concurso docente para o Continente, Ilhas e 
Países de Língua Oficial Portuguesa, o que significou a localização de algumas das escolas em que 
os professores trabalhavam e, consequentemente, o envio dos questionários para a “morada da 
instituição escolar”, num esforço de chegar ao maior número possível de elementos.  
                                                           
1 Cf. Anexo 6.1 (final da tese). 
2 Ficam registados os nossos agradecimentos pela colaboração institucional. 
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Quanto ao processo de construção do questionário, este envolveu várias fases, baseando-se 
essencialmente nos fundamentos teórico-conceptuais que enquadram o estudo e que permitiram a 
sua conceptualização. Relativamente aos procedimentos de validação, o questionário foi revisto 
entre Maio e Junho de 2006 para aferir a sua consistência interna3. O painel para o seu processo de 
validação foi constituído por dez especialistas, cujas áreas de especialização são as seguintes: 
 

• Três supervisoras institucionais responsáveis pela disciplina “Prática Pedagógica” do 
Curso de Licenciatura em ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico, da Universidade de Aveiro. 

• Uma professora cooperante, supervisora da disciplina de “Prática Pedagógica” do 
Curso de Licenciatura em ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico, da Universidade de Aveiro. 

• Uma coordenadora do 1.º Ciclo do Ensino Básico, de uma instituição particular. 

• Três ex-alunos da Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

• Uma especialista em procedimentos estatísticos, docente na Universidade de Aveiro. 

• Uma especialista em Supervisão da Formação, docente e investigadora na 
Universidade de Aveiro, ao longo de todo o processo. 

 
As notas de validação permitiram-nos construir o quadro 6.1., no qual são evidenciadas as questões 
que, de acordo com cada elemento do painel, mereceriam pequenos reajustes.  
 

 Elementos do painel de validação do instrumento “questionário” 
 

AR CT IB CM JD AT JB MD EC ISC  
          

 Introdução •         
1          
2   •       
3 •         
4 • •   •  •   
5.1  • • • • • •   

Bl
oc

o 
1 

5.2.          
6.1 •   •  • •  • 
6.2 • •  •      
6.3          
6.4  •        
6.5 • •      •  

Bl
oc

o 
2 

6.6 •         
7.1  • •  • • •   
7.2 •        • 
7.3  •        Bl

oc
o 

3 

7.4 • •        

Sugestões 
ao longo do 
processo 
 
Acrescentar 
uma questão 
prospectiva 
(formação a 
disponibilizar 
pela UA) 

                                                           
3 As notas da validação podem ser consultadas na íntegra no anexo 6.2 (CD-Rom). 
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7.5        • • 
7.6 •     •  •   
7.7  •    • • • • 
8.1        • • 
8.2 •     •    
8.2.1          
8.3  •  •      
9          
9.1  • •   • • •  
9.2  •        

Bl
oc

o 
4 

10        • • 

 

 
Quadro 6.1. Contributos para a validação do questionário 

 
 
Todos os elementos que se disponibilizam a colaborar na validação do questionário, fizeram 
referência à sua apresentação cuidada e apelativa, alertando para o facto de ser um pouco extenso. 
As principais considerações para a melhoria do instrumento oscilaram entre a inteligibilidade de 
algumas perguntas e a adequação das escalas utilizadas com vista ao tratamento posterior dos 
dados.    
 
Em relação aos procedimentos de administração, o questionário foi enviado a 230 professores 
(amostra I), em Setembro de 2006. 
O tratamento dos dados recolhidos conjugou procedimentos estatísticos (com apoio do software 
SPSS) e análise de conteúdo (utilizando algumas das potencialidades do software Nud*ist). 
 
(b) Entrevista semi-estruturada  
 
No sentido de obter uma perspectiva mais global sobre o objecto de estudo foram entrevistadas 
quatro supervisoras. As entrevistas decorreram entre Fevereiro e Março de 2007, depois do guião4 
ter sido disponibilizado e negociado com cada uma das entrevistadas. Para a sua elaboração, 
tivemos em atenção, sobretudo, as sugestões de Bordieu (1998): o aporte teórico, ou seja, a 
pesquisa bibliográfica que sustenta o estudo, a selecção dos indivíduos a entrevistar, o propósito da 

entrevista (tema e seus objectivos), o estabelecimento dos meios de comunicação (oral) e 
verificação de possíveis suportes de registo (gravador áudio) e a própria validação crítica do guião 
da entrevista. Assim, e de acordo com as sugestões de Lopes (2007a: 24), o guião da entrevista 

                                                           
4 Cf. Anexos 6.3 e 6.4 (final da tese). 
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englobava, “para além de uma visão autobiográfica que permite caracterizar o sujeito, também 
dimensões específicas relativas à sua formação e à sua profissão”. 
Ainda relativamente ao processo, privilegiámos uma entrevista de tipo semi-estruturado, por ser 
uma abordagem mais flexível, na qual o investigador tem algum controlo na sua direcção. Embora 
as questões estejam pré-delineadas, ao longo da entrevista há possibilidade de uma gestão flexível 
e consensual entre os intervenientes no processo, gerindo a comunicação com atenção à 
imprevisibilidade do discurso. 
Todas as entrevistas foram registadas em suporte digital e transcritas posteriormente, tendo em 
consideração os contributos de Freebody (2004) para este processo, tentando aproximar a 
oralidade do registo escrito, sem contudo o alterar e/ou descaracterizar. Sempre que pertinente, 
retirámos das transcrições as redundâncias verbais ou “tiques” linguísticos, no sentido de dar uma 
maior legibilidade aos discursos (Boni e Quaresma, 2005: 78). Transcritas, atentámos na sua 
relevância comparativamente com os objectivos delineados para o estudo, ou seja, a amplitude das 
respostas e seu contributo para o aprofundamento das questões do estudo. O tratamento destes 
dados incidiu na análise de conteúdo, utilizando algumas das funcionalidades do software Nud*ist, 
podendo ser consultadas na íntegra em anexo. 
A técnica da entrevista pode, segundo diversos autores (Ghiglione e Matalon, 1995; Campenhoudt e 
Quivy, 1998; Wilkinson e Birmingham, 2003), assumir-se como um método complementar aos 
questionários ao suscitar um conjunto de discursos individuais. É nesse sentido que Bell (1997: 118) 
refere que este tipo de instrumento permite “consolidar as respostas obtidas nos inquéritos por 
questionário”.  
Ao contrário destes, cujas taxas de retorno são normalmente baixas, o índice de respostas das 
entrevistas é, como facilmente se compreenderá, mais alargado. Segundo Boni e Quaresma (2005), 
isto deve-se ao facto das pessoas aceitarem mais facilmente falar sobre as suas experiências, 
expectativas, motivações, do que fazê-lo por escrito. Conforme reforça Machado Pais (1993: 61) “a 
função da entrevista é chegar ao desconhecido, ao não visto ou, melhor dizendo, somente ao 
entrevisto. O entrevisto é justamente o visto imperfeitamente, o mal visado, o apenas previsto, ou 
pressentido numa tentativa de recolha de mais informação”. Reconhecem-se nestas formulações 
aspectos directamente conotados com a perspectiva da complexidade, no sentido de uma melhor 
compreensão dos fenómenos em estudo, nas suas dimensões menos claras e menos objectivas.  
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• Terceiro momento 
 
Um terceiro momento centrou-se na elaboração, reaferição e validação dos instrumentos de 
análise, tratamento e sistematização da informação num processo que conjugou os contributos 
referenciais provenientes da pesquisa bibliográfica e do enquadramento teórico (indicadores de 
qualidade) e os contributos emergentes no decurso do estudo empírico. 
 
 
 



CAPÍTULO SETE 
 
 

 
 
 
 
 
DOS QUESTIONÁRIOS E DAS ENTREVISTAS 
Descrição dos procedimentos utilizados 
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Introdução 
 
No tratamento da informação recolhida através de entrevista e de questionário, e no que se refere 
às questões abertas de ambos os instrumentos, privilegiaram-se as técnicas de análise de 
conteúdo. Relativamente às questões fechadas do último instrumento referido, utilizam-se 
procedimentos estatísticos para sistematizar e analisar a informação. Em ambos os casos, e 
como pretende evidenciar a figura 7.1., os softwares informáticos foram uma mais-valia na e para a 
análise da informação recolhida. 

PROCEDIMENTOS 

QUESTIONÁRIO 

Análise de conteúdo Procedimentos estatísticos 

ENTREVISTA 

Análise de conteúdo 

SPSS 

Nud*ist

 
Fig. 7.1. Procedimentos utilizados no tratamento da informação recolhida 

 

 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (1998: 222), “a utilização de computadores transformou 
profundamente a análise dos dados”. Sendo esta ideia também partilhada por nós, recorremos a 
dois programas de apoio à sistematização dos dados, respectivamente Nud*ist1 e SPSS versão 15, 
considerados poderosas ferramentas que permitem realizar operações complexas e visualizar 
resultados de forma muito imediata (Muijs, 2004; Pereira, 2004; Pestana e Gageiro, 2005).  

                                                           
1 Segundo Ferreira e Machado (s.d.), o programa NUD•IST enquadra-se nas técnicas que desenvolvem um tipo de 
análise qualitativa, nomeadamente análises temáticas. É sobretudo uma forma de análise relacional com uma vertente 
estatística muito limitada. A associação e a subdivisão de categorias são as suas operações mais importantes. 
Com estas podemos desmontar o texto, em função do encadeamento dos núcleos de sentido e da forma como estes se 
hierarquizam. O NUD•IST, através do seu sistema interactivo, dá ao investigador o mérito de conduzir reflexivamente 
toda a análise. As virtudes e potencialidades do NUD•IST emergem, sobretudo, da interacção quando trabalhamos com 
material muito extenso ou em grande quantidade (cf. http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie94/II_310_314.html). 
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Convém salientar, em conformidade com Gibbs (2002: 11), que os programas não “lêem” a 
informação, nem pensam pelo investigador, sendo o pensamento deste que introduz a 
inteligibilidade capaz de dar sentido à informação contida nos discursos das pessoas inquiridas. 

Deste modo, a análise é sempre fruto das interpretações das relações de qualidade, remetendo 
para as abordagens de natureza hermenêutica.  
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7.1. Os procedimentos estatísticos no tratamento da informação recolhida por questionário 
 
A Estatística é, cada vez mais, uma metodologia de investigação científica necessária a todas as 
áreas do conhecimento. Segundo Pestana e Velosa (2006: 17), “é a ciência que se ocupa da 
obtenção de informação e do seu tratamento inicial (ordenação, cálculo de características 
amostrais, representações gráficas) ”, com a finalidade de, através desses resultados, inferir de uma 
amostra para a população do estudo (por exemplo, decisão sobre hipóteses e relacionamento de 
variáveis).  
A Estatística é, por assim dizer, um instrumento que possibilita a “leitura” da informação na sua 
formulação mais genérica e a sua transformação num outro sistema informacional mais preciso e 
referenciado aos objectivos que presidem à sua análise. Nesse sentido, e um pouco à semelhança 
da análise de conteúdo (do discurso), passa-se de um aparente caos ordenado a uma nova 
construção de sentido. Conforme Moore (1997), os dados são números, mas são números num 
determinado contexto que lhes conferem um sentido particular. 

• População e amostra 

Neste estudo, os questionários foram aplicados à totalidade dos professores licenciados em Ensino 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico (N=230), pela Universidade de Aveiro, desde que o curso passou a 
conferir o grau de Licenciatura. A amostra, que neste caso coincide com a população, foi constituída 
de forma não aleatória, tendo subjacentes objectivos precisos, também eles previamente definidos. 
A taxa de retorno dos questionários foi de noventa e quatro questionários, o que a aproxima dos 
40%, valor considerado razoável para este tipo de técnica. 

• Registo e codificação da informação recolhida 

No que se refere aos procedimentos de registo e de codificação da informação recolhida, foi 
construída uma matriz no programa SPSS, organizada em função das variáveis do próprio 
instrumento. Aos questionários devolvidos pelos professores, atribuiu-se um número de 
identificação, codificando e registando de seguida os respectivos dados na matriz construída para 
esse efeito. Segundo Pestana e Gageiro (2005), este procedimento de identificação dos 
questionários, permite facilmente identificar “erros de introdução ou de codificação de dados, ou 
ainda quando não existem respostas (missing values), ou também quando há observações 
aberrantes”, permitindo fazer a monitorização dos processos de análise. 
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• Tipos de variáveis e escalas de medida 

A escala de medida utilizada nas Ciências Sociais e Humanas, tal como afirmam Maroco e Bispo 
(2005: 21), é um conceito de grande importância, já que os estudos neste âmbito, e por questões de 
ordem prática, implicam geralmente a atribuição de números a observações. 
A escolha dos procedimentos de análise estatística adequados, torna necessário identificar as 
escalas ou níveis de medida das variáveis e, comummente, consideram-se quatro tipos: nominal, 
ordinal, intervalar e rácio. Uma vez que, no nosso estudo, as variáveis do questionário são do tipo 
qualitativo, importa abordar os dois primeiros níveis de medida considerados2.  
Segundo Pestana e Gageiro (2005: 36), numa escala nominal os elementos são atributos ou 
qualidades. Os números que são utilizados na codificação dos dados servem apenas para identificar 
os elementos. É o caso da variável género. Maroco e Bispo (2005) acrescentam que neste tipo de 
escala os números não gozam de qualquer tipo de propriedade aritmética, sendo que a única 
relação válida é a de identidade. 
Por seu lado, num tipo de escala ordinal, e em conformidade com Pestana e Gageiro (2005), 
apenas podem ser distinguidos diferentes graus de um atributo ou variável, caso exista entre eles 
uma relação de ordem. Os números utilizados na codificação dos dados são associados de modo 
que essa relação de ordem se continue a manter. É o caso da variável classe etária. A relação de 
identidade mantém-se e acresce a relação de ordem. 

• Recodificação de variáveis 

Em algumas situações de análise da informação recolhida, foram produzidas variáveis secundárias, 
partindo de variáveis primárias do estudo.  
Estes processos de recodificação, segundo Pestana e Gageiro (2005), permitem, através da função 
transform compute do programa SPSS, criar novas variáveis, mais ajustadas ao estudo de 
determinadas características. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Para consultar a matriz utilizada, cf. Anexo 7.1 (CD-Rom). 

- 173 - 



PARTE DOIS                                                                                                                                ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO SETE                                                         Questionários e Entrevistas | descrição dos procedimentos utilizados 

 

• Da utilização da estatística descritiva e sua relação com os níveis de medida das 
variáveis em estudo  

De acordo com Pestana e Gageiro (2005: 35), a estatística descritiva centra-se no estudo de 
características não uniformes das unidades observadas e utiliza-se para descrever os dados através 
de indicadores chamados estatísticas. Em conformidade com a tendência paradigmática que 
informa este estudo (perspectiva complexa), partimos de uma análise descritiva e univariada dos 
dados recolhidos para podermos ter uma percepção global da informação, sendo esta uma fase 
considerada por Pestana e Velosa (2006: 81) como um passo absolutamente necessário à análise 
da informação recolhida. Também segundo Pestana e Gageiro (2005: 45), a análise univariada da 
informação recolhida refere-se ao estudo descritivo de cada variável3 per si, abrangendo as 
estatísticas adequadas à interpretação dos dados, a sua apresentação gráfica, a análise das não-
respostas (geralmente quando esta taxa é superior a 20%) e a possível identificação de 
observações aberrantes (outliers). A informação descritiva relevante para variáveis nominais refere-
se, ainda de acordo com Pestana e Gageiro (2005: 54), às frequências simples (frequências 
absoluta e relativa) e às categorias mais frequentes na colecção de dados, tais como a moda ou a 
classe modal. 

Relativamente à informação descritiva relevante para variáveis ordinais, e conforme os autores 
anteriormente referidos (idem, ibidem), esta diz respeito às frequências simples, às frequências 
acumuladas, à moda e às estatísticas de ordem (quartis e percentis).  
Neste estudo, e tendo em consideração a natureza dos dados recolhidos utilizaram-se, em casos 
esporádicos, medidas de localização de tendência central para descrever a informação recolhida. 
De acordo com Maroco e Bispo (2005: 31), estas medidas “permitem caracterizar a ordem de 
grandeza das observações, caracterizando o valor central e/ou médio das observações”, como se 
verifica nos casos da média4, da mediana5 e da moda6. De modo a complementar a informação 
sistematizada, utilizaram-se também algumas medidas de dispersão como a amplitude. 

                                                           
3 Segundo Ketele e Roegiers (1999: 92) uma variável pode ser caracterizada como “uma quantidade ou uma qualidade 
susceptível de flutuação” podendo, nesse sentido, assumir diferentes valores ou modalidades.  
4 Conforme Pardal e Correia (1995: 108), a média aritmética “é uma medida de localização que configura o centro de 
gravidade da respectiva ordenação de dados. É calculada a partir de todos os elementos de um sistema de valores 
concretizados pela amostra”. No caso de dificuldade de acesso ao rol de dados (dados classificados), “parte-se da 
hipótese básica da tabulação, recorrendo-se à marca de classe para efeitos de cálculo da média”. Uma das 
desvantagens apontadas por alguns autores à utilização da média tem a ver com a sensibilidade a possíveis valores 
excêntricos (outliers) presentes na colecção de dados. 
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• Da estatística inferencial como contributo para a construção de conhecimento 
contextualizado 

 
Conforme Pestana e Gageiro (2005: 35), a estatística inferencial permite, com base nos elementos 
observados, tirar conclusões para um domínio mais vasto de onde esses elementos provieram. 
Trata-se, nesse sentido, de uma análise confirmatória de dados, em função das questões 
orientadoras do estudo e das emergências provenientes da análise descritiva. Em estatística, a 
inferência parte da formulação de testes de hipóteses que nos permitem fundamentar hipóteses 
acerca de parâmetros populacionais, com uma determinada probabilidade de erro. Segundo Maroco 
e Bispo (2005: 109), os testes de hipótese têm por objectivo “refutar (ou não) as hipóteses 
colocadas, com base em estimativas obtidas em amostras, e com um determinado risco ou 
probabilidade de erro conhecido e fixado a priori”.  
De um modo geral, a formulação de um teste de hipóteses preconiza a formulação das hipóteses a 
testar: a hipótese nula, que defende não haver efeito significativo entre variáveis (independência) e 
a hipótese alternativa, representando uma desigualdade que equaciona uma possível dependência 
entre as variáveis a testar. Para rejeitar (ou não) qualquer uma das hipóteses em questão, há que 
considerar a região de rejeição do teste de hipóteses. Neste estudo, consideramos essa região 
bilateralmente (teste bilateral), com um valor de significância (p-value) a 0,05.    
Temos ainda de atender à escolha dos testes estatísticos, uma vez que é necessário ter em conta o 
tipo de escala associada a cada variável. Nesse sentido, apresentamos parte do quadro sugerido 
por Pestana e Gageiro (2005: 37) que nos auxiliou nessa decisão. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
5 A possibilidade de ocorrência de valores excêntricos nas colecções de dados leva ao interesse de medidas de 
localização resistentes que sejam insensíveis a esses comportamentos da variável. A mediana (Me) define-se pela sua 
posição na sucessão ordenada de dados, configurando o centro posicional: efectua uma partição da distribuição de 
dados, deixando igualmente antes de si e depois de si cinquenta por cento dos dados. A mediana pode ser calculada 
também no caso de dados classificados. Nesta situação, o cálculo faz-se a partir das frequências acumuladas. Quando 
o valor da mediana é muito diferente da média, é aconselhável considerar sempre a mediana como valor de referência 
mais importante, pois a média aritmética pode ser distorcida por valores discrepantes. 
6 A moda (Mo) define-se como o valor mais frequente de uma colecção de dados não classificados. Quando se trata de 
dados classificados, considera-se a classe modal aquela que apresenta a frequência mais elevada. 
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ESCALA Nominal Ordinal 
Nominal   

Qui-Quadrado 
Fisher 
Odds ratio 
Anacor 
MCA 

 

Ordinal  
Qui-Quadrado 
Kolmogorov-Smirnov 
Mann Whitney 
Kruskal-Wallis 

 
Kappa de Cohen 
Ró Spearman 

 
Quadro 7.1. Escala e testes estatísticos (adaptado de Pestana e Gageiro, 

2005) 
 
Em conformidade com a revisão de literatura, é também nossa convicção de que uma abordagem 
descritiva dos dados é fundamental para a emergência de questões relacionadas com os eixos 
temáticos orientadores do estudo e cujo aprofundamento requer os contributos da estatística 
inferencial. Assim, a primeira análise dos dados surge associada à identificação de possíveis 
padrões e/ou questionamentos, patenteados no conjunto da informação recolhida. 
Tendo em consideração o tipo de variáveis em estudo e os pressupostos até aqui explicitados, para 
verificação das hipóteses e questionamentos emergentes da análise descritiva, utilizámos 
preferencialmente o teste do Qui-Quadrado que informa sobre a independência entre variáveis, 
mas nada diz sobre o grau de associação existente. Entre os principais pressupostos para aplicação 
deste teste, e conforme Pestana e Gageiro (2005: 129), é fundamental que nenhuma célula da 
tabela tenha frequência esperada inferior a 1 e que não mais do que 20% das células tenham 
frequência esperada inferior a 5 unidades. 
 

• Apresentação da informação 
 
Para apresentação da informação recorremos, preferencialmente, a quadros. De forma geral, estes 
foram construídos tendo por base os outputs desenhados pelo programa SPSS que, conforme 
Maroco e Bispo (2005), são interpretados na óptica da informação pertinente e necessária a 
disponibilizar ao leitor.  
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7.2. A análise de conteúdo como técnica de compreensão dos discursos: as entrevistas e as 
questões abertas do questionário  
 
Conforme Oliveira et al (2003), a análise de conteúdo tem sido uma das técnicas mais utilizadas 
para o tratamento de dados em pesquisas qualitativas, sendo um instrumento de análise 
interpretativa bastante antigo, já utilizada em 1787, nos EUA. A sua origem parece remeter-nos para 
as metodologias quantitativas, cuja lógica se baseia na interpretação do material de carácter 
qualitativo, em que o rigor é caracterizado pela (pretensa) objectividade dos números e medidas, o 
que a associa, numa primeira acepção, às lógicas positivistas. 
Como referimos anteriormente, ao longo do tempo, outras perspectivas epistemológicas e 
metodológicas foram surgindo, advindas de questionamentos emergentes próprios das Ciências 
Humanas e Sociais, como a História, a Linguística, a Sociologia, a Psicologia, a Filosofia, a 
Epistemologia, entre outras, adensando o debate entre as abordagens de tipo quantitativo e/ou 
qualitativo da investigação, passando-se a discutir a utilização da análise de conteúdo, tanto numa 
abordagem, como noutra. Para Bardin (1994), esta técnica pode ser utilizada de diferentes formas, 
esclarecendo a autora que, numa abordagem de tipo quantitativo, o que serve de informação é a 
frequência com que surgem certas características do conteúdo, enquanto que numa abordagem de 
tipo qualitativo é a presença ou ausência de uma dada característica de conteúdo e/ou conjunto de 
características no fragmento de mensagem que é considerado relevante. 
Segundo Pardal e Correia (1995: 72), a essência da análise de conteúdo “consiste genericamente 
numa técnica (…) através da qual se viabiliza, de modo sistemático e quantitativo, a descrição do 
conteúdo da comunicação”, pela (de)composição do discurso e identificação de representações 
para uma categorização dos fenómenos, a partir da qual se torna possível uma reconstrução de 
significados, de natureza qualitativa que apresentem uma compreensão mais aprofundada 
relativamente ao objecto em estudo. Para Silva e Gobbi (2005), estas técnicas constituem-se como 
uma “ferramenta para a compreensão da construção de significado que os actores sociais 
exteriorizam no discurso, uma vez que a informação na forma bruta precisa de ser preparada para 
se tornar utilizável na construção da compreensão do objecto de estudo”. 
Numa visão mais global, a análise de conteúdo ajuda a extrair do discurso produzido, o seu 
conteúdo manifesto e/ou latente. Nesse sentido, podemos considerá-la como um conjunto de 
técnicas de exploração de documentos que procura identificar os principais conceitos e/ou temas 
abordados em determinado (con)texto. 
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No entanto, para sermos mais claras, temos de dizer que a análise de conteúdo é, no fundo, um 
conjunto articulado de várias técnicas. Ou seja, existem diferentes formas de analisar um mesmo 
documento. Por exemplo, pode ser uma técnica mais qualitativa que dê maior importância aos 
temas e subtemas em que se divide determinado texto ou uma técnica mais quantitativa que 
enquadre as várias unidades do texto numa série de relações estatísticas. Tudo depende da 
selecção que cada investigador faz, em função do objecto que quer analisar e dos objectivos a que 
se propõe chegar. 
A análise de conteúdo permite desenvolver um arcabouço formal para a sistematização do discurso 
e, no momento de interpretar os dados, dá-se o entrelaçamento com o referente teórico, numa 
recursividade e dialogicidade próprias de um processo que não é linear, mas caracterizado pelos 
princípios inerentes ao paradigma da complexidade, como temos vindo a referir. 
Parece-nos que a análise de conteúdo aplicada a um certo discurso se mostra especialmente útil, 
quando as abordagens de análise solicitam encaminhamentos que oscilam entre as propostas da 
análise de conteúdo e da análise crítica do discurso, com vista à sua compreensão. Trata-se, na 
opinião de Rocha e Deusdará (2005: 306), de “perspectivar um novo espaço epistemológico, que 
admita rupturas e continuidades em relação a certas tradições”.  
Neste estudo, a análise de conteúdo incide sobre as respostas escritas dos licenciados que 
integram a amostra I e sobre as transcrições das entrevistas aplicadas à amostra de supervisores. 
Em ambos os casos, não obstante a natureza dos seus pressupostos, a análise é relativa a um 
corpus textual, que se aproxima do conceito de documento apresentado por Molina (1993: 60) e, 
segundo o qual, um documento é “tudo aquilo que devido à sua forma de relativa permanência pode 
servir para fornecer ou conservar informação”. Nesse sentido, a reescrita das respostas às questões 
abertas do questionário e a transcrição das entrevistas constituem-se como documentos/corpus 
textual, se tivermos em consideração, tal como refere Lopes (2007a: 19), “os quadros teóricos da 
enunciação e da pragmática”, em que os enunciados são considerados textos em sentido pleno, 
inscritos num interdiscurso cerrado, impregnados de questões históricas, sociais e intelectuais. E 
são exactamente estas questões que dão sentido à informação, conferindo-lhe uma coerência e 
inteligibilidade próprias do que se procura compreender.  
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7.2.1. A análise de conteúdo como um processo multidimensional espiralado 
 

as palavras distendem-se 
fendem-se  

às vezes dilaceram-se 
sob a carga 

sob a tensão 
escorregam, deslizam, definham-se 

declinam com imprecisão.7 

 
 
Do nosso ponto de vista, a análise de conteúdo de um determinado discurso, apresenta-se como 
uma espiral (cf. fig.7.2.), integrando três momentos fundamentais: a organização, a exploração e a 
interpretação do corpus textual.    
 
 

 

 Corpus textual 
 Organização 

Exploração 

Interpretação

Novas compreensões 

 

 

 

 

 

 Fig. 7.2. Análise de conteúdo como processo multidimensional espiralado 
 

 
7.2.1.1. A organização do corpus textual 
 
A organização do corpus textual corresponde, geralmente, à primeira etapa do processo de análise 
de conteúdo e consiste em tornar manipulável esse mesmo corpus. Baseia-se, regra geral, no 
processo de reescrita de respostas a questões abertas e/ou transcrição de entrevistas e 
observações. Em alguns casos, tal como no presente estudo, e como advogam Pardal e Correia 

                                                           
7 Elliot (1979), disponível em http://www.fundamentalpsychopathology.org/journal/nov5/6.pdf  
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(1995) e Muijs (2004), pode haver necessidade de proceder à quantificação de dados, de modo a 
viabilizar algumas das variáveis em estudo. 

 
 

7.2.1.2. A exploração do corpus textual 
 
A exploração do corpus textual é um processo interactivo e não necessariamente linear. É feita, tal 
como a designação sugere, através de exercícios, tentativas exploratórias com vista à compreensão 
das relações subentendidas nas interacções e compreende diferentes fases. 
 

• Imersão na leitura do corpus textual 
 
Numa primeira fase, a imersão na leitura realiza-se a partir do corpus textual, estabelecendo-se 
aquilo que Oliveira et al (2003) dizem ser as “várias idas e vindas entre o documento em análise e 
as anotações do investigador, até que comecem a emergir contornos das primeiras unidades de 

sentido (temas, conjuntos de palavras, por exemplo)”. Também nesta emergência se reconhece o 
princípio da imprevisibilidade característico da abordagem complexa.  
A leitura flutuante dos textos e a progressiva imersão nestes, assumem-se como procedimento 
característicos da actividade fenomenológica, que implica um esforço de colocar “entre parêntesis” 
as próprias ideias e teorias e exercitar uma “leitura” a partir da perspectiva do Outro, valorizando-a 
(Moraes, 2003: 193). 
Parte-se assim do pressuposto de que toda a “leitura” da informação é uma interpretação e, daí, o 
facto de existirem tantas leituras, quantos os sentidos que os sujeitos lhes possam atribuir. Um texto 
possibilita sempre uma multiplicidade de leituras, tanto em função das intenções dos investigadores, 
como das suas referências teóricas e dos campos semânticos em que estes se inserem8, e através 
dos quais constroem os seus pressupostos e hipóteses de trabalho.  
 
 
7.2.1.3. Os processos de categorização na construção da inteligibilidade do discurso  
 
                                                           
8 Num seminário dinamizado por Sadalla (2006), no DDTE (UA), esta questão foi abordada partindo de um livro de 
Leonardo Boff (1998), em que este nos coloca uma questão tão fundamental quanto existencial na relação do Homem 
com o mundo: “cada ponto de vista é a vista de um ponto”, isto para dizer que a construção de uma visão de mundo, por 
parte do sujeito, implica conhecer “de onde os seus pés pisam”, que é como quem diz, importa conhecer o background 
cultural e vivencial do sujeito.  
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• Da fragmentação do corpus textual: processo de desconstrução e unitarização 
 
A desconstrução e unitarização do corpus consistem num processo de aparente desintegração dos 
textos, destacando os seus elementos constituintes – processo que caracteriza os procedimentos 
de análise. Da desconstrução dos textos surgem as unidades de análise (também designadas de 
unidades de significado ou de sentido) que, segundo Laville e Dionne (1999), consistem em 
fragmentos do discurso manifesto como palavras, expressões, frases ou ideias referentes a temas 
definidos em função dos objectivos e dos eixos temáticos que nele se cruzam.  
No processo de fragmentação tende-se a descontextualizar e, por isso, é importante reescrever as 
unidades de análise, de modo a que expressem com clareza os sentidos construídos, a partir do 
contexto da sua produção, o que implica incluir alguns elementos de unidades anteriores ou 
posteriores dentro da sequência do texto original. 
Este processo de aparente desorganização gerada pela desconstrução é, de acordo com os 
princípios dos sistemas complexos, essencial para a emergência de novas relações que vão permitir 
novas compreensões. Isto quer dizer que é necessário alterar a ordem estabelecida, 
desorganizando a informação existente, levando o sistema texto aos seus limites. A unitarização é 
então um processo que produz desordem a partir de algo efectivamente ordenado.  
Conforme Moraes (2003: 196), o estabelecimento de novas relações entre os elementos unitários 
de base possibilita a construção de uma nova ordem, que representa uma nova compreensão em 
relação aos fenómenos investigados. É esta possibilidade de compreender de outro modo, que 
confere aos processos investigativos o seu valor heurístico, ou seja, de descoberta.  
 
 

• Da construção da auto-organização: os sistemas de análise e as suas 
propriedades 

 
 
A categorização é um processo de comparação constante entre as unidades definidas no processo 
inicial da análise, levando ao agrupamento de elementos semelhantes. Os conjuntos de elementos 
de significação próximos constituem as categorias e estas pretendem organizar os novos sentidos 
possibilitados pela fase de análise prévia. 
As categorias constituem um sistema complexo e este, trazendo já implicados os pressupostos 
teóricos e paradigmáticos que fundamentam a respectiva análise, pode ser delineado através de 
diferentes metodologias.  
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No presente estudo, os sistemas de categorias resultaram de uma combinação mista em que, 
gradativamente, as categorias definidas a priori foram sendo melhoradas pela emergência de novos 
elementos provenientes das sucessivas “leituras” do corpus textual. Trata-se, conforme Pacheco 
(2006), de um sistema de análise misto no qual, uma vez estabelecidas as unidades de análise, se 
procede à sua “distribuição” pelos sistemas de análise delineados. As categorias constituem, desta 
maneira, conceitos abrangentes que facilitam a compreensão dos fenómenos em estudo.  
É neste contexto que diversos autores (cf. Bardin, 1994 e Pacheco, 2006) advogam que um sistema 
de categorias deve ser construído em coerência com um mesmo continuum conceptual que constitui 
a estrutura do estudo, bem como representar adequadamente as informações categorizadas, 
atendendo aos objectivos do estudo e melhorando a compreensão dos fenómenos a investigar. 
Comummente, alguns autores (cf. Bardin, 1994) aludem à propriedade de “exclusão mútua” das 
categorias, defendendo que uma unidade de análise apenas pode “caber” numa dada categoria. 
Pensamos, tal como Moraes (2003), que os sentidos que podem conferir no mesmo texto não 
permitem um corte e encaixe assim tão rígido: “uma mesma unidade pode ser lida de diferentes 
perspectivas, resultando em múltiplos sentidos, dependendo do foco ou da perspectiva em que seja 
examinada”. Por essa razão, aceitamos que uma mesma unidade possa ser registada em mais do 
que uma categoria, ainda que com sentidos diferentes, o que representa um esforço no sentido de 
superação da fragmentação, em direcção a compreensões mais holísticas e globalizadas, 
ultrapassando os preceitos reducionistas marcantes da análise de conteúdo na sua versão mais 
radical e desde que, tal, seja claramente manifesto nas suas intenções e procedimentos. 
Nesta linha, as categorias constituem-se como “modos de focalizar o todo, por meio das partes” 
(Moraes, 2003: 199), exercitando a dialéctica entre o todo e a parte (princípio hologramático), e 
tendo em conta os limites impostos pelas produções escritas. 
 
 
7.2.1.4. Interpretação do corpus textual: a construção de novas compreensões em suas 
sub(ob)jectividades 
 
À medida que as categorias vão sendo definidas e expressas descritivamente a partir dos 
elementos que as constituem, inicia-se um processo de explicitação de relações entre elas, no 
sentido da possibilidade de construção da estrutura de um metatexto. Considera-se o metatexto 
como a compreensão globalizada de informação, a partir dos processos de desconstrução textual 
anteriormente referidos. Nesse sentido, o investigador move-se da explicação de tipo causal para 
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uma compreensão abrangente, ou seja, das perspectivas de causalidade linear para 
multicausalidade e causalidade recíproca (Moraes, 2003: 201). 
Se, como vimos anteriormente, no primeiro momento da análise do corpus textual se processa uma 
separação, isolamento e fragmentação de unidades de significado, na categorização, o segundo 
momento da análise textual, o trabalho dá-se no sentido inverso: estabelecer relações, reunir 
semelhantes, construir categorias – uma produção de uma nova ordem, uma nova síntese (Moraes, 
2003: 201). 
Assim, num terceiro momento, a pretensão não é o retorno aos textos originais, mas a construção 
de um novo texto – percebido como metatexto – que tem origem no corpus textual, mas expressa o 
olhar do investigador sobre os significados que atribui e os sentidos que percebe nesses mesmos 
textos. 
De acordo com Moraes (2003: 202), a construção de um metatexto expressa os sentidos lidos a 
partir de um conjunto de textos, sendo organizados através de processos de descrição e 
interpretação, representando esse conjunto, um modo de compreensão e teorização dos fenómenos 
investigados e, nesse ponto de vista, o contributo do processo investigativo na sua autenticidade, 
originalidade e singularidade. 
 
De forma geral, foi este percurso que seguimos na construção da compreensão da informação 
recolhida nas questões abertas do questionário e, posteriormente, nas entrevistas.  
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Introdução 
 
Como se relembra, a aplicação do questionário1 foi feita à totalidade dos professores licenciados 
em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, pela Universidade de Aveiro (cf. quadro 8.1.).  
 

 

Ano lectivo Número de licenciados 

1998/1999 18 

1999/2000 27 

2000/2001 26 

2001/2002 43 

2002/2003 31 

2003/2004 39 

2004/2005 46 

 

Total 

 

230 

Quadro 8.1. Número de Licenciados (por ano 
lectivo) 

 
 
A amostra corresponde simultaneamente ao universo do estudo, compreendendo 230 professores, 
na qualidade de ex-alunos da Universidade de Aveiro.   
Com a aplicação deste instrumento pretendíamos compreender as representações dos professores, 
por referência às práticas profissionais que desenvolveram no período posterior à sua formação 
inicial, procurando identificar os factores de facilitação e de constrangimento às suas práticas 
de desenvolvimento curricular. O conhecimento desse processo, bem como das soluções 
encontradas pelos professores, aparecia como contributo significativo para a reflexão acerca do 
perfil de competência destes profissionais à saída da formação inicial. 
O questionário foi organizado em cinco blocos e, para uma maior inteligibilidade e coerência na 
apresentação dos dados recolhidos, respeitámos a sua estrutura (cf. quadro 8.2.). No fim de cada 
bloco analisado, apresenta-se uma síntese preliminar que, embora numa primeira abordagem, se 
procura articular com as questões orientadoras do estudo.  
 

 

                                                           
1 Para consultar o questionário aplicado, cf. Anexo 6.1 (final da tese). 

- 188 - 



PARTE TRÊS                                             APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO OITO                    Questionário | análise da informação recolhida 

 
Bl

oc
o 

I Caracterização 
pessoal e académico-
profissional 

A – Género 
B – Faixa etária 
C – Perfil académico (formação inicial e 
envolvimento em estudos de pós-graduação) 
D – Formação pós-inicial (formação não-
formal/informal)  
E – Percurso profissional 

Contributos para a continuada 
regulação curricular e 
melhoria de qualidade da 
formação de professores na 
Universidade de Aveiro 
 

Bl
oc

o 
II Aspectos gerais da 

Formação Inicial 
A – Natureza das ambiências formativas e 
respectivas culturas científicas 
B – Contributos da Formação Inicial para o 
desenvolvimento pessoal e profissional  
C – Sugestões para um reajustamento 
curricular do plano de estudos vivenciado  
D – Estratégias para ultrapassar 
constrangimentos sentidos no contexto do 
1.º CEB 
E – Percepções acerca das funções da 
instituição de formação 

Princípios e características 
paradigmáticas dos sistemas 
de formação que se julgam 
potenciar a qualidade da 
formação 

Contributos para a continuada 
regulação curricular e 
melhoria de qualidade da 
formação de professores na 
Universidade de Aveiro 

Bl
oc

o 
III A disciplina de 

Prática Pedagógica 
supervisionada na 
Formação Inicial 
(Universidade de 
Aveiro) 

A – Finalidades da área científica de Prática 
Pedagógica 
B – Importância da área científica de Prática 
Pedagógica para o formando 
C – Momento de inserção e duração da área 
científica de Prática Pedagógica 
D – Constrangimentos vivenciados ao nível 
da área de Prática Pedagógica 
E – Processos e estratégias de supervisão   

 

Princípios e características 
paradigmáticas dos sistemas 
de formação que se julgam 
potenciar a qualidade da 
formação 

Contributos para a continuada 
regulação curricular e 
melhoria de qualidade da 
formação de professores na 
Universidade de Aveiro 

Bl
oc

o 
IV

 Saberes básicos dos 
alunos e perfil de 
competência do 
professor 

A – Saberes básicos dos alunos 
A1. Referencial de saberes básicos  
A2. Contributos da Formação Inicial para 
a compreensão e desenvolvimento do 
referencial de saberes básicos 
A3. Factores de contingência no 
desenvolvimento dos saberes básicos 
dos alunos 

 
 
B – Competências do professor do 1.º CEB 

B1. A natureza das competências 
essenciais  
B2. Referencial de competências 

Contributos para identificar um 
conjunto de saberes básicos 
que se julgam fundamentais 
para todos os alunos à saída 
da escolaridade básica 

Indicadores para caracterizar 
a natureza e quais as 
competências dos professores 
(e sua natureza) para o 
desenvolvimento dos saberes 
básicos considerados 

Contributos para a continuada 
regulação curricular e 
melhoria de qualidade da 
formação de professores na 
Universidade de Aveiro  

Bl
oc

o 
V Experiências 

formativas futuras 
A – Reflectir acerca da formação inicial 
disponibilizada até ao momento. 
B – Fundamentar uma proposta de formação 
pós-inicial, numa abordagem de tipo 
ecológico que pudesse integrar os 
contributos emergentes no próprio estudo. 

Contributos para a continuada 
regulação curricular e 
melhoria de qualidade da 
formação de professores na 
Universidade de Aveiro  

Quadro 8.2. Estrutura do questionário 
 
De seguida, apresentaremos a informação recolhida obedecendo à estrutura descrita. 
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8.1. Análise descritiva da informação recolhida 
 
Bloco I – Caracterização pessoal e académico-profissional 
 

O primeiro bloco do questionário tinha como objectivo caracterizar a amostra e, nesse sentido, 
compreende dimensões como: 

 
A – Género 
B – Faixa etária 
C – Perfil académico (formação inicial e envolvimento em estudos de pós-graduação) 
D – Formação pós-inicial (formação não-formal/informal)  
E – Percurso profissional 

 
 

A – Género 
 
No que se refere a este item, e no quadro deste estudo, verificámos que 87, 2 % dos inquiridos são 
do género feminino e aproximadamente 12% do género masculino (cf. quadro 8.3.), o que confirma 
e reforça as ideias avançadas por alguns estudos. Um dos inquiridos não respondeu a esta questão 
(missing/no answer). 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Feminino 82 87,2 88,2 88,2 
Masculino 11 11,7 11,8 100,0 
Total 93 98,9 100,0   
Missing/No answer 1 1,1     
Total 94 100,0   

 
Quadro 8.3. Género 

 
 

Análise 
 
Relativamente às questões de género, e numa perspectiva sócio-histórica, a feminização do corpo 
docente do ensino primário parece ser uma “similaridade transnacional” (Richardson e Hatcher, 
1983 cit. Lopes, 2001). São diversos os estudos internacionais e nacionais (Touraine, 2005; 
Montero, 2005; Pacheco e Flores, 1999; Sarmento, 1994) que vêm revelando que a profissão de 
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professor, em geral, e do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em particular, apresenta uma 
forte representatividade feminina. Em 2004, a UNESCO divulga que 81,3% destes profissionais são 
do género feminino, o que evidencia o elevado índice de feminização da profissão, o que pode ter a 
ver com a configuração de determinadas condições sócio-históricas e culturais, às quais se aliam as 
ideologias do maternalismo associadas à mulher e que, segundo Lopes (2001:13), 
conceptualizaram o ensino como “um bom trabalho” para esta. 
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B – Faixa etária 
 
Relativamente à faixa etária dos sujeitos da amostra, estamos perante uma distribuição etária 
assimétrica (cf. quadro 8.4.), dada a existência de outliers2. A classe modal desta distribuição é a 
correspondente ao intervalo [21-26] anos, cuja representatividade ronda os 54,3%.   
 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

[21-26] 51 54,3 54,3 54,3 
[27-32] 28 29,8 29,8 84,0 
[33-38] 7 7,4 7,4 91,5 
[39-44] 2 2,1 2,1 93,6 
[45-50] 4 4,3 4,3 97,9 
[51-56] 2 2,1 2,1 100,0 
Total 94 100,0 100,0  

 
Quadro 8.4. Faixa etária (anos) 

 
 
 
Análise 
 
Trata-se de um corpo profissional predominantemente jovem, cuja mediana de idades é de 25 
anos3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Em Estatística, a expressão outliers é utilizada para designar valores numericamente discrepantes do conjunto de 
dados recolhidos. 
3 Os dados estavam agrupados por classes, pelo que recorremos à marca de classe para calcular a média e às 
frequências acumuladas para calcular a mediana (Cf. Pardal e Correia, 1995). Tendo em atenção os “outliers”, 
considerámos a mediana como medida de referência. No entanto, a média ponderada é de 28 anos. Os cálculos da 
mediana e da média foram realizados analiticamente pela investigadora. 
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C – Perfil académico 
 
Outro item utilizado para descrever a amostra foi a caracterização do perfil académico. A formação 
académica pode ser entendida como um continuum da educação formal. Segundo estudos da 
UNESCO (2000: 62), esta dimensão refere-se ao “sistema educativo”, hierarquicamente estruturado 
e cronologicamente classificado, desde a educação pré-escolar até à universidade, incluindo ainda 
os estudos académicos de pós-graduação. A aprendizagem formal decorre em instituições de 
ensino e formação devidamente credenciadas, conduzindo a diplomas e qualificações reconhecidas. 
Quer isto dizer que a aprendizagem é organizada, avaliada e certificada sob responsabilidade de 
profissionais qualificados, correspondendo à aprendizagem no âmbito dos sistemas de educação e 
de formação. 
Face ao exposto, relembramos em nota de fim de página, as questões colocadas aos professores, 
no sentido de caracterizar o seu perfil académico por referência a dois indicadores: a sua formação 
inicial4 e o seu envolvimento em estudos de pós-graduação5. 
 
C1 – Formação Inicial 
 
C1.1. Ano de conclusão da Licenciatura 
 
Relativamente à formação inicial, e conforme previsto no estudo, todos os professores são 
licenciados em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico pela Universidade de Aveiro, tendo concluído a 
sua formação entre os anos de 1999 e 2005 (cf. quadro 8.5).  
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1999 5 5,3 5,3 5,3 
2000 7 7,4 7,4 12,8 
2001 9 9,6 9,6 22,3 
2002 15 16,0 16,0 38,3 
2003 12 12,8 12,8 51,1 
2004 33 35,1 35,1 86,2 
2005 13 13,8 13,8 100,0 
Total 94 100,0 100,0   

 
Quadro 8.5. Ano de conclusão da Licenciatura 

                                                           
4 Q2.Indique o ano de conclusão e a classificação final que obteve no curso de Licenciatura. 
5 Q4. Indique outros elementos que considere relevantes para a caracterização do seu perfil académico (p.ex. frequência 
de cursos de especialização, de mestrado/doutoramento). 
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Análise 
 
Observa-se que a maioria dos professores participantes neste estudo concluíram o Curso de 
Licenciatura em 2004, com expressão percentual de 35,1%. Relativamente às turmas que se 
licenciaram em 1999, 2000 e 2001, a frequência é mais baixa, o que pode ter a ver com factores 
como alteração de morada e/ou mobilidade profissional. 
 
 

C1.2. Classificação final da Licenciatura 
 

Quanto à classificação final de Licenciatura, e tendo em atenção o quadro 8.6, verifica-se que as 
classificações apontadas pelos professores variam no intervalo [13-18] valores, com uma 
percentagem acumulada de 100%.  
 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

[13-15] 72 76,6 76,6 76,6 
[16-18] 22 23,4 23,4 100,0 
Total 94 100,0 100,0   

 
Quadro 8.6. Intervalo de classificação da Licenciatura (valores) 

 

 

Análise 
 
É possível constatar que 76,6% dos professores obtiveram classificações que se situam no intervalo 
[13-15] valores, pelo que esse intervalo se constitui como classe modal da distribuição. O intervalo 
[16-18] valores é o menos referido, sendo indicado por 23,4% dos professores, pouco mais do que 
¼ da amostra respondente. Os intervalos [10-12] e [18-20] valores não são referidos. Se quisermos 
recorrer à média ponderada para descrever a classificação final dos professores inquiridos, esta é 
aproximadamente 15 valores6.  
 
 
 
                                                           
6 Uma vez que os dados estavam agrupados por classes, recorremos à marca de classe para efeitos de cálculo da 
média (cf. Pardal e Correia, 1995). Este procedimento foi realizado analiticamente pela investigadora.  
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C2 – Envolvimento em estudos de pós-graduação 
 

No sentido de caracterizar a amostra por referência ao parâmetro envolvimento em estudos de pós-

graduação, construímos o seguinte sistema para analisar o conteúdo dos discursos dos 
professores: 

 
C2.1. Número de professores envolvidos em pós-graduação 

Descrição da categoria: Tem a ver com a frequência e/ou conclusão de estudos de pós-
graduação. 

 
C2.2. Tipo de pós-graduação 

Descrição da categoria: Refere-se às modalidades de pós-graduação: Doutoramento, 
Mestrado e/ou Especializações. 
 

C2.3. Instituição responsável 
Descrição da categoria: Diz respeito à instituição responsável pela certificação dos cursos 
de pós-graduação. No presente caso, considerámos três possibilidades abrangentes: 
Universidade de Aveiro, outra instituição portuguesa e instituição estrangeira. 

 

C2.4. Área Científica  
Descrição da categoria: Tem a ver com o domínio/ramo científico em que se inscrevem os 
estudos de pós-graduação. 

 
 

Explicitado o sistema de análise utilizado, procedemos à apresentação da informação recolhida. 
 
C2.1. Número de professores envolvidos em pós-graduação 
 
No que diz respeito ao número de professores envolvidos em estudos de pós-graduação7, observa-
se no quadro 8.7 que apenas 20,2% dos professores frequentava, à época, formação pós-graduada, 
enquanto 7,5% indicava já ter concluído as respectivas pós-graduações. 
 
 
                                                           
7 Cf. Categorização no anexo 8.1.1 (CD-Rom).  
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 Frequency Percent 

Frequência 19 20,2 

Conclusão 7 7,5 

Total 26 27,7 
Missing /no answer 68 72,3 
Total 94 100,0 

 
Quadro 8.7. Envolvimento dos professores em estudos de pós-

graduação 
 
 
Análise 
 
Como se observa, o envolvimento em estudos de pós-graduação é pouco expressivo por referência 
ao conjunto de professores inquiridos. 
É possível inferir, com razoável plausibilidade, que 72,3% dos professores que integram a amostra 
não se encontravam, à época, envolvidos em qualquer tipo de formação pós-graduada, o que traduz 
um universo de ausência significativo.  
 
C2.2. Tipo de pós-graduação 

 
Quanto ao tipo de formação pós-graduada8, a análise do conteúdo dos discursos dos professores 
possibilitou-nos construir o quadro 8.8, onde se encontram referidos (estatisticamente) os dados 
recolhidos. 

 Frequency Percent 
Doutoramento 3 3,2 
Mestrado 13 13,8 
Especialização 1 1,1 

Frequência 

Não especifica 2 2,1 
Doutoramento - - 
Mestrado 1 1,1 
Especialização 5 5,3 Conclusão 

Não especifica 1 1,1 
Total  26 27,7 
Missing /no answer  68 72,3 
Total  94 100,0 

 
Quadro 8.8. Tipo de pós-graduação 

                                                           
8 Cf. Categorização no anexo 8.1.2 (CD-Rom).  
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Análise 
 
Constata-se que é ao nível dos cursos de Mestrado que parece haver um maior envolvimento dos 
professores, sendo de atentar na taxa de frequência de cursos de Doutoramento, não obstante o 
seu carácter residual que se situa nos 3,2%. Os cursos de especialização são os que revelam mais 
elevada taxa de conclusão (5,3%), talvez porque a duração deste tipo de formação pós-graduada 
não seja superior a um ano lectivo.  
 
C2.3. Instituição responsável 
 
Quanto à instituição responsável pela formação pós-graduada9, pode verificar-se pela observação 
do quadro 8.9 que cerca de 13,8% dos estudos estão a ser desenvolvidos na Universidade de 
Aveiro, três dos quais com vista à obtenção do grau de Doutor. Cerca de 8,5% dos cursos de pós-
graduação são da responsabilidade de outra instituição portuguesa (como é o caso de dois estudos 
na área de Matemática e um na área de Ensino Especial), ao passo que apenas 1,1% foi 
desenvolvido numa instituição estrangeira.    
 

 Frequency Percent 
Universidade de Aveiro 13 13,8 
Outra Instituição Portuguesa 8 8,5 
Instituição Estrangeira 1 1,1 
Não especifica 4 4,2 
Total 26 27,6 
Missing/ no answer 68 72,4 
Total 94 100,0 

 
Quadro 8.9. Instituição responsável pela pós-graduação 

 

Análise 
 
A escolha da instituição de formação para o desenvolvimento de estudos de pós-graduação pode 
ser condicionada por diversos factores. Por exemplo, factores geográficos (de proximidade) e/ou 
questões de mobilidade, característica que ainda afecta muito a profissão de professor do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, nomeadamente nos primeiros anos de serviço. A própria oferta da Instituição, em 

                                                           
9 Cf. Categorização no anexo 8.1.3 (CD-Rom). 
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termos de cursos de formação pós-graduada, pode ser também um factor importante de adesão às 
propostas disponibilizadas numa lógica de continuidade da formação. 
 
C2.4. Área Científica  
 
Considerando ainda o discurso escrito dos professores, e no que se refere à área científica da pós-

graduação10, foi possível identificar diferentes domínios em que se inscrevem os estudos de pós-
graduação. O quadro 8.10 pretende sistematizar a informação recolhida: 
 

  Frequency Percent 

Didáctica (geral) 12 12,8 
Ensino Especial 4 4,2 
Supervisão 2 2,1 
TIC 1 1,1 
Gestão Curricular 1 1,1 
Filosofia 1 1,1 
Não refere 5 5,3 

Total 26 27,7 

Missing/ no answer 68 72,3 
Total 94 100,0 

 
Quadro 8.10. Área científica dos estudos de pós-

graduação 
 

 
Análise 
 

Verifica-se que 14,9% dos estudos se enquadram na área de Didáctica (geral). Numa análise de 
pormenor diríamos que se trata, de modo geral, de estudos nos domínios da Educação e 
sensibilização linguística, da Educação em Ciências e da Educação Matemática. Também o ramo 
de Ensino Especial (e no qual se inclui a Logopedia) é mencionado por 4,2% dos professores. Isto 
parece significar que os professores procuram para a sua formação domínios relacionados com as 
práticas curriculares de sala de aula. Talvez por isso áreas como Supervisão, TIC, Gestão Curricular 
e Filosofia, apesar de também referidas, apresentem uma expressão estatística menor.  
 
 
                                                           
10 Cf. Categorização no anexo 8.1.4 (CD-Rom). 
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D – Formação não-formal e/ou informal 
 
Através da leitura dos discursos dos professores relativamente ao seu perfil académico, emergiu um 
conjunto de informação relativa à categoria que viemos a designar como formação não-

formal/informal. De acordo com a Comissão Europeia (2004)11, a aprendizagem não-formal decorre 
em paralelo aos sistemas de ensino e formação e não conduz, necessariamente, a certificados 
formais. Nesse sentido, este tipo de aprendizagem/formação pode ocorrer no local de trabalho e/ou 
através de actividades de organizações ou grupos da sociedade (por exemplo, sindicatos, partidos 
políticos, associações, autarquias) ou, ainda, ser ministrada através de organizações ou serviços 
criados em complemento aos sistemas convencionais. Pode compreender a frequência de cursos, a 
participação em seminários, conferências, explicações, lições privadas, acções de formação no 
âmbito do emprego, cursos de recreio e lazer e outra formação organizada e sustentada que não 
confere equivalência directa a níveis de ensino formal. Por seu lado, a aprendizagem informal é 
entendida pela Comissão Europeia (2004) 12 , como “um acompanhamento natural da vida 
quotidiana, não sendo necessariamente intencional e, como tal, pode não ser reconhecida, mesmo 
pelos próprios indivíduos, como enriquecimento dos seus conhecimentos e aptidões”.  
Numa altura em que as questões de validação e certificação de competências desenvolvidas ao 
longo da vida fazem parte dos discursos político-educacionais, pareceu-nos importante considerar 
as referências dos professores à formação não-formal e/ou informal13, pelo que foram identificadas 
algumas das vertentes de formação procuradas, tal como pretende evidenciar o quadro 8.11.  
 

   Frequency Percent 

Acções de formação   4 4,3 
TIC  3 3,2 
Primeiros socorros  1 1,1 
Línguas Estrangeiras 1 1,1 
NEE  4 4,3 

Cursos 

Outros 7 7,5 
Mobilidade Intercâmbio  1 1,1 Ve

rte
nt

es
 d

e f
or

m
aç

ão
 

Outras  4 4,3 
 Total  25 26,9% 
 Missing/ no answer  69 73,4% 
 Total  94 100% 

 
Quadro 8.11. Vertentes de formação não-formal e/ou informal 

                                                           
11 Cf. http://europa.eu/youth/studying/non-formal_learning/index_eu_pt.html    
12 Cf. http://europa.eu/youth/studying/non-formal_learning/index_eu_pt.html  
13 Cf. Categorização no anexo 8.2 (CD-Rom).  
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Análise 
 
Parecem ser os “cursos”, promovidos por entidades como o Instituto Português da Juventude e as 
Câmaras Municipais, que mais expressão têm no conjunto das vertentes de formação identificadas. 
Verifica-se que as áreas mais procuradas são Necessidades Educativas Especiais (NEE) e 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), com frequências relativas de respectivamente 
4,3% e 3,2%. A formação em Línguas Estrangeiras e Primeiros Socorros são ambas indicadas por 
1,1% dos professores.  
Outra das vertentes focada por 4,3% dos professores diz respeito à participação em acções de 
formação (nas modalidades de oficinas e workshop), consideradas uma mais-valia ao seu 
desenvolvimento, o mesmo acontecendo com a vertente de formação “mobilidade” referido por 1,1% 
dos professores. São ainda indicadas outras áreas, por exemplo, cursos camarários de Geografia e 
Contabilidade e cursos de catequese que, genericamente, se incluíram na categoria “outros”.  
Apesar da evidente expressão residual dos valores que colectámos, estes contributos revelam-se 
importantes para a caracterização das necessidades e/ou sugestões de formação, numa 
perspectiva de continuada regulação curricular e de oferta de formação da Universidade de Aveiro. 
Todavia, o dado mais relevante é o valor 73,4% que representa um universo de ausência de procura 

de formação, facilmente compreendido se tivermos em atenção o contexto da questão (perfil 
académico do professor).  
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E – Percurso profissional 
 

O percurso profissional foi outro item que nos ajudou a caracterizar a amostra. Entende-se por 
percurso profissional, o conjunto de actividades desenvolvidas face ao conjunto de competências 
que o mercado de trabalho exige para desempenho de determinada profissão. Trata-se de um 
conjunto de competências desejadas e socialmente requeridas para exercício de uma dada 
profissão14, bem como para as diferenciadas funções, papéis e/ou cargos desempenhados nos 
contextos de trabalho.  
Neste caso, e tal como os objectivos do estudo sustentam, o conhecimento do percurso profissional 
dos professores constituirá referência para a possível (re)estruturação do perfil de competências do 
futuro professor à saída da formação inicial e também contributo para os possíveis (re)ajustes ao 
nível do plano de estudos que a Formação Inicial actualmente disponibiliza, aproveitando a 
oportunidade de mudança que Bolonha pressupõe. A abordagem ao perfil profissional dos 
professores inquiridos fez-se conjugando dois tipos de informação: 
 

E1 – Tempo de serviço na escola do 1.º CEB15 
E2 – Outras actividades profissionais desenvolvidas16 

 
 
Assim, nos dois pontos seguintes procedemos à apresentação da análise da informação recolhida. 
 
 
E1 – Docência: tempo de serviço na escola do 1.º CEB 
 
Qualquer abordagem ao percurso profissional de um conjunto de professores pressupõe, em nosso 
entendimento, considerar o exercício de funções docentes, ou seja, o tempo de serviço na escola do 

1.º CEB (cf. quadro 8.12). Esta informação pareceu-nos importante para compreender as diferentes 
concepções acerca dos “novos” saberes dos alunos e das “novas” competências dos professores do 
1.º Ciclo do Ensino Básico requeridas ao desenvolvimento daqueles.  
                                                           
14  Adaptado das orientações da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (disponível em 
http://www.ufrrj.br/graduacao/pdfs/03%20roteiro%20elaboracao%20ppp.PDF)    
15 Q5.1. Indique o seu tempo de serviço em Ensino do 1.º Ciclo. 
16 Q5.2. Refira, no seu trajecto profissional, outras actividades desenvolvidas (p.ex. monitor, bolseiro de investigação, 
membro de equipas didácticas).  
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
0 17 18,1 18,1 18,1 
<1 24 25,5 25,5 43,6 
1-3 30 31,9 31,9 75,5 
> 4 23 24,5 24,5 100,0 
Total 94 100,0 100,0   

 
Quadro 8.12. Percurso profissional: tempo de serviço na escola (anos) 

 

 

Análise 
 
Pelos resultados constata-se que 18,1% dos professores ainda não teve oportunidade de leccionar 
na escola do 1.º Ciclo e 25,5% refere tê-lo feito por um período inferior a um ano.  
O tempo de serviço correspondente ao intervalo [1-3] anos é o mais referido, com uma frequência 
relativa de 31,9%. Apenas cerca de 24,5% dos professores contabilizam mais de quatro anos de 
serviço no contexto do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
Verifica-se, assim, um tempo de experiência relativamente curto no exercício da actividade 
profissional.  
 
 
E2 – Outras actividades profissionais desenvolvidas 
 
Não obstante a perspectiva veiculada pelos dados apresentados anteriormente, é do conhecimento 
geral que a docência, tal como outras profissões, deixou de ser uma profissão para a vida. Aliás, o 
entendimento do conceito percurso profissional não permite, nos dias de hoje, uma representação 
de tipo linear. Ser professor (e tornar-se professor) é sinónimo de desafio e de incerteza, cada vez 
mais por serem difíceis e escassas as oportunidades de emprego.  
Na apresentação do curso de Licenciatura17  em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, são já 
identificadas algumas alternativas à docência em escolas do 1.º Ciclo, nomeadamente na 
organização e gestão escolar, na edição de livros, produção de material didáctico e multimédia ou 
na animação de múltiplos espaços frequentados por crianças.  
Neste sentido, o conhecimento de outras actividades desenvolvidas pelos professores pareceu-nos 
importante para compreender as áreas de mobilidade profissional para melhor adequar não apenas 

                                                           
17 Disponível em www.dte.ua.pt (consultas realizadas em Fevereiro de 2007 e Maio de 2007). 
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a sua formação inicial, como para a elaboração de uma sustentada proposta de formação pós-
inicial, compreendendo-a em contextos marcados pela incerteza e, como tal, de difícil 
previsibilidade, quanto às hipóteses de trabalho que se desenham. Assim, tendo por base a análise 
de conteúdo dos discursos dos professores, foi possível representar essas actividades, utilizando o 
seguinte sistema de análise: 

 
E2.1. Actividades desenvolvidas 

Descrição da categoria: Tem a ver com o exercício de actividades profissionais 
remuneradas, para além da docência no 1.º CEB. Assim, actividades como “monitoria”, 
“investigação”, “docência – alfabetização de adultos, AEC”, “formação de adultos” serem 
alguns indicadores para a análise. 

 
E2.2. Cargos e/ou funções desempenhadas 

Descrição da categoria: Refere-se a cargos e/ou funções desempenhadas no âmbito da 
própria actividade profissional. No presente caso, os professores são chamados a 
desempenhar funções na Organização e Gestão Escolar, na Supervisão de estágios e a 
participar em grupos de trabalho. 

 
Em seguida, apresentamos a análise dos dados recolhidos, em função dos dois itens referidos. 
 
E2.1. Actividades desenvolvidas 
 
No que se refere a outras actividades desenvolvidas no percurso profissional18, a sistematização da 
informação encontra-se organizada no quadro 8.13. 
 

 Frequency Percent 

Monitoria  46 48,9 
Investigação 4 4,25 
Docência (alfabetização de adultos, AEC) 9 9,57 
Formação (de adultos) 3 3,19 

Outras actividades desenvolvidas 

Outras 4 4,26 
    

Organização e gestão escolar 6 6,38 
Grupos de trabalho 6 6,38 Cargos e funções desempenhadas 
Supervisão de estágios 1 1,06 

 
Quadro 8.13. Percurso profissional: outras actividades desenvolvidas e/ou cargos e funções desempenhadas 

                                                           
18 Cf. Categorização no anexo 8.3 (CD-Rom).  
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Análise 
 
Constata-se que, além do exercício de funções docentes na escola, as outras actividades 
desenvolvidas pelos professores não são muito diversificadas, uma vez que se alicerçam 
basicamente nas competências desenvolvidas na formação inicial. Daí, que as actividades mais 
referidas se relacionem com o exercício de funções de monitoria: 48,9% dos professores dizem ter 
sido monitores em centros de estudo e ATL, museus (rede Ciência Viva) e escolas (projecto 
“Internet nas Escolas”). No conjunto da informação recolhida, este é um dado significativo para 
conhecer campos de inserção profissional onde os professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
podem desempenhar funções.  
Aproximadamente 9,57% dos professores referem desenvolver actividades de docência 
relacionadas com a alfabetização de adultos e/ou actividades de enriquecimento curricular. Aliás, 
desde o ano lectivo de 2006/07 que se vem assistindo à emergência de uma outra alternativa 
profissional relacionada com as actividades de enriquecimento curricular (AEC)19 que empregam, 
em regime de prestação de serviços, professores deste ciclo de Ensino, responsáveis pelo 
desenvolvimento de actividades relacionadas sobretudo com as áreas das Expressões.   
São ainda referidas por 3,19% de professores, actividades desenvolvidas na qualidade de 
formadores em áreas mais específicas, tais como a Informática. 
Para 4,25% dos professores, a investigação desenvolvida a tempo inteiro é considerada “profissão”, 
numa altura em que a ABIC20 vem promovendo um debate nacional em torno das condições de 
trabalho dos bolseiros nas instituições (entre outros, contratos de trabalho, benefícios ao nível da 
saúde e segurança social, contagem de tempo de serviço para progressão na carreira). 
Cerca de 4,26% dos professores desenvolveram outras actividades no seu percurso profissional. 
São disso exemplos “vendedor”, “operário fabril”, “operador de caixa de supermercado”, “orientador 
de montanha” e treinador de basquetebol”, o que nos leva a considerar as questões da 
adaptabilidade aos contextos incertos e da competência “aprender a aprender”, mas sobretudo a 
pensar nas difíceis condições de empregabilidade e nos constrangimentos e desafios colocados aos 
licenciados. 
                                                           
19 O Despacho nº. 12591/2006 cria o programa de generalização do Ensino do Inglês (3.º e 4.º anos) e de outras 
actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico (Expressões Artísticas, Expressão e Educação 
Físico-Motora, Apoio ao Estudo), sendo actualizado pelo Despacho n.º 14460/2008, onde se definem os perfis dos 
profissionais responsáveis pelo desenvolvimento dessas mesmas actividades.  
20 A Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) tem como objectivos dinamizar e congregar esforços 
para melhorar o estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, numa tentativa de contribuir para o reconhecimento e 
dignificação dos profissionais que exercem investigação científica enquanto bolseiros (cf. http://www.abic-
online.org/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=26).  
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Recentemente, com a adequação do curso ao modelo “Bolonha”, outras áreas surgem 
contempladas como “saídas profissionais”. Destacam-se a participação em projectos educativos em 
situações formais e não-formais; o acompanhamento de actividades educativas; o apoio a 
bibliotecas; o apoio a projectos de inovação pedagógica e de investigação; a identificação, a 
elaboração e a avaliação de recursos didácticos; a elaboração e divulgação de recursos didácticos e 
formação cultural; o secretariado em contextos educativos; a promoção de actividades de 
salvaguarda do ambiente, património, saúde, identidade cultural e linguística; o apoio a imigrantes 
na sua inserção (nomeadamente na aprendizagem da Língua e da cultura) e, ainda, o ensino à 
distância para populações em mobilidade.  
Há ainda evidências que nos indicam os cargos e funções desempenhados por alguns 
professores. Destaca-se a área de Organização e/ou Gestão Escolar referenciada por 6,4 % dos 
professores, isto é, os papéis que são chamados a desempenhar no sistema de organização e 
gestão escolar como, por exemplo, vice-presidente de Agrupamento, subdirector e/ou coordenador 
de escola, director pedagógico e representante de ano. Quanto aos grupos de trabalho, 4,3% dos 
professores salientam a participação em equipas e grupos cooperativos, organizadas nas próprias 
escolas e/ou organismos que se assemelham a “comunidades de prática”, como os núcleos 
regionais do Movimento da Escola Moderna (MEM21). A supervisão de estágios é referida apenas 
por 1,1% dos professores, constituindo-se como uma função paralela à docência, mas sem 
expressão no conjunto de professores inquiridos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
21 O Movimento da Escola Moderna (MEM) é uma associação de profissionais de educação que se propõem construir, 
através da acção dos professores que o integram, a formação democrática e o desenvolvimento sócio-moral dos 
educandos com quem trabalham, assegurando a sua plena participação na gestão do currículo escolar, numa vivência 
em que as práticas democráticas, a responsabilidade, a justiça, a solidariedade, a cooperação e a reciprocidade são o 
sustentáculo da organização e avaliação do trabalho curricular.  
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Síntese 
Bloco I 
 
A análise do primeiro bloco do questionário, permite-nos considerar que estamos perante uma 
amostra jovem, cuja mediana de idades é de 25 anos. A maioria dos professores que integram a 
amostra são do género feminino, o que cabe inteiramente e reforça dados divulgados em outros 
estudos e relatórios.  
Os professores finalizaram a Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico entre os anos 
lectivos de 1998/99 e 2004/05 e a média das suas classificações é aproximadamente de 15 valores. 
Em termos de formação pós-inicial, cerca de 28% dos professores encontra-se envolvido em 
formação pós-graduada, sendo os cursos de Mestrado os mais representados.  
Também a procura de formação em contextos não-formais e/ou informais encontra expressão na 
análise do perfil da amostra, salientando-se a frequência de cursos em Língua Gestual Portuguesa 
(área de Necessidades Educativas Especiais).  
A maioria dos licenciados já teve oportunidade de leccionar no contexto da escola do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, embora aproximadamente 19% refira não ter ainda tempo de serviço. Isto remete-
nos para a constatação de que esta profissão se encontra, como afirma Lopes (2002), numa fase de 
“recomposição”, o que neste estudo é evidenciado pela diversidade de contextos de inserção 
profissional (entre outros, ATL, museus de ciência, instituições de ensino superior - investigação e 
participação em projectos), como pela relativa diferenciação de funções desempenhadas no âmbito 
do ensino (desde formadores na alfabetização de adultos a professores nas actividades de 
enriquecimento curricular, aos cargos e funções desempenhadas no âmbito da organização e 
gestão escolares e de supervisão).  
Conforme Campos (2007)22, pode-se dizer que se trata de um perfil profissional emergente que 
se configura em função dos elevados índices de desemprego que vêm caracterizando a 
profissão. Esta informação fornece algumas pistas de reflexão que permitem aos profissionais do 
1.º Ciclo do Ensino Básico e à Universidade de Aveiro, em particular, repensar a sua posição e a 
qualidade da oferta de formação face aos desafios das sociedades contemporâneas.  
 
 
 

                                                           
22 Campos, J. (2007). Trajectórias de inserção profissional de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico em início de 
carreira: contextos e funções profissionais. Comunicação apresentada no Congresso “Educação e Democracia” (2007), 
Departamento de Ciências da Educação, Universidade de Aveiro.  
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Bloco II – Aspectos gerais da Formação Inicial 
 
O segundo bloco do questionário pretendia compreender as representações dos professores quanto 
a aspectos gerais da Formação Inicial. Nesse sentido, foram consideradas as seguintes dimensões 
de análise: 
 

A – Natureza das ambiências formativas e respectivas culturas científicas 
B – Contributos da Formação Inicial para o desenvolvimento pessoal e profissional  
C – Sugestões para um reajustamento curricular por referência ao plano de estudos 
vivenciado  
D – Estratégias para ultrapassar constrangimentos sentidos no contexto do 1.º CEB 
E – Percepções acerca das funções da instituição de formação 

 
 
A – Natureza das ambiências formativas e suas culturas científicas 
 
As filosofias, concepções e culturas científicas que enquadram a formação de professores do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico permitem posicionarmo-nos relativamente às finalidades dos processos 
educativos, ao papel da escola e às competências esperadas dos professores, face à promoção e 
desenvolvimento de saberes e competências nos seus pequenos alunos. Quer isto dizer que, em 
função dos pressupostos subjacentes a determinado plano de formação (dimensão instituída), se 
torna possível configurar a natureza das ambiências formativas, bem como a cultura científica que 
se traduz numa matriz específica que integra dimensões como saber, saber-fazer e saber ser 
(dimensão instituinte). 
No sentido de acedermos às representações acerca da natureza das ambiências formativas 
vivenciadas pelos professores, relembramos (em nota de fim de página) a questão e as alternativas 
de resposta que lhes colocámos23. A informação recolhida foi sujeita a tratamento estatístico e 
encontra-se sistematizada no quadro 8.14. 
 
 

                                                           
23 Q6.1. Escolha, de entre as perspectivas apresentadas, as três que considera caracterizarem melhor a formação de 
professores para este nível de escolaridade, na Universidade de Aveiro.  
Alternativas de resposta: ecológica () tradicionalista () tecnicista () reflexiva () teorética () complexa () 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Reflexiva 90 95,7 95,7 95,7 

Ecológica 57 60,6 60,6 60,6 

Teorética 56 59,6 59,6 59,6 

Complexa 37 39,4 39,4 39,4 

Tecnicista 21 22,3 22,3 22,3 

Tradicional 15 16,0 16,0 16,0 
 

Quadro 8.14. Natureza das ambiências formativas (U. Aveiro) 
  

 
 
Análise 
 
Pela análise do quadro 8.14, constata-se que a perspectiva reflexiva é indicada por 95,7% dos 
professores, o que traduz uma coerência na percepção da natureza das ambiências formativas 
experienciadas. A perspectiva ecológica é apontada por 60,6% dos professores e a perspectiva 
teorética é indicada por 59,6%. 
Apesar destas três abordagens serem as mais referidas no conjunto de alternativas sugeridas, 
parece-nos que o facto de todas apresentarem frequência, traduz bem a matriz complexa/integrada 
que preside à Formação Inicial nesta Universidade. A perspectiva de formação crítico-reflexiva é 
referida de forma quase unânime pelos professores, o que significa que estes reconhecem a 
importância da reflexão sistemática (Schön, 1983, 1987) na co-construção de conhecimento e no 
seu desenvolvimento pessoal e profissional. Reconhecem também a perspectiva teorética como um 
eixo da formação, isto é, a importância de uma sólida formação científica como estrutura 
fundamental à competência profissional, na sua dimensão de acção. Convém relembrar que, na 
Universidade de Aveiro, este processo é intencionalmente contextualizado, razão pela qual os 
professores inquiridos relevam a perspectiva de formação ecológica como filosofia, ambiência e 
cultura da sua formação.  
Ou seja, à dimensão instituída corporizada no plano de estudos desta Licenciatura, a dimensão 
instituinte que lhe está associada é, como a informação deixa transparecer, de natureza ecológica 
sustentada numa perspectiva crítico-reflexiva informada pelos saberes referenciais de matriz 
teórica.  
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B – Contributos da Formação Inicial para o desenvolvimento pessoal e profissional do 
professor 
 
Para o entendimento da organização escola e das funções do professor do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico contribuem, de forma mais ou menos significativa, as diversas disciplinas que dão coerência 
epistemológica a um determinado plano de estudos. No sentido de obter uma panorâmica geral da 
importância das diferentes disciplinas do plano de estudos da Licenciatura para o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos professores, propusemos-lhes que, num exercício de reevocação, 
classificassem de que modo cada uma delas havido contribuído para o entendimento e 
compreensão da escola e das funções do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico24. Recolhidos os 
dados, procedemos à recodificação das variáveis primárias disciplina25, tendo em consideração 
três referentes: o plano de estudos do Curso de Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, o Currículo Nacional do Ensino Básico e ainda as Orientações Curriculares para o 1.º Ciclo 
do Ensino Básico. Assim, a partir deste ponto, sempre que nos referimos, por exemplo, à área de 
Língua Portuguesa estamos a cingir-nos ao conjunto de disciplinas que, do nosso ponto de vista, a 
integram, tal como pretende ilustrar o quadro 8.15. 
 
 
Recode into Área de 
Língua Portuguesa 
 
• Técnicas de Expressão e 
Comunicação em Língua 
Portuguesa  
• Linguística Portuguesa   
• A Criança e os Textos 
• Didáctica da Língua 
Portuguesa 
 

 
Recode into Área de 
Matemática 
 
• Conceitos Matemática I  
•  Conceitos Matemática II  
•  Didáctica da Matemática  
 

 
Recode into Área de 
Estudo do Meio 
 
• Ciências Integradas Natureza I  
•  História e Geografia Portugal 
•  Ciências Integradas Natureza 
II 
•  Metodologias Ensino Ciências 
Sociais 
•  Didáctica das Ciências 
Integradas 
 

 
Recode into Área de 
Expressão Artística 
 
• Formação Artística Geral 
• Didáctica das Artes 
• Projectos Educativos em Artes  

Recode into Área de 
Compreensão Geral 
 
• História e Teoria da Educação 
• Psicologia da Educação 
• Sociologia da Educação  
• Tecnologia Educativa  
• Necessidades Educativas 
Especiais  
• Organização e Gestão Escolar  
• Ética e Educação para a 
Cidadania  

Recode into Área de 
Expressão e Educação 
Físico-Motora 
 
• Conceitos de Educação Física  
• Didáctica da Expressão Físico-
Motora 
• Projectos Educativos em 
Saúde, Desporto e Lazer  
 

Recode into Área de 
Língua Estrangeira 
 
• Inglês ou Francês  
 

Recode into Área de 
Prática Pedagógica 
 
• Teoria e Prática Curricular  
• Prática Pedagógica e Projectos 
Educativos  
• Prática Pedagógica  
• Seminário  
 

 
Quadro 8.15. Recodificação das variáveis primárias disciplina em variáveis secundárias área 

                                                           
24 Foi disponibilizado um quadro com as disciplinas do Curso e a escala de classificação compreendia 5 níveis: nada, 
muito pouco, pouco, suficiente, muito. 
25 Cada disciplina do plano de estudos constituía, na matriz SPSS, uma variável primária. 
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O processo de recodificação tornou mais inteligível a dialéctica entre a própria organização 
curricular do plano de estudos da Licenciatura e os programas do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  
 
B1 – Contributos específicos 
 
Se nos posicionarmos ao nível dos contributos específicos das diversas áreas disciplinares 
para a compreensão da escola e das funções do professor, os dados que se encontram 
sistematizados no quadro 8.16 dão uma ideia da posição dos inquiridos, não obstante os valores 
“missing/no answer” que constituem um universo de ausência de resposta considerável.  
 
        Contributo  
 
Área disciplinar 

Nada Muito 
pouco 

Pouco Suficiente Muito Total Missing/ 
no answer 

 

Total 

 
Frequency 

 
- 

 
14 

 
6 

 
32 

 
20 

 
72 

 
22 

 
94  

Língua Portuguesa 
Percent - 14,9 6,4 34,0 21,3 76,6 23,4 100 

  
 

        

Frequency 1 17 8 27 19 72 22 94 Matemática Percent 1,1 18,1 8,5 28,7 20,2 76,6 23,4 100 

  
 

        

Frequency 1 6 1 33 30 71 23 94 Estudo do Meio Percent 1,1 6,4 1,1 35,1 31,9 75,5 24,5 100 

  
 

        

Frequency 3 9 8 37 16 73 21 94 Expressão Artística Percent 3,2 9,6 8,5 39,4 17,0 77,7 22,3 100 

  
 

        

Frequency - 2 5 18 47 72 22 94 Expressão e 
Educação Físico 
Motora 

Percent - 2,1 5,3 19,1 50,0 76,6 23,4 100 

  
 

        

Frequency 1 15 6 35 15 72 22 94 Compreensão Geral Percent 1,1 16,0 6,4 37,2 16,0 76,6 23,4 100 

  
 

        

Frequency 10 15 17 26 8 76 18 94 Língua Estrangeira Percent 10,6 16 18,1 27,7 8,5 80,9% 19,1 100 

  
 

        

Frequency - 1 - 14 59 74 20 94 Prática Pedagógica 
Percent - 1,1 - 14,9 62,8 78,7 21,3 100 

 
 

Quadro 8.16. Contributo das áreas disciplinares para a compreensão da escola e das funções do professor 
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Análise 
 
Verifica-se que as áreas disciplinares de Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio, Língua 
Estrangeira e Expressão Artística são consideradas ao nível suficiente para o entendimento da 
escola e das funções do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  
A área de Compreensão Geral 26  é também considerada suficiente por 37,2% dos professores, 
embora 23,5% dos professores tenham uma opinião pouco positiva relativamente ao seu contributo 
para a sua formação, o que pode justificar as escolhas em termos de formação contínua, nas 
vertentes informal, não-formal e/ou formal.  
Das áreas consideradas de muita importância para o desenvolvimento dos professores, destacam-
se Expressão e Educação Físico-Motora e Prática Pedagógica. Relativamente a esta última área 
científica, importa referir que a sua estrutura permite, de forma gradual e contextualizada, aproximar 
o formando da prática em sala de aula. Se atentarmos no quadro 8.16, para 62,8% dos professores, 
esta área foi muito importante no seu processo de desenvolvimento profissional, sendo considerada 
por apenas 14,9% dos professores como suficiente, o que perpassa uma visão bastante positiva da 
formação vivenciada. 
 
B2 – Contributos gerais 
 
No sentido de se aceder a uma visão geral acerca das competências desenvolvidas, foi perguntado 
aos professores se as competências pessoais e profissionais que desenvolveram durante a 
Formação Inicial tinham sido importantes para um desempenho profissional eficaz ao nível do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, sendo esta questão organizada em dois pontos: (i) um item de resposta 
fechada, no sentido de traduzir a posição do professor (não concordo, concordo, concordo 

parcialmente) e (ii) outro item de resposta aberta em que se pedia a justificação dessa posição. 
Se nos situarmos neste nível de compreensão geral podemos, através dos discursos dos 
professores, aceder às suas representações sobre os aspectos negativos (isto é, aqueles que 
importa repensar) e/ou positivos da sua formação27. 
 
 
                                                           
26 Relembramos que esta área integra as disciplinas de História e Teoria da Educação, Psicologia da Educação, 
Sociologia da Educação, Tecnologia Educativa, Necessidades Educativas Especiais, Organização e Gestão Escolar e 
Ética e Educação para a Cidadania. 
27 Cf. Categorização no anexo 8.4 (CD-Rom). 
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B2.1. Aspectos positivos 
 
Relativamente a este ponto, é de relevar que aproximadamente 44% dos professores concordam 
com o facto da formação inicial se ter constituído como uma etapa em que puderam desenvolver 
competências importantes para um desempenho adequado no contexto da escola do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico. Pelos excertos dos seus discursos, poder-se-á observar alguns dos 
aspectos que aprofundam o seu ponto de vista28: 

 
 
Foram importantes porque me “dotaram” de ferramentas para fazer face às mudanças e para 
“aprender a aprender”, na medida de que cada contexto é um caso, cada aluno outro. Assim, 

e embora tendo consciência de que a Formação Inicial não nos pode preparar a cem por cento 

para a realidade da escola, penso que desenvolveu os skills necessários para um 
desempenho eficaz e adequado que, em interacção com a prática, se vão modificando e/ou 

ampliando. (q1) 

 

A minha Formação Inicial foi importante para o meu desempenho profissional. Como é 

evidente, não me ensinou tudo, mas dotou-me de competências para continuar a aprender. 
(q7) 

 
Na Universidade de Aveiro aprendi e desenvolvi muitas competências que têm influenciado 

pela positiva a minha conduta e as minhas práticas lectivas. (q19) 

 
Apesar de alguns conteúdos estudados serem desnecessários, a minha formação foi bem 
orientada e dispôs um vasto conjunto de informações/estratégias que me permitiram 

conhecer e compreender a função do professor. (q30) 

 
A Formação Inicial deu-me boas bases para que o meu desempenho profissional fosse 

eficaz, nomeadamente para a adaptação a situações escolares novas (por exemplo, 

trabalhar com três anos de escolaridade na mesma sala). (q70) 

 
Apesar das várias lacunas, sinto que desenvolvi as competências pessoais e profissionais 

sobre as quais desempenho as minhas funções, de forma eficaz. Os meus sucessos devem-
se, sem dúvida, à minha formação inicial. (q64) 

 

                                                           
28 Destaques da nossa responsabilidade. 
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A Formação Inicial ensinou-me a ser uma eterna estudante, a reflectir sobre a minha prática 

pedagógica, a acreditar nas capacidades dos meus alunos… (q78) 

 
Sem a Formação Inicial que tipo de professor seríamos? Por certo, imitávamos os 

professores que pelas nossas vidas foram passando. A Formação Inicial é um momento 

importante para estruturar parte da nossa identidade profissional. (…). (q90) 

 
 
Análise 
 
Como se observa, os professores reconhecem que a formação inicial foi importante no 
desenvolvimento de competências pessoais e profissionais e também na estruturação da sua 
identidade profissional. Considerando que a formação inicial “não lhes pode ensinar tudo”, os 
professores encaram-na como uma base, não apenas para o exercício de funções docentes, como 
principalmente para a continuada construção de conhecimento. Trata-se de uma meta-
compreensão que permite conceber a formação como um meio que possibilita aprender a lidar com 
situações de incerteza e a fazer face à mudança, tal como as perspectivas complexas alertam. São, 
de um modo transversal aos discursos, referidas competências relacionadas com a reflexão crítica, 
competências de investigação e para “aprender a aprender”, numa aproximação aos pilares da 
Educação enunciados por Delors et al (1996). Emerge na análise a importância que os professores 
atribuem às relações interpessoais. Aqui se espelha a matriz integradora da formação inicial 
vivenciada, religando saber – saber fazer – saber ser. Este parece ser um indicador que nos remete 
para a nova natureza das competências do professor que, não menosprezando o saber teórico, 
relevam a importância dos contextos de acção e do saber agir, numa vertente que permita 
concomitantemente humanizar as relações.  
 
B2.2. Aspectos a repensar 
 
Por outro lado, para aproximadamente 43% dos professores, a formação inicial deveria ter 
proporcionado mais oportunidades para desenvolver as suas competências pessoais e 
profissionais, tal como transparece nas seguintes evidências: 
 

Penso que algumas competências pessoais e profissionais ficaram por desenvolver 
devido a vários factores (como por exemplo, pouco tempo de Prática Pedagógica, …) (q27) 
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As competências que desenvolvi na Formação Inicial foram muito importantes para um 

desempenho profissional eficaz, mas não foi o suficiente, principalmente em algumas áreas 
em que senti muitas lacunas. (q60) 

 
Não concordo por completo, pois como já referi, profissionalmente os alunos poderiam 
terminar o curso com bases mais importantes, em algumas disciplinas, para o futuro que 

vão encarar. (q2) 

 

 

Análise 
 
Para estes professores, existem alguns aspectos a repensar, os quais estão essencialmente 
relacionados com o desenvolvimento de destrezas didácticas específicas de áreas curriculares 
como Língua Portuguesa e Matemática (cf. conhecimento pedagógico de conteúdo). Consideram 
também importante que, ao nível da formação inicial, possa haver uma dimensão alargada de 
contacto com os contextos do 1.º Ciclo e, ainda, focam a necessidade do desenvolvimento de 
competências de consultadoria (organização e gestão escolar). Esta será uma das questões que 
retomaremos mais à frente. 
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C – Sugestões para um reajustamento curricular por referência ao plano de estudos 
vivenciado 
 
No seguimento do ponto anterior, e colocando a hipótese de um continuado reajustamento curricular 
ao plano de estudos, pareceu-nos importante recolher as sugestões dos professores, em função 
das seguintes categorias29: 
  

C1 – Momento de inserção das disciplinas no plano de estudos 
Descrição da categoria: Tem a ver com a ocasião em que determinada disciplina acontece 
no plano de estudos. Ou seja, a existência de uma dimensão de ordem cronológica.  

 
C2 – Conteúdos das áreas disciplinares 

Descrição da categoria: Refere-se aos saberes teóricos/teórico-práticos desenvolvidos nas 
diferentes áreas disciplinares.  

 
C3 – Estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação  

Descrição da categoria: A ideia de “estratégia” relaciona-se com o modo específico de fazer 
as coisas (Mintzberg, 2003), traduzindo um sentido intencional relacionado com a 
prossecução de objectivos através de diversificadas linhas de acção. 

 
Descrito o sistema de análise, procederemos à apresentação da informação recolhida. 
 
C1 – Momento de inserção das disciplinas no plano de estudos30 
 

Como já explicitámos, o momento de inserção das disciplinas no plano de estudos está relacionado 
com uma dimensão de ordem cronológica. Nesse sentido, as sugestões dos professores podem ser 
enquadradas em dois níveis que, de seguida, apresentaremos.   
 
C1.1. Momento parcialmente adequado 
 

                                                           
29 Q6.4. Item de resposta aberta, organizado em três pontos: (1) sugestões quanto aos momentos de inserção das 
disciplinas no plano, (2) sugestões quanto aos conteúdos das disciplinas (sobretudo ao nível de possíveis lacunas ou 
omissões) e (3) sugestões quanto às estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação (genericamente desenvolvidas nas 
disciplinas). 
30 Cf. Categorização no anexo 8.5.1 (CD-Rom).  
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Quanto ao item momento de inserção das disciplinas no plano de estudos, a maioria dos 
professores (aproximadamente 62%) considera-o parcialmente adequado, tal como sugerem nos 
seus discursos: 
 

Julgo apenas que disciplinas relacionadas com a Prática Pedagógica poderiam surgir 
mais cedo no plano de estudos. (q7) 

 

Gostaria que logo no 2.º ano do curso tivesse lugar a inserção de disciplinas de carácter 
mais prático, mais relacionadas com a realidade escolar, mais saídas/observações às 

escolas e mais contacto com os alunos. (q25) 

 

O único reajustamento curricular a ser efectuado deveria ser a realização da Prática 
Pedagógica durante os dois últimos anos do Curso (e não apenas no último). (q29) 

 

O único senão, tem que ver com as disciplinas que nos possibilitam contactar 
directamente com a realidade escolar, pois só nos permitem estabelecer esse contacto 
quase no final do curso, quando o mesmo deveria ser estabelecido desde o início. (q58) 

 
 
Análise 
 
De forma geral, as pistas sugeridas pelos professores relacionam-se com a antecipação de 
disciplinas como Prática Pedagógica e Didáctica. As evidências sugerem que as preocupações dos 
professores se relacionam com os contextos da prática e, daí, a importância que atribuem à 
aprendizagem de metodologias para a acção, ou seja, com a dimensão conhecimento pedagógico 

de conteúdo (Shulman, 1986). 
 
 
C1.2. Momento adequado 
 
Porém, para cerca de 20% dos professores, não há qualquer necessidade de reajustamento do 
momento de inserção das disciplinas do plano de estudos, como dão conta os excertos que se 
seguem: 
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Os momentos de inserção das disciplinas penso que estão adequados, sendo que as 

disciplinas ditas “mais práticas” aparecem depois das disciplinas teóricas e que, assim, 

as fundamentam. (q1) 

 

Os momentos onde estão inseridas as disciplinas no plano de Licenciatura coordenam-se, 

dado que começámos com formação teórica para partir para a prática. (q10) 

 

Os momentos de inserção das disciplinas foram muito bem conseguidos, uma vez que 

primeiro frequentámos as disciplinas básicas para o nosso curso e posteriormente as 
didácticas. (q56) 

 

A inserção das disciplinas no plano curricular respeita o “timing” certo na formação de futuros 

professores. (q59) 

 

Penso que a inserção das disciplinas foi adequada e relevante para a formação enquanto 

professor. (q90) 

 
 
Análise 

 
Observa-se que alguns professores desenvolveram um outro entendimento acerca das filosofias 
subjacentes ao plano de estudos, nomeadamente no que se refere à progressiva aproximação à 
profissão, no sentido de não entrar na prática sem um mínimo de informação que a qualifique. 
Nesse sentido, consideram o momento de inserção das disciplinas como adequado e relevante à 
sua formação. 
 
 
C2 – Conteúdos das áreas disciplinares31 
 
Relativamente à categoria conteúdos desenvolvidos nas diferentes áreas disciplinares, são 
identificadas algumas lacunas ao nível das áreas disciplinares, quer no que se refere à sua 
natureza, quer às possíveis lacunas e/ou omissões. 
 
 
                                                           
31 Cf. Categorização no anexo 8.5.2 (CD-Rom).  
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C2.1 – Ao nível das áreas disciplinares 
 
Neste ponto, apresentaremos os dados, especificando para cada uma das áreas32  as opiniões 
emitidas. 
 
C2.1.1. Área de Língua Portuguesa 
 
Em relação à área de Língua Portuguesa, aproximadamente 42% dos professores indicam lacunas 
e/ou omissões, tal como sugerem as evidências: 
 

Ao nível da Língua Portuguesa, considero que houve imensas lacunas. Faltou o carácter 
prático (…) (q19) 

 
A disciplina de DLP foi pouco explorada, devido, sobretudo, ao pouco tempo lectivo que lhe foi 

reservado. Desta forma, alguns temas não foram abordados, tais como as estratégias para 
explorar conteúdos gramaticais. Esta disciplina explorou, essencialmente, métodos de 

introdução à leitura e à escrita. (q30) 

 

A DLP: como disse na questão anterior, devíamos ter aprofundado mais os métodos de 
ensino da leitura e escrita, conhecer mais estratégias para colmatar dificuldades mais 

frequentes dos alunos. (q46) 

 

As lacunas que mais senti foram ao nível da Língua Portuguesa. Penso que é uma área pouco 
“trabalhada” durante o curso (…). (q51) 

 

Durante o meu curso, a disciplina de DLP revelou várias lacunas: ao nível da transmissão de 
informação e da própria informação. (q62) 

 

No âmbito das disciplinas de carácter pedagógico, penso que se deveriam reajustar os 
conteúdos de Língua Portuguesa e de Ensino e Aprendizagem da leitura e da escrita, de 

forma a trabalhar os diferentes métodos, não apenas numa perspectiva teórica, mas também 
prática (contextualizar os modelos a partir de exemplos, testemunhos de colegas, estudos 

realizados…). (q75) 
                                                           
32 Relembramos que se procedeu à recodificação de variáveis conforme se pode observar no quadro 8.15, apresentado 
anteriormente. 
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 Em DLP deveriam ser trabalhados, mais profundamente, os métodos de escrita e de leitura, 
com oportunidade de verificar como estes se processam junto dos alunos. (q80)  
 

 
Análise 
 
Segundo os professores inquiridos, a área de Língua Portuguesa é a que apresenta maiores 
lacunas e/ou omissões. Entre as lacunas identificadas ao nível dos conteúdos desenvolvidos, 
destacam-se os métodos de iniciação à escrita e à leitura nos primeiros anos de escolaridade, 
expressão da dimensão conhecimento pedagógico de conteúdo e, nesse sentido, sugerem uma 
maior interligação teoria/prática. 
Trata-se de um contributo de grande valia no que se refere ao pressuposto de aprofundamento dos 
planos curriculares com vista a potenciar a qualidade da formação disponibilizada. 

 
 

C2.1.2. Área de Compreensão Geral  
 
Em relação à área de Compreensão Geral são apontadas lacunas e/ou omissões por 34% dos 
professores, traduzidas pelas opiniões que se seguem: 
 

OGE – conteúdos mais ligados aos contextos escolares (por exemplo, ver a dinâmica 
organizativa de uma escola do 1.º CEB, enquadrada num Agrupamento de Escolas…) e NEE 

– conteúdos mais práticos de “como lidar com…”, “que estratégias utilizar para…”, “que 

apoios legislativos solicitar…” (q1) 

 

A nossa formação em NEE, devia também incidir em estratégias para trabalhar com estas 
crianças e não só no estudo dos seus problemas clínicos. (q24) 

 

A disciplina de NEE, os conteúdos abordados deveriam ter sido direccionados para o “saber 
agir” numa sala de aula com crianças com NEE’s. Nesta disciplina não aprendi nada, uma 

vez que o professor responsável pela mesma levou a maior parte do tempo a falar como 

funciona o cérebro humano e as aulas práticas foram destinadas à apresentação de trabalhos 

de grupo realizados por nós. (…). (q26) 
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Na minha opinião, (…) na disciplina de NEE, há muita teoria, que a maioria dos alunos não 

compreende e acaba por desinteressar-se e, no final, não se sabe características de 
determinadas NEE’s, nem como lidar com um aluno com uma necessidade educativa 
específica. (…).  

 

Em relação à disciplina de NEE, esta poderia ter conteúdos mais direccionados para a 
realidade escolar, indo de encontro às dificuldades sentidas nas escolas. Proporcionar ao 

aluno futuro professor do 1.º CEB contacto com a realidade educativa (ex. visitar uma sala 

TEACH). (…) (q52) 

 

Nos anos em que frequentei o curso penso que a maior lacuna foi em NEE, uma vez que é a 

área onde durante o exercício da minha profissão tenho sentido maiores dificuldades e onde 
me faltam mais bases, mesmo a nível de conceitos básicos. Além de que hoje em dia são 
raras as turmas sem crianças com NEE. (q70) 
 

Confrontando a realidade com que me deparei, acho que há alguns conteúdos a repensar no 

plano de estudos da Licenciatura. Por exemplo, NEE’s (muita teoria, pouca prática e 
respectiva observação em contexto); OGE (sugeria observação e trabalho de campo em 
contexto); Ética (exploração de situações mais ligados ao 1.º CEB) (…). (q85) 

 

OGE – grande lacuna ao nível da informação sobre a organização dos concursos e respectivos 

procedimentos administrativos (…). (q88) 

 

Por exemplo, NEE falta-lhe uma maior ligação com o terreno e Ética também. (q90) 

 
 
Análise 
 
Tendo em consideração as opiniões manifestadas, parece ser a disciplina de Necessidades 
Educativas Especiais (NEE) que, na área disciplinar de Compreensão Geral, apresenta maiores 
lacunas e/ou omissões. Embora os professores reconheçam a importância desta disciplina na sua 
formação, consideraram-na muito teórica, “centrada nas causas clínicas” dos problemas das 
crianças, faltando-lhe uma dimensão prática, direccionada para a acção concreta (formas de agir e 
de ajudar a aprender), o que uma vez mais releva a sua preocupação com a dimensão 
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conhecimento pedagógico de conteúdo. Ou seja, com a mobilização dos saberes referenciais que 
possui.  
A disciplina de Organização e Gestão Escolar (OGE) é também bastante mencionada. Entre as 
lacunas apontadas, destacam-se a pouca informação disponibilizada relativamente à organização e 
gestão de uma escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no contexto das dinâmicas de um 
Agrupamento de Escolas, e ainda o suporte legislativo relacionado com os direitos e deveres do 
professor enquanto profissional de educação. 
A disciplina de Ética, considerada essencial pelos professores, também apresenta – segundo estes 
– algumas lacunas, nomeadamente um carácter pouco relacionado com o contexto das práticas 
curriculares no 1.º Ciclo do Ensino Básico.  
 

 
C2.1.3. Área de Matemática 
 
No que diz respeito à área de Matemática, 25,5% dos professores indicam algumas lacunas e/ou 
omissões, ilustradas pelas seguintes opiniões:  
 

As disciplinas de Matemática, (…) deveriam ser bastante alteradas, pois são abordados 
conteúdos que não interessam ao 1.º CEB, deixando os alunos/futuros professores bastante 

preocupados em lidar com os conteúdos destas áreas em contextos de sala de aula. (q13) 

 

Para mim, alguns conteúdos das disciplinas, nomeadamente, de Matemática I e II (por 

exemplo), são inadequadas para o 1.º CEB, pois um professor que se está a formar necessita 

de aprender a ensinar. Isto é, tem de aprender metodologias de, por exemplo, ensinar as 

operações com transporte, a multiplicação, a divisão, entre outros e não aprender a resolver 

“inequações ou raízes quadradas”, que não vai colocar em prática na sua função como docente 

do 1.º CEB. (q31) 

 

Relativamente aos conteúdos, acho que há várias disciplinas que devem ser repensadas, 

nomeadamente os “Conceitos de Matemática I e II”. Esta disciplina deveria de apresentar 
conteúdos mais direccionados ao 1.º ciclo, principalmente no que diz respeito às estratégias 

e à forma como se ensina. 
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Análise 
 
De forma geral, os professores consideram disciplinas como Conceitos de Matemática I e Conceitos 
de Matemática II estão pouco direccionadas para o contexto da sua acção. Um deles, a propósito, 
refere que o futuro professor tem de aprender a resolver inequações ou raízes quadradas, que não 

vai colocar em prática na sua função como docente do 1.º CEB. A tónica desta área dever-se-ia, 
segundo os professores, centrar no desenvolvimento de metodologias que permitissem ajudar os 
pequenos alunos a aprender Matemática ou, tal como anteriormente, a mobilizar eficazmente a 
informação para que a transposição didáctica seja bem sucedida em termos de aprendizagem dos 
pequenos alunos. 
Nesse sentido, há ainda algumas referências à disciplina de Didáctica da Matemática, por 
consideração à sua curta duração e à abordagem superficial de determinados conteúdos julgados 
fundamentais (por exemplo, estratégias para abordar as operações com transporte, a multiplicação 
e divisão com números decimais, o sistema métrico e as conversões).   
 
 
C2.1.4. Área de Expressão Artística 
 
Relativamente à área de Expressão Artística, constata-se que 23,4% dos professores apontam 
lacunas e/ou omissões neste domínio, tal como explicitam os seguintes excertos: 
  
 

Expressão Plástica – conteúdos que mostrem as possibilidades desta área no 1.º CEB (como 
fazer, materiais possíveis para…) e realização dos trabalhos práticos com crianças em ATL 

ou na Universidade. (q1) 

 

Acho que ao nível das artes, os conteúdos das disciplinas deveriam ser mais direccionados 
ao 1.º CEB, facto que não aconteceu quando andei a frequentar o curso. (q21) 

 

(…) Na disciplina de Artes, a componente plástica não aprendi nada, uma vez que as aulas 

eram destinadas ao visionamento de vídeos acerca da biografia dos pintores. (q26) 

 

(…) As disciplinas relacionadas com as Artes – conteúdos muito pouco explorados 

(passávamos as aulas de Plástica a ver vídeos do Art Attack). (q27) 
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A Expressão Plástica e a Expressão Musical foram avaliadas, sobretudo, através de trabalhos 

teóricos realizados pelos alunos, com base em bibliografia seleccionada. Deveria, no meu 

entender, serem constituídas por ateliers práticos, com aprendizagens significativas. (q28) 

 

Ao nível da Expressão Plástica foram exploradas pouquíssimas técnicas, o que me levou a 

já procurar várias acções de formação nesta área. (q79) 

 
A Didáctica das Artes deveria apresentar exemplos práticos (o que fazer, como fazer) para 

os alunos desenvolverem diferentes possibilidades expressivas… (q83) 
 
 

Análise 
 
A área de Expressão Artística engloba as componentes de Expressão Dramática, Expressão 
Musical e Expressão Plástica, sendo esta última componente que, segundo os professores, 
apresenta maiores lacunas e/ou omissões relativamente aos conteúdos desenvolvidos. De acordo 
com estes, a Plástica é pouco direccionada para a acção, sendo importante a aprendizagem de 
diferentes metodologias e técnicas como mais-valia ao desenvolvimento pessoal e profissional dos 
professores. No discurso dos professores transparece a sugestão para uma maior interligação 
teoria/prática, pelo que sugerem que a realização dos trabalhos neste âmbito, decorresse em 
espaços destinados a crianças (por exemplo, ATL ou em sessões organizadas na Universidade).  
 

C2.1.5. Áreas de Estudo do Meio, Língua Estrangeira e Prática Pedagógica 
 

As áreas disciplinares de Estudo do Meio, de Língua Estrangeira e Prática Pedagógica são as que, 
em conformidade com a opinião manifestada pelos professores, registam menos lacunas e/ou 
omissões.  
 

(…) A História e Geografia de Portugal também merecem mais atenção. (…). (q20) 
 

(…) Ciências – considero que as disciplinas de cariz mais teórico deveriam estar de alguma 

forma associadas às disciplinas em Didáctica (ao nível dos conteúdos), (…) (q35) 

 

Uma aposta mais forte na (…) e História e Geografia seria benéfica. (q74) 
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Na minha opinião, (…) as disciplinas de Inglês/Francês deveriam ter uma vertente mais 
didáctica. (q34) 

 

Quanto a disciplinas mais direccionados para a “prática no terreno”, como por exemplo, (…) 

“educação física”, julgo que deveriam e podiam ser mais aprofundadas e mais direccionadas 
para o real. (q2) 

 

Análise 
 
Tal como nos pontos anteriores, é também possível constatar que as lacunas e/ou omissões 
apontadas se relacionam com a necessidade de uma maior articulação entre a teoria e a prática.  
 
C2.1.6. Área de Expressão e Educação Físico-Motora 
 
A área de Expressão e Educação Físico-Motora é aquela que, do ponto de vista dos professores, 
não apresenta quaisquer lacunas e/ou omissões ao nível dos conteúdos desenvolvidos. Aliás, 
regista mesmo alguns indicadores muito positivos:  
 

 

A disciplina de Educação Física é muito bem abordada ao longo dos diferentes anos, pois 

saímos com muita preparação (parabéns ao Professor RN!). (q13)  

 

A Didáctica da Educação e Expressão Físico-Motora está bem melhor orientada, por exemplo 
(q34) 

 

As disciplinas de Conceitos de Educação Física, Didáctica da Educação Físico-Motora e 

Projectos Educativos em Saúde, Desporto e Lazer que apresentaram uma grande ligação 

entre elas, bem como uma grande coordenação entre os momentos teóricos e práticos. 

(q52). 
 

Análise 
 
A forma como a área disciplinar de Expressão e Educação Físico-Motora está organizada e a 
coordenação entre a informação que fundamenta a prática e as próprias práticas curriculares são 
consideradas pelos professores como exemplo a seguir, concretizando a coerência da articulação 
teoria/prática.  
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De forma recorrente, e transversalmente às questões colocadas, os professores referem-se a 
aspectos relacionados com a natureza dos conteúdos, propondo uma maior articulação entre 
saberes teóricos e os contextos de acção, tal como sugerem algumas das seguintes opiniões:  

 
 
Todas as disciplinas de didáctica foram pobres em conteúdos, haviam de ter sido leccionadas 

por professores do 1.º CEB no activo, mostrar e analisar manuais do 1.º CEB para se estudar 

os vários métodos de ensino de conteúdos aos alunos. (q8) 
 
As disciplinas deviam ser muito mais práticas tendo por base o contexto real da escola. 
(q43) 
 
Os conteúdos deveriam ser vocacionados para a didáctica e isso quase não aconteceu ao 

longo dos três anos de base curricular. (q47) 
 

Dotar as disciplinas de um sentido mais prático naquilo que se ensina. (q69) 
 
 
Apesar da teoria ser importante para organizar as nossas práticas, é fundamental dar-lhe 
visibilidade enquanto a outra face da moeda e entrosá-la com a prática. (q90) 

 
A maior parte das disciplinas não estão pensadas, em termos de conteúdos, nas crianças. 

Por este motivo não nos prepara para a realidade que encontramos. (q12) 
 
 

Verifica-se, em geral, que os professores atribuem grande importância à articulação teoria/prática, 
pelo que a promoção e desenvolvimento de competências relacionadas com destrezas didácticas 
são encaradas como fundamentais à sua formação inicial.  
 
C2.2 – Quanto à identificação de conteúdos omissos 

 
 

Para além da opinião dos professores relativamente aos conteúdos presentes na sua formação e 
quanto à sua natureza, relacionada com a possibilidade didáctica de virem a ser mobilizados para a 
acção (dimensão conhecimento pedagógico de conteúdo), pareceu também importante identificar 
conteúdos percebidos como ausentes da sua formação. Os excertos seguintes dão-nos essa ideia: 
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Na minha opinião, a caligrafia e noções de primeiros socorros deveriam constar do plano de 

formação/estudos. (q49) 
 

Faltam conteúdos relativos a diversos assuntos importantes para a nossa prática futura como 

conteúdos relativos aos primeiros socorros. (q55) 
 

Penso que falta também no plano de estudos, formação em primeiros socorros, lacuna essa 

do meu currículo e que eu já procurei resolver em formação que fiz. (q79) 
 

Análise 
 
Relativamente às subcategorias apresentadas anteriormente, esta é menos expressiva. Ainda 
assim, é de relevar a formação em primeiros socorros, reconhecida pelos professores como um 
conteúdo que consideram importante na sua formação. Possivelmente a identificação de conteúdos 
omissos prende-se com as diferentes situações com as quais, ao longo do percurso profissional, os 
professores se confrontaram e para as quais não dispunham de informação.  

 

C3 – Estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação33  

Em relação à categoria estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação, enquanto linha de acção 
para a promoção e desenvolvimento de competências pessoais e profissionais do futuro professor, 
podemos considerar duas dimensões de análise que emergiram através da leitura das respostas 
dos professores inquiridos: 

C3.1. Considerações gerais 

Descrição da subcategoria: aspectos transversais às disciplinas que integram o plano de 
estudos. 

C3.2. Considerações específicas 

Descrição da subcategoria: aspectos associados a uma determinada disciplina/área disciplinar.  

 

                                                           
33 Cf. Categorização no anexo 8.5.3 (CD-Rom).  
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C3.1 – Considerações gerais  

C3.1.1. Aspectos positivos 

Aproximadamente 24% dos professores consideram as estratégias de 
ensino/aprendizagem/avaliação adequadas, como ilustram os seus discursos: 

 
Julgo que no geral as estratégias foram as mais adequadas e motivadoras, assim como a 

avaliação. (q6) 

 
Genericamente são boas. Concordo com avaliação teórica e prática, individual e de grupo. 
(q17) 
 

 
Na grande maioria foram justas. (q19) 

 

Geralmente, apropriadas e correctas. (q48) 

Na maioria das disciplinas, o processo de avaliação foi positivo pois realizávamos diversos 

trabalhos, assim a avaliação não foi apenas relativa ao exame final. (q73) 

Análise 

Genericamente observa-se que as estratégias de ensino/aprendizagem e avaliação são 
consideradas adequadas pelos professores. Relativamente ao processo de avaliação referem como 
aspecto positivo a diversidade de fontes de evidência. 

C3.1.2. Aspectos a (re)pensar 

A maioria dos professores considera haver lacunas que se encontram relacionadas com aspectos 
gerais, transversais às várias áreas disciplinares, tal como os excertos seguintes evidenciam:  

 
Não acho positiva a estratégia usada na maioria das disciplinas: “ouvir” o professor todo o 
semestre e no final teste ou exame… Penso que vai contra as correntes pedagógicas mais 

actuais. (q43) 

 

Penso que se devia valorizar mais o trabalho cooperativo. (q75) 
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Demasiado centradas em caracteres sumativos, ou seja, houve muitas disciplinas em que 

basicamente se decorava para os exames e, passado algum tempo, tinha-se consciência que 

nada tinha ficado retido na memória. Avaliação demasiado centrada em testes e trabalhos 
de grupo e pouco na participação na sala de aula ou no desempenho e motivação do 
aluno. (q14) 

 

Uma grande parte dos docentes usa o método expositivo para transmitir os seus 
conteúdos. Os docentes deveriam usar estratégias diversificadas e mais atractivas, uma vez 

que tentam incutir esse hábito/estratégia ao longo de toda a formação inicial. (q22) 

 

Num nível genérico, não observei muitas estratégias, ou seja, o ensino formal esteve sempre 
muito presente, com os professores a recorrerem muitas vezes, unicamente, à exposição oral 
dos conteúdos, não existindo interacção com o aluno; isto verificou-se maioritariamente nos 

primeiros dois anos da Licenciatura. Quanto à avaliação, esta focou-se também na sua maioria 

num exame escrito final. (q74) 

 

Análise 

Por seu lado, a maioria dos professores participantes neste estudo considera a existência de 
lacunas ao nível das estratégias utilizadas pelos docentes. De forma global, referem-se à 
predominância de um estilo expositivo dos conteúdos, não havendo estratégias de 
ensino/aprendizagem muito diversificadas. São também críticos em relação às disciplinas cuja 
avaliação se baseia num exame final. Nesse sentido, consideram uma mais-valia à formação, 
estratégias de ensino/aprendizagem mais diversificadas, com uma forte aposta no trabalho 
colaborativo. No que diz respeito à avaliação são da opinião de que esta deve recorrer a diversas 
fontes de evidência, pelo que dão como exemplo as disciplinas de Teoria e Prática Curricular e 
Prática Pedagógica. 

C3.2 – Considerações específicas  

Pretendendo ser mais específicos, e fazendo uma análise em detalhe das diversas áreas 
disciplinares tendo por referência a recodificação de variáveis (cf. quadro 8.15), verificamos que os 
professores inquiridos vão indicando alguns aspectos que consideram menos conseguidos. 
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C3.2.1. Área de Língua Portuguesa 
 
Relativamente à área disciplinar de Língua Portuguesa, há algumas evidências que nos permitem 
constatar que as estratégias de ensino/aprendizagem beneficiariam com uma maior interligação à 
prática, tal como já vimos anteriormente, e que os seguintes excertos confirmam.  
 

No geral, as disciplinas apresentaram boas estratégias, mas particularmente “Didáctica da 
Língua Portuguesa” foi uma disciplina que se podia considerar importante para a nossa 

formação, só que isso não se notou. Uma vez que as aulas teóricas não foram bem exploradas 

e eram à base de acetatos e leitura dos mesmos. Ficámos logo desinteressados e hoje sinto a 
falta de boas estratégias nessa área. (q63) 

 
As estratégias de ensino/aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa não permitem uma 

efectiva, reflexiva e construtiva aprendizagem, poderiam ser aplicadas estratégias que nos 
obrigassem a reflectir sobre os métodos de ensino… (q76) 

 
De uma forma genérica torna-se difícil responder. Diria antes que houve algumas 

extraordinárias e outras que, tendo conteúdos óptimos, se perderam pela falta de estratégias 
por parte dos docentes. Refiro-me a L.P, D.L.P, em especial. (q10) 

 
Análise 
 
Não existe, portanto, um absoluto consenso; porém a ideia mais geral é a necessidade de uma 
melhor articulação teoria/prática. 
 
 
C3.2.2. Área de Compreensão Geral 
 
No que diz respeito à área disciplinar de Compreensão Geral, as evidências referem-se sobretudo 
às estratégias de ensino/aprendizagem muito expositivas e à avaliação centrada num exame final, 
tal como referido para outras áreas.   
 

Regra geral, as estratégias foram positivas, exceptuando, por exemplo, as relativas a NEE’s (do 

ponto de vista do ensino), (…), HTE (ensino expositivo e avaliação por exame final). (q1) 
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As disciplinas didácticas deveriam ser mais práticas. Algumas disciplinas deveriam ser menos 
expositivas e “ditadas”. Dever-se-iam estudar casos práticos e estratégias de inserção, 

diferentes metodologias de aprendizagem na disciplina de Necessidades Educativas Especiais. 

(…). (q45) 
 

A avaliação na disciplina de Ética e Educação para a Cidadania não é/foi muito clara; na 

disciplina de Necessidades Educativas Especiais poderiam ser abordados problemas concretos 

e possíveis estratégias de intervenção. (q76) 
 

Bastante boas, pesando o facto de algumas apenas sustentarem o seu peso no exame final 
(HTE…) (q92) 

 

Análise 
 
Os professores inquiridos, embora reconheçam genericamente a qualidade das estratégias 
vivenciadas, não deixam de assinalar casos específicos onde uma matriz mais tradicional de ensino 
se tornou dominante. Tal facto, opõe-se às suas concepções de racionalidade reflexiva, que 
sugerem como alternativa mais coerente com as necessidades/ perspectivas de formação que 
defendem. 
 
C3.2.3. Áreas de Estudo do Meio, Expressão Artística, Matemática e Educação e Expressão Físico-
Motora 
 
No que diz respeito às estratégias usadas nas áreas de Estudo do Meio, de Expressão Artística, de 
Matemática e de Educação e Expressão Físico-Motora, apesar das evidências serem pouco 
significativas, constata-se que os professores são da opinião que é necessário diversificá-las, 
preconizando uma maior interligação aos contextos de acção. Os excertos seguintes revelam essa 
mesma opinião: 
 

Disciplinas como “Metodologias de Ensino das Ciências Sociais” e (…) deveriam ter uma 

componente mais prática. (q11) 

 

Algumas disciplinas recorreram a estratégias pouco diversificadas, criativas, atraentes e 

motivadoras, como por exemplo (…) disciplinas relacionadas com Artes (…) (q27) 
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As disciplinas didácticas deveriam ser mais práticas. Algumas disciplinas deveriam ser menos 

expositivas e “ditadas”. Os critérios de avaliação deveriam ser fornecidos no início (por 

exemplo, Expressão Plástica não existia). (…). Expressão Plástica deveria ser prática e 

trabalhar-se com diferentes materiais… (q45) 

 

As disciplinas de Didáctica das Artes e (…), deveriam ser mais práticas e vocacionadas para 

actividades exequíveis com os alunos. (…). (q80) 

 

(…). A disciplina de Matemática (I e II) sofria um grande reajuste: mais do que um exame por 

semestre. (q83) 

 

Globalmente são adequadas, exceptuando aquelas que, no meu entender, se não revelam 

flexíveis e ajustadas aos alunos e que geralmente se restringem a testes escritos com 100 

por cento de peso na nota final da cadeira (por exemplo, (…), Conceitos de Matemática I e II) 

(q85) 
 
 
Análise 
 

Transversalmente ao que referimos nos pontos anteriores, também aqui se constata que os 
professores inquiridos defendem estratégias de ensino/aprendizagem diversificadas e que integrem 
melhor a teoria e a prática. Mais uma vez, dão-nos conta da imprescindibilidade de diversificar 
estratégias de avaliação. Ou seja, uma visão que não se coaduna com as perspectivas mais 
tradicionais de ensino/aprendizagem e de avaliação. 
 
  C3.2.4. Área de Prática Pedagógica 
 
 

Face a esta ideia recorrente de uma melhor articulação teoria/prática e de utilização de estratégias 
de ensino/aprendizagem e avaliação mais diversificadas e estimulantes, a excepção parece 
acontecer na área disciplinar de Prática Pedagógica, uma vez que sobre ela as opiniões são muito 
positivas. Destacam-se as estratégias de ensino/aprendizagem que, devido ao cariz da própria área, 
estão mais vinculadas aos contextos de intervenção em sala de aula. Nesse sentido, os excertos 
que se seguem são particularmente elucidativos:  
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Considero que o tipo de avaliação das disciplinas da área científica da Prática Pedagógica é 

bom. (…). (q1) 
 

Penso que a estratégia da Prática Pedagógica e do Seminário foram boas, tendo em conta que 

eram uma reflexão ou “diário de bordo” sobre as nossas práticas e vivências enquanto 

professores. (…). (q43) 
 
As estratégias de ensino/aprendizagem desenvolvidas nas disciplinas são genericamente muito 

expositivas sendo que os professores recorrem com muita frequência a acetatos, o que não 

corresponde ao “modelo” de ensino defendido pela Universidade de Aveiro. O tipo de 
avaliação deveria ser mais diversificado, dando a possibilidade ao aluno de escolher o 
modo de avaliação, como aconteceu por exemplo na disciplina de Teoria e Prática Curricular. 
(q52) 
 
 
As estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação foram muito boas nas disciplinas de Prática 

Pedagógica, por exemplo. De uma forma geral, foram genericamente bem desenvolvidas em 

todas as disciplinas (…). (q58) 
 
As estratégias estiveram adequadas, sobretudo as relacionadas com o portfolio nas disciplinas 

de Teoria e Prática Curricular, (…) e Prática Pedagógica. (q81) 
 

Regra geral, adequam-se às disciplinas e são, de certa forma, adequadas aos alunos e suas 

maneiras de aprender. Por exemplo, “Teoria e Prática Curricular” podia-se escolher avaliação 

contínua (Portfolio, frequências…) ou exame final. (q84) 
 

Globalmente são adequadas, exceptuando aquelas que não se revelaram flexíveis em relação 

à pessoalidade dos alunos. Um bom exemplo, é a flexibilidade de T.P.C. A avaliação é 
discutida com os alunos, escolhendo estes a que mais se lhes adequa. (…) (q91) 
 
Bastante boas, Teoria e Prática Curricular é uma disciplina exemplo em termos de avaliação. 

(q92) 
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Análise 
 
Procurando sintetizar através de uma visão geral, os professores reconhecem as diferenças das 
abordagens didácticas nas disciplinas que integram o plano de estudos. Identificam as 
discrepâncias face às perspectivas de formação de cariz reflexivo e referem os casos onde essas 
discrepâncias são mais acentuadas. Por outro lado, defendem estratégias de ensino/aprendizagem 
diversificadas e apelativas, com avaliação ao longo do próprio processo e com recurso a múltiplas 
fontes de evidência. Salientam como exemplo as disciplinas de Teoria e Prática Curricular e de 
Prática Pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 233 - 



PARTE TRÊS                                             APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO OITO                    Questionário | análise da informação recolhida 

 

D – Estratégias para ultrapassar constrangimentos sentidos no contexto do 1.º CEB 
 
 
No seguimento dos pontos anteriores, e partindo da convicção de que a formação inicial é apenas 
uma etapa na formação do professor que deverá acontecer ao longo da vida em diferentes tempos 
e espaços, considerámos importante compreender as representações dos professores 
relativamente às estratégias que, na sua opinião, podem potenciar a superação de dificuldades 
sentidas no desenvolvimento das práticas curriculares na escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico, pelo 
que relembramos em nota de fim de página a questão colocada, bem como a escala de 
classificação utilizada 34 . As alternativas de resposta apresentadas foram recodificadas em três 
variáveis secundárias que passamos a explicitar: 
 

• Diálogos  
Com os colegas da escola 
Com os encarregados de educação/pais dos alunos 

 

• Reuniões 
Conselho Docente 
Articulação curricular (agrupamento) 

 

• Formação 
Contínua (acções de formação) 
Pós-graduada 
Auto-formação (pesquisas, leituras, participação em seminários) 

 
 
 
Os dados que traduzem as opiniões dos professores encontram-se referidos no quadro 8.17, 
organizados em função dessas mesmas três possibilidades.   
 
 
 

                                                           
34 Q6.5. Indicam-se, de seguida, possíveis estratégias para colmatar dificuldades sentidas no desenvolver das práticas na 
escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Nesse sentido, classifique as opções apresentadas, de acordo com a escala: 0 – 
pouco importante | 1 – importante | 2 – muito importante. 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Pouco importante 3 3,2 3,4 3,4 
Importante 8 8,5 9,1 12,5 
Muito importante 77 81,9 87,5 100,0 
Total 88 93,6 100,0  
Missing No answer 6 6,4   

Formação 

Total 94 100,0   
 

Pouco importante 7 7,4 7,8 7,8 
Importante 23 24,5 25,6 33,3 
Muito importante 60 63,8 66,7 100,0 
Total 90 95,7 100,0  
Missing / No answer 4 4,3   

Diálogo 

Total 94 100,0   
 

Pouco importante 21 22,3 23,3 23,3 
Importante 26 27,7 28,9 52,2 
Muito importante 43 45,7 47,8 100,0 
Total 90 95,7 100,0  
Missing/ No answer 4 4,3   

Reuniões 

Total 94 100,0   
 

Quadro 8.17. Estratégias para ultrapassar constrangimentos sentidos no contexto do 1.º CEB 
 

 

Análise 
 
Com o objectivo de ultrapassar constrangimentos e/ou dificuldades no contexto do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, a estratégia genérica “formação” é a que reúne maior consenso entre os 
professores. Esta dimensão é considerada muito importante por 81,9% dos inquiridos, nas vertentes 
de formação contínua (através da frequência de acções de formação), de formação pós-graduada e, 
em especial, de auto-formação (através de pesquisas e de leituras). 
O “diálogo” é outra estratégia considerada muito importante por 63,8% dos professores, 
constituindo-se como meio para colmatar as dificuldades sentidas no desenvolvimento das suas 
práticas. Estes diálogos referem-se ao contacto com os alunos, com os colegas professores e com 
os pais e/ou encarregados de educação e comunidade educativa em geral. Trata-se, em nossa 
opinião, de uma valorização das relações interpessoais nos processos de desenvolvimento 
pessoal e profissional do professor e dos alunos. 
Quanto às reuniões (de Conselho de Docentes e de Agrupamento) também são consideradas 
estratégias muito importantes para 45,7% dos professores inquiridos.   
As questões que possivelmente permitem explicar estes dados relacionam-se, em nossa opinião, 
com as culturas docentes que compreendem crenças, valores, hábitos e formas assumidas de fazer 
as coisas em comunidades de professores, ajudando a conferir sentido, apoio e identidade a todos 
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eles. As culturas dos professores, as suas relações com os colegas e comunidade educativa, 
figuram entre os aspectos mais significativos da sua vida, do seu trabalho e do seu desenvolvimento 
pessoal e profissional. Hargreaves (1998) identifica quatro tipos de culturas (do individualismo à 
colaborativa e da colegialidade artificial à balcanização) que possibilitam compreender muitos dos 
limites e das possibilidades de desenvolvimento dos docentes e da própria mudança educativa. 
No caso presente, observa-se uma atitude colaborativa integrando todos os elementos que fazem 
parte do sistema de formação, e procurando não apenas uma linguagem comum, mas sobretudo 
uma concepção de desenvolvimento, na qual todos se reconheçam sem perderem a respectiva 
especificidade. 
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E – Percepções acerca das funções da instituição de formação  
 

 
No sentido de procurar compreender melhor as representações dos professores relativamente às 
funções que atribuem à instituição de formação no seu desenvolvimento pessoal e profissional 
apresentámos, no segundo bloco do questionário, os tópicos que constam no quadro 8.18 e que se 
referem aos diferentes tipos de saberes. Como se pode observar a escala utilizada compreendia 
três níveis de classificação: pouco importante, importante e muito importante. 
 
 

 
Pouco importante 

 

 
Importante 

 
Muito importante 

 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 
 
 

Conhecimentos básicos de 
desenvolvimento curricular 
 

4 4,25 59 62,76 29 30,85 

Saberes de referência no plano 
científico-profissional 
 

6  6,38 46 48,94 40  42,55 

Competências ao nível das destrezas e 
processos didácticos 
 

- - 4 4,25 89  94,68 

Competências de investigação 
 

- - 19  20,21 73  77,66 

Competências de intervenção em 
contextos de incerteza 
 

- - 42 44,68 50  53,19 

Competências atitudinais 
 

2 2,13 34  36,17 55  58,51 

Competências de intervenção no exo-
contexto 
 

3 3,19 32 34,04 57  60,64 
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Quadro 8.18. Percepções acerca das funções da instituição de formação 

  

 
Análise 
 
Em relação às funções que os professores mais valorizam, destacam-se o desenvolvimento de 
competências ao nível das destrezas e processos didácticos (94,68%), o que remete para a 
mobilização de saberes referenciais teóricos e a sua desconstrução para torná-los aprendíveis, isto 
é, a dimensão conhecimento pedagógico de conteúdo.  
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Também o desenvolvimento de competências de investigação (77,66%) e a promoção e 
desenvolvimento de competências de intervenção no exo-contexto (60,64%) são muito 
valorizados, deixando perceber quer o reconhecimento do aprender a aprender (através das 
estratégias de investigação), quer do papel do professor na transformação dos contextos para além 
do espaço escolar (abordagem ecológica). Em ambos os casos, estão relacionadas com a 
promoção e desenvolvimento de saberes relacionados com a acção, ou seja, da ordem da 
competência, do saber-fazer e do saber agir em diferenciados contextos. 
Entre as funções consideradas importantes, destacam-se a disponibilização de conhecimentos 
básicos de desenvolvimento curricular (62,76%), bem como de saberes de referência no plano 
científico-profissional (48,94%), o que reforça a importância da matriz teorética na formação dos 
professores. Ou seja, o papel fundamental dos saberes referenciais para que a acção/intervenção 
seja de qualidade.  
Para 44,68% de professores é ainda importante que a instituição de formação promova o 
desenvolvimento de competências de intervenção em contextos de incerteza o que, 
retomando os princípios da perspectiva complexa, deixa perceber o carácter fundamental da 
reflexividade do professor na resolução de problemas que não podem ser previstos.  
Genericamente, os professores inquiridos reconhecem que as funções enunciadas são relevantes 
ao nível da formação inicial. 
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Síntese  
Bloco II 
 
 
Na análise do segundo bloco do questionário, foram surgindo alguns indicadores que nos 
permitiram identificar um conjunto de princípios e características paradigmáticas inerentes às 
ambiências formativas e culturas científicas subjacentes à formação de professores do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico na Universidade de Aveiro.  
Os professores reconhecem as ambiências formativas/culturas científicas numa matriz crítico-
reflexiva que se exerce e fundamenta nas culturas de acção (ecológica), bem como nos saberes 
referenciais das áreas científicas (teorética). Tal evidência aponta para uma filosofia de formação 
que os documentos estruturadores do Curso indicam como crucial para o desenvolvimento pessoal 
e profissional dos professores ao longo da vida (Alarcão e Tavares, 1987; Sá-Chaves, 1994).  

Os professores apresentam uma visão bastante positiva da sua formação, reconhecendo a forte 
aposta da Instituição na sua formação científica e didáctico-pedagógica, atendendo ao perfil de 
monodocência que pressupõe um profissional que domine diversas áreas do conhecimento.   
Numa perspectiva de continuada regulação curricular e melhoria de qualidade da formação 
de professores deste ciclo de Ensino, nesta Universidade, é ainda de referir que, em termos globais, 
os professores consideram adequado o momento de inserção das disciplinas no plano de 
estudos, embora sugiram alguma antecipação da disciplina de Prática Pedagógica, bem como de 
algumas disciplinas de Didáctica. Quanto aos conteúdos desenvolvidos nas diversas áreas 
disciplinares, valorizam os saberes teóricos embora preconizem uma maior interligação destes com 
os contextos de acção. No que respeita às estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação, a 
generalidade dos professores considera-as adequadas. Ainda assim, deixam algumas pistas de 
reflexão que se prendem com a necessidade de diversificação das mesmas, nomeadamente em 
algumas disciplinas, e defendem uma avaliação contínua e processual, com recurso a várias fontes 
de evidência, distanciando-se dos modelos mais tradicionalistas. 
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Bloco III – A disciplina de Prática Pedagógica supervisionada na Formação Inicial (Universidade de 
Aveiro) 
 
 
Com o terceiro bloco do questionário, pretendíamos compreender como os professores 
percepcionam a área científica de Prática Pedagógica, tendo em atenção as seguintes dimensões: 
 

A – Finalidades da área científica de Prática Pedagógica 
B – Importância da área científica de Prática Pedagógica para o formando 
C – Momento de inserção e duração da área científica de Prática Pedagógica 
D – Constrangimentos vivenciados ao nível da área de Prática Pedagógica 
E – Processos e estratégias de supervisão   

 
A – Finalidades da área científica de Prática Pedagógica 
 

No que se refere às finalidades da área científica de Prática Pedagógica convém referir que a 
integram as disciplinas de Teoria e Prática Curricular (2.º ano, 2.º semestre), Prática Pedagógica e 

Projectos Educativos (3.º ano, 2.º semestre) e Prática Pedagógica (4.º ano, anual), constituindo-se 
como uma aproximação progressiva aos contextos de prática. Relativamente ao que se pretende 
com este núcleo de disciplinas, as percepções dos professores encontram-se sistematizadas no 
quadro 8.19, pelo que em nota de fim de página apresentamos a questão que lhes colocámos35. 
 

Finalidades da área científica de Prática Pedagógica Frequency Percent 

• Estratégia de profissionalização que complementou a componente académica………………….  
15 

 
 

15,96% 
• Disciplina específica que integrou o plano de estudos……………………………………………….. 4 4,25% 
• Fase de preparação para o mercado de trabalho…………………………………………………….. 12 12,77% 
• Etapa de formação, de aplicação de conhecimentos, de inter-relação teoria/prática……… 68 72,34% 
• Oportunidade para adquirir experiência e ampliação da visão educativa………………………….. 31 32,98% 
• Etapa de socialização e de intensas aprendizagens, relativamente à profissão………………….. 33 35,11% 
• Fase de conflitos e de difícil integração dos diferentes contextos e áreas de formação…………. 6 6,38% 
• Iniciação à prática lectiva, através do envolvimento em actividades lectivas e em 
actividades de formação……………………………………………………………………………………. 44 46,81% 
• Oportunidade de aproximação à realidade educativa e de contacto com a comunidade 
educativa, nas suas múltiplas relações………………………………………………………………….. 65 69,15% 

 
Quadro 8.19. Finalidades da área científica de Prática Pedagógica – percepções dos professores 

 
                                                           
35 Q7.2. Complete a afirmação seguinte, escolhendo as três expressões que melhor se adequam ao seu ponto de vista. 
“As disciplinas que integraram a área científica da Prática Pedagógica foram uma…” 
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Análise 
 
Como se pode observar esta área correspondeu a uma etapa de formação, de aplicação de 

conhecimento e de inter-relação teoria/prática o que, de certa forma, responde a um dos pontos 
críticos que as questões anteriores revelaram. Por seu lado, para 69,15% dos professores a Prática 
Pedagógica também se constituiu como oportunidade de aproximação à realidade educativa e de 

contacto com a comunidade educativa, nas suas múltiplas relações. Com efeito, sendo uma área 
que integra disciplinas distintas, e com objectivos específicos, esse contacto acaba por ultrapassar 
em muito a intervenção curricular em sala de aula, abrindo-se a um conhecimento mais amplo da 
realidade pedagógica nas suas múltiplas implicações. Ainda nesta linha, 46,81% dos professores 
caracterizam-na como um momento de iniciação à prática lectiva, através do envolvimento em 

actividades lectivas e em actividades de formação. Isto remete-nos para o entendimento da 
profissão como espaço de aprendizagem continuada e de construção identitária. 
Apenas aproximadamente 28% dos professores perspectivam esta área como uma fase de 

preparação para o mercado de trabalho e, nesse sentido, como uma estratégia de 
profissionalização que, complementando a componente académica, pretende abrir janelas para o 
que virá a ser a profissão. 
Pelos elevados valores assinalados e pela natureza das finalidades, verifica-se que esta área é 
percebida pelos professores como central na sua preparação para o exercício da profissão. Mas é 
também de registar o valor residual (6%) atribuído ao parâmetro fase de conflitos e de difícil 

integração dos diferentes contextos e áreas de formação, tornando evidente uma ambiência de 
formação favorável, na qual a conflitualidade não encontra expressão significativa. 
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B – Importância da área científica de Prática Pedagógica para o desenvolvimento do 
professor 
 
No que diz respeito à importância da área científica de Prática Pedagógica para o desenvolvimento 
integral do futuro professor, e como se relembra em nota de fim de página36, conjugámos dois tipos 
de informação: uma de tipo quantitativo (que se refere ao nível de importância da área) e outra de 
natureza qualitativa (que tem a ver com os argumentos que justificam esse nível de importância).  
Como se pode verificar no quadro 8.20, para 97,9% dos professores (uma opinião quase unânime), 
a Prática Pedagógica foi considerada importante ou muito importante para o seu desenvolvimento 
pessoal e profissional.  
 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Pouco importante 1 1,1 1,1 1,1 
Importante 22 23,4 23,7 24,7 
Muito importante 70 74,5 75,3 100,0 

Importância da área de 
Prática Pedagógica 

Total 93 98,9 100,0  
Missing System/ No answer 1 1,1   
Total 94 100,0   

 
Quadro 8.20. Importância da área científica de Prática Pedagógica 

 

 

Análise 
 
A informação segundo a qual a Prática Pedagógica é de grande importância para o 
desenvolvimento integral do futuro professor, tem-se revelado um dado transversal às questões que 
até este ponto vimos analisando. De facto, e como referimos no enquadramento teórico (capítulo 
quatro), esta área constitui-se como o verdadeiro coração da formação inicial. Também Vieira 
(2005) concebe esse momento como uma oportunidade dos formandos tornarem visível a relação 
entre a teoria e a prática profissional. 
 

                                                           
36 Q7.3. Qual o nível de importância que, globalmente, atribui ao conjunto de disciplinas da Prática Pedagógica que 
experienciou? Nada importante () pouco importante () importante () muito importante (). Justifique a sua opinião, 
utilizando três argumentos que considere fundamentais. 
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Assim, e na tentativa de compreender a natureza dos argumentos utilizados pelos professores, 
modelizámos um sistema de análise que privilegiou quatro dimensões emergentes e que passamos 
a definir: 
 

B1 – Contacto com a profissão 
Descrição da categoria: Considera esse contacto como a transição da situação de aluno para a de 
professor: é a fase de iniciação, do primeiro contacto com a actividade projectada (Josso, 1987).  

 
B2 – Desenvolvimento de competências 

Descrição da categoria: Tem a ver com o desenvolvimento de competências essenciais ao 
exercício da profissão como conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico de conteúdo, 
conhecimento do aprendente, dos contextos e valores éticos que devem presidir à prática 
profissional (cf. dimensões do conhecimento profissional, Shulman, 1986). 

 
B3 – Articulação teoria/prática 

Descrição da categoria: Trata-se da capacidade de ver vs. não ver uma relação entre teoria e 
prática profissional que existe (ainda que de modo latente) e de verbalizar essa relação (Vieira, 
2005). 
 

B4 – Socialização/relação interpessoal 
Descrição da categoria: Esta dimensão refere-se ao desenvolvimento das relações interpessoais 
e envolve o desenvolvimento da capacidade de relação com os outros, também em situação de 
conflito, bem como a criação de estratégias para a resolução desses conflitos interpessoais, 
devendo constituir um conteúdo de intervenção educativa (aprender a conviver, Delors et al, 
1996). 

 

De seguida, passamos à apresentação mais pormenorizada da informação recolhida37. 
 
B1 – Contacto com a profissão 
 

O argumento contacto com a profissão foi o mais utilizado pelos professores para justificar a 
importância da área de Prática Pedagógica no seu processo de desenvolvimento pessoal e 
profissional, com percentagem de 92,55%. Eis alguns excertos que o evidenciam: 
 
                                                           
37 Cf. Categorização no anexo 8.6 (CD-Rom). 
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A Prática Pedagógica permite-nos vivenciar a realidade profissional que nos espera. (q7) 
 

Porque ter contacto com a escola e com os alunos é muito importante. (q12) 
 

Contacto com a realidade. (q18) 
 

Existe uma aproximação à realidade do 1.º Ciclo. (q22) 
 

Estas disciplinas permitiram-me adquirir múltiplas aprendizagens relativas à sala de aula, ao 
controlo do ambiente turma. (q25) 

 

Foram disciplinas mais práticas do que teóricas, permitindo o aumento do conhecimento 
sobre a realidade. (q61) 

 

Aproximaram-nos da realidade educativa. (q63) 

 
 

Análise 
 
Os professores concebem as disciplinas da área científica de Prática Pedagógica como momentos 
de “contacto progressivo com a profissão”, nas suas diversas acepções desde a experienciação da 
profissão em si, ao contacto directo com os pequenos alunos, com a comunidade.  
Como se constata, os professores encaram e valorizam a experienciação dos contextos de acção 
como fundamental, constituindo, no sentido que lhe atribui Josso (1987), um momento de charneira 
precursor do seu desenvolvimento profissional e fundamental se se considerar o plano de estudos 
no seu todo. 
 
 
B2 – Desenvolvimento de competências 
 
Alguns professores referem que o desenvolvimento de competências foi a principal mais-valia da 
área de Prática Pedagógica (46,87%), na medida em que promoveu e desenvolveu um conjunto de 
competências básicas para um desempenho adequado no que diz respeito à intervenção na escola. 
Alguns dos seus argumentos salientam: 
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Instruiu-nos e desenvolveu em nós capacidades, atitudes e meios de trabalho importantes. 
(q24) 

 

Estas disciplinas forneceram aos “futuros” professores do 1.º CEB, as bases para sermos 
profissionais activos e conscientes num mundo que está sempre em constante mudança. 

(q26) 

 
Estimula a nossa capacidade crítica e reflexiva. (q50) 
 

Contribuir para a criação de um conjunto de conhecimentos teóricos e pedagógico-
didácticos basilares. (q55) 

 

 Facultou-nos a capacidade de perceber o que é reflectir para mudar e melhorar. (q57) 
 

 Desenvolveram uma atitude reflexiva face ao contacto com as dificuldades. (q61) 
 

 Ajudaram-nos a preparar estratégias de ensino e aprendizagem junto dos alunos. (q63) 

 
 
Análise 
 

De maneira geral, este conjunto de argumentos centra-se no desenvolvimento de competências 
basilares para o exercício da profissão. É nesse sentido que os professores inquiridos relevam a 
importância da mobilização dos saberes referenciais para a acção e de uma postura crítico-reflexiva 
face a esta. Entre os saberes e competências desenvolvidos na sua formação inicial, os professores 
destacam o conhecimento teórico (dimensão saber), as destrezas didáctico-pedagógicas (dimensão 
saber-fazer), as competências de reflexão e, de modo mais implícito, as competências relacionadas 
com a capacidade de “aprender a aprender” e que, no seu conjunto, conferem coerência ao agir 
profissional. 

 

B3 – Articulação teoria/prática 
 

Quanto ao argumento articulação teoria/prática é também muito utilizado pelos professores para 
justificar a importância da área de Prática Pedagógica, com percentagem de 42,55%, e que as 
evidências pretendem ilustrar: 
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É uma etapa onde intensificamos a formação, adquirimos maior conhecimento e… finalmente 

articulamos a teoria com a prática. (q13) 

 
Proporcionaram-me uma visão equilibrada (teoria/prática) da profissão. (q29) 
 
Foi a forma de “aplicar” a teoria em situações reais. (q37) 
 

Permitiram aliar a teoria aprendida anteriormente à prática, embora limitada. (q40) 
 

Possibilidade de aplicar na prática os conceitos teóricos em diferentes contextos. (q44) 
 

Momento de inter-relação entre a teoria e a prática. (q52) 

 
 
Análise 
 
Como se observa, a Pratica Pedagógica é considerada pelos professores inquiridos como um 
momento fundamental para mobilizar aspectos teóricos disponibilizados e apreendidos na fase 
anterior da formação, contextualizando-os e reformulando-os em função das circunstâncias que 
caracterizam as práticas curriculares. 
Esta capacidade de mobilização dos saberes referenciais inscreve-se no desenvolvimento da 
capacidade de resolver problemas em contextos incertos, tal como refere Schön (1983). 

 
 
B4 – Socialização/relação interpessoal 
 

Quanto aos aspectos relacionados com a socialização profissional/relação interpessoal, esta 
categoria emergiu na análise, embora de forma mais residual (referências na ordem dos 20%). É 
neste sentido que os professores inquiridos referem que a área de Prática Pedagógica lhes 
possibilitou o desenvolvimento de competências de socialização profissional e de relação com 
outros intervenientes no processo educativo, tal como se observa nos excertos seguintes: 

 
A convivência com outros professores com mais experiência. (q12) 

 

Proporcionaram-me oportunidades de contacto e interacção com a comunidade educativa. 
(q29) 

 

- 246 - 



PARTE TRÊS                                             APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO OITO                    Questionário | análise da informação recolhida 

 

Interactividade e partilha com diferentes intervenientes. (q42) 
 

Oportunidade de adquirir experiências bem como partilhá-las e reflectir sobre elas. (q52) 
 
 
O convívio com professores na escola. (q65) 

 
 

Análise 
 
Sendo a profissão professor uma profissão que se caracteriza fundamentalmente pela relação com 
o Outro, é de salientar que o desenvolvimento de competências desta ordem se constitui, ao nível 
da formação inicial, como um objectivo estratégico, nomeadamente ao nível da Prática Pedagógica. 
Segundo Pestana (2006), este é um processo de interacção social recíproca, cuja relação poderá 
influenciar o seu comportamento (acção), motivação e estado emocional, daí a grande importância 
atribuída (principalmente) aos elementos do núcleo de estágio e seus supervisores. 
Nesse sentido, trata-se de fomentar integradamente o desenvolvimento de competências 
profissionais (dimensão saber e dimensão saber-fazer) e de ordem relacional (dimensão saber-ser) 
que, no âmbito da socialização profissional, permitam ao professor saber agir em contextos 
caracterizados pela mudança e pela incerteza.  
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C – Momentos de inserção e duração das disciplinas da área científica de Prática Pedagógica 
 
 
As questões relacionadas com o momento de inserção e duração da área científica de Prática 
Pedagógica, têm sido recorrentes nos pontos até aqui abordados.   
 
C1. Momento de inserção das disciplinas de Prática Pedagógica 
 
Quanto ao momento de inserção das disciplinas de Prática Pedagógica no plano de estudos 
vivenciado, foi perguntado ao conjunto de professores se esses momentos haviam sido muito 

oportunos, oportunos, pouco oportunos ou nada oportunos. Os dados encontram-se referidos no 
quadro 8.21. 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nada oportuno 55 58,5 58,5 58,5 
Pouco oportuno 26 27,7 27,7 86,2 
Oportuno 13 13,8 13,8 100,0 

Momento 
de inserção 
  
  Muito oportuno - - - - 
  Total 94 100,0 100,0   

 
Quadro 8.21. Momento de inserção da área científica de Prática Pedagógica 

 

 
Análise 
 
Como se observa 86,2% dos professores tem uma visão pouco positiva acerca dos momentos de 
inserção das disciplinas de Prática Pedagógica no plano de estudos, dado que consideram esse 
momento nada ou pouco oportuno. Como podemos constatar, estes dados vêem reforçar a 
convicção dos professores relativamente à necessidade de antecipação das disciplinas de Prática 
Pedagógica, nas vertentes de observação/intervenção nos contextos de prática, já referidas em 
questões anteriores. 
No entanto, para cerca de 13,8% dos professores, o momento de inserção das disciplinas da área 
de Prática Pedagógica foi considerada oportuno, o que não encontra expressão significativa em 
relação ao total de inquiridos. 
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C2. Duração das disciplinas da área de Prática Pedagógica 

 
Quanto à duração desta área, foi pedido aos professores para referirem a sua suficiência ou 
insuficiência, estando os dados sistematizados no quadro 8.22.  
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

  

 
 
 
 
 
 
 

Análise 
 
Como se constata pela observação do quadro 8.22., 81,9% dos professores considera a duração da 
área de Prática Pedagógica insuficiente e apenas 18,1% a entende como suficiente, reforçando as 
leituras que as questões anteriores permitiram fazer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suficiente 17 18,1 18,1 18,1 Duração 
  Insuficiente 77 81,9 81,9 100,0 
  94 100,0 100,0 Total   

 
Quadro 8.22. Duração da área de Prática Pedagógica 
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D – Constrangimentos identificados ao nível da área de Prática Pedagógica 
 
 
A vivência da área científica de Prática Pedagógica vai possibilitando, gradualmente, a 
experienciação de momentos relacionados com a profissão, com autonomia crescente. O estágio é, 
como facilmente se poderá compreender, o culminar da etapa de formação inicial, sendo um 
processo de desenvolvimento pessoal e profissional supervisionado e assistido. Sabemos, porém, 
que se trata de uma fase em que o estatuto do formando é muito ambíguo. Por um lado ainda é 
aluno, por outro já começa a assumir o papel de professor. Inerente a este processo de 
desenvolvimento pré-profissional, a literatura vem divulgando que esta fase, vivida quase sempre de 
forma intensa, deixa transparecer constrangimentos que importa identificar, no sentido de 
possibilitar uma maior compreensão acerca do desenvolvimento cognitivo/afectivo dos 
alunos/futuros professores para, em tempo útil, os minorar.  
Nesse sentido, questionámos a amostra relativamente aos possíveis constrangimentos sentidos, 
disponibilizando um quadro como o que abaixo se apresenta 38 . Embora os itens estivessem 
definidos a priori, a alternativa de resposta outros, abria o leque de possibilidades de resposta, caso 
os professores inquiridos assim entendessem. 
No quadro 8.23 sistematizamos estatisticamente os principais constrangimentos que os professores 
identificaram na sua vivência ao nível da Prática Pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
38 Q7.5. Seleccione, de entre todas as opções apresentadas, os três principais constrangimentos com que se deparou 
na(s) disciplina(s) de Prática Pedagógica. 
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 Frequency Percent 
 

Organização e gestão de sala de aula 25 26,59 

Organização e desenvolvimento de situações didácticas 29 30,85 

Gestão de incidentes críticos 41 43,62 

Avaliação das aprendizagens dos alunos 29 30,85 

Conhecimentos científicos 8 8,51 

Integração de alunos com dificuldades 44 46,81 

Desenvolvimento dos processos de 
ensino/aprendizagem 

Outros - - 

Planificação das áreas curriculares 35 37,23 

Descritivos de aulas 29 30,85 

Reflexões escritas 23 24,47 

Pesquisas de aprofundamento às reflexões escritas 21 22,34 

Pesquisas para preparação de aulas 15 15,96 

Elaboração de recursos didácticos 23 24,47 

Técnica 

Outros  2 2,13 

Relacionamento com os supervisores cooperantes 18 19,15 

Relacionamento com o supervisor institucional 15 15,95 

Relacionamento com elementos do grupo de estágio 26 27,66 

Relacionamento com os alunos 1 1,06 

Relacionamento com a comunidade educativa 13 13,83 

Relacional 

Outros - - 

 
Quadro 8.23. Constrangimentos dos professores ao nível da Prática Pedagógica 

 
 

Análise 
 
Os constrangimentos mais referidos situam-se ao nível do desenvolvimento dos processos de 

ensino/aprendizagem. Cabe-nos destacar que, a esse nível, os três constrangimentos mais 
referidos são a integração de alunos com dificuldades (com percentagem de 46,81%), a gestão de 

incidentes críticos (com 43,62% de percentagem) e a organização e desenvolvimento de situações 

didácticas, a par da avaliação das aprendizagens dos alunos (ambas com percentagem de 30,85%). 
É possível verificar que existe coerência entre estes dados e os relativos às 
sugestões/necessidades de formação que os professores inquiridos avançaram em pontos 
anteriores. Relembramos que a mobilização de saberes referenciais para o desenvolvimento de 
práticas curriculares adequadas, a gestão das imprevisibilidades e a gestão do trabalho com 
crianças de diferentes níveis de desenvolvimento, são aspectos que, numa visão transversal, 
atravessam todas as questões até aqui analisadas.   
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Em relação à dimensão técnica da Prática Pedagógica os constrangimentos relacionados com a 
planificação das áreas curriculares (37,23%), com os descritivos de aulas (30,85%) e com as 
reflexões escritas (24,47%) são os que reúnem maior consenso. Esta é, por assim dizer, uma fase 
que se caracteriza por um esforço concertado para o desenvolvimento de competências reflexivas.   
A dimensão em que os professores sentiram menos constrangimentos foi ao nível dos processos de 
relação interpessoal. Ainda assim, destacamos constrangimentos ao nível de relacionamento com 
alguns dos elementos do grupo de estágio (27,66%) e com os supervisores cooperantes (19,15%).  
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E – Finalidades do processo de supervisão da Prática Pedagógica 
 

Relativamente às finalidades da supervisão da disciplina de Prática Pedagógica, questionámos os 
professores no sentido de aceder às suas representações relativamente a esse processo, pelo que 
relembramos, em nota de fim de página, a questão que lhes foi colocada39. Os dados encontram-se 
sistematizados no quadro 8.24. 
 
 Frequency Percent 

 
Aferir e verificar conceitos e conhecimentos basilares adquiridos (ou não) no decorrer da componente 
académica do curso. 
 

7 7,45 

Desenvolver modos específicos de abordar determinados conteúdos e respectivas metodologias. 
 

11 11,70 

Promover o exercício das atribuições próprias da profissão, de forma a desenvolver no futuro 
professor competências para a docência. 
 

21 22,34 

Contribuir para o desenvolvimento no futuro professor de um conjunto de valores, atitudes, 
conhecimentos, capacidades e competências que, ajustadas a cada contexto, permitam 
responder de forma adequada a situações educativas singulares. 
 

81 86,17 

Desenvolver conhecimentos diversos (nomeadamente de cariz mais prático), tendo em vista o 
desenvolvimento profissional e pessoal do futuro professor. 
 

22 23,40 

Contribuir para a avaliação das aprendizagens e das potencialidades dos futuros profissionais. 
 

8 8,51 

Desencadear processos de socialização profissional nos futuros professores. 
 

1 1,06 

Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento do formando nas suas múltiplas 
dimensões, criando condições para a sua progressiva autonomia. 
 

75 79,79 

Desenvolver os processos reflexivos no/do futuro professor. 
 

51 54,26 

Outras funções. 
 

2 2,13 

 

Quadro 8.24. Finalidades do processo de supervisão 
 
 
Análise 
 
A Prática Pedagógica assume grande relevância na formação inicial de professores, nomeadamente 
na fase final de curso, assumindo a forma de docência supervisionada (assistida e orientada), numa 
lógica emancipatória. Na Universidade de Aveiro, uma das características desta disciplina é 
proporcionar aos formandos uma vivência intensiva (de um ano lectivo) daquilo que é “Ser 

                                                           
39 Q7.6. Na sua perspectiva, quais são as funções da Supervisão no desenvolvimento da Prática Pedagógica (estágio)? 
Nesse sentido, escolha de entre as opções apresentadas, as três que melhor traduzem o seu ponto de vista.  
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Professor”, à qual está inerente um processo de Supervisão dos próprios processos pessoais e 
colectivos de desenvolvimento dos formandos.  
Como se pode observar no quadro 8.24, uma maioria correspondente a 86,17% dos professores 
refere que uma das finalidades da Supervisão é de contribuir para o desenvolvimento no futuro 

professor de um conjunto de valores, atitudes, conhecimentos, capacidades e competências que, 

ajustadas a cada contexto, permitam responder de forma adequada a situações educativas 

singulares. Trata-se de uma visão integrada da formação, nas suas dimensões saber, saber-fazer, 
saber ser e saber-agir, inscrita numa perspectiva ecológica que releva a importância de ajustar o 
desempenho face aos contextos, aos alunos e à peculiaridade das situações.  
Também para 79,79% dos professores, o processo de Supervisão é uma forma de acompanhar e 

orientar o processo de desenvolvimento do formando nas suas múltiplas dimensões, criando 

condições para a sua progressiva autonomia. Neste sentido, os professores encaram os processos 
supervisivos numa vertente de emancipação profissional, ou seja, de preparação para os sistemas 
de trabalho.  
Para 54,26% dos professores, a Supervisão tem como principal função desenvolver os processos 

reflexivos no/do futuro professor visando tornar os futuros professores autónomos, reflexivos e 
críticos.  
Neste contexto, os professores percepcionam a Supervisão como uma forma de orientação, de 
acompanhamento e de formação inerente ao seu próprio desenvolvimento, numa lógica de 
recursividade. Embora o processo supervisivo possa ser percepcionado duplamente 
(formação/avaliação), apenas 8,5% dos professores o encara como uma forma de avaliação das 
aprendizagens e das potencialidades dos futuros profissionais. Face a este conjunto de dados, 
somos de parecer que estes traduzem uma visão bastante positiva acerca dos processos de 
Supervisão da formação desenvolvidos (e vivenciados) na Universidade de Aveiro. 
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F – Cenários de formação e de supervisão 
 
Questionados quanto às ambiências supervisivas vivenciadas na Universidade de Aveiro40, os 
professores manifestaram as suas opiniões escolhendo três cenários que melhor caracterizaram a 
sua formação. No quadro 8.25 sistematizamos a informação recolhida. 
 
 
Cenário 
 

Indicadores teóricos Frequency Percent 

Imitação artesanal → Estágio. 
→ Imitação do professor cooperante.                
                                                                                     

11 11,70% 

Aprendizagem pela 
descoberta guiada 

→ Conhecimento dos modelos teóricos de ensino. 
→ Observação de diferentes professores, antes de iniciar o estágio. 
→ Estágio.                                     
                                                  

39 41,49% 

Behaviorista → Treino de diversas competências pelo visionamento de aulas 
audiogravadas, antes do estágio. 
→ Estágio.           
 

3 3,19% 

Clínico → Estágio. 
→ Colaboração entre supervisores, futuro professor e colegas, numa 
actividade continuada que engloba a planificação e avaliação conjuntas, 
para além da observação e da análise.     
                                                                                     

55 58,51% 

Psicopedagógico → Conhecimentos teóricos sobre os processos de ensino/aprendizagem. 
→ Observação de situações de ensino/aprendizagem nas escolas. 
→ Estágio.                                 
                             

49 52,13% 

Pessoalista → Estágio. 
→ Organização de experiências diversificadas para os futuros professores. 
→ Reflexão sobre experiências e sobre as suas consequências. 
 

36 38,30% 

Integrador → Estágio. 
→ Processo formativo que combina acção, experimentação e reflexão na, 
sobre e para a acção. 
→ Consideração das dinâmicas sociais e das interacções que se criam 
entre a pessoa e o meio que a envolve.  
→ Organização e gestão de experiências diversificadas, em contextos 
variáveis.                    
                                                                 

60 63,83% 

 
Quadro 8.25. Cenários de formação/supervisão 

 
 

Análise 
 
Como vimos na primeira parte deste estudo, Alarcão e Tavares (1987) sintetizam, em nove 
cenários, as tendências na formação/supervisão de professores. No entanto, estes cenários não 
podem ser vistos de forma rígida e, nesse sentido, Sá-Chaves (2000a) propõe um outro cenário que 
                                                           
40 Q7.7. Dos conjuntos de estratégias de supervisão/formação que se seguem, assinale com x no  apropriado, os três 
que mais se assemelham à sua vivência na(s) disciplina(s) de Prática Pedagógica.  
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designa de cenário integrador. Cada cenário/ambiência descreve, em linhas gerais, os pressupostos 
dos ambientes de formação e as estratégias e filosofias do processo de supervisão da formação, 
nomeadamente ao nível da Prática Pedagógica – estágio (cf. parte um, capítulo quatro). 
Tendo em conta os dados constantes no quadro 8.25, verificamos que as estratégias de 
formação/supervisão referidas por 63,83% dos professores são as que se enquadram no cenário 
integrador. Ou seja, o processo de supervisão é visto como uma estratégia de formação que 
combina acção, experienciação e reflexão, considerando as dinâmicas dos contextos, bem como as 
interacções entre os sujeitos. Este cenário coaduna-se com as perspectivas de matriz crítico-
reflexiva e ecológica que enquadram a formação de professores na Universidade de Aveiro.  
O cenário clínico é também reconhecido pelos professores como ambiência da formação vivenciada 
nesta Universidade, em que a colaboração entre supervisores e formandos é reconhecida como 
essencial ao desenvolvimento profissional.  
Por outro lado, a indicação do cenário psicopedagógico por cerca de 52,13% dos professores faz-
nos relevar a importância que estes profissionais atribuem aos saberes referenciais sobre os 
processos de ensino/aprendizagem em estreita ligação com os contextos de prática, pelo que a 
observação de situações de ensino/aprendizagem nas escolas antes da intervenção propriamente 
dita é um factor potenciador do desenvolvimento para o exercício de funções docentes. 
Porém, podemos verificar que há referências a todos os cenários de formação/supervisão, o que 
reforça a matriz complexa, sistémica e contextual da formação inicial, nomeadamente da supervisão 
da formação de professores e que, neste sentido, valida o cenário integrador proposto por Sá-
Chaves (2000a). Os cenários de imitação artesanal e behaviorista são os menos referenciados, 
leitura que reforça as perspectivas e filosofias da instituição na aposta de uma formação 
profissional, inscrita nas tendências actuais de formação. 
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Síntese 
Bloco III 
 
 
Pela análise do terceiro bloco do questionário podemos constatar que a área científica de Prática 
Pedagógica se apresenta como um núcleo de disciplinas que, gradualmente e de forma progressiva, 
possibilita uma aproximação aos contextos de prática no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Os professores 
encaram-na como uma oportunidade de aproximação à realidade educativa e, nesse sentido, de 
contacto com a comunidade escolar, nos seus diversos registos de intervenção. Para além da 
vertente de formação que caracteriza esta área, os professores consideram-na ainda como um 
momento importante de preparação para a profissão, associando-a à ideia de pré-
profissionalização.  
Por estas razões, os professores apresentam uma visão bastante positiva acerca da importância da 
área científica de Prática Pedagógica para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. O 
desenvolvimento de competências indutoras de um desempenho pessoal e profissional adequado 
(entre outros, conhecimento dos aprendentes, capacidade de aprender a aprender e de reflexão), as 
relações interpessoais estabelecidas em contexto (com os professores supervisores cooperantes, 
com os pequenos alunos e com outros elementos da escola e da comunidade), a socialização na e 
para a profissão, a consciencialização da natureza recursiva e dialógica dos conteúdos teóricos e de 
acção e, sobretudo, a assunção e vivência do papel professor, confluem para a compreensão 
integrada das próprias finalidades da área científica de Prática Pedagógica. A importância atribuída 
pelos professores, no que diz respeito a esta área para a sua formação pessoal e profissional, 
justifica uma reflexão atenta e cuidada (por parte da instituição de formação) acerca do momento da 
sua inserção no plano de estudos no sentido da sua antecipação.  
Focando-nos no último ano de curso, em que a Prática Pedagógica assume a forma de docência 
assistida e supervisionada, verifica-se que os professores encaram o processo de supervisão 
como uma estratégia de acompanhamento e orientação do seu processo de 
desenvolvimento, criando condições para a sua crescente autonomia. Assim, o processo de 
supervisão, segundo os mesmos, contribui para o desenvolvimento de um conjunto de valores, 
atitudes, conhecimentos, capacidades e competências que, ajustadas a cada contexto, permitam 
responder de forma adequada às situações educativas. 
A visão acerca do processo de supervisão vivenciado pelos professores, bem como das estratégias 
utilizadas, é muito positiva. Os maiores constrangimentos vivenciados pelos professores (na sua 
qualidade de ex-alunos) situam-se ao nível do desenvolvimento dos processos de ensino e 
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aprendizagem (em sala de aula), nomeadamente a integração de alunos com dificuldades, a gestão 
de incidentes críticos, a organização e desenvolvimento de situações didácticas e a avaliação das 
aprendizagens dos alunos. Numa dimensão técnica, de reflexão antes e para a acção e após a 
acção, os professores dizem ter sentido constrangimentos ao nível da planificação de áreas 
curriculares, da realização de descritivos de aula, das reflexões escritas e na elaboração de 
recursos didácticos.  
Quanto à dimensão relacional é possível constatar uma baixa expressão de conflitualidade, o que 
releva a sua importância nos processos de formação, aliás, ambiência reconhecida pelos 
professores inquiridos.         
É possível relevar alguns princípios e características paradigmáticas das ambiências formativas que 
se julgam potenciar a qualidade da formação, nomeadamente a consciencialização pelos 
professores da importância do conhecimento científico, da reflexão crítica enquanto eixo do 
pensamento e da acção do professor, da capacidade de aprender a aprender, bem como da 
valorização da relação humanizada com outros elementos que integram os sistemas de acção.  
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Bloco IV – Saberes básicos dos alunos e perfil de competência do professor 
 
O quarto bloco do questionário tinha como principais finalidades identificar, a partir das concepções 
dos professores inquiridos, qual o referencial de saberes que propunham para os alunos, bem 
como reflectir acerca das competências essenciais do professor para esse desenvolvimento. 
Nesse sentido, a estrutura de análise encontra-se subordinada a duas dimensões principais: 
 

A – Saberes básicos dos alunos 
 

A1. Referencial de saberes básicos  
A2. Contributos da Formação Inicial para a compreensão e desenvolvimento do 
referencial de saberes básicos 
A3. Factores de contingência no desenvolvimento dos saberes básicos dos alunos 

 
B – Competências do professor do 1.º CEB 
 

B1. Natureza das competências essenciais ao perfil profissional 
B2. Competências mais valorizadas para o exercício da profissão  

 
 
 
De seguida, procedemos à apresentação da informação recolhida. 
 
 
 
A1 – Referencial de saberes básicos dos alunos 
 
 
Quanto ao primeiro item, relacionado com a identificação de um conjunto de seis saberes básicos a 
desenvolver pelos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 41 , apresentamos no quadro 8.26 a 
sistematização da informação recolhida. 
 
 
 

                                                           
41 Q8.1. De entre as opções, assinale com x no  respectivo, seis aprendizagens que considere fundamentais no 
processo de desenvolvimento dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
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 Frequency Percent  Frequency 
 

Percent 

Aprender a desenvolver o 
espírito crítico 
 

74 78,72 Aprender a ler, a escrever e a 
contar 

23 24,47 

Aprender a aprender 66 70,21 Aprender a conhecer o seu 
próprio conhecimento 
 

21 22,34 

Aprender a pensar 61 64,89 Aprender a fazer face à mudança 
 

18 19,15 

Aprender a ser 52 55,32 Aprender a conviver 
 

18 19,15 

Aprender a tomar decisões 40 42,55 Aprender a enfrentar as 
incertezas 
 

15 15,96 

Aprender a fazer 37 39,36 Aprender a inovar 
 

14 14,89 

Aprender a resolver situações 
problemáticas 
 

34 36,17 Aprender a conhecer 10 10,64 

Aprender a comunicar 
adequadamente 
 

28 29,78 Aprender a desaprender 2 2,13 

Aprender a ser feliz 
 

26 27,66 Outras aprendizagens 3 3,19 

Aprender a tolerar 
 

23 24,47    

 
Quadro 8.26. Saberes básicos dos alunos do 1.º CEB 

 
Análise 
 
À semelhança de estudos como “Saberes básicos dos cidadãos para o século XXI” (Cachapuz, Sá-
Chaves e Paixão, 2004) tem havido um esforço no sentido de caracterizar um conjunto de saberes 
que todos os cidadãos devem poder desenvolver, tal como vimos no capítulo dois.   
No presente caso, os seis saberes básicos mais referidos, e que reúnem maior consenso entre os 
professores, englobam as seguintes aprendizagens: 
 

• Aprender a desenvolver o espírito crítico (78,72%) 

• Aprender a aprender (70,21%) 

• Aprender a pensar (64,89%) 

• Aprender a ser (55,32%) 

• Aprender a tomar decisões (42,55%) 

• Aprender a fazer (39,36%) 
 
Como se pode verificar, este referencial de saberes integra as dimensões saber, saber-fazer e 
saber ser, o que vai no sentido de um perfil de cidadania informada, participativa e responsável. 
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Tendo em conta a responsabilidade que a sociedade atribui à escolaridade básica, reforça-se a 
convicção de que a formação dos professores é decisiva para compreender a nova natureza dos 
saberes básicos dos alunos. Ou seja, saberes comprometidos com a acção e com a intervenção 
responsável, o que se distancia dos modelos centrados na transmissão de conteúdos e na sua 
memorização acrítica.  
Esta conformidade que se observa entre a informação teórica e as representações dos professores 
inquiridos releva a importância das culturas formativas que permitiram aos alunos futuros 
professores conceptualizar esse referencial. 
 
 
A2 – Contributos da formação inicial para a compreensão e o desenvolvimento dos saberes 
básicos dos alunos 
 
Tendo em atenção esta “nova” natureza dos saberes básicos dos alunos, questionámos os 
professores quanto às suas representações relativamente ao papel da formação inicial na 
compreensão e promoção de competências que lhes permitissem desenvolver cabalmente esses 
saberes nos alunos42. Os dados encontram-se sistematizados no quadro 8.27. 
 
 
 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Concordo totalmente 30 31,9 32,3 32,3 
Concordo parcialmente 58 61,7 62,4 94,6 
Não concordo 4 4,3 4,3 98,9 
Não tenho opinião 
formada 

1 1,1 1,1 100,0 

Tendo em atenção as 
características dinâmicas dos 
saberes, pensa que a formação 
inicial lhe permitiu compreender 
a importância e desenvolver 
competências pessoais e 
profissionais para vir a ser 
professor do 1.º CEB? 
 Total 93 98,9 100,0 

  

Missing/ No answer 1 1,1     
Total 94 100,0     

 
Quadro 8.27. Contributos da formação inicial para a compreensão e o desenvolvimento dos saberes básicos dos 

alunos 
   

 
 
 
                                                           
42  Q8.2. Tendo em atenção as características dinâmicas dos saberes, pensa que a formação inicial lhe permitiu 
compreender a importância e desenvolver competências pessoais e profissionais para vir a ser professor do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico? 
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Análise 
 
Como se pode verificar, 94,6% dos professores referem uma opinião positiva relativamente ao papel 
da formação inicial na promoção e no desenvolvimento de competências que lhes permitiram ter 
consciência dos novos saberes básicos a desenvolver nos alunos. 
Apenas 4,3% dos professores manifesta opinião contrária e, nesse sentido, dizem ter procurado 
formação para desenvolver os saberes básicos dos alunos, na vertente de Formação Contínua, de 
Formação Pós-Graduada, na participação em seminários, congressos e colóquios, bem como a 
estratégias de auto-formação, nomeadamente leituras.  
 
 
A3 – Factores de contingência no desenvolvimento dos saberes básicos dos alunos 
 
 
Reconhecemos que a aprendizagem e desenvolvimento dos saberes básicos dos alunos pode ser 
comprometida devido a diversos factores43. No quadro 8.28 sistematizamos a informação recolhida 
relativamente à importância atribuída a cada um desses indicadores.   
 

Menos relevante Relevante Mais relevante  
 

Frequency 
 

Percent 
 

Frequency 
 

Percent 
 

Frequency 
 

Percent 
 

Número de alunos em sala de aula 
 

5 5,32 31 32,98 54 57,45 

Alunos com diferentes níveis de desenvolvimento 
em sala de aula 
 

9 9,57 33 35,11 49 52,13 

Espaços disponíveis 
 

21 22,34 47 50,0 19 20,21 

Formação dos professores 
 

- - 22 23,40 69 73,40 

Características dos programas escolares 
 

18 19,15 50 53,19 19 20,21 

Recursos materiais disponíveis 
 

8 8,51 51 54,26 28 29,79 

Instabilidade do corpo docente 
 

2 2,13 28 29,79 60 63,83 

Monodocência  
 

31 32,98 40 42,55 15 15,96 

Legislação  
 

24 25,53 46 48,94 16 17,02 

Apoio à docência 
 

4 4,26 28 29,79 55 58,51 

 
Quadro 8.28. Factores de contingência no desenvolvimento dos saberes básicos dos alunos 

                                                           
43 Q8.3. Das opções que se seguem, assinale aquelas que, do seu ponto de vista, podem comprometer a aprendizagem 
dos saberes básicos. Nesse sentido, considere que 1 se refere ao aspecto menos importante e 3 corresponde ao 
aspecto mais relevante. 
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Análise 
 
Em conformidade com as perspectivas dos professores inquiridos, pode observar-se no quadro 8.28 
que aspectos como a formação de professores (73,40%), a instabilidade do corpo docente (63,83%) 
e o apoio prestado à docência (58,51%) se constituem como factores de contingência à promoção e 
desenvolvimento de saberes básicos como aprender a desenvolver o espírito crítico, aprender a 
aprender ou aprender a ser.   
 

• Formação de professores 
 
As demandas com as quais a sociedade, em geral, e professores e alunos, em particular, se 
confrontam, torna clara a urgência no conhecimento do perfil de competência profissional do 
professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico, bem como das aprendizagens essenciais que os alunos 
devem desenvolver ao longo da escolaridade básica. A consciencialização destes dois parâmetros 
pressupõe que os planos curriculares das instituições de formação se adeqúem a estas exigências, 
pelo que devem considerá-los como referências para ajustar as suas próprias ambiências, culturas 
e estratégias formativas.      
 

• Instabilidade do corpo docente 
 

A instabilidade do corpo docente é também considerada pelos professores como um factor de 
contingência para o cabal desenvolvimento dos saberes básicos dos alunos. Ou seja, a 
permanência dos professores no mesmo estabelecimento de ensino, durante um período de tempo 
mais alargado, permite uma maior vinculação entre os docentes e os seus alunos, essencial para o 
desenvolvimento de estratégias pedagógicas que contribuam para a melhoria dos resultados 
escolares e para a prevenção do abandono precoce do sistema educativo.  

Na altura em que este questionário foi aplicado, as novas regras para a colocação de professores 
ainda não tinham entrado em vigor. Em conformidade com a informação constante no website do 
Ministério da Educação44, a estabilidade do corpo docente é essencial para promover o sucesso 
educativo dos alunos, mas também determinante para o desenvolvimento de trabalho cooperativo 
por parte do corpo docente, imprescindível para um maior envolvimento de todos os intervenientes 

                                                           
44 Informação de 11 de Janeiro de 2006 (cf. http://www.min-edu.pt)  
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no projecto educativo da escola. A permanência no mesmo estabelecimento de ensino possibilita, 
igualmente, aos docentes uma melhor organização da sua vida pessoal e familiar, durante esse 
período de tempo, o que se traduz numa maior disponibilidade para a profissão. 
 

• Apoio prestado à docência 
 

Outro aspecto referido como uma contingência no desenvolvimento dos saberes básicos dos alunos 
tem a ver com o apoio prestado à docência. Julgamos que não se trata, somente, de coadjuvação 
curricular, estando esta prevista no quadro legal (LBSE) e que acontece de forma acrítica, sem 
trabalho colaborativo entre os docentes. No caso do 1.º Ciclo do Ensino Básico, as áreas 
curriculares coadjuvadas são Expressão e Educação Físico-Motora e, eventualmente, áreas da 
Expressão Artística.   
No entanto, esta coadjuvação pode revestir outras formas de apoio à docência. Por exemplo, a 
formação disponibilizada (e procurada) aos professores (seminários, workshops), a sua participação 
em debates (tertúlias), a organização e participação em eventos culturais (mostras pedagógicas, 
mostra de projectos, quiosques, exposições), a partilha de experiências pedagógicas (workgroups). 
Trata-se, em nosso entender, de perspectivar o apoio à docência de modo mais alargado e que 
contribua para o desenvolvimento de competências profissionais que permitam responder aos 
desafios com os quais professores e alunos se confrontam no limiar do século XXI. 
 
Estes três factores estão intimamente relacionados com o perfil de competência profissional do 
professor, bem como com a sua formação, considerada elemento fundamental na 
consciencialização dos novos saberes dos alunos, com vista ao seu desenvolvimento.  
Como factores menos relevantes, os professores indicam a monodocência (32,98%), a legislação 
(25,53%) e os espaços disponíveis (22,34%), percebendo-os como importantes, mas não tão 
fundamentais à sua intervenção. Constituem, no entanto, valores consideráveis, o que permite 
compreender a complexidade quando se pretendem conhecer a fundo os problemas da docência.    
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B – As competências dos professores 
 
 
Como reiteradamente vimos afirmando, admitimos que existe uma relação entre as aprendizagens 
dos saberes básicos pelos alunos no 1.º Ciclo do Ensino Básico e a competência profissional dos 
professores para que possam desenvolvê-las. Quanto a essa possível relação, questionámos os 
professores no sentido de aceder às suas representações45 . No quadro 8.29 apresentamos os 
dados relativos ao item em discussão.  
 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Acordo parcial 70 74,5 74,5 74,5 
Acordo total 21 22,3 22,3 96,8 
Desacordo parcial - - -  
Desacordo total - - -  

 
A aprendizagem dos saberes básicos 
pressupõe uma nova dimensão de 
competência ao professor? 
 
  Não tem opinião 

formada 3 3,2 3,2 100,0 

  Total 94 100,0 100,0   
 

Quadro 8.29. Saberes básicos dos alunos e a nova dimensão de competência dos professores 
 
 
 
 
Análise 
 
Constata-se que 96,8% dos professores são da opinião que, requeridos aos alunos, outros saberes, 
uma nova dimensão de competência é também exigida ao professor, no sentido de desenvolverem 
adequadamente as suas práticas curriculares com vista ao sucesso cabal daqueles. Isto mostra 
uma consciencialização que parece resultar da interacção entre a sua formação e as práticas 
curriculares que desenvolveram posteriormente. É, neste sentido, uma visão inscrita nos desafios 
com os quais a sociedade se depara e sobre os quais os professores inquiridos desenvolveram uma 
compreensão que não se coaduna apenas com as perspectivas de ensino mais tradicionalistas.   
 
 
 
 

                                                           
45  Q9. As aprendizagens dos saberes básicos a desenvolver pelos alunos exigem também novas dimensões de 
competência aos professores. Indique o seu grau de concordância com a afirmação: acordo total () acordo parcial () 
desacordo parcial () desacordo total () não tem opinião formada () 
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B1 – Natureza das competências essenciais ao perfil profissional  
 
Partindo do pressuposto anteriormente referido, questionámos os professores quanto às “novas” 
competências que, no contexto das sociedades actuais, consideram imprescindíveis ao perfil de 
competência profissional do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  
Do seu ponto de vista, e tal como alguns referem, não se trata propriamente de “novas” 
competências, avançando a ideia de que estas não correspondem à mera transmissão de 
informação/conteúdos e que, sendo mais dinâmicas, permitem continuar a aprendizagem ao longo 
da vida. Os excertos seguintes permitem compreender melhor o sentido que lhes atribuem. 
 

Competências que permitam desenvolver os “saberes básicos dos alunos”; por isso, não tanto 
relacionadas com a transmissão de conteúdos, mas sobretudo competências mais 
dinâmicas que possibilitem “navegar” no século XXI. (q1) 

 

Para mim, não seriam “novas competências”, mas sim o desenvolvimento e a adequação 
dessas competências mediante os mais variados e instáveis contextos escolares da nossa 

realidade escolar. (q31) 

 

Penso que não se trata de competências novas, mas sim de ir constantemente melhorando 
as que já têm. Isto é, fazer formação contínua é extremamente importante, no meu ponto de 

vista. Melhorar, melhorar, melhorar… (q47) 

 

O actual perfil de desempenho do professor do 1.º CEB aponta já para essas novas 

competências. No entanto, e tendo em consideração que cada vez mais as competências do 
professor devem ser dinâmicas e não tanto relacionadas com a transmissão de saber… 

(q52) 

 

As competências que seguidamente menciono não são consideradas “novas” por mim, mas 

antes uma requalificação das que são inerentes ao exercício da função docente do 1.º 
ciclo do ensino básico. (q80) 

 
Nos discursos dos professores são reconhecíveis três dimensões que, num primeiro momento, nos 
permitiram compreender melhor a natureza das competências consideradas essenciais ao 
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professor. Apresentamos, assim, o sistema de análise que se encontra melhor fundamentado no 
enquadramento teórico deste estudo (cf. parte um, capítulo três). 
 

B1.1. Dimensão saber 
Descrição da categoria: Remete para o saber teórico: ter conhecimento de (…), estar informado, 
conseguir compreender. 
 

B1.2. Dimensão saber-fazer 
Descrição da categoria: Diz respeito à capacidade de criar, realizar, executar, proceder de 
determinada maneira, numa dialogicidade entre saber – saber fazer. 
 

B1.3. Dimensão saber-ser 
Descrição da categoria: Relativa às questões de identidade e de desenvolvimento pessoal (a 
produção de si), remetendo para os valores, as convicções, o uso social de conhecimento, numa 
perspectiva que releva o carácter fundamental da Ética. 

 
Convictas de que qualquer análise fragmenta o discurso, e dada a integração entre estas três 
dimensões, o processo de análise não foi isento de dúvidas e de reformulações sucessivas46.  
 
B1.1 – Dimensão saber-saber 
 
Em relação à dimensão saber-saber, verificamos que 28,72% dos professores entende que o saber 
teórico, nas suas diferentes vertentes, é fundamental ao professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico:  
 

O professor deve conhecer com profundidade o currículo nacional e as suas orientações, 

de forma a estar esclarecido para orientar a sua prática docente com base nas exigências 

actuais. Já não basta ensinar a ler, a contar e a escrever. O professor deve estar actualizado e 
in(formado) sobre as mudanças científicas e tecnológicas, dominar o uso do computador e 

saber utilizar este instrumento nas suas práticas. (q6) 

 

Considero de extrema importância que os professores do 1.º CEB estejam conscientes da 

indispensabilidade da aprendizagem ao longo da vida para um desempenho profissional 

                                                           
46 Cf. Categorização no anexo 8.7 (CD-Rom). 
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consolidado e para a adequação aos diversos desafios que lhe serão colocados; deve ser auto-

reflexivo e construir a sua formação a partir das necessidades das suas práticas (…) (q40) 

 
O professor, actualmente, tem de ser capaz de se manter actualizado para acompanhar as 

mudanças e o ritmo vertiginoso a que os acontecimentos tomam lugar; tem de ser capaz de 

aprender a aprender, a fazer e a conhecer, mas todas estas competências não são 

necessariamente novas. (q58) 

 

Deve estar disponível para aprender novos conteúdos; deve estar preparado para errar e 

assumir os erros; deve estar atento às inovações; deve valorizar o seu nível de ensino. (q64) 

 

Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e 

para abordar situações e problemas do quotidiano. (q93) 

 
Análise 
 
Como se pode observar, são diversas as vertentes que integram a dimensão saber. Considerando-
se as singularidades e especificidades do trabalho do professor, um perfil de competência 
profissional organiza-se em diferentes dimensões que representam eixos estruturantes da acção 
do professor.  
Relativamente à dimensão saber-saber, em termos gerais, os professores valorizam os saberes 
referenciais teóricos que subjazem às práticas curriculares que desenvolvem. Nesse sentido, 
salientam a importância de conhecer as directrizes do currículo nacional do Ensino Básico (2001), 
bem como as orientações curriculares para o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Referem ainda a 
necessidade de se estar predisposto para continuar a aprender novos conteúdos e novas 
metodologias de ensino. 
Tratando-se de uma formulação abrangente e generalizável, é possível verificar que os excertos 
dos professores remetem também para outras dimensões do saber, pelo que espelham o 
pressuposto de que a competência profissional incorpora três dimensões do saber: o saber-saber, 
o saber-fazer e o saber-ser.  
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B1.2 – Dimensão saber-fazer 
 
É a dimensão saber-fazer que apresenta maior frequência de evidências (59,57%). Os professores 
referem, entre outros, aspectos relacionados com o desenvolvimento dos processos de 
ensino/aprendizagem e também com o seu próprio desenvolvimento: 
 
 

Destaco, por exemplo, as competências de dar a conhecer/preservar o património 

imediato/local e as competências em tecnologias da comunicação/informação. (q1) 

 
A procura de caminhos para a resolução dos múltiplos problemas que actualmente surgem 

na escola. (q17) 

 

Competências tecnológicas; competências para ajudar os alunos a aprenderem; 
competências relacionais (…). Estas não são novas competências: apenas se situam no 
contexto do século XXI. Precisam de um novo entendimento. (q84) 

 

Saber actuar perante a instabilidade (trabalho), resolução de problemas e incidentes 
críticos, aprender a aceitar a diferença como uma mais valia. (q28) 

 

Flexibilidade (na gestão de conflitos, nos conteúdos…); criatividade/inovação; 

responsabilidade; espírito crítico (…) (q35) 

 

Cada vez mais assistimos a uma grande mudança à nossa volta. Por este motivo, o professor 

deve desenvolver e adquirir novas respostas de modo a dar resposta a essas mudanças. 

Por exemplo, a tecnologia hoje em dia é muito importante e os alunos dão-lhe muito valor, pelo 

que o professor deve desenvolver competências a este nível. (q38) 

 

Domínio das novas tecnologias da informação e comunicação; de uma língua estrangeira; 

espírito crítico e reflexivo para adequar-se aos novos desafios da educação… (q78) 

 

Competências como: integração das novas tecnologias no processo de ensino-
aprendizagem; gestão flexível e articulada do currículo para a promoção de uma educação 

para a sustentabilidade; avaliação e reflexão e reformulação das suas práticas educativas, de 

acordo com o público-alvo. (q55) 
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Análise 
 
É possível constatar que os professores atribuem grande importância às competências relacionadas 
com o desenvolvimento dos processos de ensino/aprendizagem, destacando-se a área das 
tecnologias da informação e comunicação e a competência reflexiva e crítica para actuar em 
contextos incertos.   
As competências de desenvolvimento pessoal e profissional são consideradas, como vimos, muito 
importantes no perfil de competência profissional do professor. Os professores referem, para além 
da importância da reflexão crítica, as competências de investigação (aprender a aprender e a 
resolver situações problemáticas) e ainda a capacidade de se conhecer a si mesmo (conhecimento 
de si próprio).  
Também se verificou, embora com uma expressão residual, a preocupação com a apreciação e 
desenvolvimento da sustentabilidade do património e equilíbrio do meio envolvente. Esta dimensão 
cultural e estética (cf. Paiva, 2006), associada ao conhecimento e preservação do património local, 
passa pela sensibilização, mobilização e envolvimento activo e informado dos alunos no meio que 
os rodeia. Ou seja, por práticas curriculares que vão para além da sala-de-aula, estendendo-se ao 
contexto meso e exossistémico que as enquadram.  
 
B1.3 – Dimensão saber-ser 
 
Apresentando uma taxa de frequência próxima dos 42%, nesta categoria observa-se que outra das 
novas dimensões da competência profissional é a dimensão saber ser, no sentido de um agir 
profissional pautado por valores inscritos no quadro dos direitos e deveres de cidadania.  
Os professores referem que: 
 

[Os professores] Devem ser pessoas felizes, que se sintam bem consigo mesmas e com 

os outros. Devem saber lidar com a frustração/com situações imprevistas, angustiantes, etc. 

só tendo estas competências, o professor poderá desenvolvê-las nos seus alunos. (q41) 

 

Penso que para alguém ser professor do 1.º CEB devia cumprir determinados requisitos (o que 

se nota é que qualquer pessoa pode ser professor desde que tenha conhecimento científico). 

Para ser professor devia ser uma pessoa que soubesse “ser”; uma pessoa que soubesse 
pensar, tolerar, estar com e que fosse feliz. Ninguém pode ensinar o que não tem dentro de 
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si. Ninguém dá o que não tem… um professor devia ser alguém atento à vida das crianças, 
das suas famílias, sensível aos problemas do mundo que afectam as crianças, para além 

de ser alguém aberto e disponível para aprender algo novo. Deve estar disposto a questionar-

se e a reflectir sobre as suas práticas. (q43) 

 

Aprender a admitir o erro e procurar novas soluções para o problema. Aprender a não “baixar 

os braços”, procurando proporcionar sempre o melhor possível aos seus alunos. (q46) 

 

Ser capaz de amar os alunos; ser capaz de dinamizar as aulas conforme as necessidades; 

ser capaz de gerir a sua relação entre todos os colegas de trabalho/ funcionários da escola e 

pais; ser capaz de lutar até ao fim por aquilo em que se acredita. (q62) 

 

O perfil de desempenho de um professor é pautado por competências próprias e cada professor 

evolui (ou não) segundo as suas características pessoais de docente. Cada vez mais há uma 

necessidade de adaptar as competências à turma com que se encontra, sendo que as 

competências a nível de ética, cidadania e valores estão a ser fortemente valorizadas. 

(q86) 

 

Ter um conhecimento profundo sobre as crianças, sem esquecer que cada uma é única, 

sem nunca o esquecer. Na teoria isso aprende-se, mas na prática esquecemo-nos (q87) 

 

Análise 
 
Ao longo dos discursos, ainda que com mais evidência nuns do que noutros, é possível observar 
que, à importância do desenvolvimento das aprendizagens de natureza cognitiva, está subjacente 
uma atitude de relacionamento afectivo (caring 47 ) que permite, quando pensada no contexto 
educacional, introduzir uma dimensão nova ao perfil de competência profissional do professor: a 
importância de cuidar da pessoa do aluno para além de todas as outras aprendizagens 
pressupostas. Trata-se de uma visão que acentua a necessidade de formar professores capazes de 
estabelecerem com os seus alunos relações mais humanizadas. Sendo a profissão Professor, 
também ela de cuidado e de relação, pensamos ser pertinente que a sua acção se direccione para o 
desenvolvimento de competências e saberes que possibilitem aos alunos o seu desenvolvimento 
integral, num clima de respeito pelo Outro e que se possa traduzir por “aprender a cuidar”. Trata-se 

                                                           
47 Este conceito é muito trabalhado na área da Saúde, em que o cuidar e a relação com o Outro é fundamental.  
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do desenvolvimento de atitudes tais como a solicitude, a cooperação, a inter-ajuda e o cuidado, que 
conferem pessoalidade, singularidade e qualidade às competências cognitivas (dimensão saber e 
dimensão saber-fazer).   
A nova natureza das competências dos professores encontra-se, neste sentido, relacionada com os 
traços de pessoalidade, relacionados com padrões de afectuosidade nas relações interpessoais. No 
entanto, a apreensão do seu sentido está, precisamente, nas múltiplas formas como se religam as 
dimensões saber, saber-fazer e saber ser. Isto é, uma tríplice dimensão que deve ser 
compreendida como um todo indissociável que marca o perfil de competência de cada 
profissional. Torna-se, assim, fundamental reflectir sobre as maneiras, em que sentido e como se 
pode organizar a formação inicial para promover o desenvolvimento de competências desta 
natureza. 
 

B2 – Competências mais valorizadas para o exercício da profissão   
 

Como referimos anteriormente, os professores inquiridos valorizam as características da 
pessoalidade, transversalmente ao perfil de competências científicas e técnicas. Consultando o 
quadro 8.30, podemos aferir o grau de relevância que os professores atribuem às competências que 
sustentam o seu desempenho enquanto profissionais, pelo que relembramos em nota de fim de 
página a questão que lhes colocámos48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 Q9.2. O que é, em sua opinião, ser-se um professor competente? Para estruturar a sua resposta, organize as opções 
apresentadas, de acordo com a sua relevância num desejável perfil do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico, na 
sociedade contemporânea, tendo em atenção a escala: nada relevante () pouco relevante () relevante () muito relevante 
(). 
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 Pouco relevante Nada relevante Relevante  Muito relevante Missing/ No answer 
 

 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 
CONHECIMENTO 
PROFISSIONAL           
 
Conteúdo 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2,13 

 
26 

 
27,66 

 
63 

 
67,02 

 
3 

 
3,19 

Currículo - - 1 1,06 32 34,04 58 61,70 3 3,19 
Aprendentes - - 1 1,06 17 18,08 72 76,60 4 4,26 
Pedagógico de conteúdo - - - - 29 30,85 62 65,96 3 3,19 
Contextos - - - - 45 47,87 45 47,87 4 4,26 
Fins, objectivos e valores 
educacionais - - 4 4,26 42 44,68 45 47,87 3 3,19 

Pedagógico geral - - 1 1,06 46 48,94 43 45,74 4 4,26 
De si - - 2 2,13 33 35,11 55 58,51 4 4,26 

 
 
COMPETÊNCIAS DE:            
 
Organização/gestão de 
sala de aula 

- - - - 28 29,79 64 68,09 2 2,13 

Comunicação - - - - 29 30,85 62 65,96 3 3,19 
Articulação/integração 
curricular - - - - 37 39,36 54 57,45 3 3,19 

Supervisão 1 1,06 13 13,83 57 60,64 19 20,21 4 4,26 
Observação - - - - 32 34,04 58 61,70 4 4,26 
Avaliação - - 1 1,06 46 48,94 43 45,74 4 4,26 
Consultadoria 1 1,06 21 22,34 58 61,70 10 10,64 4 4,26 
Cooperação na 
elaboração/realização de 
estudos/ projectos 

- - 4 4,26 40 42,55 46 48,94 4 4,26 

Colaboração com os 
intervenientes nos 
processos educativos 

- - 2 2,13 25 26,60 65 69,15 2 2,13 

Reflexão crítica - - - - 13 13,83 78 82,98 3 3,19 
Meta-reflexão - - - - 27 28,72 65 65,96 2 2,13 
Investigação - - 1 1,06 37 39,36 52 55,32 4 4,26 

 
 

Quadro 8.30. Competências mais valorizadas pelos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 
Análise 
 
Genericamente, as seis competências consideradas pelos professores como muito relevantes ao 
perfil de competência profissional são: 
 

• Competências de reflexão crítica (82,98%) 

• Conhecimento dos aprendentes (76,60%) 

• Capacidade de colaboração com os intervenientes nos processos educativos (69,15%) 

• Competências de organização e gestão de sala de aula (68,09%) 
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• Conhecimento de conteúdo (67,02%) 

• Conhecimento pedagógico de conteúdo (65,96%) 
 
Logo aqui se subentende a importância atribuída a três das dimensões do conhecimento 
profissional (Shulman, 1986), nomeadamente o conhecimento dos aprendentes, o conhecimento de 
conteúdo e o conhecimento pedagógico de conteúdo. Estes dados sugerem que os professores 
valorizam os conhecimentos teóricos por referência às suas práticas curriculares, daí a frequência 
com que referem a imprescindibilidade de uma maior integração teoria/prática ao longo da formação 
inicial.  
Também a capacidade de colaboração com os intervenientes nos processos educativos parece ser 
um requisito ao professor, no sentido de que a construção de conhecimento, de sentidos e de 
consensos passa por uma atitude de escuta, abertura, aprendizagem e negociação com colegas de 
escola, alunos, encarregados de educação e comunidade em geral.     
Como pensamos ser evidente, as competências de organização e gestão de sala de aula são 
consideradas também indispensáveis ao professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico. A capacidade de 
organizar a sala em função dos tipos de aprendizagem a desenvolver com os alunos, os recursos 
materiais a utilizar face aos objectivos das experiências de aprendizagem, a gestão de incidentes 
críticos e a mediação das próprias interacções na sala de aula são algumas competências mais 
específicas que os professores inquiridos parecem valorizar. 
Por outro lado, é possível ainda fazer outra leitura do quadro 8.30. Isto é, se considerarmos em 
conjunto as competências relevantes e muito relevantes. Se o fizermos, o leque de competências 
identificadas como essenciais a um desempenho profissional competente, passa a englobar: 
 

• Competências de meta-reflexão 

• Competências de organização e gestão de sala de aula 

• Competências de reflexão crítica 

• Competências de articulação e integração curricular 

• Competências comunicativas 

• Conhecimento pedagógico de conteúdo 
 
Sobrepondo as formas de leitura do quadro, constatamos que as competências de organização e 
gestão de sala de aula, as competências de reflexão crítica e o conhecimento pedagógico de 
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conteúdo figuram em ambas. Isto pode reforçar a importância dessas competências no perfil de 
competência profissional do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico e ao seu subsequente 
desenvolvimento pessoal e profissional.   
Verifica-se que as competências consideradas menos relevantes no perfil de desempenho do 
professor são as competências de supervisão e de consultadoria, conceitos que têm entrado 
recentemente no discurso e práticas educativas, em parte devido à avaliação de desempenho 
docente. 
 
C – A entrada na profissão: algumas considerações dos licenciados 
 
 
Pela observação dos dados obtidos na parte de caracterização da amostra, pudemos constatar a 
juventude dos professores inquiridos. No seguimento de outros estudos, nomeadamente os que se 
referem às características dos professores no momento de entrada na profissão, pareceu 
interessante saber como vêem os professores as suas experiências iniciais49. Os dados encontram-
se sistematizados no quadro 8.31. 
 
 

 Frequency Percent 
 

Consciencialização de que não se sabe tudo 59 62,77 
Vivência de dilemas profissionais 14 14,89 
Constrangimentos institucionais 10 10,64 
Período complexo e rico em aprendizagens 48 51,06 
Sonho de intervir para mudar 36 38,30 
Período de sobrevivência e descoberta 19 20,21 
Itinerário formativo 15 15,96 
Período de questionamento 22 23,40 
Choque de transição 17 18,09 
Consciencialização das dificuldades reais da comunidade educativa 55 58,51 
Fase de adaptação 18 19,15 
Problemas situados ao nível micro  16 17,02 
Consciencialização da importância dos conhecimentos teórico-práticos 
disponibilizados e aprendidos na Formação Inicial 

30 31,91 

Desmotivação profissional  6 6,38 
Motivação para a profissão 33 35,11 

 
Quadro 8.31. Caracterização do primeiro ano de trabalho na escola do 1.º CEB 

                                                           
49 Q10. Escolha as cinco opções que melhor caracterizam o seu primeiro ano de trabalho como professor do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico. 
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Análise 
 
Pelas respostas obtidas, é possível listar os seis itens mais referidos pelos professores como 
indicadores das suas primeiras experiências de prática curricular: 
 

• Consciencialização de que não se sabe tudo (62,77%) 

• Consciencialização das dificuldades reais da comunidade educativa (58,51%) 

• Período complexo e rico em aprendizagens (51,06%) 

• Sonho de intervir para mudar (38,30%) 

• Motivação para a profissão (35,11%) 

• Consciencialização da importância dos conhecimentos teórico-práticos disponibilizados 
e aprendidos na Formação Inicial (31,91%) 

 
 
Este conjunto de características permite, em primeiro lugar, relevar a importância de experienciação 
dos contextos de prática, como períodos complexos e ricos em aprendizagens. Esta vivência 
possibilita também tornar visível ao professor que é fundamental continuar a aprender, face às 
emergências, aos desafios e imprevisibilidades que a profissão coloca. Nesse sentido, assume 
particular interesse constatar que os professores valorizam os conhecimentos teórico-práticos 
disponibilizados e aprendidos na formação inicial. Ou seja, um reconhecimento de que a formação 
lhes possibilitou desenvolver um conjunto de competências e saberes referenciais que, no confronto 
com a prática, lhes permitiu um desempenho adequado. Isto significa, ainda, um novo entendimento 
da formação, da profissão e das competências exigidas ao professor. 
Também as questões relacionadas com a motivação para a profissão ganham maior sentido para os 
professores, relacionando-se com a esfera da inteligência emocional. Retomamos aqui um excerto 
de um dos professores inquiridos que julgamos pertinente para elucidar este ponto: 
 

Penso que para alguém ser professor do 1.º CEB devia cumprir determinados requisitos (o que 

se nota é que qualquer pessoa pode ser professor desde que tenha conhecimento científico). 
 
Ou seja, entre esses requisitos parece também encontrar-se o gosto e a paixão pela profissão, a 
dedicação e também a vocação.  
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Síntese 
Bloco IV 
 
 
Parece consensual na revisão da literatura que sustenta este estudo que o mundo actual exige aos 
cidadãos outros saberes/competências para participar numa sociedade globalizada e em constante 
mudança. O presente estudo chama a atenção para a nova natureza dos saberes básicos a 
desenvolver pelos cidadãos, estruturando o seu perfil de cidadania à saída da escolaridade básica, 
bem como para as novas competências que os professores devem desenvolver para responder a 
esse desafio. 
Com o contributo dos professores participantes neste estudo foi possível identificar um conjunto de 
saberes que estes consideram fundamentais no processo de desenvolvimento integral dos alunos: 
aprender a desenvolver o espírito crítico, aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a 
tomar decisões e aprender a fazer. Estes saberes ultrapassam a dimensão teórica, do saber 
referencial, sem o menosprezar. É possível inferir, com razoável plausibilidade, que este conjunto 
de saberes reforça a importância da capacidade de agir de forma cientificamente suportada e 
regulada por valores de bem comum.   
De acordo com os professores, o desenvolvimento destes saberes pelos alunos, pode ficar 
comprometido devido à instabilidade do corpo docente e à qualidade da formação. Relativamente a 
este último item, os professores apresentam uma visão positiva da sua formação. As razões que 
apresentam relevam a consciencialização precoce para o desenvolvimento de saberes como 
aprender a aprender, aprender a pensar e aprender a ser. A legislação e o perfil de 
monodocência do professor são referidos como os factores que menos comprometem as práticas 
curriculares com vista ao desenvolvimento dos saberes/competências dos alunos.  
Na sua opinião, o desenvolvimento destes saberes pressupõe também novas dimensões de 
competência a quem cabe essa tarefa. Não sendo identificadas pelos professores outras 
competências para além daquelas que já se encontram delineadas no Decreto-lei n.º 241/2001, 
relevam dimensões da competência profissional emergentes e necessárias nas sociedades 
contemporâneas. Destacam, entre outras, competências em tecnologias da informação e 
comunicação e competências relacionadas com o conhecimento, a apreciação, a valorização e a 
intervenção cívica e, sobretudo, competências de relacionamento interpessoal nos processos de 
ensino e aprendizagem. Globalmente, os professores valorizam ainda competências de 
desenvolvimento pessoal e profissional como a reflexão, a partilha de experiências e a 
participação em investigações e ainda a capacidade de aprender a aprender.  
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Ou seja, trata-se de um novo entendimento do perfil de competência profissional que valoriza 
as questões identitárias e de compromisso social com um mundo sustentável, integrando os 
saberes (saber e saber-fazer) num propósito de saber ser.  
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Bloco V – Experiências formativas futuras 
 
Como o próprio título do bloco refere, este exercício de prospectiva50 teve como objectivo obter 
indicadores que contribuíssem para a reflexão institucional em dois sentidos. Por um lado, reflectir 
acerca da formação inicial disponibilizada até ao momento e, por outro lado, fundamentar uma 
proposta de formação pós-inicial, numa abordagem de tipo ecológico que pudesse integrar os 
contributos emergentes no próprio estudo. O sistema de categorias utilizado foi o seguinte: 

 

A – Contributos para reflectir acerca da formação inicial disponibilizada até ao 
momento 

Descrição da categoria: Aspectos relacionados com a formação inicial vivenciada. 
 

B – Contributos para pensar uma proposta de formação pós-inicial 
Descrição da categoria: Aspectos relacionados com constrangimentos/desafios das práticas 
curriculares enquanto professor. 

 
 
A – Contributos para reflectir acerca da formação inicial disponibilizada até ao momento 

 

 

No que diz respeito a esta categoria, e procurando-se um olhar prospectivo, constatámos mais uma 
vez que os professores valorizam as situações de prática pedagógica para o seu desenvolvimento 
pessoal e profissional, tal como sugerem os seus discursos:  
 
 

Sinto que a Universidade de Aveiro, em particular o curso do 1.º CEB, me proporcionou 

excelentes experiências formativas. Sei que ainda sei muito pouco, mas sei que a minha 

Formação Inicial me dotou de competências essenciais para continuar a minha Formação. 

Hoje, se voltasse à Universidade, (…) esperaria também que as disciplinas de Prática 
Pedagógica surgissem mais cedo no plano de estudos. (q7) 

 

Mais trabalhos em que pudesse intervir a nível de sala de aula, com actividades propostas 

com os alunos, tipo Seminário, mas noutros anos. (q17) 

 

                                                           
50 Cf. Categorização no anexo 8.8 (CD-Rom).  
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(…) Incluir a Prática Pedagógica mais cedo no plano de estudos. (…) Os alunos deveriam 

ser acompanhados com a maior regularidade possível. (q34) 

 

(…) iniciar mais cedo a intervenção ao nível da sala de aula. (q60) 

 

(…) maior contacto com a realidade escolar, principalmente com a sala de aula. (q61) 

 

Esperaria que me oferecessem mais tempo de prática pedagógica e em contextos mais 

diferenciados (diferentes escolas, diferentes alunos, diferentes professores cooperantes∗…) 

(q73) 

 

Se voltasse a iniciar o curso de licenciatura em ensino do 1.º CEB, gostaria que, desde o 

primeiro ano, oferecesse momentos práticos, de interacção com a comunidade educativa 

(…), dar a conhecer a verdadeira realidade escolar, a que nós encontramos no mercado de 

trabalho. (q8) 

 
Análise 
 
Reconhecendo que a Universidade de Aveiro proporcionou uma experiência de formação positiva, 
os professores consideram que a antecipação de disciplinas da área científica de Prática 
Pedagógica51, nomeadamente as relacionadas com observação e intervenção nos contextos de 
acção, se poderia constituir como mais-valia ao seu desenvolvimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51 Recordamos que a área científica de Prática Pedagógica integra as disciplinas de Teoria e Prática Curricular, Prática 
Pedagógica e Projectos Educativos, Prática Pedagógica e Seminário (cf. quadro 8.15). 
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B – Contributos para pensar uma proposta de formação pós-inicial 
 
Tendo em consideração os discursos dos professores, foi possível identificar um conjunto de 
indicadores que podem ajudar a pensar uma proposta de formação pós-inicial.  
 
B1 – Necessidades Educativas Especiais 
 
Quanto às necessidades de formação, as mais referidas pelos professores inquiridos enquadram-se 
no domínio da Educação Especial, com uma frequência de aproximadamente 31%. Os excertos 
seguintes ilustram essa opinião: 
 
 

NEE’s – estratégias para diagnosticar e intervir. (q22) 

 

Essencialmente, formação ao nível de como “acompanhar” crianças com necessidades 
educativas especiais e com dificuldades de aprendizagem. Já fui confrontada com esta 

situação em contexto de sala de aula e muitas vezes não sabia como agir. Claro que cada caso 

é um caso, mas talvez se tivesse algum conhecimento neste conteúdo, soubesse melhor como 
agir, adaptando estratégias. (q38) 

 

Contacto com novas práticas/experiências e estratégias aplicáveis em situação concretas, 

nomeadamente no que se refere aos casos de dificuldades de aprendizagem. (q44) 

 

Formação intensiva ao nível de outras formas de comunicação (linguagem gestual e Braille), 

(…), ao nível das necessidades educativas. (q52) 

 

Mais formação ao nível dos (…) métodos de ensino a crianças com dificuldades de 
aprendizagem (…). (q61) 

 

Mais formação ao nível de como “trabalhar com alunos NEE’s”. (q82) 

 

(…) formação ao nível de dificuldades de aprendizagem, autismo, hiperactividade…; cursos 

de língua gestual/Braille (…). (q84) 

 

(…) língua gestual, Braille (NEE) (…). (q85) 
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Gostava muito de voltar e ter outras experiências formativas como (…) linguagem gestual… 

(q90) 

 

Formação em (…) Língua gestual; Braille (…). (q91) 

 
Análise 
 
Através dos discursos é possível identificar algumas sugestões avançadas pelos professores ao 
nível das Necessidades Educativas Especiais. Formação em Língua Gestual e Braille e ainda 
estratégias para lidar com alunos que tenham necessidades educativas especiais e problemas de 
aprendizagem são as mais citadas. Como já vimos anteriormente, trata-se mais uma vez da 
mobilização de saberes referenciais para uma acção informada e personalizada.   
 
 
B2 – Língua Portuguesa 
 
 
Língua Portuguesa é outro domínio em que 24,47% dos professores dizem sentir necessidades de 
formação, o que se torna visível nos excertos que se seguem.  
 
 

 Ao nível da Língua Portuguesa (abordagens didácticas dos métodos da leitura/escrita, 

nomeadamente os mais globais…) (q1) 

 

Língua Portuguesa – formação ao nível dos diferentes métodos de leitura/escrita. (q22) 

 

(…) workshops (…) de escrita criativa (…). (q35) 

 

Oficinas/workshops de escrita criativa (…), entre outras. (…). (q45) 

 

Técnicas para ensinar os alunos a lerem e a escreverem (teoria e prática). (q50) 

 

(…) métodos de iniciação à leitura e à escrita (…). (q52) 

 

Gostaria que a universidade promovesse acções de formação, principalmente na área da 

Língua Portuguesa e nos métodos de aprendizagem da leitura e da escrita. (…) (q54) 
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(…) Esperaria que nos capacitasse/proporcionasse mais ferramentas e formação pedagógico-

didáctica direccionada para o ensino e aprendizagem da língua (…) nos diferentes anos de 

escolaridade (…). (q55) 

 

(…) Formação ao nível da Língua Materna, nomeadamente ensino/aprendizagem (da) 
iniciação da leitura e da escrita (…) . (q60) 

 

(…) métodos de ensino da leitura e da escrita. (q62) 

 

Gostaria muito de fazer cursos de especialização em Didáctica da Língua Portuguesa (…), 

mas uma especialização verdadeiramente ligada à prática e à concepção de materiais 

pedagógicos. Na minha opinião, muitas das formações a que assisto, tratam dos assuntos num 

plano quase “etéreo” que pouco aproveitamos para a nossa prática. O que considero 

fundamental é formação que seja articulada com a prática diária, com aquilo que fazemos com 

os meninos. O que é difícil fazer sozinho é depois de lermos os livros das novas teorias 
pedagógicas, as articularmos com a prática. (q65) 

 

Experiências formativas ao nível da (…) Língua Portuguesa, nomeadamente (…) métodos de 
ensino/aprendizagem da Leitura e da Escrita (…). (q82) 

 

Formação ligada à área de Língua Portuguesa, nomeadamente métodos de 
ensino/aprendizagem da leitura/escrita (…). (q84) 

 

Formação ao nível da Língua Portuguesa – métodos de leitura/escrita (mistos e globais) (…). 

(q85) 

 

Gostava muito de voltar e ter outras experiências formativas como (…) métodos globais de 
leitura e escrita; estratégias de incentivo à leitura (já ouvi falar de escrita criativa); (…). (q90) 

 

(…) Métodos de alfabetização de adultos (estratégias). (q91) 

 
Métodos globais de leitura; (…); alfabetização de adultos. (q92) 
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Análise 
 
Nesta área as sugestões apontam para os processos didácticos (conhecimento pedagógico de 
conteúdo), destacando-se os métodos de iniciação à escrita e leitura e estratégias de 
desenvolvimento e incentivo destas competências. As estratégias para a alfabetização de adultos 
revelam-se emergentes, se tivermos em consideração o perfil de competência profissional do 
professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Este conjunto de opiniões centra-se, mais uma vez, na 
questão da mobilização de saberes referenciais para a acção do professor (conhecimento 
pedagógico de conteúdo), como já tivemos oportunidade de mencionar no ponto anterior.  
 
 
B3 – Estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação 
 
 
Para 24,47% dos professores, as necessidades de formação situam-se ao nível do desenvolvimento 
geral dos processos de ensino/aprendizagem e avaliação, tal como os excertos evidenciam:  
 
 

(…) novas vertentes que me ajudassem a melhorar ao nível da competência, do rigor e da 

eficácia do desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. (q15) 

 

Esperaria que a Universidade de Aveiro me oferecesse experiências formativas de cariz prático 

que me levassem a descobrir/aprender como actuar mediante variadas situações práticas em 

sala de aula, nomeadamente, lidar com um número elevado de alunos, que tenham também 

vários níveis de aprendizagem e, sobretudo, no que respeita à gestão/organização em sala 
de aula, mediante situações problemáticas de indisciplina. (q31) 

 

Actividades mais práticas e exemplificativas das diversas áreas, ou seja, orientação para 
como ensinar determinado conteúdo (…). (q33) 

 

Gostaria de aprofundar os meus conhecimentos didácticos e pedagógicos de todas as áreas 

curriculares (…). (q40) 

 

Gostaria de aprofundar melhor as práticas e perspectivas da “Escola Moderna”, pois penso 

que é com valores e princípios deste modelo que a educação em Portugal poderia ser 

melhorada. Tenho pena que seja um modelo pouco aprofundado na Formação Inicial de 
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Professores. Ele dá resposta a quase todas, senão todas, as lacunas da Escola, desde 

educação para a cidadania, à aprendizagem que seja significativa, pois nasce a partir das 

necessidades de conhecimento naturais das crianças, entre outros aspectos… Penso que este 

modelo bem aprofundado e melhorado (quem sabe) formaria melhores docentes e tornaria as 

crianças mais felizes na escola. (q43) 

 

(…) Formação em Comportamento em sala de aula (…). (q63) 

 

Experiências formativas ao nível da gestão de conflitos em sala de aula/escola, (…) (q68) 

 

Tendo em consideração a minha experiência profissional até ao momento penso que a 

experiência formativa mais valiosa para mim seria ao nível do desenvolvimento e melhoria de 

competências de organização e gestão de sala de aula. (q29) 

 

Mais formação ao nível, por exemplo, da avaliação dos alunos (…). (q39) 

 

(…) Esperaria, ainda, que fossem trabalhadas temáticas como “avaliação” (existem várias 

formas/estratégias de avaliarmos os alunos, mas quase não foram abordadas na Formação 

Inicial). (q41) 

 

(…) avaliação das aprendizagens dos alunos (…). (q52) 
 
 

Análise 
 
Neste item as sugestões dos professores, de um modo geral, dizem respeito aos processos de 
ensino/aprendizagem e avaliação. A organização e gestão da classe e ainda a avaliação das 
aprendizagens dos pequenos alunos são as temáticas mais referidas. 
 
 
B4 – Socialização profissional/relações interpessoais/mobilidade 
 
 
No que respeita a este item, a consideração do Outro surge como mais-valia para o 
desenvolvimento pessoal e profissional de alguns professores, como demonstram os seus 
discursos: 
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Gostaria de ser testada em matérias que supostamente aprendi. Ou seja, gostaria de saber se 

realmente estou preparada para dar educação aos “homens de amanha”, de forma a deixar-

lhes marcas positivas para as suas vidas. Para tal, penso que a troca de informação e 
experiências, entre colegas em actividade e professores universitários, poderia ser um 

meio para atingir o meu fim. (q10) 

 

Muitos trabalhos de projecto e de investigação de práticas e, principalmente, uma partilha 
aberta das mesmas. Ninguém aprende sozinho, e nunca se sabe tudo, mas cada experiência 

partilhada é mais um passo para se perceber a complexidade do que é ensinar muitas 

“cabecinhas diferentes”. (q20) 

 

Grupos cooperativos de professores que se poderiam organizar em função de uma ou mais 

temáticas a explorar ao longo do ano. (q75) 

 

(…) Acredito que seria também uma mais valia investir no projecto SOCRATES-ERASMUS, 

mas claro com conhecimento absoluto do que esperaria os alunos no outro país, pensando e 

repensando nas estratégias de avaliação daqueles. Isto serviria, essencialmente, para 

conhecer novas experiências na área de estudo em questão (1.º CEB), aprender com elas 

e partilhar com outros a experiência, à chegada. (…). (q34) 

 

(…) Intercâmbio/cooperação com alunos de outras universidades. (q45) 

 

Análise 
 
Por fim, e tendo em consideração que este item emergiu na análise, somos de parecer que se torna 
evidente a tónica colocada pelos professores na dimensão saber ser como fundamental ao seu 
desenvolvimento pessoal e profissional. Nesse sentido, a participação em de grupos de reflexão e 
de investigação (entre os professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, mas também com 
investigadores de instituições de Ensino Superior), a partilha de experiências entre pares e a 
mobilidade serem considerados como promotores do (des)envolvimento da sua aprendizagem. 
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Síntese 
Bloco V 
 
 
O quinto bloco constitui um exercício de prospectiva que possibilita à Universidade de Aveiro 
pensar-se em diferentes planos. Por um lado, uma possível (re)organização do plano de estudos 
da formação inicial de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico; por outro a possibilidade de 
sustentar uma oferta de formação que integre as sugestões/necessidades mencionadas pelos 
professores inquiridos. Deste ponto de vista, os seus discursos servem os dois propósitos referidos. 
 
Os professores apontam áreas disciplinares que poderiam ser melhoradas em termos da 
abordagem de conteúdos. Assim, as sugestões que lhes merecem destaque são: 
 

• Necessidades Educativas Especiais, ao nível das estratégias de acção para lidar 
com alunos NEE’s (autismo, síndrome de Down, mutismo selectivo, entre outros) e com alunos 
com dificuldades de aprendizagem; 

• Língua Portuguesa, nomeadamente métodos de leitura/escrita, estratégias de 
incentivo à escrita/leitura (escrita criativa) e estratégias para a alfabetização de adultos. 

 
Consideram ainda importante, em termos gerais, o aprofundamento da sua formação no que se 
refere aos processos de ensino/aprendizagem e avaliação, pelo que relevam: 
 

• Novas vertentes de ensino/aprendizagem/avaliação (modelos de desenvolvimento 
curricular como o modelo MEM52) 

                                                           
52 O Movimento da Escola Moderna (MEM) é uma associação de profissionais de educação que se propõem construir, 
através da acção dos professores que o integram, a formação democrática e o desenvolvimento sócio-moral dos 
educandos com quem trabalham, assegurando a sua plena participação na gestão do currículo escolar. Numa vivência 
em que a justiça, a solidariedade e a reciprocidade são o sustentáculo da organização do trabalho, educadores e 
educandos responsabilizam-se pelo planeamento das actividades curriculares, por se interajudarem entre si e por 
participarem na avaliação do trabalho realizado. Preconiza-se a pedagogia da cooperação educativa que se revela uma 
estrutura social em que o sucesso de uma criança contribui para o sucesso do conjunto dos membros do grupo. A 
escola é considerada uma comunidade de partilha de experiências que tem como princípios formativos a iniciação às 
práticas democráticas, a reinstituição dos valores e das significações sociais e a reconstrução cooperada da cultura. 
Como pressupostos do processo educativo podem destacar-se a organização vertical dos grupos, a valorização da 
autonomização, da responsabilização, da iniciativa, da expressão livre, o estímulo à pesquisa, à inter-ajuda, à 
colaboração. 
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• Estratégias relacionadas com a organização e gestão de sala de aula (lidar com um 
número elevado de alunos, com os diferentes níveis de aprendizagem, com situações de 
indisciplina) 

• Diversificação de estratégias de ensino/aprendizagem (escrita criativa, por exemplo) 

• Avaliação das aprendizagens dos alunos 
 

Se bem que de forma residual, emergem ainda questões relacionadas com a formação mediada 
pelas relações interpessoais. Destacam-se as seguintes propostas de formação: 
 

• Grupos de trabalho (com outros professores do 1.º CEB); 

• Grupos de investigação (com professores do 1.º CEB e investigadores de instituições 
de Ensino Superior); 

• Mobilidade nacional/internacional (observação de outras realidades, realizar outras 
aprendizagens). 
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8.2. Análise inferencial da informação recolhida 
 
 
Conforme já demos conta anteriormente, a estatística descritiva permite, num primeiro momento, 
fazer uma abordagem essencialmente quantitativa à informação recolhida (frequências, desvios-
padrão, amplitudes, entre outros), fazendo também emergir indagações e possibilidades diversas 
que colocam em hipótese relações entre algumas das variáveis em estudo. 
Em termos gerais, a inferência parte da formulação de questões e da consequente aplicação de 
testes que permitem melhor fundamentá-las relativamente a determinados parâmetros, com uma 
probabilidade de erro associada que vários autores denominam de nível de significância.  
Neste estudo, assumimos que esse valor (designado também de p-value) é de 0,05, pressupondo 
que quando aplicado o teste, valores inferiores ao estipulado, permitem assumir a hipótese 
alternativa delineada, ou seja, admite-se a possibilidade de dependência entre as variáveis em 
análise. 
Cabe-nos ainda explicitar, de forma sucinta, o procedimento adoptado na e para a análise 
inferencial: 
 

• Formulação da questão e das respectivas hipóteses nula (H0) e alternativa (H1) 

• Construção de tabelas de contingência (crosstabs) (programa SPSS) 

• Aplicação do Teste do Qui-Quadrado (da independência) (programa SPSS), 
considerado o mais adequado face à natureza qualitativa das variáveis 

• Análise crítica dos resultados obtidos 
 
Assim, a estatística inferencial permite, em função das questões orientadoras do estudo e das 
emergências provenientes da análise descritiva, dar um outro sentido aos dados. Ou seja, à 
emergência da informação através dos procedimentos de natureza quantitativa, considera-se 
fundamental o processo de reflexão crítica que, analisando as relações estabelecidas, introduz a 
dimensão qualitativa, naquilo que no enquadramento metodológico designamos como “paradigm 
dialog”, admitindo a possibilidade de conjugação de vários métodos (mixed-methods). 
Nesse sentido, tendo em atenção dois dos eixos que se inscrevem na coerência deste estudo, 
nomeadamente SABERES BÁSICOS DOS ALUNOS e COMPETÊNCIAS DOS PROFESSORES DO 1.º CEB, 
tornámos evidentes algumas variáveis (cf. quadro 8.32.) que, a priori, nos mereceram particular 
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destaque face às emergências provenientes da análise descritiva dos questionários, e referenciadas 
no capítulo anterior.  
 
 
As questões subjacentes a cada uma das variáveis enumeradas no quadro anterior, serão 
apresentadas oportunamente ao longo deste capítulo.  
 
1.1. Saberes básicos dos alunos 
 
No que diz respeito ao eixo SABERES BÁSICOS DOS ALUNOS (E1) partimos do pressuposto geral que 
a construção de um entendimento desta temática poderia ter a ver com factores de ordem pessoal, 
bem como com factores exógenos (por exemplo, a experienciação de determinadas ambiências 
formativas) promotores e/ou inibidores de uma tal compreensão.  
 
 

Saberes básicos dos alunos 
• Faixa etária | ano de conclusão da Licenciatura | classificação final da Licenciatura | tempo 

de serviço na escola do 1.º CEB | envolvimento em formação pós-graduada  

• Áreas disciplinares do plano de estudo vivenciado 

• Perspectivas de formação 

• Cenários de formação/supervisão 

 
Competências dos professores 

• Faixa etária | ano de conclusão da Licenciatura | classificação final da Licenciatura | tempo 
de serviço na escola do 1.º CEB | envolvimento em formação pós-graduada 

• Áreas disciplinares do plano de estudo vivenciado 

• Perspectivas de formação 

• Cenários de formação/supervisão 

 QUADRO 8.32. Eixos e variáveis em evidência 

 
 
Nesse processo, foram emergindo alguns questionamentos que sustentam a possibilidade de inter 
influência entre determinadas variáveis e que, de seguida, se passam a apresentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 290 - 



PARTE TRÊS                                             APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO OITO                    Questionário | análise da informação recolhida 

 

Eixo um – Saberes básicos dos alunos 
 
Partindo desse pressuposto, considerámos que as variáveis faixa etária | ano de conclusão da 

Licenciatura | classificação final da Licenciatura | tempo de serviço na escola do 1.º CEB | envolvimento em 

formação pós-graduada, poderiam relacionar-se com o quadro de saberes básicos delineado pelos 
professores inquiridos. 
Assim, formulámos as respectivas questões, bem como as hipóteses nulas (H0) e hipóteses 
alternativas (H1) a elas associadas e que explicitamos no quadro 8.33. 
 
 
 
 
                        Questão Hipótese nula (H0) 

 
Hipótese alternativa (H1) 

• Os seis saberes 
mais referidos dependem da faixa 
etária do professor?  

A escolha de determinado saber básico 
é independente da faixa etária do 
professor. 

A escolha de determinado saber básico 
não é independente da faixa etária do 
professor. 
 

• Os seis saberes 
mais referidos dependem do ano 
de conclusão da Licenciatura 
indicado pelo professor?  
 

A escolha de determinado saber básico 
é independente do ano de conclusão da 
Licenciatura indicado pelo professor.  

A escolha de determinado saber básico 
não é independente do ano de conclusão 
da Licenciatura indicado pelo professor. 
 

• Os seis saberes 
mais referidos dependem da 
classificação final da 
Licenciatura do professor?  

A escolha de determinado saber básico 
é independente da classificação final da 
Licenciatura do professor. 
 
 

A escolha de determinado saber básico 
não é independente da classificação final 
da Licenciatura do professor. 

• Os seis saberes 
mais referidos dependem do 
tempo de serviço do professor? 

A escolha de determinado saber básico 
é independente do tempo de serviço do 
professor. 

A escolha de determinado saber básico 
não é independente do tempo de serviço 
do professor. 
 

• Os seis saberes 
mais referidos dependem do 
envolvimento do professor em 
formação pós-graduada? 
 

A escolha de determinado saber básico 
é independente do envolvimento do 
professor em formação pós-graduada. 
 

A escolha de determinado saber básico 
não é independente do envolvimento do 
professor em formação pós-graduada. 

 
Quadro 8.33. Saberes básicos vs aspectos pessoais: questões e hipóteses 

 
 
Formuladas as questões e colocadas as hipóteses, com apoio do software SPSS, construíram-se as 
respectivas tabelas de contingência, cruzando as variáveis identificadas, através da aplicação 
concomitante do teste do Qui-Quadrado (da independência). Quando adequado, utilizámos a 
correcção de Continuidade de Yates ao teste referido. Os valores encontrados apresentam-se no 
quadro 8.34.  
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Conjunto de saberes básicos dos alunos 

 
  Desenvolver o 

espírito crítico 
Aprender a 
aprender 

Aprender a 
pensar 

Aprender a 
ser 

Aprender a 
tomar decisões 

Aprender a 
fazer 

 
 
Faixa etária  

 
, 062 

 
, 929 

 
, 423 

 
, 454 

 
, 925 

 
, 179 

 
 

Ano de conclusão 
Licenciatura 

, 461 , 854 1,000 , 477 , 911 , 773 
 
 
 

Classificação final 
Licenciatura 

, 360 , 977 1,000 , 563 , 510 , 365 
 

 
Tempo de serviço na 
escola do 1.º CEB 

, 272 , 396 , 114 , 522 , 859 , 341 
 
 
 

As
pe

ct
os

   

Envolvimento em 
formação pós-graduada 

, 967 , 938 , 986 , 477 , 911 , 474 
 
 
 

 
Quadro 8.34. Saberes básicos vs aspectos pessoais: resultados da aplicação do teste do Qui-Quadrado 

 
 
 
Análise 
 
 
Depreende-se, pela observação do quadro 8.34. que não há evidência de dependência entre os 
saberes básicos mais referidos pelos professores e as variáveis faixa etária, ano de conclusão de 

Licenciatura e respectiva classificação final, tempo de serviço e envolvimento em formação pós-

graduada. Esta consideração baseia-se no nível de significância (p-value) que, como se pode 
constatar, é sempre superior a 0,05.  
Por isso, em termos estatísticos, assumem-se as hipóteses nulas (H0) delineadas previamente à 
aplicação do teste, ou seja, parece-nos que a escolha deste conjunto de saberes básicos se 
apresenta como um dado transversal aos sujeitos inquiridos independentemente: 
 

• Da faixa etária; 

• Do ano de conclusão da Licenciatura e da respectiva classificação; 

• Do tempo de serviço; 

• Do envolvimento em formação pós-graduada. 
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Tal constatação, ao não considerar cada uma das hipóteses isoladamente, sugere que a formação 
inicial acontece como cultura ou como ambiência cujos principais princípios atravessam o período 
de formação dos inquiridos (dez anos) e abrangem os futuros professores independentemente da 
sua idade e/ou do ano em que concluíram essa mesma formação. 
 
Outro dos pressupostos emergentes no processo de análise descritiva dos questionários fez-nos 
admitir a possibilidade de que determinadas áreas disciplinares do plano de estudos poderem 
promover um entendimento mais específico acerca dos saberes básicos que, no início deste século, 
se consideram primordiais ao desenvolvimento dos alunos cidadãos, tal como largamente 
procurámos fundamentar no enquadramento teórico deste estudo. 
Tal como no ponto anterior, foi recolocada a questão e delineadas as hipóteses nula (H0) e 
alternativa (H1) (cf. quadro 8.35.). 
 
 
                        Questão Hipótese nula (H0) 

 
Hipótese alternativa (H1) 

• Os seis saberes 
básicos mais referidos dependem 
da área disciplinar vivenciada pelo 
professor? 
 

A escolha de determinada saber básico 
é independente da área disciplinar 
vivenciada pelo professor. 

A escolha de determinada saber básico 
não é independente da área disciplinar 
vivenciada pelo professor. 

 
Quadro 8.35. Saberes básicos vs áreas disciplinares: questão e hipóteses 

 
 
Também neste caso, se construíram posteriormente tabelas de contingência, aplicando-se 
concomitantemente o teste do Qui-Quadrado. Os valores encontrados apresentam-se 
sistematizados no quadro 8.36. 
 
 

  Áreas disciplinares do plano de estudos 
 

 
 L.P. MAT E. MEIO E. ARTÍSTICA E. MOTORA COMPREENSÃO 

GERAL 

 
P.P. 

 
 

Desenvolver o espírito crítico , 519 , 575 , 099 , 324 , 119 , 317 , 035 
 

Aprender a aprender , 758 , 661 , 841 , 787 , 635 , 363 , 044 
 

Co
nj

un
to

 d
e s

ab
er

es
 

bá
sic

os
 d

os
 al

un
os

 

Aprender a pensar , 697 , 572 , 028 , 260 , 622 , 131 , 431 
 

- 293 - 



PARTE TRÊS                                             APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO OITO                    Questionário | análise da informação recolhida 

 

Aprender a ser , 664 , 313 , 474 , 830 , 300 , 435 , 041 
 

Aprender a tomar decisões , 474 , 798 , 042 , 744 , 113 , 174 , 695 
 

 

Aprender a fazer , 957 , 221 , 402 , 372 , 196 , 645 , 860 
 

 
Quadro 8.36. Saberes básicos vs áreas disciplinares: resultados da aplicação do teste do Qui-Quadrado 

 
 
 
Análise 
 
 
Se nos situarmos no conjunto dos seis saberes mais referidos, observa-se uma relação de 
dependência entre a área disciplinar Estudo do Meio e os saberes aprender a pensar (p-value =, 
028) e aprender a tomar decisões (p-value =, 042).  
Consultando as tabelas de contingência associadas a cada cruzamento de variáveis, observa-se 
também que, em ambos os casos, os professores que escolhem estes dois saberes têm uma visão 
muito positiva da área disciplinar Estudo do Meio, o que nos leva a pensar que esta, pela sua 
ligação aos contextos, às suas dinâmicas e imprevisibiliddaes, promove, desenvolve e faz mobilizar 
aos professores em formação competências similares às que consideram importantes de 
desenvolver também pelos seus alunos.    
De igual modo, parece existir uma relação entre a área disciplinar Prática Pedagógica e os saberes 
desenvolver o espírito crítico (p-value =, 035), aprender a aprender (p-value =, 044) e aprender a ser 
(p-value =, 041), o que nos leva a inferir e a relevar a importância das estratégias utilizadas nas 
diferentes disciplinas e abordagens curriculares que integram esta área, bem como a natureza 
dessas práticas como contributo decisivo à compreensão destes novos saberes, referenciados 
como vimos inicialmente a competências de intervenção, ou seja, a saberes em acção. 
 
 
Retomando as indagações e partindo da hipótese de que a identificação de determinado conjunto 
de saberes básicos poderia estar relacionado com a experienciação de determinadas ambiências 
formativas na Universidade de Aveiro, particularmente com uma cultura científica (conceptual, 
organizacional e funcional) de matriz reflexiva, recolhemos, em dois blocos do questionário, dados 
que têm a ver com as perspectivas de formação e os cenários de formação/supervisão vivenciados 
pelos professores, na sua qualidade de ex-alunos. 
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Com o mesmo objectivo, estruturámos duas questões, bem como as respectivas hipóteses nulas 
(H0) e alternativas (H1).  
 
                        Questão Hipótese nula (H0) 

 
Hipótese alternativa (H1) 

• Os seis saberes 
básicos mais referidos dependem 
da perspectiva de formação 
identificada (e vivenciada) pelo 
professor? 
 

A escolha de determinado saber básico 
é independente da perspectiva de 
formação com a qual o professor se 
identifica. 

A escolha de determinado saber básico 
não é independente da perspectiva de 
formação com a qual o professor se 
identifica. 

• Os seis saberes 
básicos mais referidos dependem 
do cenário de formação/ 
supervisão identificado (e 
vivenciada) pelo professor? 
 

A escolha de determinado saber básico 
é independente do cenário de 
formação/ supervisão com o qual o 
professor se identifica. 

 

A escolha de determinado saber básico 
não é independente do cenário de 
formação/ supervisão com o qual o 
professor se identifica. 

 
Quadro 8.37. Saberes básicos vs ambiências formativas: questões e hipóteses 

 
 
No que respeita à primeira questão – a possível relação entre a identificação de determinado saber 
básico e a perspectiva de formação –, foi elaborada a tabela de contingência e aplicado em 
simultâneo o teste do Qui-Quadrado (cf. quadro 8.38).  
 
 
 

 P. Reflexiva P. Ecológica P. Teorética 
 

Desenvolver o espírito crítico , 661 , 175 , 831 
Aprender a aprender , 440 1, 000 1, 000 
Aprender a pensar , 333 , 271 1, 000 
Aprender a ser , 768 1, 000 , 840 
Aprender a tomar decisões , 835 , 338 , 572 Co
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Aprender a fazer , 938 , 646 , 274 
 

Quadro 8.38. Saberes básicos vs perspectiva de formação: resultados da aplicação do teste do Qui-Quadrado 
 
 
Análise 
 
Observa-se que não há evidência que permita estabelecer uma relação de dependência entre cada 
um dos saberes básicos e as perspectivas de formação identificadas pelos professores.  
Em termos estatísticos, assume-se a hipótese nula (H0) delineada previamente à aplicação do teste 
do Qui-Quadrado (cf. quadro 8.37.), ou seja, os dados parecem indicar que a escolha de 
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determinado saber não depende exclusivamente de nenhuma das concepções formuladas na 
hipótese. 
Tal facto parece razoável, uma vez que, tal como anteriormente se vem referindo, a matriz 
paradigmática de formação se apresenta ao longo dos anos como um referencial de natureza 
reflexiva, que inclui os saberes teóricos disponibilizados e a sua compreensão em contexto. Ou seja, 
uma abordagem ecológica. 
Esta análise é aliás fortemente indiciada pela questão anterior, na qual a vivência da disciplina 
Prática Pedagógica é percebida como relevante e fundamental na compreensão destes novos 
saberes. Parece, portanto, ser possível inferir que a fragmentação conceptual da perspectiva de 
formação não permite construir uma ideia global acerca da mesma, contemplando e integrando 
(cenário integrador) as suas múltiplas dimensões (reflexividade crítica e contextualizada). 
  
 
Relativamente à segunda questão – a escolha de determinado saber e a sua possível relação com 
os cenários de formação/supervisão experienciados pelos professores – os resultados da aplicação 
do teste do Qui-Quadrado encontram-se sistematizados no quadro 8.39.  
 
 

  Cenários de formação/supervisão 
 

  
Imitação 

 
Descoberta 

guiada 
 

 
Behaviorista 

 
Clínico 

 
Psicopedagógico  

 
Pessoalista  

 
Integrador  

Desenvolver o espírito crítico , 900 , 683 , 843 , 683 , 970 , 934 , 235 

Aprender a aprender , 119 1, 000 1, 000 , 154 1, 000 , 570 , 768 

Aprender a pensar , 668 , 095 1, 000 , 428 , 462 , 408 1, 000 

Aprender a ser 1, 000 , 651 1, 000 , 651 , 870 , 303 , 765 

Aprender a tomar decisões , 013 1, 000 , 791 , 219 , 786 , 725 , 989 Co
nj
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Aprender a fazer 1, 000 , 715 , 413 , 099 , 608 , 886 , 352 

 
Quadro 8.39. Saberes básicos vs cenários de formação/supervisão: resultados da aplicação do teste do Qui-Quadrado 
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Análise 
 
 
Tendo em atenção o conjunto dos saberes básicos mais referidos, é-nos indicada uma possível 
relação de dependência entre o saber aprender a tomar decisões e o cenário de 
formação/supervisão imitação (p-value = , 013).  
No sentido de melhor compreender esta relação, consultámos a respectiva tabela de contingência, 
verificando-se que os professores que escolheram este saber não se identificam com o 
cenário de imitação artesanal, no qual as situações de estágio se baseiam na imitação do 
professor supervisor cooperante, relegando para o formando um papel passivo na sua 
aprendizagem (Alarcão e Tavares, 1987, 2003). Isto pode significar que ambiências de 
formação/supervisão baseadas numa racionalidade puramente técnica, de matriz reprodutiva dos 
saberes de outrem, não se coadunam com o desenvolvimento de competências como aprender a 

tomar decisões. 
Em termos gerais, parece que, particularmente no que se refere à situação de estágio na 
Universidade de Aveiro (correspondente à disciplina de Prática Pedagógica) é caracterizada pela 
colaboração entre supervisores (institucional e cooperante), futuro professor e colegas, numa 
actividade partilhada, continuada e sistemática, que engloba a planificação e avaliação conjuntas, 
para além da observação e reflexiva análise das situações nas quais os formandos intervêm em 
diferenciados contextos.  
Se a colaboração entre todos os intervenientes nos processos de formação/supervisão é vista como 
uma estratégia indutora do seu desenvolvimento, o processo de tomada de decisões não constitui 
um saber de construção e/ou apropriação passiva. Pelo contrário, exige o recurso a outras 
competências e saberes referenciais (do aluno, dos contextos, dos conteúdos, dos valores, entre 
outros) que se organizam à volta do que Shulman (1986) designa como conhecimento pedagógico 

de conteúdo. Ou seja, à competência para tomar decisões apropriadas e não standardizadas (Sá-
Chaves, 1994, 2002a) em contextos dinâmicos, incertos e imprevisíveis.  
Respondem a este objectivo as perspectivas crítico-reflexivas, de cariz socioconstrutivista, que 
preconizam a participação activa do sujeito na construção do seu conhecimento pessoal e 
profissional e na sua vivência enquanto cidadão. Daí, o processo de tomada de decisões poder ser 
entendido como uma meta-aprendizagem que se baseia na matriz que religa o saber e o saber-
fazer, em acção e em contexto, activando os processos de reflexão e de reelaboração identitária, 
isto é, o modo particular e único de saber ser. 
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Eixo dois – Competências dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
Como referimos anteriormente, esta análise pressupõe uma reflexão sobre dois eixos fundamentais 
que estruturam a coerência do estudo. 
Quanto ao segundo eixo, COMPETÊNCIAS DOS PROFESSORES DO 1.º CEB, admitimos como 
pressuposto geral que a construção de um entendimento acerca das competências que, neste início 
de século, são requeridas aos professores, em geral, e aos professores do 1.º CEB, em particular, 
poderia também estar relacionada quer com factores de ordem pessoal, quer com factores 
exógenos, por exemplo, a experienciação de determinadas ambiências formativas promotoras e/ou 
inibidoras dos processos de consciencialização, no que diz respeito à reelaboração continuada do 
seu conhecimento profissional. 
 
As variáveis possíveis, tal como no ponto anterior, foram a faixa etária, o ano de conclusão da 

Licenciatura e respectiva classificação final, o tempo de serviço na escola do 1.º CEB e 
envolvimento em formação pós-graduada. 
Partindo desses parâmetros, e assumindo a possibilidade de estarem relacionados com o quadro de 
competências consideradas mais importantes pelos professores, procedemos à formulação das 
respectivas questões e das hipóteses nulas (H0) e alternativas (H1) a elas associadas: 
 
 
 
 
 
 
                        Questão Hipótese nula (H0) 

 
Hipótese alternativa (H1) 

• As seis 
competências mais referidas 
dependem da faixa etária do 
professor?  
 
 

A escolha de determinada competência 
é independente da faixa etária do 
professor. 

A escolha de determinada competência 
não é independente da faixa etária do 
professor. 
 

• As seis 
competências mais referidas 
dependem do ano de conclusão 
da Licenciatura indicado pelo 
professor?  
 
 

A escolha de determinada competência 
é independente do ano de conclusão da 
Licenciatura indicado pelo professor.  

A escolha de determinada competência 
não é independente do ano de conclusão 
da Licenciatura indicado pelo professor. 
 

• As seis 
competências mais referidas 
dependem da classificação final 
da Licenciatura do professor?  

A escolha de determinada competência 
é independente da classificação final da 
Licenciatura do professor. 
 

A escolha de determinada competência 
não é independente da classificação final 
da Licenciatura do professor. 
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• As seis 
competências mais referidas 
dependem do tempo de serviço 
do professor? 

 
 

A escolha de determinada competência 
é independente do tempo de serviço do 
professor. 

A escolha de determinada competência 
não é independente do tempo de serviço 
do professor. 
 

• As seis 
competências mais referidas 
dependem do envolvimento do 
professor em formação pós-
graduada? 
 

A escolha de determinada competência 
é independente do envolvimento do 
professor em formação pós-graduada. 
 

A escolha de determinada competência 
não é independente do envolvimento do 
professor em formação pós-graduada. 

 
Quadro 8.40. Competências dos professores vs aspectos pessoais: questões e hipóteses 

 
 
 
Os valores do teste do Qui-Quadrado encontram-se no quadro 8.41. 

 
 

  Aspectos 
 

  
Faixa 
etária 

 
Ano conclusão 

Licenciatura 

 
Classificação 

final Licenciatura 

 
Tempo 
serviço 

 
Envolvimento em 

formação pós-graduada 
 

 
Reflexão crítica 
 

, 590 , 342 , 064 , 492 , 653 

 
Conhecimento dos 
aprendentes 
 

, 166 , 173 , 842 , 782 , 703 

 
Capacidade de 
colaboração com os 
intervenientes nos 
processos educativos 
 

, 518 , 643 , 166 , 663 , 601 

 
Organização e gestão 
de sala de aula 
 

, 228 , 917 , 243 , 063 , 243 

 
Conhecimento de 
conteúdo 
 

, 631 , 617 , 703 , 665 , 703 
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Conhecimento 
pedagógico do 
conteúdo 

, 693 , 104 , 187 , 284 , 918 

 
Quadro 8.41. Competências dos professores vs aspectos pessoais: resultados da aplicação do teste do Qui-Quadrado 
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Análise 
 
Relativamente a esta questão, verifica-se pela observação do quadro 8.41. que não há evidência de 
dependência entre as competências mais referidas pelos professores e as variáveis faixa etária, ano 

de conclusão de Licenciatura e respectiva classificação final, tempo de serviço e envolvimento em 

formação pós-graduada. Esta consideração baseia-se no nível de significância (p-value) que, tal 
como se pode constatar, assume valores superiores a 0,05.  
Em termos estatísticos, há alguma plausibilidade na assunção das hipóteses nulas (H0) delineadas 
previamente à aplicação do teste, ou seja, parece que a escolha deste conjunto de competências 
não dependente: 
 

• Da faixa etária do professor; 

• Do ano de conclusão da sua Licenciatura e da respectiva classificação; 

• Do seu tempo de serviço; 
• Do seu envolvimento em formação pós-graduada. 

 
Tal como se verificou anteriormente, esta leitura permite considerar que a importância e 
reconhecimento das competências mais referidas pelos professores é, de novo, transversal à 
amostra. Relembramos que a faixa etária é muito próxima, o tempo de serviço relativamente 
semelhante e o envolvimento em formação pós-graduada de expressão residual, o que sugere uma 
ideia de formação que atravessa as sucessivas edições do curso, permitindo a sua apropriação pela 
generalidade dos alunos futuros professores. 
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Outro dos pressupostos emergentes da análise descritiva dos questionários fundamentou a 
convicção de que determinadas áreas disciplinares pudessem promover um 
entendimento/experienciação das competências que, no início deste século, se consideram 
primordiais ao desenvolvimento dos cidadãos. 
Nesse sentido, formulámos a respectiva questão e as hipóteses nula (H0) e alternativa (H1). 
 
 
                        Questão Hipótese nula (H0) 

 
Hipótese alternativa (H1) 

• As seis 
competências mais referidas 
dependem da área disciplinar 
vivenciada pelo professor? 
 

A escolha de determinada competência 
é independente da área disciplinar 
vivenciada pelo professor. 

A escolha de determinada competência 
não é independente da área disciplinar 
vivenciada pelo professor. 

 
Quadro 8.42. Competências dos professores vs áreas disciplinares: questão e hipóteses 

 
 
De seguida, e tal como se prevê no procedimento anteriormente descrito, construíram-se tabelas de 
contingência, aplicando-se paralelamente o teste do Qui-Quadrado (cf. quadro 8.43). 

 

 Áreas disciplinares  
 

 L.P. MAT E. MEIO E. ARTÍSTICA E. MOTORA COMPREENSÃO 
GERAL 

 

P.P. 

 
Competências de reflexão 
crítica 

, 120 , 933 , 149 , 435 , 188 , 477 , 164 

 
Conhecimento dos aprendentes , 264 , 300 , 220 , 660 , 101 , 118 , 150 

 
Capacidade de colaboração 
com os intervenientes nos 
processos educativos 

, 069 , 449 , 178 , 119 , 562 , 811 , 991 

 
Competências de organização e 
gestão de sala de aula 

, 588 , 195 , 195 , 587 , 299 , 526 , 420 

 
Conhecimento de conteúdo , 465 , 663 , 089 , 611 , 936 , 171 , 934 
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Conhecimento pedagógico do 
conteúdo 

, 536 , 590 , 370 , 727 , 243 , 141 , 941 

 
 

Quadro 8.43. Competências dos professores vs áreas disciplinares: resultados da aplicação do teste do Qui-Quadrado 
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Análise 
 
Se nos situarmos no conjunto das seis competências mais referidas, constatamos pelos valores 
expostos no quadro 8.43. que não há evidência de dependência entre as variáveis testadas. Sendo 
assim, assume-se a hipótese nula delineada, segundo a qual a escolha de determinada 
competência não está directamente vinculada a uma área disciplinar. Assumindo uma leitura mais 
complexa e abrangente da formação neste quadro, parece poder inferir-se que é no religar dos 
diferentes saberes que o conhecimento profissional se institui e progressivamente desenvolve. 
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À semelhança dos pontos anteriores, retomámos o processo reflexivo/indagativo, partindo agora da 
hipótese segundo a qual a identificação das competências percebidas como mais importantes pelos 
professores, poderia estar relacionadas com a experienciação de determinadas ambiências 
formativas/culturas científicas nesta instituição de formação.  
Nessa linha, esboçámos as questões respectivas, bem como as hipóteses nulas (H0) e alternativas 
(H1).  
 

                        Questão Hipótese nula (H0) 
 

Hipótese alternativa (H1) 

• As seis 
competências mais referidas 
dependem da perspectiva de 
formação identificada (e 
vivenciada) pelo professor? 
 

A escolha de determinada competência 
é independente da perspectiva de 
formação com a qual o professor se 
identifica. 

A escolha de determinada competência 
não é independente da perspectiva de 
formação com a qual o professor se 
identifica. 

• As seis 
competências mais referidas 
dependem do cenário de 
formação/ supervisão identificado 
(e vivenciada) pelo professor? 
 

A escolha de determinada competência 
é independente do cenário de formação/ 
supervisão com o qual o professor 
identifica a ambiência formativa que 
vivenciou. 

A escolha de determinada competência 
não é independente do cenário de 
formação/ supervisão com o qual o 
professor identifica a ambiência 
formativa que vivenciou. 

 
Quadro 8.44. Competências dos professores vs ambiências formativas: questões e hipóteses 

 

 
No que respeita à primeira questão – a possível relação entre a escolha de determinada 
competência e a perspectiva de formação –, foi elaborada a respectiva tabela de contingência e 
aplicado em simultâneo o teste do Qui-Quadrado (cf. quadro 8.45).  

 

  
P. Reflexiva 

 
P. Ecológica 

 
P. Teorética  

 
 
Competências de reflexão crítica , 917 1, 000 , 276 

 
Conhecimento dos aprendentes , 931 , 712 , 461 

 
Capacidade de colaboração com os intervenientes 
nos processos educativos 

, 420 , 895 , 417 

 
Competências de organização e gestão de sala de 
aula 

1, 000 , 801 , 416 

 
Conhecimento de conteúdo , 937 , 399 , 097 
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Conhecimento pedagógico do conteúdo , 805 , 351 , 364 

 
Quadro 8.45. Competências dos professores vs perspectiva de formação: resultados da aplicação do teste do Qui-

Quadrado 
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Análise 
 
É possível observar que não há evidência que permita estabelecer uma relação de dependência 
entre as seis competências mais referidas e as perspectivas de formação identificadas pelos 
professores.  
Assim, em termos estatísticos, assume-se a hipóteses nula (H0) delineada previamente à aplicação 
do teste do Qui-Quadrado (cf. quadro 8.44), ou seja, os dados parecem indicar que a escolha de 
determinado competência não depende directamente de qualquer dos tipos de formação 
explicitados. 
No entanto, e apesar dos valores do teste estatístico aplicado serem superiores ao nível de 
significância que estipulámos (0,05), consultando a tabela de contingência (cf. quadro 8.46) verifica-
se que os professores que consideram a perspectiva reflexiva como ambiência formativa vivenciada 
também dizem ser relevantes/muito relevantes, ao perfil de competência do professor, as 
competências de reflexão crítica. 
 
 

P. Reflexiva  
  Sim Não 

 
Relevante 

 
13 

 
0 

 
Competências de reflexão crítica 
   

Muito relevante 74 4 
 

Total 
 

87 
 
4 

 
Quadro 8.46. Tabela de contingência: perspectiva reflexiva vs competências de reflexão 

crítica 
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No que se refere à segunda questão – a escolha de determinada competência e a sua possível 
relação com os cenários de formação e de supervisão experienciados pelos professores – os 
resultados da aplicação do teste do Qui-Quadrado encontram-se sistematizados no quadro 8.47.  

 
 

                                                                    Cenários de formação/supervisão 
 

 
 

Imitação Descoberta 
guiada 

 

Clínico Psicopedagógico  Pessoalista  Integrador 

 
Competências de reflexão crítica 

 
, 945 

 
, 140 

 
1, 000 

 
, 265 

 
, 356 

 
, 194 

 
Conhecimento dos aprendentes 

 
, 692 

 
, 546 

 
, 635 

 
, 575 

 
, 708 

 
, 373 

 
Capacidade de colaboração com os 
intervenientes nos processos 
educativos 

, 870 , 436 , 046 , 332 , 736 , 285 

 
Competências de organização e 
gestão de sala de aula 

1, 000 , 104 , 667 1, 000 , 591 , 829 

 
Conhecimento de conteúdo , 880 , 293 , 423 , 392 , 299 , 462 

Co
nj

un
to

 d
e c

om
pe

tê
nc

ias
 d

os
 p

ro
fe

ss
or

es
 

 
Conhecimento pedagógico do 
conteúdo 

, 299 , 119 , 924 , 814 , 876 , 994 

 
Quadro 8.47. Competências dos professores vs cenários de formação/supervisão: resultados da aplicação do teste do Qui-Quadrado 

 

Análise 
 
É possível observar, desde logo, a relação que existe entre a competência capacidade de 

colaboração com os intervenientes nos processos educativos e a vivência do cenário clínico (p-

value =, 046). De facto, e consultando a respectiva tabela de contingência (cf. quadro 8.48.), 
constata-se que os professores que caracterizam a sua formação como instância promotora da 
colaboração entre supervisores, formandos e colegas, numa actividade reflexiva, partilhada, 
sistemática e continuada, também consideram, regra geral, esta mesma capacidade de colaboração 
essencial ao perfil genérico de competências do professor. 
 

C. Clínico  
  Sim Não 

Relevante 19 6 Capacidade de colaboração com os intervenientes nos processos educativos 
  Muito relevante 33 32 
Total 54 38 

 
Quadro 8.48. Tabela de contingência: Cenário clínico vs capacidade de colaboração com os intervenientes nos 

processos educativos 
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Não se observa evidência de outras relações, pelo que a construção do entendimento acerca da 
nova natureza das competências parece resultar de um conhecimento construído na acção e 
emergente das práticas reflectidas dos professores, não descurando nesse processo o papel dos 
saberes referenciais sem os quais as práticas curriculares não poderiam acontecer. 
De igual modo, é reconhecida a importância de uma cultura de formação que assente na 
colaboração estratégica (e intencionalizada) dos diferentes colaboradores nos processos formativos, 
através da sua supervisão que, apontando para o cenário clínico (Alarcão e Tavares, 1987, 2003), 
acentue a importância do ciclo de supervisão e das suas diferentes fases, momentos, estratégias e 
oportunidades. 
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Síntese 
 
Tal como referimos nos enquadramentos teórico e metodológico do estudo, as filosofias 
subentendidas na conceptualização paradigmática da formação inicial na Universidade de Aveiro, e 
que fundamentam as respectivas estratégias de acção, têm vindo a prolongar-se no tempo, ao 
longo de mais de duas décadas, razão pela qual se pensa que variáveis tais como faixa etária, ano 

de conclusão da Licenciatura, classificação final e/ou envolvimento em formação pós-graduada não 
parecem ser factores preponderantes nem para a escolha dos saberes básicos a desenvolver pelos 
alunos, nem para o entendimento das novas competências dos professores para os fazerem 
aprender pelos alunos.  
A ser assim, parece que a compreensão dos professores inquiridos relativamente às 
aprendizagens/saberes básicos que os alunos devem desenvolver e as competências dos 
professores do 1.º CEB, advém de um conhecimento de natureza tácita, construído na inter(acção) 
e na reflexão sobre ela, relevando a importância dos saberes teóricos, aqui entendidos como 
formação científica de base, que constitui referencial estruturante quer das práticas profissionais, 
quer do desenvolvimento pessoal do professor.  
De um modo geral, podemos inferir que, não obstante o papel fundamental da experienciação de 
ambiências/culturas científicas, consideradas de qualidade 53 na promoção desse entendimento, 
devemos ter em conta as culturas docentes (Hargreaves, 1998) percebidas como instâncias 
essenciais ao desenvolvimento do formando, numa dimensão que remete para o saber ser. Ou seja, 
para um saber básico que, conforme Delors et al (1996), integra outras dimensões já anteriormente 
referidas (saber e saber fazer, entre outras), mas que salienta e releva as questões da cidadania, 
isto é, da coerência entre o que se sabe, o que se faz e o que se diz, definindo um perfil de 
profissionalidade que ultrapassa, em muito, a formação tradicionalista de especialista numa área 
disciplinar e de cariz técnico que se limita a uma intervenção curricular aplicativa, reprodutora e 
simplista. 
É talvez esta possibilidade que nos permite dizer que cenários de formação/supervisão mais 
directivos não estimulam de igual forma o desenvolvimento de competências centradas neste 
compromisso entre saber, saber-fazer e saber ser, como aliás os resultados estatísticos 
demonstram. Por outro lado, cenários de natureza colaborativa e mais atentos à pessoalidade do 
formando são reconhecidos como mais adequados à promoção e desenvolvimento de 

                                                           
53 Cf. Anexo 1 (CD-Rom). 
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competências integradas numa matriz complexa que privilegia uma epistemologia pessoal 
integradora dos saberes, para saber-fazer e saber intervir, ou seja, para o saber ser. 
É nesta integração dos diferentes tipos do saber (referencial, processual ou estratégico e atitudinal 
ou pessoal) que se reconhecem as novas competências dos professores, bem como a sua 
importância na qualidade das práticas curriculares de intervenção. 
É neste processo, que vincula os saberes de referência ao desenvolvimento das competências para 
o exercício pleno e responsável da cidadania (Tomaz, 2007), onde se consuma a relação entre o 
Professor e os seus Alunos. Ou seja, entre Escola e a Sociedade tal como enunciámos no primeiro 
capítulo deste estudo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO NOVE 
 
 

 
 
 
 
 
DAS ENTREVISTAS 
Outro percurso de pesquisa 
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Introdução  
 
Como se relembra, a entrevista1 foi outro dos instrumentos utilizados no âmbito da recolha de 
informação, como meio de aprofundar alguns aspectos relacionados quer com as questões em 
estudo, quer com questões emergentes através dos questionários administrados à amostra I. Como 
temos vindo a referir, a opinião dos supervisores (institucional e cooperantes) torna-se fundamental 
como contraponto à visão dos professores inquiridos, na sua qualidade de ex-alunos e ex-
supervisandos conseguindo-se, desse modo, uma visão mais ampla e aferida que contempla, numa 
lógica complementar, as representações dos subsistemas que integram o sistema geral da acção 
supervisiva. Assim, com a aplicação da entrevista, pretendíamos analisar e compreender as 
diferentes concepções acerca da qualidade da formação através das representações dos sujeitos 
que orientam e supervisionam as experiências de prática dos alunos/futuros professores, no 
decurso do último ano do respectivo curso, na Universidade de Aveiro2. A construção deste 
referencial teve em consideração as funções e papéis diferenciados dos supervisores no interior do 
sistema de formação, do qual fazem parte. Por um lado, aqueles que desempenham funções como 
supervisor institucional e, por outro, os que exercem as funções de supervisor cooperante3, 
permitindo-nos esta inquirição complementarmente aceder a um conjunto de representações não 
apenas da supervisão da formação, como também das suas concepções acerca dos saberes 
básicos que consideram fundamentais aos alunos e das competências dos professores para os 
desenvolver. Nesse sentido, o guião da entrevista apresenta-se organizado em cinco blocos: 
 

I – Dados biográficos 
II – Supervisão da formação inicial de professores do 1.º CEB ao nível da formação no 
âmbito da disciplina de Prática Pedagógica    
III – Saberes básicos dos alunos 
IV – Competências do professor 
V – Linhas estratégicas para a formação inicial de professores do 1.º CEB 

 

                                                           
1 Para consultar o guião da entrevista, cf. anexo 6.3 e 6.4 (final da tese). 
2 As transcrições das entrevistas podem ser consultadas no anexo 9.1 (CD-Rom) e a respectiva categorização no 
anexo 9.2 (CD-Rom). 
3 A selecção destes professores foi intencional, tendo em consideração critérios tais como colaboração no processo de 
supervisão (colaboração superior a três anos e colaboração inferior a três anos) e tempo de serviço na escola do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico (tempo de serviço docente superior a vinte anos e tempo de serviço docente inferior a seis 
anos), bem como a sua disponibilidade para colaborar neste estudo. 
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Para cada um dos blocos/categorias, especificam-se no quadro 9.1. os objectivos que 
fundamentaram as questões colocadas aos supervisores inquiridos. 

BLOCOS OBJECTIVOS 
I 
 
Dados biográficos 
 
 

Obter informações gerais para caracterização do entrevistado 
 

• Idade 
• Formação académica 
• Percurso profissional 

- Cargos desempenhados na escola/instituição (pedagógicos 
e/ou de gestão) 
- Experiência na Formação de Professores do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico (nomeadamente ao nível da Supervisão da 
Formação) 

• Outros aspectos 
II 
 
Supervisão da 
Formação Inicial de 
Professores do 1.º 
CEB ao nível da 
formação no âmbito 
da Prática 
Pedagógica    

Compreender a natureza das ambiências supervisivas e suas relações com 
culturas docentes 
 

• Tendências epistemológicas que presidem à conceptualização e às 
estratégias de formação/supervisão (ao nível da formação inicial de professores do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, na Universidade de Aveiro). 

• Representações relativamente ao processo supervisivo da formação no 
âmbito da Prática Pedagógica, suas dimensões, sua organização, seus mecanismos de 
regulação, entre outros. 

• Funções do supervisor cooperante e do supervisor institucional. 
• Supervisão e supervisor no enquadramento legislativo actual. 
• Selecção de escolas e professores supervisores cooperantes 
• Estabilização do quadro de supervisores cooperantes para a Supervisão 

da formação inicial de professores 
• Formação disponibilizada aos professores supervisores cooperantes, 

especificamente ao nível da Supervisão 
• Contrapartidas pelo desempenho de funções de supervisor (facilidades de 

ingresso em formação pós-graduada, apoio financeiro…) 
III 
 
Saberes básicos dos 
alunos  
 

Identificar um conjunto referencial de saberes básicos dos alunos  
• Conjunto referencial de saberes básicos dos alunos referente à 

escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

IV  
 
Competências do 
professor do 1.º CEB 

Identificar um conjunto referencial de competências requeridas ao professor para o 
desenvolvimento dos saberes básicos dos alunos 
 

• Competências dos professores do 1.º CEB para a promoção e 
desenvolvimento dos saberes básicos dos alunos 

V 
 
Linhas estratégicas 
para a formação 
inicial de 
professores 

Recolher informação de carácter prospectivo 
 

• Modos/estratégias de potenciar o desenvolvimento de tais competências 
nos futuros professores 

• Modos possíveis de reajustar a Formação Inicial (nomeadamente o 
modelo conceptual, organizacional e funcional da Prática Pedagógica) face aos desafios 
da formação de professores do 1.º CEB, no contexto actual 

 
Quadro 9.1. Estrutura da entrevista  
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9.1. Apresentação da análise da informação recolhida 
 
Dados biográficos 
Bloco I 
 
 
O primeiro bloco da entrevista tinha como principais finalidades recolher informação que nos 
permitisse conhecer o entrevistado, uma vez que as culturas e as vivências dos sujeitos se podem 
constituir como factores que ajudam a compreender as suas representações.  
Entre a informação recolhida, relativa à categoria dados biográficos, destacamos os itens em 
análise: 

a) Género e idade 
b) Formação académica 
c) Percurso profissional, nomeadamente o que se refere à experiência na formação de 

professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, como supervisores (cooperantes e /ou 
institucionais).   

 
a) Género e idade 
 
Quanto a este item, constata-se que a amostra II é constituída por quatro professoras: três que 
desempenham funções de supervisoras cooperantes (Sc1, Sc2 e Sc3) e uma professora que 
desempenha funções de supervisora institucional (Si1). Sc1 e Sc2 têm 48 anos de idade, Sc3 tem 28 
anos e Si1 tem 38 anos, pelo que o intervalo que caracteriza a amostra se situa entre os 28 e os 48 
anos.  
 
 
b) Formação académica 
 
 
Quanto ao item formação, as supervisoras Sc1 e Sc2 tiveram três anos de formação inicial no 
Magistério Primário, seguidos do complemento de formação que lhes conferiu o grau de 
Licenciatura. A professora Sc3 é a mais nova e concluiu o curso de Licenciatura em Ensino do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, na Universidade de Aveiro. 
Relativamente à supervisora institucional (Si1), a sua formação inicial é a Licenciatura em Ensino de 
Português e Francês (Instituto Politécnico de Faro), que também habilita para o exercício de 
funções docentes ao nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico.   
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Para além disso, tem um curso de especialização na área da Educação Especial na Universidade 
do Minho, bem como o Mestrado em Desenvolvimento Curricular, pela mesma instituição.  
No momento da entrevista, encontrava-se em fase de conclusão do Doutoramento em Didáctica, 
cuja temática se centra na Supervisão e Formação de Professores4, na Universidade de Aveiro.  
 
 
c) Percurso profissional 
 
 
No que se refere ao percurso profissional das professoras entrevistadas, podemos dizer que Sc1 
se inicia na Educação de Adultos, área na qual exerceu funções durante quatro anos, 
desenvolvendo desde aí a sua actividade profissional ao nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico até ao 
momento presente.  
Ao longo dos mais de vinte anos de serviço neste ciclo de Ensino, tem vindo a desempenhar vários 
cargos, entre os quais a gestão de escola, a coordenação de ano e a integração no Conselho 
Pedagógico do Agrupamento, bem como a coordenação em regime de voluntariado de um centro 
social, trabalho do qual refere ter gostado particularmente.  
Colabora com a Universidade de Aveiro, na qualidade de supervisora cooperante, há seis anos, 
função para a qual afirma ter tido formação5, centrada na forma como o professor cooperante deve 
fazer a orientação e supervisão do processo formativo dos alunos/futuros professores. 
A professora supervisora Sc2 tem vinte e seis anos de serviço docente no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e considera “ter sido um percurso equilibrado a nível profissional”. 
Dos cargos desempenhados, Sc2 salienta a direcção de escola, ter desempenhado funções como 
representante do Conselho Pedagógico e, ainda, como coordenadora de ano.  
É supervisora cooperante há quatro anos e, à semelhança de Sc1, refere que frequentou formação 
intensiva em Supervisão na Universidade de Aveiro6. 
Quanto à supervisora Sc3, terminou a Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico em 
2002, exercendo desde então funções docentes num colégio da rede particular, na zona de Aveiro.  
Paralelamente, tem participado em diversos projectos, tendo integrado a equipa responsável pelo 
desenvolvimento de um projecto municipal subordinado à Agenda 21. Foi responsável por vários 
clubes no colégio onde lecciona (clubes de fotografia e de vídeo) e, desde há quatro anos, é 
coordenadora do Projecto Eco-escolas.  
                                                           
4 Provas públicas de Doutoramento realizadas em Dezembro de 2007. 
5 Universidade de Aveiro, sob responsabilidade científica da Professora Doutora Idália Sá-Chaves. 
6 Universidade de Aveiro, sob responsabilidade científica da Professora Doutora Idália Sá-Chaves. 
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No presente ano lectivo assume, pela primeira vez, a função de supervisora cooperante, para a qual 
diz não ter tido qualquer formação específica. As acções de formação que tem frequentado são 
direccionadas para as áreas curriculares do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente Língua 
Portuguesa, Matemática e Expressões. 
 
Quanto à supervisora institucional, Si1, terminou a Licenciatura em Ensino de Português/ Francês 
em 1992 e, no ano seguinte, exerceu funções docentes nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico.  
Nos cinco anos posteriores, trabalhou no Instituto de Estudos da Criança, na Universidade do 
Minho, na formação de educadores e professores do 1.º Ciclo, na área da Educação Especial, mais 
especificamente no âmbito das adaptações curriculares para crianças com necessidades educativas 
especiais e problemas de comportamento.  
Por razões de ordem pessoal, Si1 veio para Aveiro e, durante um ano e meio, esteve a exercer 
funções docentes no 1.º Ciclo do Ensino Básico.  
Em 2000, iniciou o seu percurso na Universidade de Aveiro, como Assistente, no quadro da 
formação inicial de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Até ao ano lectivo de 2002/03 
assumiu algumas das disciplinas da Licenciatura (Teoria e Prática Curricular, Tecnologia Educativa 
e Didáctica da Língua Portuguesa), tendo nesse mesmo ano lectivo começado a integrar a equipa 
de Supervisão Pedagógica da Instituição. 
Nos anos lectivos de 2003/04, 2006/07 e 2007/08 esteve dispensada do serviço docente para se 
dedicar à investigação nas áreas científicas da Supervisão e do Desenvolvimento Curricular com 
vista ao seu Doutoramento. 
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Síntese 
Bloco I 
 
A informação relativa aos dados biográficos das professoras supervisoras, permite caracterizar a 
amostra através de um conjunto de parâmetros que sintetizamos: 
 

• As supervisoras são do género feminino, confirmando a elevada taxa de feminização 
da profissão de professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico, tal como já referido neste estudo. 

• As suas idades estão compreendidas no intervalo [28-48] anos, apresentando-se por 

isso como profissionais experientes. 

• A formação inicial das quatro professoras supervisoras recai no âmbito do Ensino, com 
habilitação específica para o exercício de funções no 1.º Ciclo do Ensino Básico, o que 
naturalmente constitui um factor relevante para o exercício de funções como supervisoras neste 
ciclo de ensino. 

• Quanto à formação pós-graduada, apenas Si1 concluiu diversos cursos: 
Especialização, Mestrado e Doutoramento. 

• Quanto ao percurso profissional das professoras supervisoras cooperantes verifica-se 
que têm desempenhado diferenciadas funções no âmbito da organização e gestão escolar, 
paralelamente à docência no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Assumem o papel de supervisoras 
cooperantes com diferenciado tempo de colaboração com a Universidade de Aveiro, que se situa 
entre um e seis anos. Para o exercício destas funções, apenas duas das três supervisoras 
cooperantes referem ter frequentado uma acção de formação intensiva com essa finalidade. 
Por fim, e no que se refere ao percurso profissional da professora supervisora institucional, 
apresenta um perfil de formação mais enriquecido e significativo, não apenas em termos das 
funções desempenhadas em várias instituições de formação, como também ao nível do próprio 
percurso académico. Assume funções de supervisora institucional desde 2002.  

 
 
Pode então concluir-se que, no seu conjunto, estas supervisoras apresentam perfis variáveis, de 
acordo com a sua idade, formação e percurso profissional mas que, genericamente, se inscrevem 
no quadro das funções previstas na relação formativa com os futuros professores.  
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Supervisão da Formação Inicial de Professores do 1.º CEB ao nível da formação no âmbito da 
disciplina de Prática Pedagógica    
Bloco II  
 
 
Como se relembra, este bloco de questões pretendia obter indicadores que possibilitassem 
compreender a complexidade do processo de Supervisão da formação inicial de professores 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico ao nível da disciplina de Prática Pedagógica, vivenciada ao 
longo do último ano lectivo do curso. 
O sistema de análise de conteúdo dos discursos foi realizado tendo em atenção as seguintes 
dimensões relativamente à categoria Supervisão da Formação Inicial de Professores do 1.º CEB 
no âmbito da Prática Pedagógica: 
 

a) Tendências epistemológicas de formação/supervisão 
b) Dimensões de organização dos processos de formação/supervisão  
c) Estratégias de formação dos formandos 
d) Estratégias de avaliação dos formandos 
e) Estratégias de regulação dos processos de formação/supervisão 
f) Funções dos supervisores 
g) Critérios de selecção de escolas e professores cooperantes 
h) Quadro de professores cooperantes para a área da Supervisão 
i) Estilos de supervisão 

 
 
a) Tendências epistemológicas de formação/supervisão 
 
 
 
No que se refere às tendências de formação/supervisão enquanto linhas epistemológicas que 
presidem à conceptualização da disciplina de Prática Pedagógica supervisionada e respectivas 
estratégias de acção constituem, as representações dos professores supervisores respondem aos 
princípios fundadores do paradigma da Complexidade.  
Ao longo dos discursos, embora com maior evidência no da supervisora institucional, é possível 
reconhecer as imbricadas redes que as diferentes tendências entretecem, não apenas ao nível da 
conceptualização, como também ao nível estratégico da acção.  
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Desde o início, sobressai no discurso da supervisora institucional aquele que, na perspectiva 
complexa, é reconhecido como princípio da articulação sistémica: 

 

Esta disciplina tem o seu fundamento em princípios tais como a contextualização, a articulação 

sistémica, a reflexividade, a globalidade e a transformação, que têm de ser vistos de forma 

articulada, estando a complexidade precisamente aí, na forma como eles interagem uns com os 

outros e a influência que isso tem para o desenvolvimento do formando (Si1).  

 
Ou ainda, 

 
Quer do ponto de vista conceptual, quer ao nível da sua organização e das estratégias de 
acção, parece haver uma articulação entre aquilo que se preconiza sob o ponto de vista 

conceptual e a forma como se procura implementar isso na prática (Si1). 

 
Ao longo dos discursos vai também emergindo, de forma recorrente, a importância atribuída à 
pessoalidade do formando, que constitui outro dos pressupostos da mesma tendência 
paradigmática: 
 

O formando não é perspectivado apenas como uma pessoa que está em desenvolvimento do 

ponto de vista profissional, (…) ele é olhado na sua totalidade (…) é visto como uma pessoa 

que tem sentimentos, tem emoções, tem uma história de vida (…) é visto como pessoa em 

desenvolvimento (Si1). 
 

Pessoas, pessoas que vão ser professores (Sc2). 

 
Também a abordagem ecológica, que subentende o princípio da contextualização, é reconhecida 
pelas supervisoras Si1 e Sc2 como tendência da formação/supervisão, tal como se observa no 
discurso da supervisora institucional quando refere que: 
 

É uma abordagem que tem em vista o desenvolvimento pessoal e profissional do professor e, 

nesse sentido, os contextos onde esse desenvolvimento se processa, são considerados 

extremamente importantes (…) e é por isso que não é por acaso que os formandos mudam de 

contexto em cada semestre (Si1).  
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Na mesma linha, a supervisora cooperante Sc2 acrescenta: 
 

Já sabemos que o processo supervisivo é muito baseado na filosofia ecológica, ou seja, de 

possibilitar aos formandos experiências diversificadas… (Sc2). 

 

O reconhecimento da importância da experienciação de diversos contextos e a assunção de 
diversos papéis pelo formando7, justifica a preocupação da instituição de formação em proporcionar 
oportunidades para que o futuro professor possa experienciar e desenvolver as suas experiências 
de prática em contextos diversificados. Retomamos o discurso da supervisora institucional quando 
afirma que: 
 

No contexto da disciplina de Prática Pedagógica, os formandos não praticam só nos contextos 

sala de aula, escola, comunidade educativa; procura-se que eles tenham a oportunidade de 

participar em reuniões de pais, de agrupamento, conselho de docentes ou outras iniciativas do 

agrupamento porque hoje as próprias funções do professor e os papéis que eles são chamados 

a desempenhar vão muito para além daquilo que se passa dentro da sua sala de aula e é 

importante que, ao nível da formação, o professor possa ter acesso a um conjunto de 

experiências o mais diversificadas possível (Si1).  

 
A mesma opinião parece ser partilhada por uma das supervisoras cooperantes que também 
considera pertinente que os núcleos da disciplina de Prática Pedagógica vivenciem situações de 
formação em contextos variados:  
 

(…) é importante que mudem de supervisor cooperante, mudem de contexto, mudem de 

comunidade educativa, conheçam outros alunos, outros colegas de profissão (Sc2). 

 
Transparece ainda no discurso da supervisora institucional, a importância da reflexividade-crítica 
como eixo estruturante do pensamento e da acção do formando.  

 
(…) esta perspectiva ecológica, esta diversidade de contextos, é para nós importante, pois o 

facto dos formandos poderem confrontar contextos diferentes, meninos com características 

diferentes, formas de acção e intervenção diferentes é muito mais enriquecedor, quer dos seus 

                                                           
7 Cf. Transições ecológicas (Bronfenbrenner, 1979) 
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quadros de referência e muito mais estimulante ao nível dos seus processos reflexivos… o ter 

diferentes caminhos para seguir, e sobretudo sendo esse processo acompanhado através da 

supervisão, estimulando a reflexão crítico-reflexiva, esses processos reflexivos são muito mais 

estimulados e com base nessa confrontação eles próprios poderem encontrar o seu caminho. E 

portanto a sua forma pessoal de ser professor, de definir o seu estilo pessoal de exercer a 

profissão (Si1). 

 
Parece-nos que o desenvolvimento de competências crítico-reflexivas permite aquilo que, no 
discurso da supervisora institucional, é apelidado de transformabilidade, um dos princípios que 
caracteriza uma nova filosofia de formação. Ou seja, é fundamental que, no processo de 
desenvolvimento pessoal e profissional do formando, ocorra não apenas a transformação das suas 
concepções, das acções, das atitudes e comportamentos, pois essa é uma condição para que 
ocorra a transformação dos contextos onde o formando se movimenta e com os quais interage, tal 
como transparece nas palavras da supervisora institucional: 
 

(…) é fundamental que esse processo de desenvolvimento conduza à mutação, 

transformabilidade do formando (…), acreditando que esse processo de transformação conduza 

também a um processo de transformação dos contextos de intervenção, ao nível da sala de 

aula… (…) e não só! Também exercer o seu papel enquanto cidadão responsável na sociedade 

e contribuir para a transformação daquilo que o rodeia, no contexto mais próximo e mais vasto 
(Si1). 

 
Esta ideia de desenvolvimento continuado é também recorrente no discurso da supervisora 
cooperante Sc2, quando se refere à capacidade de aprendizagem ao longo da vida, na perspectiva 
de que o sujeito pode mudar em função das suas experiências: 
 

(…) para que eles mesmos, possam ir construindo-se ao longo da sua vida… (Sc2). 
 
Outro aspecto contemplado no discurso da supervisora institucional diz ainda respeito ao já referido 
princípio da articulação sistémica como tendência da formação/supervisão, agora circunscrito a 
uma das estratégias de acção/formação: 
 

Depois há um outro nível (…) que é o facto deles passarem por diferentes contextos, e nesses 

vários contextos, assumem papéis diferenciados, desenvolvem actividades, estabelecem 
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interacções interpessoais… só que os contextos não são ilhas isoladas (…) Os contextos 

interagem entre si. Aquilo que se passa na reunião de Supervisão connosco, se calhar, tem 

impacto depois, em termos das futuras práticas; o que se passa dentro da sala de aula também 

vai influenciar aquilo que se fala nas reuniões de Supervisão; aquilo que aprendem em 

Seminário, se calhar, vai influenciar as práticas dos formandos em termos de sala de aula. São 

pois vários contextos que não estão isolados e por si só são importantes para o 

desenvolvimento, mas depois as interacções que se estabelecem entre eles, o impacto, a 

transformação que isso às vezes provoca nos outros contextos, também vai influenciar o 

próprio desenvolvimento pessoal e profissional do formando (Si1). 

 
 
Isto significa ainda que esta ideia de desenvolvimento pessoal e profissional vai além da visão 
legada pelas tendências positivistas. Uma vez mais, o discurso da supervisora institucional dá pistas 
que parecem apontar para uma compreensão socioconstrutivista do conceito desenvolvimento: 
 

(…) procura-se passar de perspectivas mais tradicionais e individualistas do próprio 

desenvolvimento, até porque este desenvolvimento não se processa isoladamente (…) (Si1). 

 
Este entendimento remete para um processo multirreferenciado, conduzindo a um outro princípio 
particularmente caro às filosofias e culturas docentes que, tal como referimos na primeira parte 
deste estudo, caracterizam as ambiências formativas na Universidade de Aveiro. Trata-se, conforme 
Sá-Chaves (2002a), de um “efeito multiplicador do diverso”, isto é, a mais-valia da singularidade 
de cada Outro enquanto instância fundamental para construção de conhecimento pelo sujeito e que 
nos é confirmado pela supervisora institucional quando diz:   
 

(…) os formandos, nos vários contextos, têm possibilidade de aprender e de enriquecer com 

outros e começa logo pelo facto de não estarem sozinhos em sala de aula: estão em grupos de 

três/quatro elementos, depois têm a supervisora cooperante, têm os meninos, têm a 

supervisora institucional. Portanto, há um conjunto de pessoas que vão também contribuir para 

esse desenvolvimento. (Si1). 

 
Análise  
 
No que diz respeito à dimensão tendências epistemológicas da formação/supervisão, verifica-se 
que os discursos das supervisoras cooperantes e da supervisora institucional evidenciam 
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perspectivas de formação/supervisão similares, embora com uma acentuada diferença no tipo de 
argumentação e justificação da mesma. Isso pode ter a ver com os seus perfis, nomeadamente a 
sua formação ao nível desta área científica. Na sua maioria, as supervisoras cooperantes 
manifestam um conhecimento tácito de algumas das linhas que dão coerência epistemológica à 
formação de professores nesta Universidade, como sejam o “primado da pessoa” e a abordagem 
ecológica, que poderá ter a ver com a formação realizada em contexto de trabalho, e com a qual se 
procura exactamente a criação de uma visão formativa e de cultura de formação partilhada.   
  
b) Dimensões de organização dos processos de formação/supervisão  
 
 
Outra das questões acerca das quais quisemos obter informação teve a ver com as dimensões de 
organização dos processos de formação/supervisão. Em traços gerais, a organização dos 
processos de formação/supervisão pode ser perspectivada de acordo com duas dimensões 
fundamentais que, de um modo integrado, configuram, segundo Sá-Chaves (2000a), as práticas 
curriculares: a dimensão instituída e a dimensão instituinte.  
A supervisora institucional reconhece-as, dizendo que a natureza instituída diz respeito a: 
 

(…) Um conjunto de pressupostos, um conjunto de princípios e de procedimentos que 

são definidos a priori e que, supostamente, serão iguais para todos. (Si1) 

 
Entre esses pressupostos, a supervisora institucional identifica a temática que subjaz ao projecto da 
disciplina de Prática Pedagógica, os critérios de avaliação, os seminários e as reuniões de 
supervisão, entre outros: 
 

(…) o projecto da Prática Pedagógica, todos têm de desenvolver os seus pequenos 

projectos na sala de aula, há uma temática que funciona como eixo estruturador (…) 

Depois há um conjunto de procedimentos, assim como critérios de avaliação, os 

seminários, (…) as reuniões de supervisão que as cooperantes têm com o seu grupo de 

formandos, e as reuniões de supervisão que, na instituição, as supervisoras institucionais 

têm com os formandos… não quer isto dizer que não possam surgir reuniões entre 

supervisora cooperante e supervisora institucional com o grupo, a construção de 

portfolio…(Si1). 
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Quanto à natureza instituinte da organização dos processos de formação/supervisão, e ainda 
conforme a supervisora institucional, trata-se de: 

 

(…) um conjunto de estratégias do processo supervisivo inerente à disciplina e que são 

delineados em função dos próprios contextos, constituindo-se como emergências. (Si1) 

 
Subjacente a esta fala, fica subentendida a possibilidade de uma gestão curricular flexível, quer 
da organização, quer da regulação dos processos através da sua supervisão, o que nos remete 
para uma formação reflexiva, na qual se reconhece a importância dos processos de tomada de 
decisão pelo próprio professor, ajustando-se aos contextos e às circunstâncias. 
É nesse sentido que, no início de cada ano lectivo, a organização dos processos de 
formação/supervisão são também partilhados e discutidos com supervisores cooperantes8. A 
compreensão do carácter estruturante desta partilha reconhece-se quando referem que: 

 
São dadas as linhas orientadoras que permitem ter uma visão global do que é esperado e da 

contribuição a dar... o acompanhamento e as diversas formas de actuar… há uma planificação 

do que é que se pretende (Sc1).  
 
Nos últimos anos, tem havido uma preocupação crescente em delinear e discutir as 

competências que os alunos futuros professores devem desenvolver ao longo do ano (Sc1).  
 

(…) Tudo isto começa com uma reunião no início do ano lectivo entre todos os supervisores – 

cooperantes e institucionais –, e onde são disponibilizadas determinadas informações e onde 

são discutidas algumas ideias (Sc2). 
 

Discutem-se os direitos e deveres dos supervisores cooperantes (Sc3). 

 
No mesmo sentido, a opinião da supervisora institucional embora revele uma maior preocupação 
com a explicitação do quadro conceptual e de acção que dá coerência à disciplina de Prática 
Pedagógica supervisionada: 
 

                                                           
8 Salientamos que os processos de formação e de supervisão também são partilhados e discutidos com os alunos 
futuros professores. 
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[Esta reunião geral] É importante porque, praticamente todos os anos, há cooperantes novas e, 

portanto, isso implica que os processos tenham de ser explicados, ou seja, qual é o quadro 

conceptual e, do ponto de vista organizacional, como se operacionaliza (Si1).  

 
Para além desta fase inicial com a qual se pretende construir uma gestão participada e uma 
filosofia partilhada com todos os elementos do sistema, ao longo do ano lectivo vão-se realizando 
reuniões intermédias com participação das supervisoras cooperantes e institucionais, tendo como 
objectivo criar essa ideia comum9 e aprofundar dimensões específicas, nomeadamente as 
relacionadas com os processos de avaliação. Esta relação tem um carácter regulador e sistemático, 
mas admite, para além dessa regularidade, que possam realizar-se encontros pontuais, com 
finalidade de responder a situações não previstas, tal como o paradigma da complexidade 
pressupõe. Do ponto de vista da supervisora institucional, esta refere que: 
 

Por vezes, há encontros com mais regularidade com alguns supervisores, muitas vezes a 

pedido deles ou por nossa sugestão, sobretudo quando estão pela primeira vez a exercer 

funções de supervisão (Si1). 

 
Esta questão é reconhecida também pelas supervisoras cooperantes, quando afirmam: 
 

Constrói-se uma determinada liberdade (Sc1).  
 

Quanto a reuniões com a supervsiora institucional, tirando a da avaliação, não temos reuniões 

marcadas, dia, hora. Não sei se seria necessário, (…) quando a supervisora institucional vem 

cá, tenho sentido suficiente o tempo que estamos juntas (Sc3). 

 

Análise 
 
Tendo em consideração os discursos das supervisoras cooperantes e da supervisora institucional, 
pode-se verificar que há um entendimento comum relativamente às dimensões de organização 
dos processos de formação/supervisão, numa perspectiva de gestão participada. Ou seja, 
curricularmente há uma dimensão instituída, da responsabilidade legal e científica da instituição de 
formação, no que diz respeito à fundamentação e à organização dos processos de 

                                                           
9 No sentido de comunidade aprendente. 
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formação/supervisão, e uma dimensão instituinte que tem em consideração as emergências e os 
contributos dos supervisores cooperantes na sua gestão.  
É neste sentido de construção de uma cultura partilhada que a instituição deve manter um diálogo 
permanente, colocando em movimento a dialéctica instituinte-instituído e é precisamente a esta 
dialéctica que, tacitamente, o conjunto de supervisores cooperantes se refere quando nomeia as 
reuniões de reflexão como momentos importantes em que são ouvidos, participando assim na 
construção e gestão continuada dos próprios processos, nos quais reconhecem espaço de 
autonomia e de liberdade.   
 
 
c) Estratégias de formação 
 
 
Relativamente ao item estratégias de formação tínhamos como objectivo compreender as 
estratégias utilizadas para o desenvolvimento de competências nos alunos futuros professores. 
De acordo com a supervisora institucional, uma dessas estratégias é:  
 

(…) a possibilidade dos formandos experienciarem diferentes contextos (Si1). 

 
Também a supervisora cooperante Sc2 se refere a esta estratégia de formação como uma mais-
valia para o desenvolvimento integral do formando quando diz: 
 

(…) possibilitar aos formandos experiências diversificadas (…) acho pertinente mudarem de 

supervisor cooperante, mudarem de contexto, mudarem de comunidade educativa… 

conhecerem outros alunos, outros colegas de profissão, outras formas de ser professor (Sc2). 

 
Uma vez mais, o princípio do efeito multiplicador do diverso encontra expressão nos discursos de 
algumas das supervisoras. Em relação às estratégias de formação, a supervisora institucional 
identifica três tipos de estratégias de supervisão: (a) vertical realizada pelos próprios supervisores; 
(b) horizontal dos elementos que constituem cada núcleo de Prática Pedagógica, uns relativamente 
aos outros e (c) auto-supervisão do formando. Acrescentam ainda outras estratégias tais como o 
projecto de Prática Pedagógica, a participação na semana de encerramento da Prática Pedagógica 
e, sobretudo, o uso/construção de um portfolio reflexivo. 
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 (…) Para além daquelas que têm a ver com os contextos, com o desenvolvimento de 

competências crítico-reflexivas, eu acho que o próprio projecto da Prática Pedagógica pode ser 

encarado como uma estratégia que visa o desenvolvimento de competências pessoais e 

profissionais. Acho que a semana de encerramento da Prática Pedagógica pode ser um 

momento também de rasgar novos horizontes e também do ponto de vista formativo é um 

momento importante porque levanta outras competências, como por exemplo, saber como se 

organiza um evento destes porque isso também requer outro tipo de saberes.  

Ainda ao nível da formação, a própria participação nas reuniões de supervisão, o portfolio 

também funciona como estratégia de avaliação e como estratégia de formação, pois o portfolio 

vai sendo construído ao longo do ano lectivo e nós conseguimos também supervisionar o 

processo e ver como as competências do formando estão a ser desenvolvidas e muitas vezes 

através do portfolio, porque nós supervisores institucionais não estamos sempre na sala de 

aula, nem é essa a nossa função, permite-nos às vezes levantar questões que emergem da 

própria prática para se poder discutir nas reuniões de Supervisão (Si1). 

 
Salienta-se, neste caso, a importância atribuída à elaboração do portfolio reflexivo como instrumento 
que evidencia o fluir do processo de desenvolvimento do formando, estabelecendo-se como 
mediador entre a acção desenvolvida em contexto de prática (escola) e a reflexão que sobre ela é 
realizada, com vista à melhoria das práticas subsequentes. 
 
d) Estratégias de avaliação 
 
No que diz respeito ao item estratégias de avaliação a finalidade era conhecer as modalidades de 
avaliação dos formandos, os momentos em que tinha lugar e quais os intervenientes. Uma vez que 
as supervisoras cooperantes não se referem às estratégias de avaliação, área em que consideram 
ter um peso menor10, atentemos, então, no discurso da supervisora institucional: 
 
 

(…) primeiro a avaliação dos formandos ao nível da Prática Pedagógica é um processo 

continuado… portanto, não é uma avaliação só dos produtos. É uma avaliação do processo e 

dos produtos finais. Isto pressupõe uma continuidade na recolha de informações e também 

                                                           
10 Segundo a supervisora cooperante Sc2 “há outros aspectos em que não se sente o peso do supervisor cooperante, 
embora a discussão seja sempre aberta. É o caso dos critérios de avaliação… aqui sim, o peso da instituição é maior” e 
para a supervisora cooperante Sc3 “a voz dos professores cooperantes tem que ter muito peso e tem que ser muito 
ouvida. Porque o supervisor institucional vem fazer todas as observações que acha necessárias, mas há o dia-a-dia que 
eu vou vendo e vivendo”. 
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pressupõe uma observação sistemática, quer por parte do supervisor cooperante, quer por 

parte do supervisor institucional e esta recolha de informação é feita pelos vários intervenientes 

no processo e pelo próprio formando…  

(…) em relação às estratégias de avaliação, no caso do portfolio reflexivo individual, o próprio 

portfolio reflexivo individual que tem uma componente de grupo…mas também terá aquela 

componente mais individual e que no fundo representa os processos de aprendizagem e de 

desenvolvimento de cada um dos formandos. (…) o portfolio vai ser construído, é um processo 

que é importante, … porque tem essas evidências – planificações, descritivos, reflexões, 

pequenas pesquisas que vão fazendo para colmatar determinadas lacunas… - mas no fim o 

portfolio é também um produto, e, por isso, avaliado…  (…) a própria prática, em contexto de 

sala de aula… portanto, as intervenções dos formandos em contexto de sala de aula, os 

próprios recursos pedagógicos produzidos pelos formandos, a participação nas reuniões de 

supervisão, não só em termos de análise da sua própria prática, mas também da análise da 

intervenção dos colegas de grupo… o procurar um conjunto de soluções em parceria… (…) 

outro factor a ter em conta na avaliação é a participação dos formandos na semana de 

encerramento da Prática Pedagógica… (…) e outros aspectos que têm a ver com a 

responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, com a própria ética… são aspectos que são 

tidos em consideração e acabam por ter interferência na avaliação global (…) há vários 

procedimentos avaliativos neste processo e que também temos vindo a introduzir alterações 
(Si1). 

 
Verifica-se, então, que também o processo de avaliação é multirreferenciado e multidimensional, 
com especial relevância para: 
 

• O portfolio reflexivo, com componente de grupo e individual, reunindo evidências 
do processo, como planificações, descritivos, reflexões, pesquisas.  

• A prática em contexto de sala de aula, ou seja, as intervenções dos formandos 
em contexto, a forma como corporizam a planificação e os próprios recursos pedagógicos 
produzidos para efeito, a maneira como organizam e gerem o espaço e o tempo na sala de 
aula, a forma como se relacionam com os alunos, a sua capacidade de reagir face a 
situações imprevistas.  

• A participação nas reuniões de supervisão, não só em termos de análise da sua 
própria prática, mas também da análise da intervenção dos colegas de grupo, numa visão 
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construtiva, animada pela possibilidade de apresentar alternativas ou procurar soluções em 
parceria. 

• A participação na semana de encerramento da Prática Pedagógica. 

• A responsabilidade, assiduidade, pontualidade e conduta ética. 
 
Também os formandos têm conhecimento dos procedimentos avaliativos desde o início do ano 
lectivo, sendo-lhes apresentado o conjunto de critérios de avaliação, sistematizados numa grelha 
que tem múltiplas possibilidades de utilização, e que pode constituir-se como um referencial para o 
formando. A supervisora institucional refere, a propósito, que essa grelha é explicada e discutida 
com os supervisores cooperantes e, depois, com os próprios formandos. Há, por conseguinte, a 
preocupação por parte da equipa de coordenação da Prática Pedagógica em construir um sentido 
comum e partilhado com os intervenientes no processo, no sentido de progressivamente se ir 
instituindo uma ambiência formativa de tipo colaborativo, tal como referimos para o caso das 
supervisoras.  
Retomamos as questões já referidas anteriormente na perspectiva de que a avaliação do 
desenvolvimento do formando vai acontecendo ao longo do ano. Há, no entanto, dois momentos 
estruturantes que acontecem no final de cada semestre, quando os formandos mudam de contexto 
de intervenção curricular e, consequentemente, de supervisor cooperante. Trata-se de uma 
avaliação intercalar de natureza formativa e qualitativa. Conforme a supervisora institucional:   
 

(…) o objectivo é, conjuntamente com os formandos e respectivo supervisor cooperante, tentar 

fazer um ponto de situação (Si1). 

 
A supervisora institucional descreve e fundamenta, ainda, os procedimentos relativos a esse 
primeiro momento:   
 

Os formandos entregam o portfolio relativo ao semestre, integrando neste a respectiva grelha 

de avaliação preenchida, onde fazem a sua auto e hetero-avaliação, por referência aos itens 

descritivos; caso não tenham surgido oportunidades para se avaliarem dentro de determinado 

item, não o preenchem. 

Depois o supervisor institucional reúne com o supervisor cooperante, procurando gerir esses 

consensos.  
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Há nova reunião com os formandos e supervisor cooperante, onde se tecem algumas 

considerações ao seu desenvolvimento e se podem identificar áreas que, no segundo 

semestre, possam ser áreas de investimento (Si1). 

 
No segundo momento, correspondendo ao 2.º semestre, o processo é parcialmente repetido, como 
dá conta: 

Quando termina a Prática Pedagógica, novamente os formandos entregam os seus portfolios, 

com a grelha relativa à sua auto e hetero-avaliação. Os cooperantes e supervisores 

institucionais lêem o portfolio e reúnem-se para gerirem consensos e, de seguida, reúnem-se 

com o supervisor cooperante do primeiro semestre para falarem sobre o processo e de 

questões avaliativas. Só depois dessa gestão de opinião é que acontece a reunião com o 

núcleo de formandos, onde a discussão é aberta, ainda numa fase de avaliação qualitativa. 
(Si1). 
O processo de avaliação prossegue com uma reunião entre os supervisores institucionais que 

formam a equipa de Prática Pedagógica11 e só depois é que são lançadas as notas (Si1). 

 
Assim, poder-se-á verificar a complexidade que reveste o processo de avaliação dos formandos, o 
qual envolve muita responsabilidade e é nesse sentido que a supervisora institucional refere: 
 

A avaliação deve ser feita de forma partilhada e portanto obviamente o cooperante tem de ser 

ouvido, porque é ele que acompanha o dia-a-dia dos formandos, mas a responsabilidade legal 

é da própria instituição, a avaliação final (Si1).  

 
Análise 
 
Constata-se que o processo de avaliação dos formandos é multidimensional, isto é, procura articular 
evidências de uma série de instrumentos que, numa matriz complexa, facilitam a construção de uma 
visão global e progressiva do seu desenvolvimento. No entanto, não são apenas as confluências 
provindas dessa multiplicidade de instrumentos, mas também a multidimensionalidade ao nível dos 
intervenientes no processo de avaliação como sejam os supervisores, os colegas do núcleo de 
estágio e o próprio formando, que definem a complexidade conceptual e funcional da estratégia.  
 
 

                                                           
11 No sentido de regularem e consensualizarem critérios genéricos. 
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e) Estratégias de regulação dos processos de formação/supervisão 
 
Apesar do processo de regulação dos mecanismos de supervisão ser concomitante ao da própria 
formação, é no final do ano lectivo que culmina esta reflexão. Por um lado, em conformidade com 
todas as supervisoras, existe uma reunião entre as supervisoras institucionais que integram a 
equipa de Prática Pedagógica e, depois, uma reunião entre estas e os supervisores cooperantes. 
Do ponto de vista das professoras supervisoras cooperantes, a reunião de encerramento do ano 
lectivo é um momento importante para a reorganização do processo de formação/supervisão da 
Prática Pedagógica. 
 

[Um momento importante], uma vez que aqui, particularmente, os cooperantes são ouvidos. 

Reflecte-se sobre os processos desenvolvidos, o que correu bem e menos bem, o que pode ser 

melhorado… algumas coisas têm-se modificado, para melhor, principalmente ao nível do que é 

exigido em termos de portfolio, isso permite que os formandos se dediquem a outras coisas, o 

terem oportunidades e possibilidades de irem buscar outra informação, de melhor pensarem a 

sua acção, têm mais tempo para construir os seus recursos didácticos, de reflectirem, de 

trocarem opiniões com outros intervenientes no processo… e acima de tudo, têm mais tempo 

para si, para os outros e para cuidar das suas inter-relações (Sc2).  
 

[A opinião dos supervisores cooperantes é-lhes pedida] no sentido da melhoria. O que acham? 

Como podemos fazer? Quais alternativas temos de considerar? Que podemos implementar? 
(Sc1) 
 
Se calhar, era preciso eu chegar ao fim do ano para responder melhor e melhor me situar. 

Assim… eu acho que a voz dos professores cooperantes tem que ter muito peso e tem que ser 

muito ouvida. (…) Ao nível dos critérios e da própria avaliação dos formandos, embora a 

opinião do cooperante tenha valor em si, pois somos nós, cooperantes, que com os formandos 

vamos estando mais tempo, o peso dos supervisores cooperantes é bem menor (Sc3). 

 
Em relação a esta última consideração, de acordo com a supervisora institucional, a 
responsabilidade da certificação é da instituição de formação, embora o papel do professor 
supervisor cooperante seja fundamental a todo o processo: 
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(…) o decreto-lei de habilitação profissional para a docência está claramente expresso que a 

avaliação da Prática Pedagógica supervisionada é da responsabilidade do docente do 

estabelecimento de ensino superior, não é?... Em parceria, obviamente, com o supervisor 

cooperante… (…) O supervisor cooperante está muito próximo do formando, ele vai ser o 

colega do formando quando ele terminar o curso… ele está muito mais tempo com o formando 

e, desse ponto de vista, do conhecimento da sua história de vida, das suas emoções, dos seus 

problemas… se calhar estará muito mais por dentro daquilo que se passa… uma relação 

afectiva que acaba por ser maior… ele está no terreno (Si1). 
 

Também as opiniões dos formandos são tidas em consideração para a regulação do processo de 
formação/supervisão. Relativamente a estes, segundo a supervisora institucional, são usadas 
diversas estratégias das quais destaca: 
 

O questionário que, geralmente, é aplicado no final do ano lectivo para tentar perceber o que é 

que ao nível da Prática Pedagógica está bem, o que é que pode melhorar (Si1). 

 
Ainda temos de considerar, em conformidade com a supervisora institucional, o próprio processo de 
supervisão como um mecanismo de regulação, tal como se pode constatar no excerto seguinte:  
 

A supervisão é importante, porque é precisamente a partir da análise do que nós fazemos 

através de uma abordagem crítico-reflexiva daquilo que acontece na sala de aula ou noutros 

contextos, nós procuramos desenvolver essa consciencialização daquilo que é necessário 

mudar, o que está bem e porquê… e tudo isso depois tem implicações a nível do 

desenvolvimento pessoal e profissional. É como se a Prática Pedagógica fosse um sistema com 

vários (sub)sistemas e cada subsistema com outros subsistemas… e que não estão isolados. 

Toda esta contextualização, totalidade, interacção que se estabelece… atribui bastante 

complexidade ao próprio processo supervisivo (Si1). 
 
 
Análise 
 
Assim, poder-se-á dizer que as estratégias de regulação do processo de formação/supervisão são, 
regra geral, coincidentes com as próprias estratégias de formação e de avaliação. Este processo de 
regulação é também multidimensional, não só em termos dos próprios mecanismos, como ao nível 
dos sujeitos que nele participam.  
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f) Funções dos professores supervisores 
 
 
Em primeiro lugar, cabe-nos relembrar que, na Universidade de Aveiro, a supervisão da disciplina 
de Prática Pedagógica é da responsabilidade de dois tipos de supervisor: o professor supervisor 
cooperante, em exercício de funções docentes numa escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico, e o 
professor supervisor institucional, assim designado uma vez que exerce as suas funções na 
instituição de formação, deslocando-se às escolas no sentido de realizar observações das 
intervenções dos formandos. 
Em relação a este item, funções dos professores supervisores, pretendíamos aceder às suas 
representações acerca das suas próprias funções. A supervisora institucional refere que: 
 

(…) os supervisores não têm as mesmas funções e a lógica será de complementaridade e, 

como tal, ligeiramente, diferenciada (Si1). 

 
Assim, se considerarmos essa lógica da complementaridade, constata-se que as principais funções 
atribuídas ao professor supervisor cooperante são, conforme diz a supervisora institucional, de 
apoio didáctico-pedagógico e de estímulo à reflexão: 
 

O professor cooperante é aquele que está na sala de aula e que, à partida, será o especialista 

nessa área (…) uma das suas funções é o apoio ao formando, nomeadamente do ponto de 
vista didáctico-pedagógico e de organização e gestão de sala de aula (Si1). 
 
Outra função do professor supervisor cooperante é o estímulo da reflexão “a quente” 

relativamente às acções desenvolvidas pelo formando e suas implicações, embora o papel do 

supervisor cooperante possa ultrapassar essa dimensão (Si1). 

 
Admite-se, assim, que é da responsabilidade do professor supervisor cooperante a orientação do 
formando nas suas decisões ao nível da planificação/intervenção curricular, na escolha das 
estratégias didácticas mais adequadas, entre outras, no sentido de que este assuma 
progressivamente a responsabilidade, sendo o desenvolvimento da sua competência reflexiva o 
eixo orientador do seu pensamento e acção.  
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As supervisoras cooperantes Sc1, Sc2 e Sc3 são mais abrangentes nas suas considerações 
relativamente às funções do professor supervisor cooperante, referindo que a disponibilidade (para 
o Outro e para si próprio) e a afectividade são factores essenciais:  

 

É preciso ser não só professor, mas um companheiro, um amigo, estar solidário na hora da 

tragédia (principalmente), estar presente… e quem por vocação tem esse espírito de acolher e 

de experimentar; pode representar uma mais valia na formação de novos docentes… (Sc1).  

 

Ao ser cooperante, tem de estar disponível para se formar, para reformular algumas práticas 
(Sc2). 
 
Enfim, coisas que vamos fazendo, sem estarem escritas no papel… ser cooperante é estar 

disponível, não é? (Sc3) 

 
Relativamente às funções do professor supervisor institucional, as três professoras supervisoras 
cooperantes não tecem comentários, além do que tacitamente reconhecem como sendo a 
observação de práticas em sala de aula.  
É, pois, a supervisora institucional que afirma que, para além da observação das intervenções 
pontuais dos formandos, a responsabilidade maior do professor supervisor institucional recai no 
desenvolvimento e aprofundamento das competências crítico-reflexivas:  
 

Primeiro ajudando a ler aquilo que aconteceu e construir novas compreensões para aquilo que 

se passou… em que se procura que o formando perceba o que está bem e porquê… porque 

não é indiferente fazer de uma forma ou de outra… os resultados são diferentes… nós, 

enquanto professores, temos de ter consciência disso e enquanto supervisores também temos 

de ter essa consciência, não é? Eles têm de ter ainda consciência de que as escolhas que eles 

fazem não são indiferentes… Eles têm pessoas à frente – eles têm uma responsabilidade 

acrescida nas decisões que tomam e no porquê… qual é a finalidade delas… isso é importante 
(Si1). 

 
Como já referido, embora as funções dos supervisores possam ser de complementaridade, a 
supervisora institucional ressalva que: 
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Às vezes, o supervisor institucional também tem de dar uma ajuda no plano pedagógico-

didáctico. (…) É preciso, às vezes, gerir estas situações, não podemos ferir susceptibilidades. 

Um supervisor cooperante que se disponibiliza a receber os alunos futuros professores, sabe à 

partida que se vai expor, e se expõe o bom, também expõe o menos bom… e, às vezes, se 

calhar podem ser supervisores que não fazem de outra forma por não terem tido oportunidades 

de formação… Se calhar, a finalidade ao se disponibilizarem é precisamente para isso (Si1). 
 
Parece ser também apenas a supervisora institucional que reconhece a Supervisão e as funções do 
supervisor como contempladas pelo actual quadro legislativo, ao referir que o perfil está legalmente 
definido, contemplando as competências essenciais que visam qualificar para as funções a 
desempenhar pelo supervisor. Na opinião da mesma, esse conjunto de competências é alargado:  
 

Por exemplo, ao nível das competências de análise crítica, interpretar a escola à luz das 

Ciências da Educação, fundamentos pedagógicos, psicológicos e competências de intervenção, 

competências de formação, supervisão e avaliação e competências de consultadoria, que acho 

que remete para uma perspectiva mais alargada (Si1). 

 
No entanto, parece que ao supervisor cooperante compete não apenas a orientação de futuros 
professores, como igualmente o apoio a professores em início de carreira e de assessoria aos 
professores que desempenham funções docentes na escola.  
Se nos posicionarmos no actual Estatuto da Carreira Docente (2006), poder-se-á verificar várias 
alusões ao papel do supervisor e, no Regime Jurídico da Habilitação Profissional para a Docência, 
esclarece a supervisora institucional, prevê-se que uma das áreas científicas da formação seja a de 
Prática Pedagógica supervisionada: 
 

O interessante é o facto de referir de forma explícita que essa área deve ser supervisionada, o 

que implica o reconhecimento da importância da supervisão dos processos formativos (Si1). 

 
 
Análise 
  
As funções dos supervisores assentam numa lógica de complementaridade sistémica, ou seja, têm 
funções ligeiramente diferenciadas que, na sua articulação, funcionam como um complexo 
integrado. Apesar das três supervisoras cooperantes manifestarem um entendimento simplificado 
das suas funções enquanto supervisoras, uma vez que, e tendo como base o aporte legislativo 
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actual, o perfil de competências do supervisor é expandido, contemplando um conjunto vasto de 
competências. Acresce o facto deste perfil se estender não apenas à formação inicial, como à 
regulação da formação continuada dos professores.  
 
 
g) Critérios de selecção dos professores supervisores cooperantes 
 

 
Expostas as considerações relativamente às funções e ao perfil de competência do supervisor, 
pareceu-nos também importante compreender as representações dos supervisores cooperantes 
relativamente ao item critérios de selecção dos professores supervisores cooperantes que, 
desde logo, a supervisora institucional diz não poderem ser perspectivados isoladamente: 

 
Esses critérios não podem ser vistos isoladamente (Si1). 
 

Mais uma vez, trata-se de considerar uma abordagem complexa, remetendo para a necessidade de 
uma visão holística que permita compreender esses critérios enquanto instância conjunta. Ainda 
assim, todos os supervisores reconhecem a importância da existência de critérios para a selecção 
de professores cooperantes. 
A disponibilidade para o exercício de funções de Supervisão, ter licenciatura, ano de escolaridade 

dos pequenos alunos, experiência profissional e/ou distância escola-universidade vão sendo 
identificados como critérios que auxiliam no processo de selecção de supervisores cooperantes. 
 
  

Di
sp

on
ib

ilid
ad

e 

(…) disponibilizarmo-nos para a função de cooperante… quer dizer, antes havia o convite. 

Agora vai para o agrupamento uma ficha para que os professores possam dizer da sua 

disponibilidade para terem estágio (Sc2). 
 
Há muitos professores que têm belíssimas práticas, mas talvez por falta de algum 

reconhecimento, não se disponibilizam para receber alunos estagiários… (Sc1). 
 
Em primeiro lugar, os critérios fundamentais são a sua disponibilização para exercício das 

funções de Supervisão (Si1). 
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o 
 

 
(…) ser licenciado. Porque se estamos a ajudar a formar licenciados, nós cooperantes – e 

tem sentido – temos também de ser licenciados (Sc2). 
 
(…) Sei que há outros critérios, como ser licenciado… (Sc3). 
 
(…) serem licenciados! Isso também é imprescindível… (Si1). 

 

An
o 

de
 es

co
lar

id
ad

e  

 
Ter um 1.º ou 3.º/4.º anos de escolaridade, pelos motivos que sabe, não é? De os futuros 

professores poderem consciencializar-se dos conteúdos, da diversificação de 

estratégias… (Sc2). 
 

O ano de escolaridade é um factor que se tem em consideração para escolher o 

cooperante (Sc3). 
 

Depois, o ano de escolaridade em que se encontram a leccionar. Aqui levantam-se outras 

questões… que é terem o 1.º ano de escolaridade ou um 3.º/4.º ano de escolaridade. Este 

é um critério importante pois é este critério que permite que os formandos passem por um 

1.º ano… (Si1). 

 

Ex
pe

riê
nc

ia 
   

(…) E temos também de ver a experiência profissional… (Sc2). 
 

(…) também a sua experiência, é obviamente considerada importante (Si1). 
 

 

Di
st

an
cia

 es
co

la/
UA

   

 
Depois, outro critério importante, é a distância da escola onde está colocado o supervisor 

cooperante à Universidade e é preciso ter em conta, sobretudo, as estruturas relativas aos 

transportes. Às vezes nós temos escolas que achamos interessantes e com supervisores 

cooperantes que achamos interessantes porque conhecemos as suas práticas, mas que é 

inviável, tendo em conta as deslocações… (Si1). 
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Análise 
 
Parece-nos que, embora predominando o discurso da supervisora institucional pelas razões que já 
referimos, os critérios de selecção dos professores cooperantes são por estes reconhecidos, o que 
remete novamente para um entendimento comum nas lógicas e nas linguagens. Salientamos 
também que este conjunto de critérios deve ser perspectivado de forma integrada, tal como sugere 
a própria supervisora institucional. 
 
 

g) Quadro de supervisores cooperantes para a área da Supervisão na Universidade de Aveiro  
 
 
Em relação ao item quadro de supervisores cooperantes para a área da Supervisão na 
Universidade de Aveiro, pretendíamos aceder às representações das supervisoras relativamente à 
constituição de um quadro de supervisores cooperantes para o exercício dessas funções. 
O discurso de cada uma, vai deixando transparecer a necessidade de constituir um quadro de 
professores cooperantes, com duas finalidades: fomentar uma maior qualidade no desempenho das 
funções de Supervisão e apostar na sua própria formação: 

 
Se na escola é importantíssimo estabilizar o corpo docente, é importante os cooperantes 

constituírem uma bolsa estável (Sc3). 
 

(…) portanto, muitas vezes a Universidade de Aveiro vai buscar professores de “recurso”… 

podem estar um ano, ou dois (Sc1). 

 
O conhecimento que nós temos de umas e outras e de seus modos de trabalhar… claro que é 

importante que haja quem traga novidade, claro… mas se o núcleo duro se mantiver em termos 

de trabalho eu acho que pode ser muito mais coerente, muito mais exigente, não em termos de 

quantidade de trabalho, mas em qualidade (Sc3). 
 
(…) Investir-se na formação, e que requer continuidade, há que estabilizar o corpo de 

cooperantes, apesar de se ter que pensar numa série de variáveis… (Sc2). 
 

O cooperante ocupa um papel muito importante e por isso é de todo fundamental termos uma 

bolsa estável de cooperantes para investir na sua formação continuada (Si1). 
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No entanto, parece haver alguns constrangimentos na constituição de um quadro deste tipo, 
nomeadamente quanto às questões relacionadas com o critério ano de escolaridade dos alunos 
que, para a supervisora cooperante Sc2 , poderia ser facilmente ultrapassado:  
 

Isto requer pensar numa série de variáveis… por exemplo, a questão dos anos de escolaridade, 

mas se for um grupo grande talvez seja uma das formas de ultrapassar esse obstáculo, não sei 
(Sc2). 

 
Reconhecida como tarefa eminentemente complexa, a constituição de uma “bolsa” de professores 
cooperantes teria de ser pensada em função de determinados parâmetros, como sugere a 
supervisora institucional: 
 

Para podermos investir, é importante dar formação na área da Supervisão, mas não chega! É 

preciso também proporcionar formação actualizada nas várias áreas curriculares e nas áreas 

transversais, e acho que tem de ser uma formação que tenha uma dimensão formal (mas na 

base mais de oficinas, onde se abordassem, vamos imaginar, as questões da leitura, da 

avaliação da compreensão da leitura, que tivessem fundamentos teóricos, mas depois 

permitisse desenvolver trabalho concreto e prático, a partir da realidade, a partir dos contextos 

dos nossos supervisores cooperantes) e uma dimensão mais informal (partilha das próprias 

práticas com outros) (Si1).  

 
Para a supervisora cooperante Sc1 dever-se-ia também apostar mais lógica das parcerias entre 
Universidade de Aveiro – Escola – Agrupamento: 
 

[As parcerias poderiam também ser estabelecidas] com os agrupamentos em articulação com 

a Universidade de Aveiro, cabendo aos primeiros também disponibilizar formação e indicar 
profissionais para o desempenho de funções de supervisão (Sc1). 

 
Outra estratégia focada pela supervisora institucional é a constituição de grupos de reflexão e 
grupos de investigação/acção, associados à ideia de “groupthinking” (cf. Fullan e Hargreaves, 
2000):  
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[Groupthinking] Acho muito gira esta ideia e que tem a ver com a colaboração entre os 

professores, como um momento para se discutir de forma contínua e frequente sobre as 

questões concretas e específicas das suas práticas, e que acaba por ter muito mais frutos do 

que quando, se calhar, se discutem outras questões que não têm a ver directamente com as 

práticas, ou que nada têm a ver com as práticas… Eu acho que era importante ter um grupo 

assim, que seria uma mais valia para os supervisores cooperantes porque fundamentavam e 

percebiam melhor, desse ponto de vista, as suas práticas. Para nós também é importante 

porque conseguimos mais facilmente estabelecer a integração teoria/prática (Si1). 

 
Assim, um quadro estável de professores supervisores cooperantes possibilitaria ainda, conforme a 
supervisora institucional, a rentabilização dos recursos humanos, na medida em que, partindo desse 
grupo e considerando também os formandos, se poderiam desenvolver projectos de investigação e 
intervenção conjuntos.  
Nos diferentes discursos vai-se desenhando a necessidade de, ao nível da própria instituição, se 
constituir um grupo que apoie (in)formalmente os professores supervisores cooperantes, o que, na 
opinião da supervisora institucional, pode ser extensível aos professores em início de carreira.  
 
 
h) Estilos de supervisão  
 
 
Relembramos que o entendimento das funções do supervisor é, no caso dos supervisores 
cooperantes entrevistados, algo ainda limitado, o que pode ter a ver com a falta de oportunidades 
para formação na área. Assim, e se considerarmos os modos como desenvolvem a sua orientação 
aos formandos, as três supervisoras cooperantes referem que se apoiam na sua experiência 
profissional para desenvolver a prática supervisiva, como avança a supervisora cooperante Sc2:  
 

Desenvolvo o processo supervisivo contando muito com o meu percurso profissional (Sc2).  

 
No entanto, esta supervisora cooperante manifesta consciência de que o desenvolvimento dos 
processos de Supervisão não pode ser apenas baseado na experiência profissional. É nesse 
sentido que a procura de formação e a auto-formação podem ser estratégias que permitam colmatar 
alguns constrangimentos:  
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Há muitas coisas que leio, que vou lendo, vou-me sempre informando acerca das coisas, vou 

vendo o que a investigação diz, vou a acções de formação que julgo puderem potenciar o meu 

desenvolvimento… e tudo isto se repercute na maneira como desenvolvo e como vivencio e 

faço vivenciar o processo supervisivo (Sc2). 

 
Trata-se, em certa medida, de considerar o princípio de inacabamento (Sá-Chaves, 2002a), como a 
própria supervisora deixa transparecer no seu discurso:  
 

Somos seres inacabados, sempre em desenvolvimento… não fazemos supervisão rígida, ou 

seja, há sempre algo que tentamos melhorar e fazer diferente, precisamente porque estamos 

sempre a aprender (Sc2). 

 
Para além dessa consideração, a supervisora cooperante Sc1 reconhece o trabalho colectivo com os 
formandos, o envolvimento em seminários e em projectos colectivos como momentos de formação, 
salientando ainda que é muito importante estar-se disponível para aprender:  
 

Neste aspecto, a minha formação inicial não foi nenhuma, foi a minha disponibilidade para… 

mas disponibilidade no sentido de que, paralelamente ao ter estágio, iria frequentar a formação, 

esses seminários, essas pequenas reuniões, esses encontros, essas entrevistas colectivas, 

alguns debates sobre (Sc1). 
 

O facto de ter estágio não me faz estar sempre sentada num canto a observar, a tirar notas… 

não! Eu estou sempre a trabalhar com os estagiários… eu estou, ombro a ombro, com os 

estagiários… não consigo estar parada, a olhar… mas, apesar de estar sempre com elas, e 

talvez eles não se apercebam, eu também estou a observá-los… mas é um trabalho colectivo 

que tento desenvolver com os estagiários e… e no final do ano logo se vê… no final, a 

demonstração vem ao de cima (Sc1). 

 
Relativamente à supervisora cooperante Sc3 é curioso constatar que, assumindo pela primeira vez o 
papel de supervisora cooperante, se baseie em várias experiências para desenvolver o seu 
processo de supervisão, uma das quais relacionada com a sua vivência enquanto estagiária na 
Universidade de Aveiro:  
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Busquei aquilo que na formação acho que foi muito bom e onde houve falhas e então vou 

tentando assim desenvolver a minha prática supervisiva… aquele modelo que para mim foi 

muito bom e que resultou comigo, eu vou tentando aplicar algumas coisas e depois, outras 

coisas que acho terem falhado, vou também tentando fazer um pouco melhor (Sc3).  

 
A construção de um conhecimento tácito implícito no seu modo de fazer Supervisão, as estratégias 
de auto-formação e de partilha com o Outro também são consideradas importantes por esta 
supervisora:  

 
(…) Vou também tentando fazer um pouco melhor, de acordo com o meu entendimento (Sc3).  
 

Eu tenho uma colega, a P., que já fez a pós-graduação (especialização) em Supervisão… e 

pedi-lhe algum material… às vezes pergunto à supervisora institucional que comigo trabalha 
(Sc3).  

 
Ainda assim, todas as professoras supervisoras cooperantes perspectivam o exercício de funções 
de supervisão como uma mais-valia não apenas em relação ao seu desenvolvimento pessoal e 
profissional, como também aos dos próprios alunos:  

 
As vantagens são muito grandes… Os estagiários são de lugares geográficos diferenciados e isso 

enriquece-me. São das ilhas, mais do interior, mais a sul… vou conhecendo alguns pormenores 

desses lugares… outras maneiras de perspectivar as coisas… e para os alunos meninos isto 

também é muito bom… e o que se trabalha partindo destas origens… estas experiências são 

muito ricas (Sc1).   
 
Para mim é muito bom… sinto-me bem em lidar com pessoas mais novas que eu… faz-me bem à 

alma, à auto-estima… e isto parecendo incrível, é muito verdade… não me sinto a cair, sinto-me, 

antes, a crescer (Sc2). 

 
O desempenho do papel de cooperante pode ainda, segundo as supervisoras, contribuir para a sua 
própria formação, uma vez que este trabalho lhes permite estarem actualizadas através do contacto 
com os formandos:  
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No sentido de maior conhecimento, de maior experiência, porque também é bom termos 

experiências noutras áreas… também perceber o que estas futuras professoras, e que estão a 

acabar agora a sua formação inicial, têm de novo para me enriquecer e, em certa forma, me 

actualizar e ensinar também… Portanto, não tanto centrar-me naquilo que tenho para dar, mas no 

que posso aprender (Sc3).  
 

Muitas vezes, são os estagiários que nos fazem ver a importância do conhecimento teórico, 

quando nos perguntam porque se fez assim ou de outro modo… isso leva-nos a pensar nas 

razões… eu sou cooperante há seis anos e tenho verificado que há muita gente que tem feito a 

Prática com muito boa nota e muito baseada na reflexão que fazem das práticas e da teoria que 

fundamenta essa reflexão… vão buscar aquilo que aprenderam ou que outros investigaram para 

justificar sucessos ou momentos menos conseguidos e, assim, está a aprender a ser professor, a 

desenvolver-se (Sc1).  

 
Um pouco nesta linha, a supervisora cooperante Sc2 afirma que, para si, a grande vantagem em se 
ser professor cooperante, é o abanão que isso proporciona, no sentido de possibilitar uma maior 
consciencialização: 
 

Há tantas outras possibilidades de fazer melhor… quando nós somos supervisores cooperantes e 

quando se quer mostrar algo a alguém que também vai ser professor, nós também temos de 

reformular um bocadinho as nossas práticas… procurar aquilo que melhor fazemos e procurar 

informação para fazer diferente, mas sempre com a intenção de mostrarmos o nosso melhor, 

embora sabendo das nossas fraquezas… porque estamos a formar alguém… e se estamos a 

tentar formar alguém, eu tenho de mostrar possibilidades para… e acho que isso nos desperta, 

nos tira do adormecido em que às vezes entramos (Sc2). 

 
Para a supervisora cooperante Sc3, a colaboração com a Universidade de Aveiro possibilita ainda, 
às escolas, aos alunos e professores supervisores cooperantes, dispor de um conjunto mais vasto 
de recursos para o desenvolvimento dos processos de aprendizagem e da sua própria formação:   

 

E depois penso também na minha turma, porque eu estando mais ligada à Universidade de 

Aveiro, eu sei que disponho de muito mais em termos de recursos… tenho mais facilidades em 

termos de ir a exposições, oficinas com os meus alunos… em termos de conhecimento, se 

precisar de alguém que venha cá, de algum tipo de material que nem sempre está disponível nas 
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escolas, eu sei que tenho essa mais-valia… pensando no bom que esta cooperação também 

significa para os meus alunos, e para a sua formação, acho que é importante (Sc3). 

 
Também a prioridade de ingresso em cursos de pós-graduação é encarada como uma mais-valia 
para o desenvolvimento dos professores supervisores cooperantes, como afirma uma das 
supervisoras cooperantes: 
 

Penso que há prioridade no ingresso para Mestrado… por exemplo. Soube por uns colegas de um 

novo tipo de Mestrado, onde os professores não têm de defender da tese… mas ainda não sei… 

vou-me informar (Sc2). 

 
No correr dos seus discursos, transparecem também alguns dos constrangimentos relacionados, 
essencialmente, com a exigência ao nível da organização e gestão escolar dos próprios 
Agrupamentos e das respectivas escolas, sendo as duas supervisoras cooperantes mais velhas que 
dizem: 

Por exemplo, professores que são cooperantes não podem fazer o trabalho todo… não podem 

estar no pedagógico, não podem ser formadores… quer dizer, e neste momento, acontece um 

pouco isso: quem é cooperante, leva com o trabalho todo… e aí penso que o Executivo e quem 

está lá, tem de mobilizar todos os professores, de maneira a distribuir as coisas (Sc1). 
 

A nível de escola não há qualquer redução de horário, nem somos dispensados disto ou daquilo… 

continuamos profissionais a tempo inteiro… se for eleita para este cargo ou aqueloutro, lá vou 

eu… eu tenho de aceitá-lo…. Quanto a nível de agrupamento, neste ano lectivo, foi-nos tirada a 

carga horária do acompanhamento ao estudo… também por consideração das horas que 

tínhamos que reunir com os estagiários (Sc2).  

 
As alusões a aspectos financeiros são absolutamente residuais, saindo reforçado nos diferentes 
discursos que as vantagens a nível pessoal e profissional ultrapassam este possível 
constrangimento.  
 

Análise 
 
Para o desempenho de funções supervisivas, os professores supervisores cooperantes que 
integram a amostra, referem não ter qualquer formação académica específica, razão pela qual 
exercem as suas funções baseando-se na sua experiência como professores do 1.º Ciclo do Ensino 
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Básico. Apenas as supervisoras Sc1 e Sc2 dizem ter participado numa acção de formação intensiva, 
na Universidade de Aveiro, como já havíamos referido na parte inicial deste capítulo, aquando da 
caracterização da amostra. Assim, nos discursos das professoras supervisoras cooperantes, 
perpassa a ideia de que é essencial disponibilizar formação específica em Supervisão: 

 
Muitas vezes, os cooperantes das escolas, devem sentir-se um pouco, para não dizer muito, 

sozinhos… principalmente aqueles que desenvolvem esse papel sozinhos numa escola… e às 

vezes até com práticas mais inovadoras e a “levar nas orelhas por isso”… e às vezes sem 

forma de agarrar e dizer: não, eu faço assim, porque…e nisso a formação formal pode ajudar a 

desenvolver isso… E se a formação é formal é porque é importante e tem uma razão para estar 

a acontecer em determinado momento. Portanto, a formação formal acaba por contribuir para a 

pessoa se sentir segura nas suas práticas e melhorá-las, ou transformá-las… O que era há dez 

anos, não é o que é hoje! (Sc1)    

 
A formação na área de Supervisão, bem como outras acções no âmbito do desenvolvimento 

pedagógico-didáctico dos professores supervisores cooperantes, devem constituir referência 

para o sustentado desenvolvimento das práticas supervisivas, devendo ser formalizadas e 

certificadas (Sc2).  

 
Não obstante, as supervisoras cooperantes reconhecem ainda que, nos dias de hoje, a formação 
não-formal/informal é um dos eixos do próprio desenvolvimento: 
 

Actualmente a formação passa mais pelas propostas de formação que também se colocam aos 

estagiários… seminários, congressos… em que são convidadas pessoas, vêm falar de temas 

relacionados com a escola… e que nos vêm trazer o seu testemunho (Sc1). 
 
Actualmente tem-se de falar mais na formação não formal… informal… seminários, reuniões, 

oficinas (Sc2).  

 
Contudo, e se para as supervisoras cooperantes Sc1 e Sc2, esse tipo de formação tem sido uma 
mais-valia, para a supervisora cooperante Sc3 não se constituiu como relevante ao seu 
desenvolvimento: 
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A novidade que foi o projecto “Leituras na/da cidade”… das possibilidades que o nosso lugar 

tem, em fazer os alunos desenvolverem-se e cuidarem do que é seu, do que isso implica em 

termos de desenvolvimento (Sc2). 
 
Nada que eu tenha sentido como sendo formação… há os seminários que os alunos costumam 

ir, (…), tenho preferido as formações do colégio, porque são mais específicas, além de que 

esses seminários que as alunas vão, e que nós também podemos ir, são temas interessantes 

para elas, mas para mim enquanto professora supervisora… ora, isso ajuda-me em quê, em 

termos de supervisão? (Sc3). 
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Síntese 
Bloco II 
 
Depois da apresentação da análise da informação relativa ao segundo bloco da entrevista, podemos 
verificar que as tendências supervisivas que perpassam nos discursos das professoras supervisoras 
remetem para o cenário integrador proposto por Sá-Chaves (2002a), sendo a disciplina de Prática 
Pedagógica encarada como um processo formativo que integra acção, experienciação e reflexão, 
tendo em atenção as dinâmicas e as interacções que se estabelecem entre a pessoa e o meio que 
a envolve. Falar nesta disciplina pressupõe aludir ao seu concomitante processo de Supervisão e a 
duas dimensões de natureza complementar: a dimensão instituída e a gestão flexível dos processos 
que remete para a sua dimensão instituinte. Nesse sentido, e tendo como referência os discursos 
das professoras supervisoras, nomeadamente da supervisora institucional, é possível identificar um 
conjunto integrado de pressupostos que, do seu ponto de vista, caracterizam as ambiências/culturas 
de formação na Universidade de Aveiro, nomeadamente ao nível da conceptualização e das 
estratégias de acção da disciplina de Prática Pedagógica e que configuram uma filosofia de 
formação que Sá-Chaves (2002a) organiza num conjunto de princípios de acção: 
 

• A importância atribuída à pessoalidade do formando (princípio da pessoalidade). 

• A oportunidade de experienciar diferentes contextos e as emergências daí 
decorrentes (abordagem ecológica), o que contribui para o alargamento dos quadros de referência 
dos futuros professores e que, na opinião da Si1, se torna muito mais estimulante ao nível dos seus 

processos reflexivos, sobretudo sendo esse processo acompanhado através da Supervisão 
(princípio da contextualização) 

•  A possibilidade do formando assumir diferentes papéis e/ou funções no seio de 
contextos variados (abordagem ecológica), o que lhe permite exercer escolhas, tomar decisões e 
desenvolver o espírito crítico (princípio da consciencialização).  

• A aposta na transformabilidade das concepções alternativas e modos de agir do 
formando e sua implicação na transformação dos contextos onde intervém (princípio da auto-
implicação e transformabilidade). 

• A primazia atribuída ao desenvolvimento de competências reflexivas (matriz crítico-
reflexiva) e de competências que permitam aprender ao longo da vida (princípio de inacabamento). 

• O papel do Outro como mais-valia à construção de conhecimento e ao 
desenvolvimento integral do formando (princípio do efeito multiplicador do diverso). 
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O processo de formação/supervisão que se desenvolve ao longo de todo o ano lectivo, vai sendo 
monitorizado em diversas reuniões/seminários/encontros. Este é um processo continuado, 
multidimensional e multirreferenciado, desenvolvido por vários intervenientes e, segundo a 
supervisora institucional,  pressupõe: 
 

Uma continuidade na recolha de informações e também pressupõe uma observação 

sistemática, quer por parte do supervisor cooperante, quer por parte do supervisor institucional 

e esta recolha de informação é feita pelos vários intervenientes no processo e pelo próprio 

formando (Si1). 

 
Nesse sentido, as estratégias de formação, avaliação e de regulação curricular dos próprios 
processos podem ser configuradas global e integradamente, tal como se propõe no quadro 9.2. 
 
Relativamente às funções do supervisor, estas são enquadradas pelo Regime Jurídico da Formação 
Especializada (Decreto-lei n.º 95/97, de 23 de Abril), admitindo-se a possibilidade de que estes 
possam aprofundar as suas competências em Supervisão.  

ESTRATÉGIAS 

Formação do formando Avaliação do formando Regulação curricular dos 
processos formação/supervisão 
 

• Portfolio reflexivo • Portfolio reflexivo • Portfolio reflexivo 
• Intervenções em contexto • Intervenções em contexto  
• Participação nas reuniões 

de Supervisão (reflexão) 
• Participação nas reuniões 

de Supervisão (reflexão) 
• Participação nas reuniões 

de Supervisão (reflexão) 
• Semana de encerramento 

da Prática Pedagógica 
• Semana de encerramento 

da Prática Pedagógica 
 

• Envolvimento no projecto 
temático da Prática Pedagógica 

• Envolvimento no projecto 
temático da Prática Pedagógica 

 

• Oficinas | Seminários • Oficinas | Seminários  
 • Aspectos relacionados com 

assiduidade, pontualidade, 
responsabilidade. 

 

  • Reunião de encerramento 
do ano lectivo (com todos os 
supervisores) 

  • Questionário aplicado aos 
alunos do 4.º ano no final do ano 
lectivo 

• Processo supervisivo • Processo supervisivo  • Processo supervisivo  
 
Quadro 9.2. Estratégias de formação, avaliação e regulação curricular da formação/supervisão ao nível da Prática 

Pedagógica 
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As professoras supervisoras cooperantes que integram a amostra perspectivam a formação nessa 
área como uma mais-valia para o seu desenvolvimento, mas das três apenas duas frequentaram 
uma acção de formação intensiva, na Universidade de Aveiro.  
Refere a supervisora institucional que a formação de supervisores cooperantes faz todo o sentido, 
no entanto, a constituição de um quadro estável possibilitaria à instituição de formação apostar 
nesse âmbito, embora a tarefa não seja de simples delineamento. O contexto do Ensino Superior 
está num momento de adequação às filosofias de Bolonha e a sociedade exige outros saberes aos 
alunos e as competências requeridas aos professores são de outra natureza. Constituir um grupo de 
professores e escolas cooperantes, requer pensar estrategicamente acções de intervenção e, 
consequentemente, o tipo de formação a disponibilizar. A mais-valia desta estratégia consiste na 
possibilidade de, segundo a mesma supervisora, haver maior coerência entre os princípios e a 

prática, sendo as probabilidades de desenvolver práticas de qualidade maiores. Nesse sentido, 
parece-nos, em paralelo com a supervisora institucional, que a melhoria da formação dos 

cooperantes é um ideal pelo qual vale a pena continuar a lutar. 
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Saberes básicos dos alunos  
Bloco III 
 
 
O terceiro bloco tinha como principal objectivo identificar um conjunto de saberes básicos a 

desenvolver (desejavelmente) pelos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
No tecimento dos quatro discursos constata-se que os saberes básicos identificados como 
fundamentais são, na sua maioria, de natureza interactiva, ou seja, da ordem da acção. Parece ser 
também consensual que cabe à escola criar situações para que os alunos os mobilizem e, de certa 
forma, adeqúem as suas respostas às exigências que lhes são colocadas. Assim, a partir dos 
contributos de todos os entrevistados, foi possível identificar um conjunto de saberes referenciais 
que se comprometem mutuamente e que são os seguintes:  
 

• Leitura, escrita e cálculo 

• Saberes teóricos disciplinares 

• Utilização de tecnologias da informação e da comunicação 

• Aprender a pensar 

• Aprender a aprender 

• Cidadania  

• Comunicação 

• Competências de relacionamento interpessoal 

• Pensamento crítico 

• Resolução de situações problemáticas   
 
 
A – Leitura, escrita e cálculo 
 
Quanto ao primeiro, para todas as supervisoras, os domínios da leitura, da escrita e do cálculo, 
associados à resolução de problemas, são considerados saberes vitais para a aprendizagem dos 
alunos, tal como sugerem os discursos: 
 

É fundamental os alunos saberem ler, escrever e contar, na medida em que são saberes que 

vão permitir o desenvolvimento de competências diversas, a par do domínio da Língua (Sc2) 
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A importância da leitura e da escrita… são muitíssimo importantes, aliadas às de 

interpretação também… isto será, a base de tudo, de todas as outras aprendizagens mais 

específicas e relacionadas com as áreas curriculares (Sc3). 
 
A leitura, a escrita, o cálculo e a resolução de problemas, a mestria linguística… a 

aprendizagem está muito dependente do texto… se eu não tiver competências de leitura bem 

desenvolvidas, eu vou ter dificuldade em extrair informação daquilo que leio… ou a nível da 

compreensão oral vou ter dificuldade em extrair informação… e se nós pensarmos que à 

medida que vamos avançando no sistema de ensino, cada vez mais é importante nós 

dominarmos estas competências, até para aprender a aprender por nós mesmos… para isso 

eu tenho de dominar estes instrumentos de aprendizagem: para ler um horário de comboio, 

para pedir um empréstimo para pagar a minha casa… passa muito pelo domínio destes 

instrumentos e, embora todos sejam importantes, a leitura/escrita são uma grande base… 

(Si1).  

 
 
Constata-se, desta maneira, que o desenvolvimento da mestria linguística é considerado essencial, 
uma vez que a aprendizagem se torna progressivamente mais autónoma, dependendo muito da 
Língua, quer do ponto de vista da compreensão e expressão oral, quer do ponto de vista da 
compreensão e expressão escrita. 
 
 
B – Saberes teóricos disciplinares 
 
Para além das competências de leitura, de escrita e de cálculo, são ainda identificados um conjunto 
de conhecimentos de natureza teórica que, segundo as inquiridas, é importante os alunos 
desenvolverem e aprofundarem:  
 

(…) Desde conhecimentos na área das Ciências, na História, do foro cultural, artístico, 
político, socio-económico (Si1).  
 

Terem consciência de que temos de desenvolver conhecimentos na área da Matemática, da 
Língua Portuguesa, da História para podermos participar na sociedade (Sc1). 
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Tendo em atenção o discurso da supervisora cooperante Sc1, o desenvolvimento de um conjunto de 
saberes teóricos referenciais pode ainda possibilitar o aprofundamento de competências 
comunicação/ argumentação ao nível dos processos de tomada de decisão: 
 

As questões da argumentação prendem-se com este conhecimento teórico que, de certa 

forma, informa as nossas escolhas e decisões. Na escola deve-se criar oportunidades para 

treinar estas competências para que, noutros espaços e tempos, a transposição possa 

acontecer (Sc1). 

 
Na visão da supervisora institucional, trata-se também de disponibilizar aos alunos ferramentas 
teóricas que possam ajudar a fazer as “leituras” do mundo à sua volta, bem como informar e 
fundamentar as atitudes e os seus comportamentos. Constituem elementos sem os quais a 
competência reflexiva não faz sentido pois, conforme refere, não se reflecte no vazio.  
 
 
C – Utilização das tecnologias da informação e da comunicação 
 
A importância do desenvolvimento de competências na área das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação está bem patente nas políticas e nas estratégias de acção que, de forma geral, têm 
canalizado esforços para equipar e promover a utilização destas por todos os cidadãos, 
nomeadamente nas escolas. 
Nesse sentido, é considerado imprescindível pelas entrevistadas que os alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico desenvolvam competências nesta área, uma vez que hoje em dia as salas de aulas 
já dispõem de algum apetrechamento informático (computadores e impressoras), além de que a 
rede de Internet se generalizou, em muito devido ao programa “Internet nas escolas”. As tecnologias 
são perspectivadas como uma mais-valia para o desenvolvimento de competências relacionadas 
com “aprender a aprender” e é também nesse sentido que são referidas por algumas supervisoras: 
  

É importante para os alunos começarem a aprender a aprender… eles próprios começarem a 

perceber que não aprendem sozinhos, que precisamos dos outros para aprender… mas, se 

calhar, há coisas acerca das quais queremos mais informação e, nesse sentido, temos de ser 

capazes de, por nós próprios, buscar essa informação… e desenvolver isto nas crianças … é 

fundamental no 1.º Ciclo (Si1). 
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Nesse sentido, as possibilidades que o computador e a Internet oferecem, constituem-se como 
mediadores importantes nos processos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos.   
 
D – Aprender a pensar 
 
Tendo em consideração o discurso de Sc3, é também importante que os alunos aprendam a 

pensar12:  
 

Neste momento somos bombardeados com tanta informação e tanta coisa que para fazermos 

as nossas escolhas, temos de saber pensar… temos o caso da publicidade e todo o conjunto 

de variáveis que por detrás dela se escondem e que temos de considerar… e acho que é 

importante que os alunos saibam pensar, sozinhos… tomar as suas decisões e assumi-las… 

assumir pelo lado positivo e negativo e assumirem os erros (Sc3). 

 
De maneira transversal aos discursos, esta aprendizagem vai também sendo mencionada como 
fundamental ao desenvolvimento integral dos alunos. 
 
E – Aprender a aprender 
 
A promoção, o desenvolvimento e o aprofundamento de competências para aprender a aprender 
pressupõe atender ao nível de desenvolvimento dos alunos. Conforme Carneiro (2001), essa 
maturação constitui um processo que possibilita, de uma dimensão dirigida, dar lugar a uma 
aprendizagem assistida e, posteriormente, desejavelmente autónoma. Nesse sentido, as 
supervisoras consideram fundamental fomentar estas competências desde os primeiros anos de 
escolaridade: 
 

Desenvolver nos alunos competências para aprender a aprender e competências de estudo 

que lhes permitam – sozinhos – aprofundar os seus conhecimentos ou procurar outras coisas 

que queiram saber (Si1).  
 
Eu costumo dizer que nesta sala de aula, no meu sítio, nada se responde… se não sabe, tem 

de ir à procura… o importante é que se desenvolva nos alunos a consciência de que nós temos 
                                                           
12 Sc3 integra um programa de formação de professores subordinado à promoção e desenvolvimento de competências 
de pensar nos pequenos alunos, no âmbito do estudo de Doutoramento de Machado, C. 
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um caminho nosso e se é nosso somos nós que nos temos de empenhar a descobri-lo e depois 

pelo caminho vamos encontrando os nossos formadores, educadores, amigos… se os meninos 

no final do 1.º Ciclo tiverem essa consciência bem desenvolvida, quer tenham bons formadores 

ou não, eles sabem sempre que podem ir procurar... e essa é uma das competências, dos 

saberes que eu julgo de importância fundamental (Sc1).  

 

Saberem pesquisar e seleccionar informação em prol de dados objectivos… realizar de 

forma autónoma e criativa determinados trabalhos (Sc2). 

 
Verifica-se que o desenvolvimento de competências para “aprender a aprender” se encontra muito 
relacionado com o advento das novas tecnologias. A pesquisa (em múltiplos suportes), a selecção 
criteriosa de informação, a análise e a sua integração parecem ser alguns factores que, ao nível do 
1.º CEB, importa trabalhar com os alunos. 
 
F – Cidadania 
 
O desenvolvimento de competências de cidadania é um tema actual nos discursos político-
pedagógicos e também na área da investigação em educação. 
A supervisora institucional considera importante os alunos desenvolverem e viverem a sua 
cidadania, para a qual contribuem outras competências e da qual emergem ainda outras:  
 

Por exemplo, a questão do respeito por si, pelo outro, mas também pelo mundo à sua volta… 

isto implica perceber que… ou aprender que as suas acções têm efeito no outro… implica 

aprender que, se calhar às vezes, temos de pôr de parte determinados hábitos, em prol do 

outro e do bem comum que também nos inclui (Si1).  

 
Ainda segundo a supervisora institucional, e também de acordo com a supervisora cooperante Sc1, 

viver a cidadania pressupõe aprender a fazer escolhas, a tomar decisões, a argumentar, a colaborar 
e intervir:  
 

Fazê-los participar activamente nas decisões e escolhas que fazem, das suas tomadas de 

decisão… (dá o exemplo da barragem do Alqueva) e da importância das tomadas de decisão 
informadas e conscientes… terem um papel interventivo (Sc1). 
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Serem pessoas interventivas, com capacidade de colaborar activamente, mas 
informadamente… saber desenvolver projectos comuns, ainda mais no tempo em que 

estamos… e tomar decisões (Sc2). 

 

A preocupação com o desenvolvimento de competências de cidadania está muito relacionado com o 
próprio desenvolvimento de outras competências e saberes. Por exemplo, competências em TIC, o 
domínio de saberes referenciais teóricos, a capacidade de, por si só, aprender. Entre as 
competências de cidadania, as supervisoras destacam o respeito pelo Outro e pelo meio 
envolvente, os processos de tomadas de decisão informada e crítica e ainda a participação e 
colaboração no contexto mais imediato de acção. 
 

G – Comunicação 
 
Outro núcleo de saberes básicos considerado fundamental tem a ver com a comunicação e suas 
múltiplas formas de exercício. Dizem as supervisoras cooperantes Sc2 e Sc3 que: 
 

É importante os alunos desenvolverem competências comunicativas vastas, de modo a 

utilizarem “linguagens diversificadas para se expressarem”, em função das situações (Sc2). 

 
É importante que saibam comunicar, que saibam colocar questões, perceber porque estão a 

colocar aquela questão naquela altura e esperar o momento certo e saber pensar sobre aquilo 

que estão a perguntar… não fazer aquelas perguntas à toa, só por querer participar, mas saber 

porque estou a perguntar (Sc3). 

 
As múltiplas formas de expressão são, assim, também consideradas fundamentais ao 
desenvolvimento integral dos alunos.  
 
H – Competências de relacionamento interpessoal 
 
Aprender a cooperar, a resolver os conflitos de forma pacífica, a tolerar, a aprender a participar, 
aprender a respeitar a diversidade, são outro núcleo focado pela supervisora cooperante Sc3: 
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Aceitar a opinião dos outros e perceber que há outras opiniões e que há pessoas que 

acreditam em coisas diferentes de nós e perceber que isso também pode trazer-nos coisas 
boas, enriquecendo-nos (Sc3). 

 
Mais uma vez, trata-se também do desenvolvimento de competências de cidadania e da importância 
do Outro para a construção de conhecimento de cada um. 
 
I – Pensamento crítico 
 
Ao longo dos diversos discursos, vão sendo feitas alusões à importância de desenvolvimento de 
competências de pensamento crítico, embora de forma mais explícita pela supervisora cooperante 
Sc1:  
 

Experimentar, de tentar… a curiosidade, criar neles espírito de investigação, desenvolver o seu 

pensamento crítico (Sc1). 
 

Na verdade, a capacidade de pensamento crítico é essencial para os processos de tomada de 
decisão e também para a compreensão dos desafios com os quais se confrontam os cidadãos.  
 
 
J – Resolução de situações problemáticas 
 
O desenvolvimento de competências para a aprender a resolver problemas é também considerado 
muito importante pela supervisora Sc3: 
 

 A capacidade de resolver problemas, conflitos, problemas do dia-a-dia desde os mais simples 

como calcular o espaço disponível para colocar os materiais, o repartir de uma bolacha entre 

amigos até chegarmos ao nível do raciocínio matemático (Sc3). 

 
A resolução de problemas diz respeito às situações e conflitos que, no dia-a-dia, surgem aos 
alunos. Esta capacidade para resolver situações problemáticas exige a mobilização de saberes 
referenciais teóricos, bem como competências e valores.  
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Síntese 
Bloco III 
 
Com a informação recolhida no bloco III, foi possível identificar um conjunto de saberes básicos 
considerados essenciais pelos supervisores inquiridos que voltamos a lembrar: 
 

A – Leitura, escrita e cálculo 
B – Saberes disciplinares teóricos 
C – Utilização das tecnologias da informação e da comunicação 
D – Aprender a pensar 
E – Aprender a aprender 
F – Cidadania 
G – Comunicação 
H – Competências de relacionamento interpessoal 
I – Pensamento crítico 
J – Resolução de situações problemáticas 

 
Constatamos que os saberes básicos considerados fundacionais para o desenvolvimento integral 
dos alunos são gerais e transversais às diversas áreas do conhecimento, o que demonstra uma 
ruptura epistemológica com a concepção mais positivista de educação, segundo a qual a função 
primeira da escola é a de transmissão de informação. Observa-se também, de forma genérica, que 
os saberes básicos delineados pelo conjunto de supervisores inquiridos se encontra relacionado 
com a acção na acepção que Perrenoud (1999) lhes atribui como saber em uso. 
Se se organizar estes saberes básicos em função das dimensões Saber – Saber fazer – Saber ser 
que, de modo mais pormenorizado, descrevemos no capítulo III, podemos verificar que estas três 
dimensões se encontram comprometidas, tal como pretende ilustrar o quadro 9.3.  
 
 
 
 
 
 
 

- 355 - 



PARTE TRÊS                                         APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 
CAPÍTULO NOVE                                                                                                           Entrevista | análise da informação recolhida 

  

Dimensão  Saberes básicos identificados 

Saber 
referencial 
teórico 

Conhecimentos teóricos que, em 
si, não têm finalidade prática; 
são saberes de natureza 
heurística. Saber 

Saber 
procedimental 

Saberes de natureza teórica que 
orientam para a acção (como 
fazer). 

• Leitura, escrita e cálculo 
• Saberes teóricos disciplinares 
• Utilização das TIC 
• Aprender a aprender 
• Cidadania  
• Comunicação 

Saber-fazer 
procedimental 

Mobilização de saberes 
procedimentais para a acção 

Saber-fazer Saber-fazer 
cognitivo 

Operações intelectuais 
necessárias à formulação, 
análise e à resolução de 
problemas, à tomada de 
decisão, à criação (…). 

• Leitura, escrita e cálculo 
• Utilização das TIC 
• Pensamento crítico 
• Aprender a pensar 
• Aprender a aprender 
• Resolução de situações 

problemáticas 
• Cidadania 
• Relacionamento interpessoal 
• Comunicação 

Saber ser 
 Capacidades, atitudes, 

qualidades pessoais, valores 
• Cidadania 
• Comunicação 
• Relacionamento interpessoal 
• Aprender a pensar 

 
Quadro 9.3. Tríplice dimensão do conjunto de saberes básicos dos alunos 

 
 
Pela observação do quadro anterior, constata-se que as dimensões saber e saber-fazer se 
encontram comprometidas. Se por um lado, os conhecimentos de natureza teórica, em si, não têm 
finalidade prática, por outro são condição imprescindível à acção informada e consciente. Quanto à 
dimensão saber-ser pode verificar-se que as questões da cidadania e do relacionamento com o 
Outro são consideradas fundamentais ao desenvolvimento dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, encontrando-se subjacentes às dimensões saber e saber-fazer. 
Nesse sentido, mais do que uma perspectiva fragmentada, o quadro 9.3. ilustra a tríplice dimensão 
dos saberes básicos. Ou seja, uma relação recursiva que os organiza integradamente em função 
das dimensões saber, saber-fazer e saber-ser.   
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Competências dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Bloco IV 
 
 
Para o cabal desenvolvimento dos saberes básicos dos alunos, são também requeridas aos 
professores competências que, pela sua natureza, suscitam um novo entendimento. 
As funções do professor alteraram-se, sendo-lhe exigido, tal como refere a supervisora institucional, 
muitos mais saberes e competências do que há uns anos, ressalvando que: 
 

O facto do professor dominar com rigor e profundidade estes saberes, não significa que ele seja 

capaz de os disponibilizar aos alunos… é muito importante que o professor saiba 
disponibilizar informação aos alunos para que estes sejam capazes de se apropriarem dela 

e construírem o seu conhecimento… é fundamental os professores estarem sensíveis às 
especificidades do contexto e de cada aluno (Si1). 

 
A questão das competências requeridas aos professores parece não constituir novidade para as 
supervisoras. Aliás, as supervisoras cooperantes Sc1 e Sc2 consideram que estão bem definidas no 
perfil de desempenho do INAFOP, embora exista sempre possibilidade de aprofundá-las. 
Não obstante esta constatação, Si1 perspectiva as competências do professor um pouco na linha do 
que defende para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, o mesmo acontecendo implicitamente 
com as supervisoras cooperantes, ainda que de forma relativamente diferenciada.  
Tendo em consideração cada um dos discursos, foi possível sistematizar um conjunto de 
competências e saberes que, na opinião das supervisoras, são imprescindíveis ao profissional do 
1.º Ciclo do Ensino Básico neste início de século. 
 
A – Domínio da Língua Materna 
 
 
O professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico deve dominar com rigor a Língua Portuguesa, uma vez 
que esta constitui alicerce a todas as aprendizagens:  
 

A Língua é veículo para o ensino/aprendizagem e através desta desenvolvem-se as 

competências dos meninos (Si1).  

 
 
Tal como vimos em relação aos alunos, também a mestria linguística é essencial aos professores. 
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B – Domínio de uma Língua Estrangeira 
 
 
Paralelamente, a supervisora institucional considera importante que o professor domine uma Língua 
Estrangeira, de largo espectro. No entanto, ressalva que é fundamental que seja sensível a outras 
Línguas, a outras culturas, aproveitando essa diversidade como uma mais-valia, quer para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional, mas também no contexto da sala de aula, desenvolvendo 
competências como a tolerância e o respeito pelas diferenças. 
 
 
C – Competências de comunicação 
 
 
As supervisoras fazem uma breve alusão às competências comunicacionais que, à semelhança dos 
alunos, também devem integrar o perfil de competências do professor do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico.  
 
 
D – Saberes teóricos disciplinares  
 
 
Para as supervisoras institucional e cooperante Sc3 é essencial que os professores dominem com 
rigor e profundidade os saberes científicos das várias áreas curriculares (conhecimento de 
conteúdo), não só a nível da Língua Portuguesa, da Matemática ou de Estudo do Meio, mas 
também da área das Expressões. 
 
E – Aprender a aprender 
 
Numa perspectiva de formação ao longo da vida, a supervisora institucional ressalva a importância 
do professor aprender a aprender, numa perspectiva de formação ao longo da vida, no quadro do 
que a generalidade de literatura propõe. 
 

F – Conhecimento dos alunos e dos contextos 
 
De acordo com a supervisora institucional, é fundamental o professor perceber que as crianças são 
diferentes, assim como os contextos, o que remete para as competências que têm a ver com a 
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promoção de um ensino individualizado e diversificado, como forma de garantir aprendizagens 
significativas a todos os alunos: 
 

É preciso que o professor saiba mobilizar do leque de estratégias que tem, aquelas que julga 

mais adequadas para o contexto de ensino, de modo a dar resposta a cada situação (Si1).  

 
G – Competências na utilização das tecnologias da informação e da comunicação 
 
Tal como referiram as inquiridas no que se refere aos novos saberes dos alunos, quer a supervisora 
institucional, quer a supervisora cooperante Sc2 são da opinião que os professores devem ter 
competências ao nível das tecnologias da informação e comunicação: 
 

Não só como forma de aceder à informação, mas também para produzirem documentos para 

utilizar como recurso em sala de aula para ajudar na aprendizagem (Si1). 
 
Os professores do 1.º CEB devem ter competências ao nível das TIC bastante aprofundadas, 

pois deveria ser uma das vertentes de trabalho em sala de aula (Sc2).  

 
H – Competências de relacionamento interpessoal 
 
Outro grupo de competências considerado importante é, em conformidade com a supervisora 
institucional, ao nível do desenvolvimento de competências interpessoais:  
 

Acho que é importante também estarem sensíveis a outras culturas, também terem 

competências de trabalho em grupo, em equipa – o saber cooperar… até porque (e como já 

vimos à pouco), a probabilidade de assim encontrarmos soluções mais criativas para os 

problemas é maior e também porque o grupo funciona como suporte. Nós sabemos que, muitas 

vezes, se tivermos alguém com quem possamos conversar sobre as nossas preocupações, 

sobre as nossas práticas de ensino e partilhar, acho que todos nós vamos beneficiar disso (Si1).  

 
Outra dimensão desta competência identificada pela supervisora cooperante Sc1 relaciona-se com a 
afectividade como suporte ao desenvolvimento dos processos de ensino/aprendizagem, como ao 
próprio desenvolvimento humano. A profissão de professor do 1.º Ciclo, num regime de 
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monodocência, possibilita o estabelecimento de “laços” entre os alunos e professor, uma vez que, 
cinco dias por semana, alunos e professor convivem no espaço escolar cerca de seis horas diárias.  
 
I – Competências de consultadoria 
 

As competências de consultadoria relacionam-se com a administração, a organização e gestão 
escolares e também são consideradas como fundamentais ao perfil de competências do professor 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 
 

O professor deve ter competências ao nível da gestão curricular, porque é necessário 

tomarem-se decisões ao nível do projecto educativo da escola, do projecto curricular de turma e 

é preciso ter competências para gerir isso (Si1).  
 
Cada vez mais temos de ter competências aprofundadas ao nível da organização e gestão 
escolar (Sc2).  

 
J – Competências crítico-reflexivas 
 
As competências reflexivas são consideradas uma dimensão importante no perfil de competências 
do professor que, de acordo com a supervisora institucional: 
 

É importante que o professor seja um profissional reflexivo, dialogue com as suas práticas de 

forma crítica, que tenha consciência dos efeitos da sua intervenção do ponto de vista ético 
e social, que se perspective como um profissional em aprendizagem constante e depois ainda 

há duas coisas muito relevantes: agir como um profissional, significando isto que o professor é 

responsável por promover um ensino de qualidade, mas também responsabilizado por isso, e 

portanto tem de prestar contas daquilo que faz… se faz bem, deve ser reconhecido por isso, se 

faz mal deve ser responsabilizado, deve haver mecanismos de forma a poder melhorar (Si1). 

 
L – Competências de cidadania 
 

Para a supervisora institucional, um professor deve desenvolver competências de cidadania:  
 

- 360 - 



PARTE TRÊS                                         APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 
CAPÍTULO NOVE                                                                                                           Entrevista | análise da informação recolhida 

  

Agir como pessoa cidadã, ele não é só professor, é também cidadão e por isso ocupa um 

papel importante ao nível da intervenção, não só no contexto onde trabalha, mas também o 

ser pessoa cidadã, atento para o mundo à sua volta, perspectivar os problemas de forma 
global, ser conhecedor dos direitos humanos, nomeadamente da criança, e ter isso como 

referencial nas suas práticas, estar disponível a mudar os seus hábitos de consumo, 

desenvolver certas práticas em prol dos outros, o estar disponível para participar nas várias 

iniciativas da escola, mas também na comunidade e a outros níveis, o estar disponível para 

dialogar, para resolver os problemas (Si1).  

 
A sensibilidade do professor relativamente à sociedade em que está integrado possibilita que, em 
contexto de sala de aula, as suas práticas tenham maior probabilidade de promover e desenvolver 
determinadas competências nos alunos. Por exemplo, a supervisora cooperante Sc3 entende que as 
competências de cidadania devem ser trabalhadas em sala de aula:  

 
Há aqueles conceitos que devemos trabalhar com os meninos… de justiça, de liberdade e que 

não são o mesmo para todos… e isto não está escrito em livros e eu acho que se os 

professores em formação forem disto consciencializados e do que é a escola e seus desafios 
e problemas hoje e não há dez, vinte anos atrás, eles vão ficar mais atentos (Sc3). 

 
M – Competências de intervenção cultural  
 
A intervenção pedagógica de matriz cultural, nomeadamente o desenvolvimento de competências 
de preservação do meio envolvente e de intercompreensão é também perspectivada pelas 
supervisoras institucional e cooperante Sc1 como fundamental e, nesse sentido, a justificada 
necessidade da formação inicial investir não apenas na vertente profissional, mas também nas 
vertentes cultural, social e pessoal dos professores: 
 

Um professor que seja culto, que goste de ir ao teatro, a uma exposição… acho que tem 

muitas mais probabilidades de desenvolver práticas interessantes de que um professor que não 

tem esta dimensão (Si1). 
 
Um professor aprende muito quando se dispõe a ler, a contactar outros povos… as viagens 

são momentos de enriquecimento pessoal… Tudo isso é importante para aprofundar as 

competências do professor (Sc1). 
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 Embora revelando-se emergente no conjunto da informação recolhida,  este tipo de competência é 
uma mais-valia para o perfil profissional do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico, tal como os 
estudos de Paiva (2006) parecem indicar. Em nossa opinião, as competências de intervenção 
cultural permitem o desenvolvimento contextualizado de competências de cidadania, encontrando-
se também por isso interligadas.   
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Síntese 
Bloco IV 
 
Com os contributos de todos os elementos que integram a amostra II, foi possível identificar, no 
bloco anterior, um referencial de saberes básicos que, no final do 1.º Ciclo do Ensino Básico, os 
alunos devem ter desenvolvido. Todas as entrevistadas reconhecem ainda que os novos saberes 
dos alunos pressupõem uma nova dimensão de competência aos professores, que é transversal ao 
conjunto referencial de competências que estes devem desenvolver. Relembramos que o 
referencial proposto foi o seguinte: 
 

A – Domínio da Língua Materna 
B – Domínio de uma Língua Estrangeira 
C – Competências de comunicação 
D – Saberes disciplinares teóricos  
E – Aprender a aprender 
F – Conhecimento dos alunos e dos contextos 
G – Competências na utilização das tecnologias da informação e da comunicação 
H – Competências de relacionamento interpessoal 
I – Competências de consultadoria 
J – Competências crítico-reflexivas 
L – Competências de cidadania 
M – Competências de intervenção cultural  
 

Este conjunto de competências é, em parte, semelhante ao referencial de saberes básicos dos 
alunos. Isto porque, parafraseando Alarcão (1996), ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Ao 
professor são requeridas uma série de competências para que desempenhe adequadamente a sua 
profissão, pedindo-se também a este profissional uma prática curricular consentânea com as 
questões colocadas pela Ética e pela Cidadania crítica e informada. 
Tal como constatamos em relação ao referencial de saberes básicos dos alunos, também as 
competências referidas pelas entrevistas são de natureza geral e transversal às diversas áreas 
do conhecimento, espelhando proposta por Perrenoud (1999). 
No entanto, se tentarmos organizar estas competências em função das dimensões saber, saber-
fazer e saber ser, constatamos que se religam numa tríplice dimensão (cf. quadro 9.4).  
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Dimensão  Competências identificadas 

Saber 
referencial 
teórico 

Conhecimentos teóricos que, em 
si, não têm finalidade prática; 
são saberes de natureza 
heurística. 

Saber 
procedimental 

Saberes de natureza teórica que 
orientam para a acção (como 
fazer). 

Saber 

Saberes do 
meio 

Saberes que dizem respeito ao 
contexto no qual o sujeito se 
situa e no qual desenvolve a sua 
acção. Trata-se de um conjunto 
de saberes de natureza teórica 
mas que têm a ver com as 
características ecológicas, 
aspectos sócio-culturais 
específicos, culturas 
organizacionais, entre outros. 

• Domínio da Língua Materna 
• Competências comunicacionais 
• Saberes teóricos disciplinares 
• Competências ao nível das 

tecnologias da informação e da 
comunicação 

• Aprender a aprender 
• Competências de cidadania 
• Competências reflexivas 
• Competências de consultadoria 
• Competências de intervenção 

cultural 
• Domínio de uma Língua 

Estrangeira 
• Conhecimento dos alunos 
• Conhecimento dos contextos 

Saber-fazer 
procedimental 

Mobilização de saberes 
procedimentais para a acção 

Saber-fazer Saber-fazer 
cognitivo 

Operações intelectuais 
necessárias à formulação, 
análise e à resolução de 
problemas, à tomada de 
decisão, à criação (…). 

• Domínio da Língua Materna 
• Competências comunicacionais 
• Competências ao nível das 

tecnologias da informação e da 
comunicação 

• Aprender a aprender 
• Competências de cidadania 
• Competências interpessoais  
• Competências reflexivas 
• Competências de consultadoria 
• Competências de intervenção 

cultural 
• Domínio de uma Língua 

Estrangeira 

Saber ser 

 Capacidades, atitudes, 
qualidades pessoais, valores 

• Competências comunicacionais 
• Competências de cidadania 
• Competências interpessoais  
• Competências reflexivas 
• Competências de intervenção 

cultural 
 

Quadro 9.4. Tríplice dimensão do conjunto de competências dos professores do 1.º CEB 
 
Se tivermos em consideração os dados obtidos nos questionários e a frequente alusão à 
importância do professor ter um conjunto de destrezas e procedimentos didáctico-pedagógicos  
consolidado (conhecimento pedagógico de conteúdo), nas entrevistas esse dado não encontra 
expressão significativa.  
Tal como vimos em relação aos saberes básicos dos alunos, também as competências dos 
professores se organizam em função de três dimensões que, recursivamente, se integram. Trata-se 
de um perfil de competência profissional inscrito numa tríplice dimensão que deve ser entendido 
holísticamente. 
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Linhas estratégicas para a formação inicial de professores 
Bloco V 
 
O quinto bloco das entrevistas tinha como intenção aceder às representações dos supervisores 

relativamente a estratégias que permitissem potenciar o desenvolvimento das competências dos 
professores, na sua relação com os saberes básicos dos alunos. Além disso, e de forma mais 
abrangente, pretendíamos recolher dados para uma reflexão sobre os modos possíveis de ajustar a 
Prática Pedagógica aos desafios, nomeadamente no que se refere a Bolonha. 
 
A - Estratégias indutoras do desenvolvimento de competências dos alunos futuros 
professores 
 
Quanto a este item, a perspectiva da supervisora institucional relativamente ao desenvolvimento das 
competências que considera essenciais ao professor baseia-se na experienciação como factor 
indutor desse mesmo desenvolvimento: 
 

A formação inicial, nomeadamente a Prática Pedagógica, deve criar situações e oportunidades 

que, de certa forma, possibilitem aos formandos o desenvolvimento das suas competências. 
(Si1) 

 
As perspectivas das supervisoras cooperantes Sc1, Sc2  e Sc3  , embora não tão explícitas, vão no 
mesmo sentido, destacando-se a integração da teoria e da prática como a principal estratégia 
indutora do desenvolvimento de competências do professor. 
 
B - Reflexão sobre os modos possíveis de ajustar a formação inicial: sugestões para a sua 
regulação curricular 
 
O processo de supervisão da disciplina de Prática Pedagógica, desenvolvido nos contextos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico e realizado pelo supervisor cooperante, pode-se constituir como um 
contributo para a regulação da Formação Inicial, nomeadamente ao nível do desenvolvimento de 
determinados conteúdos disciplinares: 
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O processo supervisivo deveria ser um dos modos possíveis de regulação da Formação 

Inicial. Já lhe tenho salientado esta ideia ao longo da entrevista… dando pistas para 

desenvolver e reajustar determinados conteúdos (Sc2). 
 

A supervisão é, de certa forma, o laço que une a escola do 1.º CEB e a Universidade e deve-

se apostar nesta relação (Sc1). 

 
Para as supervisoras, o processo de Supervisão é uma mais-valia para a regulação curricular da 
formação disponibilizada na instituição, podendo-se por esta via fomentar a aproximação entre a 
dimensão teórica e as práticas curriculares de formação.  
No entendimento de Sc2, é fundamental investir nas teorias, mas cruzando-as, sempre que possível, 

com as práticas e é nesse sentido que vão as seguintes opiniões:  
 

A reformulação de alguns conteúdos, ao nível das Didácticas, proporcionando mais 
situações de prática aos formandos, antes do 4.º ano (Sc2).  
 
Agora, os formandos já vêm mais cedo experimentar, dois a três dias… pequenas coisas (Sc1). 

 
Embora se admita a possibilidade do processo supervisivo identificar algumas lacunas e/ou 
omissões ao nível da Formação Inicial, e situando-nos, conforme referido anteriormente, numa linha 
paradigmática caracterizada pela “aprendizagem ao longo da vida”, parece-nos que o procedimento 
mais ajustado será a procura de formação no sentido de colmatar as lacunas emergentes ou, como 
refere Si1, a instituição disponibilizar formação aos alunos, em função das suas necessidades: 
 

Lembro-me do ano passado… para além dos seminários no âmbito do projecto da Prática 

Pedagógica, naquele período de interrupção das actividades lectivas para avaliação, nós 

tivemos vários seminários sobre as questões de iniciação à escrita e à leitura, uma vez 
que os formandos manifestaram alguns constrangimentos… (…) assim como na 

Matemática, em que tivemos vários seminários com a professora E.… o ano passado, por 

exemplo, sobre os algoritmos (um sobre a adição, outro sobre a subtracção, multiplicação) 
(Si1). 
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Este excerto ilustra bem as questões de emergência a partir da própria prática que, acontecendo 
num momento específico do desenvolvimento do formando, fornecem o contexto para uma 
aprendizagem potencialmente significativa, por corresponder a uma necessidade real. 
Ainda assim, o mais importante é que, posteriormente, o professor saiba como procurar a 
informação para encontrar possíveis respostas e adequá-las aos problemas com que se depara 
(aprender a aprender): 
 

Agora, é importante dar ferramentas para que, em função dos problemas que se vão colocando, 

sejamos capazes de ir procurar as respostas, de ir procurar formação que ajude a 

solucionar os problemas (Si1). 

 
Reconhecendo que há sempre aspectos que podem melhorar, as sugestões das supervisoras 
começam por ser bastante abrangentes: 

 
É natural a identificação de algumas lacunas e que podem ter a ver, por exemplo, com as 

questões relacionadas com as Didácticas que, no caso da Licenciatura em Ensino do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, da Universidade de Aveiro, surgem no plano de estudos nos 2.º e 3.º 

anos, ainda afastadas da realidade profissional (Si1). 
 
Pode-se mudar muita coisa, mas não pode ser uma mudança desligada do mundo em que 
somos cidadãos (Sc1). 
 

Quando dizem que os alunos futuros professores não vêm preparados, eu digo: então porque 

estou eu aqui, professora cooperante? Eu estou cá para ajudar a transpor a teoria para a 

prática… e para pensar outras… mas só se tivermos conhecimento teórico validado, uma vez 

que até ao 3.º ano da Licenciatura, o aspecto teórico deve ser mais desenvolvido, as pessoas 
têm que ter consciência de que se fazem as coisas com base teórica (Sc1). 

 
Trata-se da mobilização de saberes e, nesse sentido, a supervisora institucional é da opinião que 
se deve conhecer bem o plano de estudos, os programas das disciplinas e como são 
implementados, para se poder ajudar os formandos a mobilizar os conhecimentos que abordaram 
ao longo do curso e que podem, naquele momento, ser importantes para a resolução de problemas:  
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Digo isto também tendo por base uma experiência que passei no Minho… havia uma disciplina 

no curso de Educação Especial, no 2.º ano, em que era necessário estudar um caso e que 

pressuponha que os formandos identificassem um aluno considerado com “necessidades 

educativas especiais” e em função disso era feita uma avaliação e delineado um projecto de 

intervenção… o facto de ter feito o curso, de conhecer as disciplinas, ajudava-me imenso, no 

momento em que eles tinham de delinear o seu projecto, para dizer: “olhem, aquilo que se 

abordou naquela disciplina é, se calhar, importante”… ou “aquilo que vocês falaram na 

disciplina x têm de trazer para este contexto.  

 
Assim, a própria construção do processo de Supervisão beneficiaria com um trabalho de parceria 
mais regular entre os docentes das várias áreas disciplinares, de modo a mais facilmente os 
supervisores poderem ajudar o formando a integrar os saberes teóricos referenciais e as situações 
práticas nas quais intervêm. 
Reconhecendo a sólida formação científica dos formandos, a supervisora cooperante Sc3 considera 
que um contacto mais cedo com a escola seria uma mais-valia para o seu desenvolvimento: 

 
Em termos de formação de base e daquilo que é conhecimento teórico, têm muito e são 
muito informados e sabem ir à procura e a que fontes ir… falta um pouco mais de terreno 
onde reflectir sobre isso – uma prática, sendo esta a principal lacuna que a Formação Inicial 

tem de dar resposta (Sc3).  
 

Em termos de formação inicial, acho que os alunos precisam de ter muito mais contacto com 
a escola… o outro grupo de estágio disse-me que quando chegou aqui fez muitas 

comparações com a sua escola primária, de há uns dezoito anos atrás… eu acho que dezoito 
anos de distância entre a minha escola como aluninha e a minha escola de futura 
professora é de muito tempo (Sc3).  

 
Relativamente a lacunas e/ou omissões nas diferentes áreas disciplinares do plano de estudos, 
existem algumas referências das supervisoras cooperantes à iniciação da leitura e da escrita, à 
Organização e Gestão Escolar e à própria disciplina de Prática Pedagógica:  
 

(…) Não as disciplinas… que acho estarem bem organizadas no plano de estudos, mas alguns 

conteúdos… que possam ser mais importantes para os futuros professores. Por exemplo, os 

métodos de leitura/escrita (Sc2). 
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A escola é muito bonita e é muito bom estar na sala de aula e ter os alunos que temos e fazer o 

trabalho que fazemos, mas há tanto trabalho burocrático… não é só conhecer a lei, é saber 

interpretá-la e aplicá-la de acordo com as eventualidades… e eu acho que aí eu senti que me 

falhou isso na formação inicial. Embora tenha tido sorte quando cheguei aqui e todos me 

ajudaram… mas da instituição, a esse nível, vim menos preparada. Processos dos alunos… 

enfim… essa aprendizagem depois sozinho às vezes é solitária (Sc3). 

 
Relativamente à disciplina de Prática Pedagógica, e apesar de inicialmente afirmar que era preciso 

chegar ao fim do ano para responder melhor e melhor se situar, Sc3 avança ainda com algumas 
considerações relativas à frequência com que o supervisor institucional realiza observações 
dos formandos no contexto do 1.º Ciclo, as quais considera insuficientes para compreender o seu 
desenvolvimento:  
 

O trabalho, os sucessos, o empenho, a dedicação, a construção da relação com os meninos… 

coisas que a supervisora institucional não se dá conta enquanto processo que isto é… 

(Sc3) 

 
Para a supervisora cooperante Sc1, a questão passa também pela possibilidade do formando 
contactar com boas práticas, pelo que a observação, a partilha e a própria intervenção são 
consideradas importantes:  
 

Temos de as mostrar, de as valorizar (…) acho que a formação inicial deve organizar-se 

também no sentido de as mostrar… para que os alunos futuros professores também possam 

ver o lado bom da profissão, se motivem… portanto, não mostrar sempre o lado negativo, mas 

o outro lado.  

 
Por seu lado, a supervisora cooperante Sc3 refere-se a uma maior permanência nas escolas e 
conversas com professores que se dispusessem a contar as suas histórias num ambiente 

informal e, talvez aqui, o contributo dos professores supervisores cooperantes pudesse ser uma 
mais-valia. É nesta linha de pensamento que Sc1 sugere: 

 
A partir do momento em que se crie um grupo de cooperantes… existiria a possibilidade de 

contribuir com o nosso testemunho e levar a prática até à instituição. Trata-se de uma 

estratégia de partilha de experiências, o que permitiria que os formandos não chegassem à 
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Prática Pedagógica tão assustados e talvez chegassem com mais coragem de fazer as 

coisas… e na Prática Pedagógica eles só vão mobilizar aquilo que aprenderam e 
mobilizar a competência que desenvolveram de aprender a aprender, para buscar aquilo 

que ainda não sabem ou que não sabem tão bem. 

 
Em nossa opinião, esta estratégia avançada por Sc1 é interessante e responde mesmo a algumas 
das sugestões propostas pelos professores inquiridos neste estudo (amostra I) que, como 
relembramos, consideram a partilha de experiências profissionais uma mais-valia ao 
desenvolvimento do futuro professor. 
Nesse sentido, parece-nos que alguns passos já foram dados, tal como transparece no discurso da 
Si1 quando refere que: 
 

(…) convidámos professoras que tinham sido nossas cooperantes, com uma vasta experiência 

e convidámos, por exemplo, uma professora que nos veio cá falar sobre o método global, que é 

o método que ela utiliza… portanto, ela veio com a sua experiência referir como é que fazia… 

depois, também tivemos outra cooperante a falar sobre o método das 28 palavras, foi uma das 

nossas supervisoras cooperantes que se disponibilizou para orientar esse seminário… também 

sobre o método global com outra professora que já tinha sido nossa cooperante antes de se 

reformar (Si1). 
 
Epistemologicamente, parece também tratar-se de um salto qualitativo, ou seja, considerar a 
possibilidade dos professores supervisores cooperantes participarem mais regular e activamente na 
formação inicial de professores, partilhando as suas práticas curriculares com o intuito de formar.   
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Síntese 
Bloco V 
 
Analisada a informação proveniente do quinto bloco da entrevista, podemos verificar que, 
relativamente à identificação de estratégias indutoras do desenvolvimento de competências dos 
professores, estas se baseiam na aposta numa sólida formação científica interligada com os 
contextos de prática, onde essa experienciação se processa. 
São ainda lançadas algumas pistas de reflexão para a regulação curricular da formação inicial, entre 
as quais, a oportunidade dos formandos começarem mais cedo a intervenção pedagógica, 
bem como uma maior frequência de observação das intervenções por parte do supervisor 
institucional. Outras sugestões centram-se ao nível da existência de algumas lacunas e/ou 
omissões em áreas disciplinares, por exemplo, Língua Portuguesa (métodos de escrita/leitura) e 
Organização e Gestão Escolar. 
A constituição de grupos de partilha de experiências (boas práticas) com os alunos futuros 
professores é outra das dicas para a regulação curricular da formação.  
As supervisoras entrevistadas compreendem que são requeridas outras competências aos 
professores do 1.º Ciclo, identificando núcleos fundamentais para o desenvolvimento dos saberes 
básicos dos alunos. No entanto, mostram um entendimento pouco inteligível acerca dos modos e 
das estratégias que, ao nível da formação inicial, possibilitem a promoção e desenvolvimento de tais 
competências nos futuros professores. 
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Introdução 
 
 
No presente capítulo procedemos ao cruzamento da informação recolhida através dos 
instrumentos utilizados para o desenvolvimento do estudo empírico – questionário e entrevista –, 
por referência à revisão de literatura que enquadrou as partes teórica e metodológica.  
Este cruzamento, numa perspectiva de triangulação de fontes, afigurou-se como uma estratégia 
fundamental para a discussão crítica dos dados, numa tentativa de diálogo entre as diversas fontes, 
viabilizando um entrelaçamento entre os pressupostos teóricos e os emergentes no estudo 
empírico.  
Em termos práticos, procuramos agregar múltiplos pontos de vista sem, contudo, os 
descaracterizar, procurando possíveis regularidades, tentando compreender também as suas 
possíveis descontinuidades. Nesse sentido, optámos por retomar as questões específicas de 
investigação como eixos orientadores da discussão que nos propomos e, através desta, contribuir 
para uma leitura global do próprio estudo.  
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10.1. Os novos saberes básicos dos alunos  
 
 
A aceitação da incerteza e da mudança como características inquestionáveis do mundo em que 
vivemos implica repensar as finalidades da educação, bem como os próprios processos de 
ensino/aprendizagem nos diferentes contextos e níveis de formação. Uma das reflexões 
amplamente promovidas no contexto internacional e nacional tem-se vindo a debruçar nos saberes 
básicos que os cidadãos devem desenvolver para participar activamente no contexto de uma 
sociedade em permanente mudança. Conforme Paiva, Barbosa e Fernandes (2006: 79): 
 

“Há muito que se reconhece a necessidade de preparar os jovens para as constantes e rápidas 
mudanças da vida moderna”. 

 
É nesse sentido que os sistemas educativos, em geral, têm promovido esforços no sentido de 
identificar um referencial de saberes, competências e atitudes a desenvolver nos sistemas formais 
de Educação. Esta ideia parece ainda encontrar fundamento na Grécia Antiga, onde as disciplinas 
do Trivium (Lógica, Gramática e Retórica) eram consideradas como formação básica para todos os 
habitantes da polis. Ou seja, uma perspectiva que nos faz compreender os saberes básicos à luz de 
determinada época histórica. É pois no contexto deste início de século que relembramos a primeira 
questão específica de investigação: 
 
 

1. Quais os novos saberes básicos que os estudos mais actuais reconhecem como devendo 
integrar um perfil de cidadania comum a todos os alunos à saída da escolaridade básica? 

 
 
Tal como vimos no capítulo dois deste estudo, um pouco por toda a Europa e também nos Estados 
Unidos da América, diversos estudos e relatórios parecem corroborar a ideia de que hoje os 
cidadãos necessitam de desenvolver um conjunto de saberes básicos que lhes permitam responder 
adequadamente aos desafios colocados pela sociedade:  
 

“(…) Um inquérito realizado em 2003, nos EUA (…), no qual se divulga que 92% dos cidadãos 
inquiridos pensam que os jovens precisam de saberes diferentes daqueles que eram 
necessários há dez ou vinte anos”. 
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E também 
 

“(…) nos EUA, foi conduzido outro estudo (…), no âmbito do Partnership for 21st Century Skills 
(…). Dos participantes nesta sondagem, 88% é da opinião de que as escolas podem e devem 
incorporar nos currículos novas competências (…).” 

 
Ou, entre nós,  
 
 

“(…) Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão (2004) consideram fundamental identificar quais os 
saberes básicos que se tornam indispensáveis para que todos os cidadãos se 
desenvolvam harmoniosamente, na sua plenitude, enquanto seres humanos.” 

 
Também as conclusões do Conselho Europeu (2000)1 apontam para a necessidade de identificação 
de um quadro de saberes e competências básicas a desenvolver e aprofundar ao longo da vida 
pelos cidadãos, enquanto medida fundamental para responder aos processos de globalização e à 
transição para economias baseadas no conhecimento.  
O desenvolvimento de saberes e competências referenciais, bem como o melhoramento dos níveis 
de desempenho escolar é, na mesma linha, uma das preocupações patentes nas Orientações 
Integradas para o Crescimento e o Emprego 2005-2008, aprovadas pelo Conselho Europeu de 
Junho de 2005, fazendo apelo: 
 

“(…) à adaptação dos sistemas de educação e de formação às novas exigências das 
sociedades, mediante uma melhor identificação das necessidades profissionais e das 
competências essenciais no contexto dos programas de reforma dos Estados-Membros”.  

 
É neste esforço que o presente estudo se inscreve, procurando nesta fase cruzar a informação que 
lhe confere coerência através:  
 

• Dos contributos provenientes da revisão bibliográfica. 

• Dos contributos que os professores, na qualidade de ex-alunos da Universidade de 
Aveiro, nos fizeram chegar através dos questionários. 

                                                 
1 O Conselho Europeu realizou uma reunião extraordinária em 23-24 de Março de 2000, em Lisboa, a fim de acordar 
num novo objectivo estratégico para a União tendo em vista reforçar o emprego, a reforma económica e a coesão social 
no âmbito de uma economia baseada no conhecimento (cf. parte um, capítulo dois). 
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• Das sugestões veiculadas pelas entrevistas a um grupo de supervisores (cooperantes 
e institucionais) que colaboram e trabalham nessa mesma instituição, orientando e acompanhando 
os formandos ao nível da disciplina de Prática Pedagógica. 

 
O quadro 10.1. sistematiza as informações recolhidas relativamente aos saberes básicos que se 
julgam fundamentais aos alunos no princípio deste século, em função de dois eixos. Por um lado, o 
referencial teórico que enquadra este estudo, atentando nos contributos aduzidos ao campo da 
Educação/Formação e dos Sistemas de Trabalho/Empregadores genericamente considerados e, 
por outro, os contributos emergentes no estudo empírico.  
 

Revisão de literatura 
Referencial teórico 

Estudo empírico 
Referencial emergente 

 

 
 
 
 

Saberes básicos 
Educação/formação Empregadores Questionários Entrevistas 

 

Cidadania 

Competências de 
cidadania 
Competências sociais e 
éticas 
Cultura humanística  

Espírito cívico Aprender a ser Competências de 
cidadania 

Espírito crítico Competências de espírito 
crítico 

Pensar 
criativamente 
Capacidade de 
tomar decisões 

Aprender a 
pensar 
Aprender a tomar 
decisões 

Competências de 
pensamento crítico 
Aprender a pensar 

Aprender a aprender 
Competências para 
aprender a aprender 
Competências para lidar 
com a incerteza 

Aprender a aprender 
Adaptação a novas 
situações 

Aprender a 
aprender 

Ser capaz de 
aprender a aprender 

Resolução de 
problemas 

Resolver situações 
problemáticas Resolver problemas - Aprender a resolver 

problemas 

Comunicação 
Competências de 
comunicação 
Competências de 
expressão artística 

Capacidade de 
comunicar - Competências 

comunicativas 

Conhecimentos 
teóricos Saberes disciplinares Saberes 

disciplinares - Saberes 
disciplinares 

Literacias básicas - Saber ler, escrever e 
contar - Ler, escrever e 

calcular 

Literacias tecnológicas Competências em TIC - - Competências em 
TIC 

Relação com o Outro - Capacidade de 
trabalhar em grupo - Competências 

interpessoais 
 

Quadro 10.1. Saberes básicos dos alunos/cidadãos: visão transversal dos contributos teóricos e emergentes 
 
Uma leitura global do quadro permite constatar que os diversos contributos se encontram coerentes 
com os princípios enunciados pela UNESCO (Delors et al, 1996), organizando-se numa tríplice 
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dimensão que religa epistemologicamente as dimensões saber, saber-fazer e saber-ser. Ou 
seja, não se trata apenas de um conjunto de saberes de natureza teórica ou apenas de um conjunto 
de saberes de natureza prática. Assiste-lhes também uma cultura humanística que parece destacar-
se em todas as propostas que fomos apresentando. Se atentarmos no quadro, observa-se que os 
saberes básicos relacionados com a cidadania, o desenvolvimento do espírito crítico e as 
competências para aprender a aprender se apresentam transversais quer ao referencial teórico, 
quer ao referencial emergente do estudo empírico. No entanto, e retomando a ideia referida no 
ponto anterior, é também possível constatar a importância atribuída aos saberes teóricos 
disciplinares, o que corrobora a convicção de que “um cidadão não se forja só pelo conhecimento e 
pelo saber-fazer, mas especialmente, pelo saber ser e pelo saber estar, pela forma como usa esse 
conhecimento no seu quotidiano (Azevedo, 2007: 35)”.   
Porém, uma questão que nos parece fundamental para reflectir acerca das questões associadas 
aos novos saberes básicos dos alunos, pode ser alicerçada nas convicções de Pedrosa (2008)2 
quando este, referindo-se às assimetrias, às desigualdades e às pluralidades de educações (a da 
família, a da escola e a da sociedade), avança com uma pista decisiva que nos faz repensar a 
actual discussão: a de que a concepção de educação deve ser consensual entre as diversas 
instâncias que nela intervêm para que, na conjugação de esforços, os cidadãos possam construir 
uma sólida formação científica, cultural e de cidadania inteligente. Ou seja, se considerarmos o 
contexto desta investigação, também estamos convictas de que é fundamental uma reflexão 
partilhada quanto àquilo que é fundamental que os alunos aprendam na escola. Julgamos que só na 
conjugação de esforços entre as famílias, os professores e os sistemas de formação se poderá 
construir uma “escola outra” (Lopes, 2007), mais solidária e fraterna. Retomando Lobo Antunes 
(2005)3, o desafio passa também por humanizar as relações entre os diversos intervenientes nos 
processos de ensino/aprendizagem.   
Partindo desta ideia que releva a importância da negociação, da procura de consensos, parece-nos, 
em conformidade com o estudo desenvolvido, que os sistemas de educação/formação, os sistemas 
de trabalho/empregadores e, de certo modo, a sociedade partilham (genericamente) as mesmas 
representações acerca dos saberes básicos a desenvolver pelos cidadãos para este início de 
século. Como também já relevámos no enquadramento teórico, a natureza epistemológica destes 
                                                 
2 Notas referentes à intervenção de Júlio Pedrosa no Debate “Pensar o País” inscrito no programa “Prós e Contras” 
(RTP), realizado a 15 de Setembro de 2008, na Academia das Ciências (Lisboa).  
3 Lobo Antunes, J. (2005). Notas do Seminário “Umana cosa è” dinamizado no âmbito do Ciclo “Espelhamento, 
interrogação e metamorfose”. Disciplina Cultura, Conhecimento e Identidade – 1.ª edição do Curso de Doutoramento de 
Base Curricular em Didáctica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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saberes parece apontar no sentido do conceito de competência proposto por Perrenoud (1999) 
como saber em acção. Não se trata, pois, de mais ou menos conteúdos a memorizar, mas de 
diferentes tipos de saber a serem mobilizados para a intervenção no quotidiano dos cidadãos.  
Apesar de considerarmos que, em Portugal, o Currículo Nacional do Ensino Básico (2001) 
representa um avanço para compreender a temática em discussão, nomeadamente através da 
definição de um núcleo de competências essenciais, apenas em França (2003), após um debate 
semelhante ao realizado em Portugal (CNE, 2007), se procedeu à reactualização e homologação 
dos novos saberes básicos a desenvolver pelos alunos ao longo da escolaridade obrigatória, bem 
como os períodos e os modos de avaliação subjacentes. 
Em relação ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, numa tentativa de maior especificidade, retomamos o 
pensamento de Rangel (2001) quando este autor refere que: 
 

“(…) é preciso definir com clareza (…) quais as aprendizagens básicas que devem ser 
garantidas no 1.º ciclo”. 

 
A esta interrogação colocada por Rangel (2001), podemos afirmar que, ao nível do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, os saberes básicos enumerados no quadro 10.1. são imprescindíveis ao 
desenvolvimento integral dos alunos. Trata-se, por isso, de um referencial válido também para essa 
faixa etária, embora se pressuponha uma adequação das estratégias de aprendizagem ao seu nível 
de desenvolvimento pessoal e humano.  
Também a perspectiva veiculada recentemente pelo Ministério da Educação português (2006)4 
parece coincidir com os propósitos deste estudo: 
 

“No 1.º ciclo, a aquisição e consolidação de saberes básicos, por todos os alunos, é tanto mais 
importante na medida em que estes se constituem como alicerces dos conhecimentos e das 
competências a desenvolver posteriormente, nos níveis de ensino subsequentes”. 

 
Esta posição encontra fundamento em Lerbet (1992), quando este autor afirma que o saber é um 
intermédio entre a informação e o conhecimento. Se voltarmos ao quadro 10.1. podemos verificar 
que os saberes básicos mapeados se constituem como interface para a construção continuada de 
conhecimento. Porém, atentemos no que refere Sá-Chaves (2005b): 

 
                                                 
4 ME (2006) – Melhoria das condições de aprendizagem no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Cf. www.portugal.gov.pt 
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“ (…) constata-se que não é pela simples existência e disponibilização da informação que ficam 
garantidas as condições de construção de conhecimento, quer singularmente por cada pessoa, 
quer pelas sociedades em processos colectivos mais ou menos organizados e formalizados. O 
que medeia essa transformação e que se encontra no cerne da questão do desenvolvimento é 
a capacidade de apropriação e de interpretação crítica da informação, de modo a que esta se 
possa inscrever nos quadros de referência e, ao fazê-lo, os reoriente à luz dos contributos que 
a própria informação possa veicular e suscitar” (Sá-Chaves, 2005b: 8). 

 
Assim, parece que o âmago da questão se encontra, ainda, na consciencialização e auto-implicação 
do aprendente, não bastando a disponibilização da informação. 
Neste sentido, parece ser no religar destes diferentes pressupostos que se desenha a nova 
natureza epistemológica destes saberes e, como já referimos em pontos anteriores, que se 
coadunam com a perspectiva de Perrenoud (1999) de saber em acção ou saber em uso.  
Com efeito, se parece haver um relativo acordo entre as diversas instâncias quanto ao conjunto de 
saberes básicos a desenvolver ao longo da escolaridade obrigatória, então a questão pode ser 
colocada de um ângulo diferente, encontrando-se relacionada com os professores a quem cabe a 
promoção e o desenvolvimento desses saberes básicos.  
A promoção e desenvolvimento de tais saberes e competências pressupõe que os professores 
estejam preparados para adequar a sua acção às necessidades e motivações dos seus alunos, o 
que também exige um perfil de competência profissional mais complexo. É neste contexto que 
todos os olhares se concentram nos professores, ampliando a abrangência do seu papel, 
pedindo inovações, “desejando que reconstruam valores e certezas que a sociedade desmoronou, 
pedindo que renovem os seus conhecimentos ao ritmo que a sociedade de informação impõe” 
(Formosinho, 2002a: 10). 
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10.2. As novas competências dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
Para enfrentar as condições de incerteza e de constante mudança, e no sentido de que cada um 
possa desenvolver-se integralmente, exige-se ao cidadão o desenvolvimento de um conjunto de 
saberes básicos que, mutuamente comprometidos, se tornam condição sine qua non para o 
exercício pleno da sua cidadania. Esta convicção é legitimada pelos numerosos estudos e 
relatórios, mas também pelos contributos que emergiram no desenvolvimento do presente estudo. 
Em traços gerais, este conjunto de fontes releva a importância de competências gerais e 
transversais que permitam continuar a aprender, a reflectir criticamente e, consequentemente, a 
adaptar-se a novas situações, em cenários caracterizados pela instabilidade, incerteza e 
complexidade. Porém, os saberes referenciais e competências específicas também são essenciais 
ao exercício da profissão. Refere Sá-Chaves (2007)5 que: 

 
(…) Há na docência questões que são próprias e apelam a competências transversais a todas 
as áreas científicas e outras que se auto-determinam nas características epistemológicas dos 
saberes próprios de cada área científica. Umas e outras são elementos constitutivos do perfil 
identitário daquilo que, hoje, se pode entender por “ser professor”. 

 
Considerando, tal como Carneiro (2001), inviável a utopia do aprendente solitário, o educador 
assume hoje um papel de maior relevo. Neste início de século, todos parecem estar de acordo 
quanto ao acréscimo de exigências feitas à escola e, consequentemente, aos professores. É 
também esta a ideia que é reforçada pelos questionários e entrevistas que realizámos no âmbito 
deste estudo. É esperado que estes tenham as competências necessárias para assegurarem 
aprendizagens de qualidade aos seus alunos, sendo legítimas as elevadas expectativas sociais 
devido à relevância da educação, enquanto direito universal que assiste a cada cidadão. A primazia 
atribuída à dimensão humana emerge nos diversos contributos que informam este estudo, pelo 
que se pressupõe que a qualidade das relações interpessoais se constitua como suporte ao 
desenvolvimento humano, numa época marcada pelos exponenciais avanços tecnológicos.   
É neste quadro que todos os olhares se voltam para o professor, dele se exigindo um perfil de 
competência profissional que permita desenvolver nos alunos aprendizagens de qualidade, 
socialmente úteis e legitimadas e que, de forma geral, lhes permita continuar a formar-se ao longo 
                                                 
5 Sá-Chaves, I. (2007) – Construção de conhecimento e desenvolvimento humano: uma abordagem (multi)referencial 
(notas da conferência). Encontro “Diálogos sobre a docência em Psicologia”, Centro de Convenções da UNICAMP. 
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da vida. Como se pode verificar no enquadramento teórico deste estudo, as diversas propostas 
avançadas não nos permitem falar de “novas” competências, mas de um conjunto articulado que, no 
contexto actual, permite múltiplos rearranjos, possibilitando ao professor ajustar a acção às 
contingências e desafios emergentes. Ou seja, uma competência reflexiva para e na acção.  
Assim, com intenção de (re)pensar um conjunto de competências essenciais ao perfil profissional do 
professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico, relembramos outra das questões que orientou a 
investigação: 
 

 
2. Quais e qual a natureza das novas competências dos professores responsáveis, no 

exercício da sua profissão, pelo desenvolvimento dos saberes básicos dos alunos (ao nível 
do 1.º CEB)? 

 

A informação recolhida encontra-se referida no quadro 10.2. e, à semelhança do ponto anterior, 
procuramos cruzar os contributos provenientes: 
 

• Da revisão de literatura; 

• Dos professores, na qualidade de ex-alunos da Universidade de Aveiro, através dos 
questionários que nos fizeram chegar; 

• Das supervisoras (institucional e cooperantes) que, através das entrevistas, veicularam 
um acervo considerável de opiniões e/ou sugestões relativas às questões principais em estudo. 

 

Revisão de literatura 
Referencial teórico 

Estudo empírico 
Referencial emergente 

 

 Questionários Entrevistas 
Cidadania Cidadania 

Postura ética 
Responsabilidade social 
Participação activa 
Cultura humanística 

Cidadania  
Valorização do património 
envolvente 
 

Cidadania 
Intervenção cultural 
 

Espírito 
crítico/Reflexão 

Reflexão Reflexão 
Meta-reflexão 

Reflexão crítica e informada 

Relação com o 
Outro 

Trabalho de equipa 
Colaboração 
Cooperação 

Colaboração com os 
intervenientes nos processos 
educativos 

Competências interpessoais 
Colaborar com os Outros 

Comunicação Competências comunicativas Competências comunicativas Competências comunicativas 
Domínio de uma Língua 
Estrangeira 
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Literacias 
tecnológicas 

Competências em TIC 
 

Competências em TIC 
 

Competências em TIC 

Conhecimento 
profissional 

Conhecimento profissional 
 
a) Conhecimento conteúdo 
b) Conhecimento 
pedagógico conteúdo 
c) Conhecimento 
pedagógico geral 
d) Conhecimento 
aprendentes 
e) Conhecimento contextos  
f) Conhecimento fins, 
objectivos e finalidades 
educacionais 
g) Conhecimento de si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura geral  

Conhecimento profissional 
 
a) Conhecimento conteúdo 
b) Conhecimento 
pedagógico conteúdo 
c) Conhecimento 
pedagógico geral 

 
**Competências de 
organização e gestão de 
sala de aula 
**Competências 
comunicativas 
**Competências de 
articulação e integração 
curricular 
**Competências em TIC 

 
d) Conhecimento 
aprendentes 
 

Conhecimento profissional 
 
a) Conhecimento conteúdo 
 

**Saberes teóricos 
disciplinares 

 
b) Conhecimento 
pedagógico conteúdo 
c) Conhecimento 
pedagógico geral 
 

**Competências 
comunicativas 
**Domínio da Língua 
Materna 
**Competências em TIC 

 
d)  Conhecimento 
aprendentes 
e) Conhecimento contextos  

 
Cultura geral 

Aprender a 
aprender 

Aprender a aprender - Aprender a aprender 

Consultadoria Organização, administração e 
gestão escolar 

- Organização, administração e 
gestão escolar 

 
Quadro 10.2. Competências dos professores: visão transversal dos contributos teóricos e emergentes 

 

As propostas avançadas através do referencial teórico, bem como os contributos emergentes dos 
questionários e entrevistas (referencial emergente) são variadas, nem sempre existindo coerência 
na terminologia utilizada. No entanto, numa visão transversal ao quadro 10.2. reforçamos as ideias-
chave que se constituíram como eixos centrais para compreender a nova natureza das 
competências do professor:  

 

• A imprescindibilidade da reflexão crítica e informada (por saberes e valores) nos 
processos de tomada de decisão; 

• A importância do conhecimento profissional (nas suas múltiplas dimensões) para o 
desenvolvimento de práticas curriculares adequadas; 

• A promoção (e vivência) de práticas cidadãs inscritas no quadro da sociedade actual 
e dos instrumentos reguladores tais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem; 
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• A capacidade de se relacionar com o Outro, numa perspectiva de cooperação e 
colaboração, numa leitura intercultural e solidária; 

• A capacidade para aprender a aprender (…). 

 
De forma genérica, estamos perante um conjunto de contributos que privilegia competências gerais 
e transversais (por exemplo, as competências de reflexão, de cidadania e de aprendizagem ao 
longo da vida), mas também de um conjunto de conhecimentos teóricos e destrezas específicas 
essenciais ao desenvolvimento dos processos de ensino/aprendizagem. 
Encontrando-se assente num ideal de cultura humanística, base da construção de ambientes de 
aprendizagem mais solidários e fraternos, parece ser este o mais adequado para a promoção e 
desenvolvimento dos saberes básicos dos alunos.  
Observando o quadro 10.2 constatamos que estamos perante um referencial de competências que, 
à semelhança do ponto anterior, reúne numa tríplice dimensão as dimensões saber, saber-fazer e 
saber-ser. Trata-se também de uma nova natureza epistemológica da competência profissional que, 
deixando de estar exclusivamente centrada na dimensão saber e saber-fazer, para passar a 
valorizar a dimensão saber-ser no perfil de competência profissional do professor. Em nossa 
opinião, a valorização desta dimensão encontra-se ancorada na ideia de scaffolding6 muito 
divulgada nos estudos desenvolvidos por Vygotsky. Revisitamos esta metáfora que descreve o 
apoio/assistência por parte do professor aos processos de aprendizagem dos alunos para relevar 
que, neste processo de scaffolding, o tipo de relação estabelecida entre os alunos e o professor é 
fundamental ao cabal desenvolvimento das suas aprendizagens. Ou seja, a promoção de práticas 
curriculares que tenham em consideração: 
 

• A pessoalidade do aluno; 

• Os seus interesses e motivações; 

• O seu contexto de vida; 

• As suas necessidades e expectativas; 

• O desenvolvimento dos saberes básicos essenciais à sua cidadania (…) 

 
                                                 
6 Scaffolding é um termo utilizado na área da engenharia civil para referir a colocação de andaimes e outras estruturas 
que têm como função suportar temporariamente os trabalhadores enquanto a construção definitiva não está pronta.  

- 384 - 



PARTE TRÊS                                             APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO                   

CAPÍTULO DEZ                                                                                                   Discussão crítica da informação recolhida 

 
Um estudo desenvolvido recentemente no Chile (2008) acerca das competências essenciais para 
um ensino de excelência7 releva a importância das relações interpessoais e da promoção de um 
clima favorável para o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos.  De acordo com o estudo, 
trata-se de organizar um ambiente estruturado e estimulador da aprendizagem, ou seja, a 
capacidade para criar um bom clima de trabalho, gerindo o espaço e também as relações 
interpessoais com o objectivo de que os alunos se sintam motivados e interessados em aprender. 

No entanto, a dimensão saber-ser que subjaz ao perfil de competência profissional do professor vai 
para além da promoção de um ambiente de aprendizagem de raiz humanista, centrando-se 
também na promoção, desenvolvimento e vivência da cidadania (sua e dos alunos). Este 
compromisso ético e social é também uma das competências essenciais ao professor do século 
XXI. Trata-se de uma visão que percorre os diversos níveis sistémicos, isto é, de compromisso 
consigo mesmo e com a comunidade escolar e educativa da qual faz parte (nível micro) a um nível 
macrossistémico que aqui consideramos a sociedade-mundo. Como verificamos no quadro 10.2., 
as práticas de cidadania valorizam uma postura ética adequada aos valores subjacentes à 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma participação e intervenção responsável nos 
desafios colocados ou ainda práticas de sensibilização/valorização do património envolvente. Isto 
parece significar que as funções do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico deixaram de estar 
confinadas à sala de aula, tradicionalmente definidas como ensinar a ler, escrever e contar, 
passando a abranger também dimensões meso e macrossistémicas que, numa sociedade 
altamente globalizada, impõe outros saberes aos alunos, novas formas de aprendê-los e, 
consequentemente, outras maneiras de ensiná-los. É talvez esta consciencialização que legitima a 
importância atribuída aos saberes e competências de cidadania, espírito crítico/reflexão, 
comunicação, relação com o Outro e de conhecimento profissional. Uma nova natureza 
epistemológica do perfil de competência profissional do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico que 
é, concomitantemente, um perfil de cidadania: 

 
“A profissão docente apenas é entendível no pressuposto da possibilidade do desenvolvimento 
pessoal, social e humano. Ou seja, não é pensável fora das suas finalidades, relativamente ao 
compromisso entre Educação e Sociedade. Se a Educação se propõe, a Sociedade espera. E é 
nesta expectativa que as sociedades interpelam a Escola e interpelam os professores, 

                                                 
7 Cf. www.gestionescolar.cl  
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chamando-os ao compromisso social de transformação, de inovação e de renovação do 
contrato com o devir do mundo” (Sá-Chaves, 2007a)8. 

  
É nesse sentido que a escola precisa de se centrar cada vez mais na transformação dos indivíduos 
em actores sociais conscientes que, combinando uma identidade singular com o respeito pela 
diversidade cultural e social, construam uma liberdade de acção e uma noção de cidadania e 
responsabilidade abrangente, em prol da ideia de bem comum. Estamos convictas que a 
qualidade e a natureza das ambiências e culturas de formação podem contribuir de forma 
significativa para esta tomada de consciência.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Sá-Chaves, I. (2007a) – Construção de conhecimento e desenvolvimento humano: uma abordagem (multi)referencial 
(conferência). Encontro “Diálogos sobre a docência em Psicologia”, Centro de Convenções da UNICAMP. 
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10.3. As ambiências e culturas de formação e de supervisão 
 
 

As grandes mudanças que se observam e que marcam de incerteza todos os contextos de 
pensamento e de acção levam à necessidade de repensar a natureza da missão que a 
Universidade se propõe, quer na dimensão investigativa, quer formativa. É nesse sentido que Sá-
Chaves (2005)9 afirma que: 
 

“As grandes questões que, hoje, atravessam o mundo, pela sua conotação ética, e pelas 
implicações sociais que suscitam, exigem não apenas o aprofundamento das dimensões 
científica e tecnológica como factores e indicadores de progresso e de desenvolvimento mas, 
também, a sua discussão crítica à luz dos valores e dos direitos humanos, que possam garantir 
a dignidade de cada pessoa em particular e o desenvolvimento sustentável, quer dos suportes 
materiais para o desenvolvimento, quer dos bens imateriais tais como a generosidade, a 
equidade, a justiça e o bem comum”. 

 
 
Esta ideia traz à reflexão a qualidade das ambiências e culturas de formação que, conjugando as 
dimensões saber, saber-fazer e saber-ser, possibilitam o desenvolvimento pessoal e profissional 
dos cidadãos. Em conformidade com Sá-Chaves (idem, ibidem) isto significa: 
 

“ (…) Trazer aos programas de investigação e de formação, propostas mais ousadas de 
reflexão compartilhada, onde diferentes perspectivas epistemológicas (disciplinares), diferentes 
metodologias e diferentes autores possam ser dialecticamente convocados e articulados à luz 
de objectivos de maior abrangência, e de mais genérica compreensão das relações 
interpessoais, interinstitucionais e interculturais”. 

 
Ou seja, uma visão mais humanizada, reflexiva e crítica das ambiências e culturas de formação, 
enquanto instrumentos de mais e melhor cidadania para todos.  
De acordo com Campos (2000), o quadro legal existente em Portugal aponta para uma visão do 
professor como profissional, pelo que os programas de formação devem orientar-se no sentido de 
formar professores profissionais, capazes de responder eficaz, crítica e eticamente aos desafios 

                                                 
9 Sá-Chaves, I. (2005) – Cultura, Conhecimento e Identidade: Transdisciplinaridade e Formação Profissional 
(conferência). VI Simpósio em Filosofia e Ciência Universidade e contemporaneidade: produção do conhecimento e 
formação profissional. UNESP, Campus de Marília. 
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emergentes. Abrangente, a perspectiva de Campos (2000) remete para os princípios e 
características paradigmáticas das ambiências e culturas de formação que podem potenciar sua a 
qualidade, pelo que recordamos a terceira questão orientadora desta investigação: 
  

 
3. Quais os princípios e características paradigmáticas dos sistemas de formação que se 

julgam potenciar a qualidade da formação de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico? 
 
 
Os contributos resultantes da revisão de literatura e dos instrumentos através dos quais se 
operacionalizou o estudo empírico, permitiu-nos obter alguns indicadores acerca das características 
paradigmáticas que podem ser lidas em dois sentidos. Por um lado, em termos analíticos, isto é, 
considerando-as gerais à formação inicial de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Por outro, 
em termos ecológicos, tomando-as como indicadores da formação disponibilizada e vivenciada na 
Universidade de Aveiro pelos participantes no estudo empírico. 
Um olhar atento ao quadro 10.3. torna possível a explicitação de uma arquitectura de ideias – 
cidadania, pessoalidade, interpessoalidade, profissionalismo, integridade e equilíbrio – que 
deveriam, na nossa perspectiva, sustentar os projectos educacionais, em cada novo século. 
 
 

Revisão de literatura 
Referencial teórico 

Estudo empírico 
Referencial emergente 

 

 Questionários Entrevistas 

Pessoalidade 
Valorização da pessoalidade do 
formando 
 

Importância da 
pessoalidade 

Valorização da 
pessoalidade 

Relação com o Outro 
Valorização da relação 
interpessoal 

Relação interpessoal Valorização da 
afectividade aos 
processos de 
desenvolvimento 

Científica 

Valorização da formação 
científica e sua relação 
com os contextos de 
prática 
 

Formação 

Didáctico-
Pedagógica 

Valorização de uma sólida 
formação científica, académica, 
pedagógica e didáctica, de matriz 
integradora 
 

Valorização da vertente 
pedagógico-didáctica  
(conhecimento 
pedagógico de conteúdo) 
 
 

Valorização de uma 
sólida formação 
científica e didáctica 
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Reflexiva  
Importância da 
reflexividade-crítica 
 

Ecológica 

Valorização de uma abordagem 
formativa de natureza crítico-
reflexiva e ecológica 

Valorização da reflexão 
crítica, de matriz 
ecológica 
 

Valorização da 
abordagem ecológica 
 

Cidadã  Promoção de práticas cidadãs - 
Valorização da 
(trans)formação; 
Promoção de práticas 
cidadãs 

Abordagem 
formativa 

Outros 
aspectos - 

Valorização do 
desenvolvimento de 
metodologias de 
investigação; 
Aprender a aprender 

Aprender a aprender 

 
Quadro 10.3. Características paradigmáticas das ambiências e culturas de formação: visão transversal aos 

contributos teóricos e emergentes 
 
Retomando os contributos do enquadramento teórico e os contributos emergentes (sistematizados 
no quadro 10.3), enumeramos alguns princípios/ características paradigmáticas considerados 
fundamentais ao desenvolvimento de práticas formativas de qualidade. 
 

• A valorização da pessoalidade 

 

A valorização da pessoalidade é um dado transversal ao referencial teórico e referencial emergente 
do estudo empírico (cf. quadro 10.3), assumindo grande relevância para o desenvolvimento pessoal 
e profissional do formando. Como refere Machado (2004): 

 

“A educação visa, sobretudo, a pessoalidade, e pessoalidade é uma ideia maior, que engloba a 
de cidadania. O âmbito da cidadania é o da igualdade perante a lei, a articulação entre o 
pessoal e o colectivo. A ideia de pessoalidade é a da diferença, que todos buscamos (…)” 
(Machado, 2004). 

 
Assim, a formação em vez de ser encarada como um fim em si mesmo, deve ser perspectivada 
como um dos meios fundamentais para o desenvolvimento integral da pessoa e da própria 
humanidade. 
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• A valorização da interpessoalidade/ relação com o Outro 

 

A valorização da interpessoalidade/relação com o Outro é também um dado transversal ao 
enquadramento teórico e às emergências do estudo empírico, tal como se pode observar no quadro 
10.3.  
A possibilidade de convivência interpessoal é garantida pelas competências comunicacionais que 
permitem a negociação das relações na construção dos significados, na confiança, na capacidade 
de argumentação, no cultivo permanente de relações de solidariedade, de respeito mútuo, de 
proximidade e de afectividade como é referido nas entrevistas pelas supervisoras. Assim como a 
escola, também as instituições de formação de professores precisam de situar mais a sua atenção 
na formação pessoal, na expressão de Touraine (1997), tornando-se “escola do sujeito”.  
É fundamental a percepção da existência de demandas individuais e de grupo, valorizando-se a 
diversidade cultural e tentando construir instrumentos eficazes para a comunicação interpessoal, no 
sentido da intercompreensão. 
Esta dimensão não se esgota na construção de um clima favorável entre as pessoas, remetendo-
nos ainda para as questões da importância do Outro na construção de conhecimento ou, como 
refere Sá-Chaves (2000), efeito multiplicador do diverso. 

 

• A valorização de sólida formação científica e didáctico-pedagógica 

 
Outro dado transversal ao referencial teórico e ao referencial emergente é o reconhecimento de que 
a formação inicial de professores deve assentar numa sólida formação científica e didáctico-
pedagógica. Ou seja, numa primeira dimensão, o professor trabalha com uma pluralidade de 
saberes já definidos e produzidos e que constituem parte insubstituível do repertório de informações 
de que deve dispor para o exercício de sua profissão. De entre estes destaca-se, inicialmente, um 
conjunto de saberes que lhe proporcionam condições de leitura do mundo nos múltiplos olhares que 
a ciência desenvolve. Trata-se, de forma genérica, dos saberes disciplinares teóricos. São estes 
saberes situados na confluência das teoria da Educação, da Pedagogia e de ciências como a 
Sociologia, a Psicologia, a Antropologia, a Filosofia, a História, a Política, a Linguagem, as Ciências 
Sociais e da Natureza, que permitem exemplificar algumas áreas do conhecimento nas quais o 
futuro professor, sem ser profissional numa área específica, deve ter iniciação. A sua familiarização 
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com esses conteúdos, na perspectiva da inter e transdisciplinaridade, capacita-o para proceder à 
leitura do mundo no qual vive e actua.  
No entanto, e como recorrentemente demos conta no capítulo oito, os professores consideram 
fundamental o desenvolvimento de destrezas didácticas, ou seja, do conhecimento pedagógico de 
conteúdo. É nesse sentido, que a formação inicial deve disponibilizar uma série de oportunidades 
para que o futuro professor desenvolva saberes específicos da sua profissão, nomeadamente no 
que se refere ao campo específico da sua prática curricular e da organização e gestão pedagógica 
propriamente ditas. São os saberes que caracterizam e fundamentam os processos de ensino-
aprendizagem, as suas teorias, as suas determinações legais e particularmente o conjunto de 
saberes necessários à gestão educacional, entendida como a organização do trabalho em termos 
de planificação, coordenação, acompanhamento e avaliação nos sistemas de ensino e em 
processos educativos escolares e não escolares, que devem constituir objecto de reflexão por parte 
das instituições de formação face às características das sociedades actuais, em geral, e ao público 
escolar, em particular.  

 

• A valorização da epistemologia da prática 
 
Privilegiar o ângulo da acção como vector epistemológico de análise do fazer quotidiano do 
professor significa focalizar o profissional na sua praxis, destacando a sua relação essencial com o 
saber situado em contexto vivencial e pedagógico-didáctico. Significa igualmente compreender os 
processos de aprendizagem como interacções de sujeitos em contexto de cognição situada. Trata-
se de uma função mediadora de construção de saberes junto de outros sujeitos em processos de 
formação que, de modo reflexivo, têm acesso à informação tornando-se igualmente sujeitos 
transformadores. A prática pedagógica na formação inicial de professores assume uma função 
eminentemente de construção de conhecimento profissional, objectivando os processos de 
aprendizagem para a emancipação social e profissional do professor, razão pela qual a 
experienciação em contextos de intervenção é considerada uma mais-valia. 
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• A valorização dos contextos e das transições ecológicas nos processos de 
desenvolvimento  

  
De forma genérica, parece tratar-se de um conjunto de princípios definidores de uma filosofia que, 
indo além dos aspectos técnicos da prática (embora valorizando-a), procura abranger questões de 
ordem ética, de cidadania, de cultura, contribuindo para uma formação mais abrangente, com maior 
potencial formativo e sentido transformador. Esta constatação parece ser também válida aos 
próprios referenciais de saberes básicos dos alunos e das competências que estruturam o perfil 
profissional do professor, pelo que julgamos que estes princípios se adequam à formação inicial de 
professores. Dada a sua natureza, cabe-nos também salientar que devem ser tidos em 
consideração nas adequações das Licenciaturas em Ensino às propostas que Bolonha sugere.  
Assim, além de uma forte aposta na sua formação científica e didáctico-pedagógica (competências 
profissionais específicas), torna-se imprescindível desenvolver nestes profissionais um conjunto de 
competências gerais e transversais, como a reflexão, as estratégias para aprender a aprender e a 
cidadania. Esta é uma ideia muito divulgada no referencial teórico que enquadra este estudo, sendo 
também transversal ao estudo empírico.  
Cruzando a informação dos dois referenciais considerados, observa-se uma grande coerência nos 
princípios e características paradigmáticas que se julgam potenciar a qualidade da formação. Cabe-
nos ainda referir que esta formação não pode ser desligada quer dos novos saberes básicos que 
hoje os estudos reconhecem como essenciais ao perfil de cidadania dos alunos, quer dos saberes e 
das novas competências que se exigem ao professor com vista a um desenvolvimento integrado 
desse mesmo perfil. 

 
• A valorização da reflexão como eixo estruturador do pensamento e da acção 

profissional 

 
A abordagem reflexiva é reconhecida nos dois referenciais (teórico e emergente) como uma 
característica fundamental na formação de professores. Aliás, os mecanismos de desenvolvimento 
de competências de reflexão são apontados pelos professores inquiridos como uma mais-valia ao 
cabal exercício das suas funções profissionais, permitindo-lhes pensar as práticas e empreender 
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novas direcções sempre que se justifique, num processo de consciencialização alargada e 
progressiva acerca da sua acção e intervenção profissional.  

 
• A valorização da cidadania 

 
As transformações profundas que a sociedade tem vindo a sofrer nas últimas décadas têm 
desafiado as concepções e práticas de educação para a cidadania. Ao que parece, esta nova 
cidadania requer um novo tipo de cultura educativa e de formação: uma cultura que entrelace as 
dimensões saber, saber-fazer e saber-ser. Esta ideia emerge no enquadramento teórico e também 
no estudo empírico (nomeadamente nas entrevistas), pelo que as questões relacionadas com a 
transformação de concepções e de práticas dos futuros professores é encarada como uma nova 
tendência da formação no âmbito alargado da sua cidadania.  
Ao longo deste estudo, fomos constatando que estas concepções e práticas configuram um novo 
entendimento do conceito de cidadania, o que é bem visível nos próprios referenciais de saberes 
básicos e competências de alunos e de professores. É a esta luz que os sistemas de formação 
devem repensar os seus planos de estudo, mas sobretudo as linhas estratégicas de acção que lhe 
estão subjacentes. 
O referencial teórico que legitima este estudo aponta para a necessidade de humanizar as 
ambiências formativas, no sentido de que estas promovam e desenvolvam no formando um 
conjunto de saberes e competências cognitivas, éticas e de acção susceptíveis de o capacitar para 
participar nos processos de tomada de decisão, contribuindo para a melhoria da qualidade dos 
contextos sociais onde vive e trabalha.  
No entanto, os diversos contributos (referencial teórico e referencial emergente) acerca do 
desenvolvimento de competências de cidadania, éticas e sociais, se desvinculados de uma prática 
consentânea conduzem à sensação de que se trata de mais teoria. É nesse sentido que à 
formação inicial de professores se pede uma vivência efectiva da palavra que se professa, 
promovendo esse exercício quotidiano como ambiência e cultura de formação, e possibilitando 
também ao futuro professor essa experienciação em contexto de prática curricular. Ou seja, uma 
integração e um compromisso entre o discurso e a acção, uma condição imprescindível à 
aprendizagem significativa e à coerência identitária do futuro professor. 
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Porém, esta demanda não se pode considerar totalmente emergente. Se nos reportamos ao 
contexto português, a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) regista, no artigo 2.º, que a 
educação deve organizar-se tendo em vista: 
 

“O desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos e a formação de 
cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários”.  

 
No mesmo documento legal, no artigo 3.º, explicitam-se os princípios de organização do sistema 
educacional, que deve ter como finalidades: 
  

“Contribuir para a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da personalidade, 
da formação do carácter e da cidadania, assim como assegurar o respeito à diferença, mercê 
do respeito pelas personalidades e pelos projectos individuais de existência”. 

 
Trata-se de uma legítima preocupação em valorizar o ser humano, tomando-o como ponto de 
partida para as acções educativas, ao mesmo tempo que se procura valorizar a solidariedade, a 
tolerância, a inter-ajuda, o respeito pelo Outro, elementos constitutivos da noção de cidadania plena 
evidenciando, portanto, um equilíbrio na dupla preocupação de formação pessoal e social. 
Compreender e reflectir sobre estas culturas de formação emergentes, é “ensaiar respostas para os 
desafios de um projecto civilizacional que se deseja genuinamente emancipatório”10. 

 
 
Em síntese, é possível constatar que as características paradigmáticas que a investigação vem 
apontando como essenciais à promoção e desenvolvimento de práticas formativas de qualidade são 
as mesmas (de forma genérica) que os professores inquiridos (na qualidade de ex-alunos) e os 
supervisores entrevistados (institucional e cooperantes) referem.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Notas de apresentação do 3.º Encontro de Investigação e Formação “Educação para a Cidadania e Culturas de 
Formação”, Escola Superior de Educação de Lisboa (2005) (cf. http://www.eselx.ipl.pt/cied/3_Encontro/)  
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10.4. Regulação curricular da formação inicial de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
na Universidade de Aveiro 
 
 
Com vista a uma reflexão aprofundada, retomamos alguns dos indicadores que fomos evidenciando 
nos pontos anteriores, merecendo-nos destaque a quarta questão específica de investigação, de 
natureza meta-reflexiva, que relembramos: 
 

4. Quais os contributos desta reflexão para a: 

4.1. Melhoria da qualidade da formação de professores do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico? 

4.2. Regulação curricular da formação inicial para este nível de formação na 
Universidade de Aveiro no processo de continuidade/transição que a Universidade Portuguesa 
atravessa? 
 
 
A visão positiva acerca das ambiências formativas e supervisivas vivenciadas na Universidade de 
Aveiro remete-nos, em primeira instância, à importância de contextos estimulantes na promoção e 
desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, valorizando a formação científica e 
didáctico-pedagógica dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, numa perspectiva de 
cidadania. Os participantes neste estudo partilham a ideia de que ambiências dessa natureza 
contribuem para o desenvolvimento de um conjunto de valores, atitudes, conhecimentos, 
capacidades e competências que, ajustadas a cada contexto, permitem ao profissional agir de forma 
adequada a situações educativas singulares. Tal como já vimos anteriormente, também o perfil de 
formação destes profissionais se religa numa tríplice dimensão, integrando as dimensões saber, 
saber fazer e saber ser. Com efeito, professores e supervisores não perspectivam os processos de 
supervisão da formação como meras estratégias de avaliação das aprendizagens, embora tenham 
consciência da dimensão avaliativa que lhes está subjacente.   
Assim, parece haver coerência entre aquilo que é preconizado pela investigação e as práticas 
formativas/supervisivas desenvolvidas na Universidade de Aveiro, salvaguardadas 
naturalmente as sugestões de melhoria e a reflexão sobre os constrangimentos encontrados como 
novas oportunidades de desenvolvimento pessoal, profissional e institucional.  
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Os professores, na qualidade de ex-alunos, e os supervisores inquiridos consideram fundamental 
um maior diálogo entre a instituição de formação e a escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico, o 
que é recorrentemente referido pelos primeiros quando propõem uma dimensão experiencial mais 
alargada da disciplina de Prática Pedagógica (supervisionada). Esta interacção possibilitaria 
também reaferir conteúdos desenvolvidos em diversas disciplinas, nomeadamente nas áreas 
de Língua Portuguesa, de Matemática e de Necessidades Educativas Especiais, o que demonstra a 
preocupação com o desenvolvimento de saberes teóricos referenciais que permitam aos alunos “ler” 
e intervir no mundo, como também preocupações de ordem ética e social que se prendem com as 
questões de uma escola para todos e, por isso, também de garantir a todos o desenvolvimento de 
um conjunto de saberes básicos.  
No processo de continuidade/transição que a Universidade Portuguesa atravessa, este estudo 
permitiu confirmar um conjunto de princípios que, independentemente da marcação 
histórica, parecem constituir um eixo para a regulação curricular da formação inicial de 
professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Esta constatação advém principalmente dos 
indicadores emergentes nos questionários e, em grande parte, confirmados pelas entrevistas. 
Princípios como a valorização da pessoalidade do formando, a promoção da reflexão intencional 
como condição para a acção consciente e responsável, a possibilidade do formando experienciar 
contextos diversificados, assumindo novos papéis e funções, a aposta numa sólida formação 
científica e didáctico-pedagógica numa perspectiva de cidadania, a valorização da relação 
interpessoal e de práticas colaborativas na construção de conhecimento são alguns dos aspectos 
que colocam as ambiências de formação/supervisão como suportes ao desenvolvimento integral do 
futuro professor, numa dimensão que, indo além da socialização, encontra fundamento nas 
tendências da Complexidade ao sugerir que a possibilidade de transformação do sujeito. 
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Introdução 

 
Tomando como referência o enquadramento teórico e os dados emergentes no estudo empírico, 
relevam-se alguns dos pressupostos que, pela sua pertinência, nos parecem de realçar: 

  

• A importância de conceber a formação de professores como um processo dinâmico 
e na qual a formação inicial constitui apenas parte do diferenciado processo global e contínuo de 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

• A necessidade de considerar e integrar a conceptualização da formação inicial de 
professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico nas perspectivas que fundamentam os processos de 
mudança e inovação, de modo a desenvolver competências indispensáveis aos processos de 
formação ao longo da vida. 

• No que se refere aos princípios que sustentam as perspectivas de construção de 
conhecimento, adoptar uma perspectiva de construção e (re)construção conjunta de saberes, 
através de procedimentos de reflexão partilhada, integrados numa perspectiva crítica que procura 
soluções não standard para os problemas complexos que as situações configuram (Sá-Chaves, 
1994). 

• Contemplar os princípios da epistemologia da prática, conducentes à construção 
de conhecimento e ao desenvolvimento profissional, a partir da análise crítico-reflexiva da 
praxis (Schön, 1983). 

 
Assim, com o presente capítulo pretendemos apresentar as considerações finais do estudo, tendo 
como referência o seu objectivo geral, atentando também nos contributos advindos das questões 
específicas de investigação.   
Trata-se de um processo que procura religar os diversos contributos e as compreensões daí 
decorrentes, atribuindo também relevo ao desenvolvimento pessoal dos investigadores principais. 
É nesse sentido que cabe também neste capítulo a identificação de alguns aspectos que se 
constituíram como limitação ao desenvolvimento do estudo e onde se projecta também um conjunto 
de sugestões que, na senda deste trabalho, podem constituir um ponto de partida para 
investigações futuras.  
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11.1. Considerações finais 

 
Na obra O fim das certezas, Prigogine (1996) acusa a ciência moderna de estar contra a natureza, 
ao negar a complexidade e o devir do mundo em nome de um mundo cognoscível e eterno, ditado 
por um pequeno número de leis simplistas e imutáveis.  
O enigma contemporâneo reside no facto de que a natureza opera, quase sempre, fora do âmbito 
da previsibilidade, já que é um sistema dinâmico: as leis da natureza adquirem, então, um 
significado novo, não tratando mais de certezas, mas sim de probabilidades (Prigogine, 1996). 
Passado e futuro deixam de ser absolutos, e um e outro são chamados para a construção do tempo 
presente1. Os conceitos de imprevisibilidade, irreversibilidade, contingência e probabilidade marcam 
de forma decisiva as sociedades actuais, o mundo contemporâneo caracteriza-se pela 
complexidade em diversos planos e pela fragmentação dos antigos alicerces institucionais. Essa 
complexidade pede visão múltipla sobre aspectos específicos, locais e plurais que compõem o 
quadro, agora efémero e instável, da sociedade, do indivíduo e das suas convicções.  
É este o contexto que parece sustentar a necessidade dos alunos, enquanto cidadãos, 
desenvolverem um referencial de saberes básicos que, nas condições da presente sociedade, lhes 
permitam agir e reagir de forma adequada, reflectida e crítica. É neste sentido que à escola, e em 
particular aos professores, são também colocados novos desafios, sendo estes confrontados com 
novas formas de aprender (suas e dos alunos) e consequentemente novas maneiras de ensinar. 
Considerando a estreita ligação entre as duas premissas referidas, e no âmbito deste estudo, 
coloca-se uma questão fulcral que já enunciámos na parte inicial deste trabalho: 

 
Como formar professores cujas competências assegurem o desenvolvimento 
integral dos (novos) saberes considerados estruturantes para todos os cidadãos 
abrangidos pela escolaridade básica (1.º ciclo)? 

 
Nos tempos actuais, nenhuma caracterização das funções da Educação parece mais adequada do 
que a associação da mesma à formação do cidadão, à construção, ao desenvolvimento e à 
vivência da sua cidadania.  

                                                 
1  Silva, A.A. (2005) – E ele acende as estrelas In Portfolio “Há palavras que nos beijam”, disciplina Cultura, 
Conhecimento e Identidade (1.ª edição do Curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica, ano lectivo 04/05), 
Universidade de Aveiro: Aveiro. 
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Nos mais variados países, e em diferentes contextos, a Educação para a Cidadania tornou-se um 
ideário, uma premente necessidade e um princípio cuja legitimidade não parece inspirar qualquer 
dúvida. As propostas de saberes básicos a desenvolver pelos alunos, bem como as competências 
exigidas aos professores constituem, elas mesmas, perfis de uma nova cidadania. 
Nesse sentido, fundamentar uma proposta de formação inicial de professores do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico pressupõe identificar diversos pilares sobre os quais se efectua o quotidiano da sua 
formação, ou seja, os conteúdos que caracterizam esse campo científico e os profissionais que lhe 
dão efectividade, ou seja, uma dimensão teórica que lhe dá sustentação e a dimensão prática do 
seu acontecer, por referência ao conjunto de saberes básicos dos alunos e ao perfil de competência 
profissional do professor. 
Considerando estas duas vertentes de forma integrada, essa compreensão aponta para o 
desenvolvimento de competências profissionais para uma praxis transformadora, dirigida à 
emancipação profissional e humana dos formandos. 
No sentido de aprofundar o conhecimento acerca dos sistemas de formação e dos perfis de 
profissionalidade de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, apresentamos uma leitura global 
dos contributos provenientes da revisão de literatura, bem como das emergências do estudo 
empírico, considerando três níveis de implicação: conceptual, institucional e pessoal. 

 
11.1.1. Do nível conceptual / visão macro 

 
Relativamente ao primeiro nível de leitura, de impacto conceptual, relembramos que este:  

 
“(…) pressupõe um contributo em duas áreas do conhecimento: a supervisão da formação de 
professores e a caracterização da escolaridade básica no que se refere às competências dos 
professores e aos perfis de cidadania dos alunos, bem como para a compreensão 
actualizada dos pressupostos para a formação de professores” (In CONTEXTUALIZAÇÃO DO 

ESTUDO). 

 
As grandes transformações que caracterizam as sociedades actuais requerem “o empenhamento e 
a participação responsável e fundamentada de todos os cidadãos na vida comunitária local, 
regional, nacional e global e o seu compromisso com o bem comum” (Tomaz, 2007: 343). Para 
enfrentar as condições de incerteza e de constante mudança, e no sentido de que cada um possa 
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desenvolver-se integralmente, exige-se ao cidadão o desenvolvimento de um conjunto de saberes 
básicos que, comprometidos, se tornam condição sine qua non para o exercício pleno da sua 
cidadania. Esta convicção é legitimada pelos numerosos estudos e relatórios que, em traços gerais, 
relevam a importância de competências gerais e transversais que permitam continuar a aprender, a 
reflectir criticamente e, consequentemente, a adaptar-se a novas situações, em cenários 
caracterizados pela instabilidade, incerteza e complexidade. Conforme alguns contributos advindos 
de relatórios de empregadores (sistemas de trabalho) é pedido ao profissional um conjunto de 
competências que, num curto período de tempo, não se torne obsoleto.  
É neste enquadramento que todos os olhares se voltam para o professor, dele se exigindo um perfil 
de competência profissional que permita desenvolver nos alunos aprendizagens de qualidade, 
socialmente úteis e que, de forma geral, lhes permita continuar a formar-se ao longo da vida. Como 
se pode verificar, as propostas avançadas por diversos estudos não nos permite falar de “novas” 
competências, mas de um conjunto articulado que, no contexto actual, permite múltiplos rearranjos, 
possibilitando ao professor ajustar a acção às contingências e desafios emergentes. Privilegiam-se, 
neste sentido, competências gerais e transversais, mas também um conjunto de conhecimentos e 
destrezas (conhecimento profissional) essenciais ao desenvolvimento dos processos de 
ensino/aprendizagem. Releva-se o papel atribuído às competências de reflexão crítica e às 
estratégias de aprender a aprender, bem como à cultura humanística que deve estar na base da 
construção de ambientes de aprendizagem mais solidários e fraternos.  
Estabelecendo entre si uma simbiose, quer o perfil do aluno, quer o perfil do professor, parecem 
contemplar um conjunto de saberes e competências comuns como: 

 
• Aprender a aprender; 

• Competências comunicativas; 

• Competências interpessoais; 

• Competências de pensamento crítico; 

• Competências em TIC; 

• Conhecimentos disciplinares teóricos; 

• Competências de cidadania. 
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Constata-se que o conjunto referencial de saberes dos alunos se aproxima 
epistemologicamente do conjunto de competências requeridas ao professor, o que constitui 
uma emergência no estudo empírico se tivermos em consideração a herança positivista que 
coexiste ainda hoje em dia. Trata-se de saberes e/ou competências que todos os cidadãos devem 
harmoniosamente desenvolver e, por isso, cabe-nos também ressalvar que o nível de 
desenvolvimento e aprofundamento de tais saberes e/ou competências é variável em função da 
maturação dos sujeitos e dos contextos de formação e de intervenção nos quais interagem.  
Ainda assim, em ambos os casos, e não descurando a importância dos conhecimentos teóricos 
(dimensão saber), a natureza dos conjuntos identificados direcciona-se para a acção no 
contexto da “era planetária” (Morin, 2004), o que parece estar em acordo com alguns estudos já 
mencionados (cf. capítulo dois). 

É neste pressuposto, segundo o qual a natureza dos perfis do aluno e do professor se aproximam 
epistemologicamente, que faz sentido repensar as lógicas e dinâmicas da sua 
formação/supervisão. Podemos concluir que esta terá como principal missão o desenvolvimento 
de competências que, em cenários de imprevisibilidade e mudança, permitam ao professor agir 
responsavelmente e, nesse sentido, a imprescindibilidade do desenvolvimento de competências 
reflexivas e para aprender a aprender. No entanto, a sua formação não pode ser desligada quer dos 
saberes básicos que hoje os estudos reconhecem como essenciais ao perfil de cidadania dos 
alunos, quer dos saberes e competências que se exigem ao professor com vista ao 
desenvolvimento integrado desse mesmo perfil. 
Neste contexto, assiste-se hoje à valorização de um conjunto de princípios que, pela sua 
natureza, parecem mais adequados ao desenvolvimento integral do futuro professor: 

 
• A valorização da pessoalidade; 

• A valorização da reflexão como eixo estruturador do pensamento e da acção 
consciente; 

• A valorização dos contextos e das transições ecológicas ao desenvolvimento;   

• A valorização de sólida formação científica e didáctico-pedagógica; 

• A valorização de uma epistemologia da prática; 

• A valorização da relação interpessoal e de práticas colaborativas. 
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Trata-se de um conjunto de princípios gerais e transversais à formação e que centram as 
estratégias de supervisão não apenas nos aspectos técnicos da prática (embora valorizando-a), 
como procuram abranger questões relacionadas com a dimensão saber ser, de ordem ética, social 
e de cidadania, ganhando assim um maior potencial formativo e transformador.  
Assim, os processos de supervisão, também considerados estratégias de formação, são entendidos 
neste estudo como formas de acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento do formando 
nas suas múltiplas dimensões, criando condições para a sua progressiva autonomia.   

 
11.1.2. Do nível institucional / visão meso 

 
No que diz respeito ao segundo nível de implicação, de natureza institucional, recordamos que:  

 
“(…) pressupõe um contributo reflexivo no processo de supervisão curricular e nos possíveis 
reajustamentos na formação de profissionais (para este ciclo de escolaridade) na Universidade 
de Aveiro numa perspectiva de gestão curricular flexível e continuada” (In CONTEXTUALIZAÇÃO 

DO ESTUDO)”. 

 
Como já referimos, este estudo de caso desenvolveu-se no âmbito da supervisão da formação de 
professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, pelo que julgamos pertinente reflectir acerca da 
qualidade da formação destes profissionais, na Universidade de Aveiro.  

O programa de formação da Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, bem como as 
linhas orientadoras que lhe subjazem, parecem consentâneas com as tendências paradigmáticas da 
complexidade que nos enquadramentos teórico (parte I) e metodológico (parte II) tivemos 
oportunidade de fundamentar e evidenciar.  
São diversos os indícios que, através dos questionários aplicados aos ex-alunos, bem como as 
entrevistas realizadas aos professores supervisores responsáveis pela orientação e 
acompanhamento dos formandos ao nível da Prática Pedagógica, nos permitem avançar com a 
visão positiva e actualizada da formação desenvolvida nesta instituição, não obstante alguns 
desajustes identificados. Ao nível da formação académica, parece ser fundamental rever 
conteúdos ao nível da Língua Portuguesa (principalmente métodos de iniciação à escrita/leitura), 
bem como aferir os conteúdos das disciplinas de Necessidades Educativas Especiais e de Ética. No 
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que respeita ao desenvolvimento de destrezas didácticas, a visão geral parece ser coerente: há 
que investir nas disciplinas de Didáctica (principalmente Língua Portuguesa e Matemática), 
relacionando-as com as aprendizagens que acontecem no tempo do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
Contudo a ideia mais recorrente é a disponibilização de mais oportunidades de prática curricular, 
com supervisão institucional mais frequente ao longo do processo. 
Estes aspectos merecem-nos atenção, uma vez que a maioria dos professores inquiridos já tiveram 
oportunidade de experienciar, sob sua responsabilidade, os contextos de prática, interessando-nos 
particularmente aceder às suas representações acerca dos contributos da formação inicial para o 
seu desempenho na escola.  
Se nos situarmos num ponto de vista quantitativo, os questionários relevaram três perspectivas de 
formação que se coadunam com os pressupostos teóricos segundo os quais uma formação de 
matriz crítico-reflexiva e ecológica, sustentada numa sólida formação científica, se revela mais 
adequada às exigências que, hoje em dia, a sociedade coloca aos profissionais.  
É neste esforço de compreensão contextualizada que o conjunto de princípios mapeados quer no 
enquadramento teórico, quer no referencial emergente, em termos gerais, nos permitem reforçar a 
importância de características paradigmáticas que, numa visão integrada, parecem responder 
melhor, ás exigências que as sociedades actuais colocam aos professores. Assim, as práticas 
formativas nesta Universidade são essencialmente reconhecidas por valorizarem: 
 

• A pessoalidade do formando; 

• A promoção de competências de reflexão, em todas as suas dimensões e 
modalidades; 

• O desenvolvimento de metodologias de investigação como suporte ao 
desenvolvimento pessoal e profissional; 

• A aposta numa sólida formação científica; 

• A oportunidade na experienciação de contextos diversificados de prática pedagógica 
(supervisionada).  

 
Relativamente a este último aspecto, ao nível da formação inicial de professores, a Prática 
Pedagógica supervisionada assume-se como “o verdadeiro coração da formação”. A informação 
recolhida através de questionário corrobora essa ideia, razão pela qual os professores consideram 
fundamental que a formação aposte no desenvolvimento de competências ao nível das destrezas e 
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processos didácticos, remetendo-nos para a dimensão conhecimento pedagógico de conteúdo e no 
desenvolvimento de competências de investigação. 
É a vivência desta etapa que vai possibilitando, gradualmente, a experienciação de momentos 
relacionados com a profissão, com autonomia crescente, de forma supervisionada e assistida. É 
neste sentido que a maioria dos ex-alunos e supervisores inquiridos considera que a supervisão da 
formação deve contribuir para o desenvolvimento no futuro professor de um conjunto de valores, 
atitudes, conhecimentos, capacidades e competências que, ajustadas a cada contexto, permitam 
responder de forma adequada a situações educativas singulares, mas também acompanhar e 
orientar o processo de desenvolvimento do formando nas suas múltiplas dimensões, criando 
condições para a sua progressiva autonomia e emancipação.  
No entanto, a formação não se apresenta como um trajecto linear e, por isso, identificámos alguns 
constrangimentos que os professores, na qualidade de ex-alunos, situaram preferencialmente ao 
nível do desenvolvimento dos processos de ensino/aprendizagem (integração de alunos com 
dificuldades, a gestão de incidentes críticos e a organização e desenvolvimento de situações 
didácticas, a par da avaliação das aprendizagens dos alunos). A dimensão em que os professores 
sentiram menos constrangimentos foi ao nível da dimensão relacional, o que nos leva a inferir que 
uma relação com os colegas do núcleo de estágio e respectivos supervisores pode ser facilitadora 
de um desenvolvimento pessoal e profissional mais sustentado e humanizado.  

No entanto, são as entrevistas aos supervisores que melhor permitem compreender as práticas de 
Supervisão desenvolvidas na Universidade de Aveiro. De forma geral, as suas representações 
permitem-nos enquadrar as práticas supervisivas num quadro integrador, como sugere Sá-Chaves 
(2002), valorizando-se basicamente os mesmos princípios subjacentes à formação, em geral: 

 
• Valorização da pessoalidade; 

• Valorização da experienciação diversificada de contextos e de transições ecológicas; 

• Valorização da reflexão crítica e informada; 

• Valorização de competências interpessoais; 

• Valorização de práticas de cidadania; 

• Valorização de sólida formação científica e pedagógico-didáctica; 
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• Valorização da cultura humanística. 

 
Pelos discursos perpassam ainda a ideia da importância de uma supervisão não standard (Sá-
Chaves, 2002), ajustada aos contextos (pessoais e sociais do formando), embora não descurando 
os eixos estruturantes do plano de formação. 
Em síntese, percebe-se uma linha de coerência que religa os três eixos deste estudo: novos 
saberes básicos dos alunos, perfil de competência profissional do professor e formação, numa 
matriz que, por ser de complexidade, possibilita a construção de novos sentidos para os desafios 
que se colocam, em geral, e aqueles que Bolonha representa para a Universidade de Aveiro, em 
particular.  
 
11.1.3. Do nível pessoal / visão micro 

 
Novembro de 20042.  
Cada um fazia-se acompanhar de suas circunstâncias pessoais e profissionais, pelos seus medos, 
pelas suas expectativas. Ao entrar pela primeira vez naquela sala de reuniões, entrava também 
comigo uma multidão. Senti-me, estranhamente, mais acompanhada. Senti, por instantes, o peso da 
minha pouca idade…  
Ao longo do ano, e principalmente nos seguintes, percebi que aquelas pessoas eram como 
espelhos. Espelhos capazes de iluminar uma alma opaca. Espelhos capazes de transformar. 
Espelhos capazes de dar de si3. 
O ponto de partida foi comum: a primeira edição do curso de Doutoramento de Base Curricular em 
Didáctica. Os caminhos, indubitavelmente diferentes, foram-se fazendo entre plataformas de saber 
e não-saber. Durante muito tempo, fui acompanhada por uma canção de Sérgio Godinho que ilustra 
fielmente o que foi para mim este percurso. Com ele, cantei muitas vezes:  
 
 
 
 
 

                                                 
2 Início do Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. 
3 A metáfora adaptada de Agualusa, J. (2004) – O vendedor de passados. Lisboa: Dom Quixote. 
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 Entro 
naquilo que fora se chama por dentro 

buscando o caminho que há-de ir dar ao centro 
deixando as saudades e o medo lá fora 

e agora? 
Que vejo? Que faço? 

Que passo eu não vou dar em falso 
até ao que se chama chegada 
porque é tudo e quase nada… 

  E furo 
sem saber por onde encontro o que procuro 
e a luz que era a luz é agora um rio escuro 
e dou-me à torrente e o corpo desarvora 
e agora? 
Que agarro? Que agito? 
Que grito 
eu não vou dar aflito 
até ao que se chama chegada 
porque é tudo e quase nada… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

Sinto 
que a cabeça é quase como um labirinto 
em que cada rua tem um nome indistinto 

em que cada escolha é feita sobre a hora 
e agora? 

Que sigo? Que temo? 
Que rumo? 

Eu tacteio e presumo 
até ao que se chama chegada 
porque é tudo e quase nada… 

 

E perto 
do centro de mim há um portão entreaberto 
e tenho pela frente o monstro a descoberto 
a fera que eu guardo e guarda o que em mim mora 
e agora? 
Que encaro? Que enfrento? 
Que alento 
me empurra para o centro 
até ao que se chama chegada 
porque é tudo e quase nada… 

 

Tratou-se sempre de desafio, talvez a melhor palavra para caracterizar este percurso que não 
esperava fazer tão cedo. Mas… aqui estou a dar conta dos impactes que foram rompendo as 

crostas do meu convencimento4.  
Senti-me perdida, assaltada pela pergunta constante que faço eu aqui? Estava tudo a acontecer 
depressa demais. Senti-me confusa, tal era o espelhamento provocado pelas aulas da disciplina 
“Conhecimento, Cultura e Identidade” – Epistemologia da Complexidade, Complexidade Sistémica, 
teoria da modelização, Princípio do Terceiro Incluído, expanded vision, entre outros, passaram a 
fazer parte de um discurso que, pouco a pouco, fui tentando assimilar. Muitas vezes, tive dificuldade 
em escrever, em colocar no papel aquilo que pensava ou aquilo que julgava “ir descobrindo”. 
Faltavam-me palavras que desconhecia. Escrever, actividade da qual gosto particularmente, não 
era mais uma iluminação. Assim, optei por tornar também minha, a convicção de Praia (2004)5 de 
que “a construção de conhecimento é uma paciente persistente”.  

                                                 
4 Praia, J. (2004). Notas do Seminário “Epistemologias científicas, epistemologias pessoais. Ontologias e zonas de 
fronteira”, dinamizado no âmbito do Ciclo “Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina Cultura, 
Conhecimento e Identidade – 1.ª edição do Curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: 
Universidade de Aveiro. 
5 Praia, J. (2004). Notas do Seminário “Epistemologias científicas, epistemologias pessoais. Ontologias e zonas de 
fronteira”, dinamizado no âmbito do Ciclo “Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina Cultura, 
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Revisito lentamente as sessões do 1.º ano do curso de Doutoramento, todas as reuniões da Rede 
de Cooperação Científica da qual faço parte, a multiplicidade de oportunidades que tive para 
aprender em conjunto com a Professora Idália, os momentos informais com os colegas. Muitas 
vezes, deram-me a mão, disseram-me coisas bonitas, ouviram-me e souberam também abanar-me 
no momento certo. Um vertiginoso jogo de visões que possibilitou (re)construções, 
aprofundamentos, ampliações, saltos epistemológicos, metamorfoses, tal como é referido por Sá-
Chaves (2004).   
Entre muitas pesquisas, muitas e muitas horas de leituras e (re)leituras, de procura de sentidos, foi 
assim que o projecto de investigação se foi desenvolvendo, ora com avanços, ora com paragens e 
recuos, desenhando um trajecto não linear. Pelo meio, um turbilhão de emoções e razões (Caraça, 
2005)6, levou-me até outros lugares. Congressos, colóquios, seminários. Pessoas novas. Outras 
vivências e aprendizagens.  
No entanto, foi a passagem pela escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico, e a oportunidade de viver a 
minha profissão com os meus pequenos alunos, que trouxe a este estudo de Doutoramento um 
outro sentido, ainda que perpassado por muitas inquietações e dúvidas:  
 

“(…) - "fui colocada!"(…). Fiquei contentíssima... até tomar consciência do que este desafio 
poderia significar para mim: o inevitável atraso da entrega da tese de doutoramento. No 
entanto, e depois de ouvir algumas pessoas que prezo (onde incluo a Professora Idália que 
pacientemente me orienta), decidi (não sei se bem ou mal) ACEITAR! Eu queria voltar a sentir 
borboletas no estômago...” (Silva, A.A., 2007)7 

 

Na escola fui-me apercebendo daquilo que teoricamente já tinha estudado, de que já não basta que 
os alunos aprendam a ler, a escrever e a contar e foi por isso que, em jeito de inauguração do blog, 
escrevi estas palavras: 
  

“Quem se permitir ao deslumbre, que entre na nossa sala, pé ante pé... ou que entre pelo nosso 
blog. Entre! E que entrando se deixe percorrer pela fantasia que, tantas e tantas vezes, invade 

                                                                                                                                                    
Conhecimento e Identidade – 1.ª edição do Curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: 
Universidade de Aveiro. 
6 Praia, J. (2005). Notas do Seminário “Compreender as emoções, amar as razões”, dinamizado no âmbito do Ciclo 
“Espelhamento, interrogação e metamorfose”. Disciplina Cultura, Conhecimento e Identidade – 1.ª edição do Curso de 
Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
7 Silva, A.A. (2007) – Primeiro, foram as borboletas no estômago. In Blog da turma Q, EB1 de Eirol (disponível em 
http://eb1_eirol_q.blogs.sapo.pt/2008/02/)  
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estas nove estrelinhas e quem gosta da profissão de "ser-se professor". Que entre, avisado do 
burburinho que paira no ar... quase sinónimo de ENTUSIASMO! (…) Por enquanto, acho 
essencial que os príncipes e as princesas tomem consciência de que passa por eles aprender! 
Ninguém o fará na sua vez (…) De facto,  o importante, a par de ler, escrever e contar, é 
aprender a aprender e a usar o pensamento crítico, sabendo fazer uso das múltiplas 
formas que revestem a comunicação.     
Porém, a minha preocupação neste momento é que os alunos façam do "aprender a ser" um 
verdadeiro hino... Aprendizagem a que, como pessoas e profissionais, temos de 
prestar particular atenção. As crianças "governarão" o mundo de amanhã, mas HOJE já são 
cidadãs. Educá-las na escola para a cidadania é importante, mas educá-las NA cidadania é 
imperioso” (Silva, A. A., 2008)8 

 

Na escola tomei outra consciência, talvez mais realística, da importância de promover e desenvolver 
saberes básicos como aprender a aprender, aprender a desenvolver o espírito crítico e aprender a 
ser. Estas compreensões, construídas também em função do desenvolvimento deste estudo de 
Doutoramento, foram partilhadas com os pais dos alunos que tentei sempre envolver nos processos 
de aprendizagem. Também eles parecem reconhecer que o papel do professor não se restringe ao 
ensinar a ler, escrever e contar. Assim, no final do ano lectivo, alguém colocava este comment no 
blog: 
 

“Fez um trabalho muito bom, fez mais do que o seu trabalho. Mais do que professora atenta aos 
pequenitos, foi amiga, tratou-os tão bem, deu-lhes espaço, deu-lhes tempo, apertou-os, puxou 
por eles, deixou-os ser quem eram e ajudou para que se tornassem melhores (…)” (M)9. 

 
Estar na escola possibilitou-me também compreender a importância da construção de um clima 
relacional pautado pela afectividade como suporte à aprendizagem dos alunos e à sua auto-
implicação na sua aprendizagem, mas também à nossa própria aprendizagem enquanto pessoas e 
profissionais:  

 
“(…) Em primeiro lugar, queria dizer-vos que foi muito bom fazer parte da vossa caminhada e 
terem-me deixado entrar na vossa vida. Lembro-me de tantos episódios e, por isso, a fotografia 
fixou alguns momentos... (…) Rimos, conversamos, cantamos, dançamos, jogamos, choramos, 

                                                 
8  Silva, A. A. (2008) – As nove estrelinhas. In Blog da turma Q, EB1 de Eirol (disponível em 
http://eb1_eirol_q.blogs.sapo.pt/2008/02/).  
9  M – Comentário ao post “Foi tão bom conhecer-vos”. In Blog da turma Q, EB1 de Eirol (disponível em 
http://eb1_eirol_q.blogs.sapo.pt/18180.html).  
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chateamo-nos e aprendemos uns com os outros. A nossa sala passou também a ser a sala de 
todos os pais e irmãos, das dúvidas e dos questionamentos. (…) Por tudo o que me fizeram 
viver, o meu maior agradecimento. Foi, sem dúvida, uma experiência que me fez crescer como 
pessoa e profissional. Obrigada pelas vossas palavras, pelas prendinhas e, sobretudo, por 
serem as estrelinhas que são. Estou convicta de que continuarão a brilhar... (…).” (Silva, A.A., 
2008)10 

 

A experiência na escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico veio ainda possibilitar a vivência das muitas 
funções que os professores são chamados a desempenhar, permitindo-me compreender as razões 
que muitos destes profissionais invocam para justificar o desinvestimento na sua formação, 
nomeadamente ao nível da formação avançada. Tenho clara percepção da dificuldade que senti, 
particularmente este ano, para conjugar a escola e a finalização da dissertação. Volto a escrever: as 
interrogações foram muitas, persuasivas, intimidantes. Muitas vezes abandonei o caminho traçado 
em mapa, muitas vezes abandonei-me a mim própria (quem sabe a outros?). Cedi ao cansaço, 
desisti momentaneamente. Porém, tenho consciência de que fiz o caminho que me foi possível. 
Segundo Alarcão (1997), cada ser humano trilha o seu próprio percurso de formação, fruto do que é 
e do que o contexto vivencial lhe permite que seja, fruto do que quer e do que pode ser.  
Quase a finalizar este percurso indagativo, devo dizer que, ainda com todos os constrangimentos, a 
oportunidade de fazer este trabalho de investigação foi muito importante para o meu 
desenvolvimento pessoal e profissional. Tenho a convicção de que me tornei uma pessoa melhor e, 
concomitantemente, uma professora mais atenta aos modos de fazer aprender. Subtil metamorfose 
que não se deve somente à informação que a frequência de um Doutoramento de Base Curricular 
como este possibilitou, mas sobretudo pelas oportunidades de, em contextos diversificados, assumir 
novos papéis e diferenciadas funções.  
Uma das experiências mais prazerosas, e em que mais aprendi, foi quando tive a possibilidade de, 
nos anos lectivos de 2004/05 e 2006/07, ser monitora da disciplina “Teoria e Prática Curricular”11. 
Aprendi novos conteúdos e reaprendi outros, aprendi a diversificar estratégias para “prender o 
público”, aprendi técnicas para sistematizar a informação disponibilizada, aprendi procedimentos 
para monitorizar em tempo útil as aprendizagens dos alunos, aprendi a avaliar trabalhos de grupo e 

                                                 
10  Silva, A.A. (2008) – Foi tão bom conhecer-vos. In Blog da turma Q, EB1 de Eirol (disponível em 
http://eb1_eirol_q.blogs.sapo.pt/18180.html)  
11 Da responsabilidade científica da Professora Doutora Idália Sá-Chaves. 

- 412 - 

http://eb1_eirol_q.blogs.sapo.pt/18180.html


PARTE QUATRO                                                                                      RELIGANDO E ABRINDO OUTRAS POSSIBILIDADES 

CAPÍTULO ONZE                                                                 Considerações finais, limitações do estudo e sugestões 

 
frequências. Porém, aquilo que mais aprendi, com todas as palavras tornadas acção, foi a 
perspectivar e cuidar do formando como pessoa.  
A Rede de Cooperação Científica “Novos saberes de todos os cidadãos no século XXI, novos 
desafios à formação de professores”12 foi outra belíssima experiência de investigação, de partilha, 
de fraternidade e de apoio incondicional ao Outro. Um conjunto de pessoas, com percursos 
pessoais e profissionais distintos, de localidades também geograficamente diferentes. Na voz de 
Tim, “de Bragança até Lisboa”, no caso da Rede “de Bragança até ao Brasil”. Além das naturais 
aprendizagens relacionadas com as linguagens, os usos, costumes e tradições de cada lugar, as 
interacções com todas estas pessoas constituíram-se como momentos de profunda reflexão, de 
constante reformulação dos meus pontos de vista, de constante incentivo para prosseguir. Para 
além das reuniões presenciais onde se discutiam os projectos de investigação, seus avanços e 
paragens, onde se trocavam informações diversas, o certo é que a Rede soube desde logo 
apropriar-se das vantagens das tecnologias, nomeadamente a Internet. Com efeito, parece ter sido 
a supervisão e gestão cuidadas e atentas da coordenadora que fizeram com que a Rede se 
tornasse um espaço acolhedor. Continuámos a utilizar a Internet como forma de trocar informações, 
mas começámos a utilizar também o telefone – estava criada uma relação de afecto entre todos.  
Além dos assuntos relacionados com as teses de cada um, passámos às preocupações, ao desejo 
de “parabéns”, ao saber se a pessoa já tinha recuperado a voz… Multiplicámos os sucessos, as 
alegrias e todas as coisas boas. Dividimos as ansiedades, as tristezas e todos os momentos menos 
bons.  
Outra experiência interessante foi participar nas reuniões de reflexão de alguns núcleos de Prática 
Pedagógica, ao longo do ano lectivo de 2006/07, sob supervisão da Mestre Ana Rodrigues, agora 
na qualidade de ex-aluna. Pude compreender como é que as perspectivas teóricas subjacentes ao 
modelo de formação e de supervisão desta Instituição se concretizavam. Muitas vezes, no meu 
caderno de observação escrevia “Isto remete para o princípio da consciencialização! Isto remete 
para o princípio da transformação!”. Continuei a crescer como pessoa e profissional, alargando a 
minha visão das possibilidades criativas que podem revestir os processos de ensino/aprendizagem. 
Lembro-me de uma situação em particular e que, volvidos dois anos, recuperei este ano: a mistura 
de cores primárias para obter cores secundárias utilizando pintarolas! É um pequeno exemplo que 
diz dos tempos e espaços para aprender e, sobretudo, que ilustra bem o princípio do efeito 

multiplicador do diverso (Sá-Chaves, 2000).  
                                                 
12 Coordenação científica da Professora Doutora Idália Sá-Chaves. 
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Posso então escrever que as aprendizagens foram muitas, adquirindo sentido a metáfora da 

mercearia13 que, em 2004, escrevi e da qual retomo algumas partes: 
 

Sou uma comerciante que tem uma pequena mercearia. Na porta da mercearia há uma 
tabuleta. Um dia, vi-te entrar.  
Olhaste em volta e perguntaste a sussurrar: “Tantos frascos! Para que servem?” 
É que nesta mercearia vendiam-se pozinhos de imaginação, de ponderação, de empenho, de 
inspiração…  
Apressado, quiseste saber quanto custava cada um dos frasquinhos. Eram de “graça”... 
Quiseste um bocadinho de cada um deles. Coloquei tudo num pacotinho... e dei-te.  
Lembro-me que disseste: “Coube tudo aqui? Coube tudo neste pacote?” 
Sim – respondi-te. É que nesta mercearia não se vendem frutos… 
Apenas sementes! 

 
Esta metáfora retrata bem o espírito que animou esta investigação enquanto processo de 
construção de conhecimento. No meu caso, posso dizer que esta construção ocorreu em diferentes 
tempos e espaços, em diferentes situações e tendo como protagonistas um conjunto de pessoas a 
quem, genericamente, agradeço no início deste trabalho. A imbricada rede que organiza a 
dissertação, com múltiplos pontos de ancoragem, é fruto de uma reflexão alargada. Ou, como 
escrevi anteriormente, alicerça-se em fazer germinar as sementes e cultivá-las.  
Sinto-me feliz (e orgulhosa!) por ter aceite este desafio que, em Agosto de 2004 enquanto lia 
“Equador”, a Professora Idália me propunha ao telefone: “Ana Filipa, Sou Idália Sá-Chaves, sabe 
quem sou? Pois bem, queríamos fazer-lhe um desafio…”.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 Silva, A. A. (2004) – “Aqui não se vendem frutos” (reflexão sobre a intervenção semanal de J.D.). In Portfolio Quando 
for grande quero ser professorinha. Prática Pedagógica. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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11.2. Limitações do estudo 
 
 
As principais limitações do estudo têm a ver com aquelas que habitualmente são atribuídas aos 
estudos de caso. Ou seja, o seu carácter particularístico e as dificuldades de extrapolar a reflexão 
para outros contextos de formação. Não obstante os contributos reflexivos acerca das filosofias 
emergentes e das estratégias formativas e supervisivas para a melhoria da sua qualidade, esta 
limitação deixa em aberto a importância de estudos semelhantes sobre outros modelos em outras 
instituições, no sentido de obter uma visão mais aferida e alargada. 
Do ponto de vista da sua modelização, outra das limitações que nos parece relevar é não terem sido 
ouvidos, através de entrevista, os professores das disciplinas que o estudo veio a revelar mais 
susceptíveis de reformulação curricular pelos licenciados inquiridos. O seu ponto de vista, à 
semelhança do que aconteceu com as supervisoras na disciplina de Prática Pedagógica 
supervisionada, teria por certo enriquecido os pontos de vista sobre as razões e fundamento das 
abordagens didácticas desenvolvidas. 
As dificuldades encontradas foram, sobretudo, ligadas à formação para a realização de um estudo 
em profundidade, tornando necessário um trabalho intenso quer na integração dos contributos 
teóricos num quadro conceptual coerente; quer na elaboração, validação e aplicação dos 
instrumentos seleccionados: o questionário e a entrevista. Os contributos do painel de peritos e de 
outros especialistas, nomeadamente na área das metodologias quantitativas, revelaram-se 
inestimáveis na superação destas mesmas dificuldades. 
Deste ponto de vista, podemos afirmar que as estratégias investigativas desenvolvidas foram, para 
além da sua finalidade imediata, de produção de conhecimento sobre uma dada realidade, 
verdadeiras estratégias formativas e de desenvolvimento das investigadoras implicadas no 
processo. Salientamos que a reduzida experiência profissional da investigadora principal, quer no 
que se refere à investigação, quer à prática profissional no 1.º Ciclo do Ensino Básico, constituiu por 
certo um factor relevante na abrangência da reflexão produzida. 

 

 

 

 

- 415 - 



PARTE QUATRO                                                                                      RELIGANDO E ABRINDO OUTRAS POSSIBILIDADES 

CAPÍTULO ONZE                                                                 Considerações finais, limitações do estudo e sugestões 

 

- 416 - 

11.3. Sugestões para investigações futuras 

 
Tendo em consideração o percurso profissional da investigadora principal, parece-nos interessante 
desenvolver estudos que visem identificar estratégias curriculares ao nível do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico que, de modo genérico, promovam e desenvolvam os saberes básicos dos alunos que este 
estudo permitiu reflectir e sintetizar. Paralelamente, aprofundar-se-ia os programas de formação no 
sentido de desenvolver competências nos professores que, em contexto profissional, ajudassem os 
seus alunos no desenvolvimento desse mesmo referencial de saberes. Sugerimos, de igual modo, a 
realização de estudos desta natureza em outros contextos de formação. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DO CURSO  

DE LICENCIATURA EM 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO  

I. INTRODUÇÃO  

1.1. Constituição da Comissão   

A subcomissão de avaliação dos Cursos de Formação de professores em 

Educação de Infância e em Ensino Básico (1º Ciclo), incumbida de avaliar o Curso de 

licenciatura em Ensino Básico (1º Ciclo) ministrado pela Universidade de Aveiro, foi 

constituída pelo presidente, Doutor Ermelindo Manuel Bernardo Peixoto, professor da 

Universidade dos Açores, e pelos vogais, Doutor Jorge Manuel Ávila de Lima, 

igualmente professor da Universidade dos Açores, que assumiram a condição de vogais 

académicos nacionais, a Doutora Júlia Oliveira Formosinho, professora da Universidade 

do Minho, que assumiu a condição de vogal não académico nacional, isto é, 

representante dos stakeholders, e Doutora Tisuko Kishimoto, professora da 

Universidade de São Paulo, que assumiu a condição de vogal académico estrangeiro. 

Secretariou a Subcomissão o Licenciado Celso Ferreira. Do anexo 1 ao presente 

relatório consta o curriculum vitæ resumido do presidente e de cada um dos vogais da 

subcomissão em apreço.  

1.2. Método de trabalho – a construção de uma grelha de avaliação  

As principais fontes de informação para o processo de avaliação externa são os 

Relatórios de Auto-Avaliação (RAA), apresentados pelas respectivas Comissão de 

Avaliação Interna, e a informação recolhida no de Curso das visitas efectuadas no 

âmbito deste processo por cada Comissão de Visita.  

A organização e avaliação da informação assim produzida foi realizada a partir 

dos catorze campos de apreciação aprovados pelo Conselho Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior (CNAVES). Estes campos de apreciação pretendem, no seu conjunto, 

avaliar cada Curso nos seus aspectos estruturais e funcionais, procurando compreender 
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nomeadamente a natureza da matriz conceptual subjacente ao perfil profissional visado, 

bem como as estratégias organizacionais e funcionais de gestão e regulação curriculares 

através das quais se intenta a sua concretização.  

Na primeira fase dos trabalhos da Comissão de Avaliação Externa dos Cursos de 

Formação de Professores em Educação de Infância e Ensino Básico (1º Ciclo) (CAE), 

com vista à organização e regulação global do processo, estabeleceu-se que os 

objectivos principais da avaliação externa se inscrevem numa perspectiva de 

aprofundamento da qualidade educacional, particularmente, da qualidade da formação 

dos professores do 1º Ciclo do ensino básico e dos educadores de infância. Assim, o 

processo de avaliação externa visa incentivar culturas de reflexão crítica nas quais o 

cruzamento das dinâmicas institucionais internas aos próprios cursos e os contributos de 

olhares que lhes são exteriores, possa enriquecer a visão e permitir um processo 

gradualista de melhoria. 

Se a avaliação dos cursos se destina primordialmente a permitir uma melhoria 

progressiva do desempenho formativo das instituições, tal só será conseguido se a 

avaliação externa se constituir progressivamente na construção rigorosa de padrões de 

qualidade que, uma vez difundidos e estudados pelas instituições, possam ser utilizados 

como referencial. 

Assim, a primeira fase dos trabalhos da Comissão de Avaliação Externa foi 

dedicada à construção de uma Grelha de Avaliação específica para a apreciação destes 

Cursos.  

  

1.2.1. Dimensões de Avaliação, Áreas de Avaliação e Campos de Apreciação   

Na Grelha de Avaliação elaborada pela Comissão de Avaliação Externa dos 

Cursos de Formação de Professores em Educação de Infância e 1º Ciclo do Ensino 

Básico, os catorze Campos de Apreciação aprovados pelo Conselho Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (CNAVES) foram organizados em dois tipos de 

dimensões: as Dimensões Substantivas e as Dimensões Operacionais ou Adjectivas, 

cada uma das quais divididas em diferentes Áreas de Avaliação.    
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As Dimensões Substantivas incluem as seguintes Áreas de Avaliação: A) 

Missão Institucional e Organização, B) Docentes e Discentes, e C) Currículo e 

Formação. As Dimensões Operacionais (Adjectivas) incluem as seguintes Áreas de 

Avaliação: D) Infra-estruturas e Recursos e E) Relações com as Comunidades.  

Distribuídos pelas dimensões e áreas referidas, os catorze Campos de 

Apreciação definidos no âmbito deste processo de avaliação externa referem-se: à 

organização institucional (A1) e à gestão da qualidade (A2), na área da Missão 

Institucional e Organização; ao corpo docente (B1) e aos alunos (B2), na área dos 

Docentes e Discentes; aos objectivos do Curso (C1), ao plano de estudos (C2), aos 

conteúdos programáticos (C3) e ao processo pedagógico (C4), na área do Currículo e 

Formação; ao pessoal não docente (D1), às instalações e equipamentos (D2), aos 

Recursos financeiros (D3) e ao ambiente académico – apoio social (D4), na área das 

infra-estruturas e Recursos; e às relações externas e internacionalização (E1) e à 

empregabilidade (E2), na área das relações com as comunidades.  

Na página seguinte encontra-se um quadro sintetizando esta estrutura de 

avaliação. 
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1.2.2. Dimensões de Avaliação, Áreas de Avaliação e Campos de Apreciação 

– quadro síntese  

DIMENSÕES SUBSTANTIVAS 

ÁREA DE AVALIAÇÃO A 
MISSÃO INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO 

A.1. Organização Institucional 

A.2. Gestão da Qualidade 

ÁREA DE AVALIAÇÃO B 
DOCENTES E DISCENTES 

B1. Corpo docente 

B.1. Alunos (Procura, Sucesso Escolar) 

ÁREA DE AVALIAÇÃO C 
– CURRÍCULO E FORMAÇÃO 

C.1. Objectivos do Curso 

C.2. Plano de Estudos 

C.3. Conteúdos Programáticos 

C.4. Processo Pedagógico 

C.4 a. Processo Pedagógico – componente curricular 

C.4 b. Processo Pedagógico – componente de iniciação à profissão 

DIMENSÕES OPERACIONAIS (ADJECTIVAS) 
ÁREA DE AVALIAÇÃO D 

INFRAESTRUTURAS E RECURSOS 
D.1. Pessoal não docente 

D.2. Instalações e Equipamentos 

D.3. Recursos Financeiros 

D.4. Ambiente académico (Apoio Social) 

ÁREA DE AVALIAÇÃO E 
– RELAÇÕES COM AS COMUNIDADES 

E.1. Relações Externas e Internacionalização 

E.2. Empregabilidade 
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1.2.3. Parâmetros Criteriais e Indicadores de Apreciação dos Campos de 

Apreciação  

Para cada um dos campos de apreciação foram estabelecidos parâmetros 

criteriais (o número de parâmetros criteriais utilizados nesta avaliação ascendeu aos 

89), para cada um dos quais foram identificados indicadores de apreciação (o número 

de indicadores utilizado foi superior às duas centenas).   

Foram, ainda, definidos, para cada campo de apreciação, parâmetros criteriais 

nucleares, que funcionaram como organizadores da interacção entre todos os 

parâmetros implicados num mesmo campo de apreciação, tendo em vista a melhor 

fundamentação, caso a caso, das apreciações efectuadas com base nos respectivos 

indicadores.     

As apreciações descritivas da situação do Curso face aos indicadores visados na 

avaliação foram efectuadas com base numa escala gradativa, cujos níveis qualitativos 

apresentavam um número variável de categorias, de modo a ajustar, à natureza de cada 

parâmetro criterial, os conteúdos, necessariamente diferenciados, dos respectivos 

indicadores. Assim, apesar de a divisão da escala em quatro níveis qualitativos ser a 

dominante na grelha de avaliação dos parâmetros criteriais (Muito Favorável; 

Favorável; Desfavorável e Muito Desfavorável), na avaliação de alguns foi usada uma 

escala dicotómica traduzida apenas nos níveis de Favorável e Desfavorável.  

1.2.4. Classificação dos Campos de Apreciação  

Os diferentes campos de apreciação foram objecto de classificação, segundo os 

níveis da escala qualitativa incluída no Aditamento 1 ao Guião de Avaliação Externa 

(GAE) aprovado pelo Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES). 

A atribuição dos níveis de Excelente (A), Muito Bom (B), Bom (C), Suficiente (D) e 

Insuficiente (E) previstos no referido aditamento tem por base um referencial 

estabelecido para os diferentes campos de apreciação.  

A atribuição da classificação de cada Campo de Apreciação  tem como 

referencial os parâmetros criteriais, tendo em atenção especialmente os nucleares. 

Estes parâmetros criteriais nucleares funcionam como organizadores da interacção 
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entre todos os critérios de cada dimensão, de modo a permitir a fundamentação de cada 

decisão caso a caso. 

Os critérios que permitem atribuir uma classificação a partir da apreciação dos 

diversos

 
parâmetros criteriais são os seguintes:  

A – Excelente:  

Todos os parâmetros criteriais nucleares muito favoráveis  

e nenhum parâmetro criterial desfavorável. 

B – Muito Bom:  

Todos os parâmetros criteriais nucleares favoráveis  

e, pelo menos, um parâmetro criterial nuclear muito favorável. 

C - Bom: 

Nenhum dos parâmetros criteriais nucleares desfavorável. 

D – Suficiente: 

Apenas um parâmetro criterial nuclear desfavorável. 

E – Insuficiente: 

Dois ou mais parâmetros criteriais nucleares desfavoráveis 

  

Não obstante a existência dos referenciais mencionados, foi concedida à 

Subcomissão a prorrogativa de proceder aos ajustamentos julgados convenientes para 

atender às peculiaridades próprias do processo avaliativo de cada Curso, 

designadamente às condições existentes para a recolha da totalidade dos elementos 

indispensáveis à utilização daquele referencial, tal como previsto. A classificação dos 

diferentes Campos de Apreciação foi aferida e votada em reunião plenária da Comissão 

de Avaliação Externa dos Cursos de Formação de Professores em Educação de Infância 

e 1º Ciclo do Ensino Básico.   

1.3. Método de trabalho – o trabalho em subcomissão  

Após a primeira fase na qual se realizaram reuniões em plenário da Comissão de 

Avaliação Externa (CAE) coube a cada subcomissão reunir, visando os seguintes 

objectivos: 
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• Organizar o processo avaliativo referente aos cursos por cujos procedimentos 

de avaliação ficou responsável. 

• Aprofundar o conhecimento acerca dos instrumentos a utilizar. 

• Reflectir e consensualizar critérios de análise. 

• Preparar a leitura e análise individual dos relatórios de auto-avaliação.  

• Calendarizar e preparar as visitas às instituições, bem como os procedimentos 

de recolha de informação e gestão do processo avaliativo. 

• Apresentar os relatórios respectivos sujeitos a posterior apreciação.  

Na recolha e análise da informação sobre esta diversidade de campos de 

apreciação, pretendeu-se estabelecer um modo reflexivo e compreensivo elaborado 

através de uma visão múltipla, que se sustentou no cruzamento de diferentes pontos de 

vista de acordo com as imagens construídas quer pelos diversos interlocutores 

participantes directos no processo de formação (autoridades académicas, professores, 

alunos, funcionários e supervisores), quer num processo mais distanciado pelas 

entidades suas empregadoras e/ou outras, enquanto produtores externos de opinião. 

As reuniões parcelares com cada um destes corpos de formação, bem como a 

análise de conteúdo do relatório de auto-avaliação constituíram oportunidades para uma 

recolha e troca de opiniões que, em si mesmas, se revelaram como ocasiões de partilha 

formativa contextualizada nas experiências vivenciadas por cada interlocutor.   

1.4. Termos de referência das visitas institucionais  

Os termos de referência para as visitas institucionais enviados às universidades 

envolvidas neste processo de avaliação encontra-se no ANEXO 2. 

     

1.5. Agenda de actividades da Comissão de Visita  

A avaliação externa do curso mencionado decorreu entre os dias 12 e 15 de 

Abril do ano corrente na Universidade de Aveiro, tendo as diversas actividades com ela 

relacionadas, incluindo a apresentação de cumprimentos às autoridades académicas e a 

reunião final com as mesmas (destinada à divulgação das conclusões preliminares sobre 
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a visita), decorrido em diversos espaços da Universidade Aveiro tais como a Reitoria, o 

Centro Integrado de Formação de Professores (CIFOP), o Departamento de Didáctica e 

Tecnologia Educativa, entre outros. 

A visita da Subcomissão integrou diversos momentos. Procedeu-se à 

observação, in loco, das condições de funcionamento do Curso e da qualidade das 

instalações e demais meios materiais e humanos que lhe servem de suporte. Foram, 

ainda, observadas as condições de iniciação à prática profissional numa escola do 

primeiro ciclo do ensino básico localizada na cidade de Aveiro.   

Os outros momentos da visita, que ocuparam a parte mais substancial do 

programa da mesma (em observância, aliás, das normas emanadas da entidade 

responsável pela avaliação), destinaram-se à audição dos diversos actores intervenientes 

no Curso. Nestes momentos da avaliação, a informação recolhida pelos elementos da 

Comissão de Visita foi, essencialmente, de natureza discursiva, porque fundada nas 

representações daqueles que foram ouvidos.  

Nestes termos, foram realizadas as visitas, já referidas, aos contextos 

cooperantes e, assim também, às próprias edificações da Universidade onde o Curso é 

ministrado (as já aludidas instalações do CIFOP), sendo dada prioridade àquelas 

normalmente utilizadas pelos estudantes.  

Da programação da visita constou, igualmente, um espaço reservado à consulta 

dos elementos de informação que foram colocados à disposição dos membros da 

Comissão de Visita pelos responsáveis do Curso. Este momento do programa foi 

integralmente aproveitado pelos elementos da Subcomissão para analisarem os 

programas das disciplinas, os projectos de formação desenvolvidos, os trabalhos 

realizados em contexto de inserção na prática profissional e a natureza da investigação 

científica levada a efeito em domínios do saber relevantes para a formação ministrada 

no âmbito do Curso.  

Nas reuniões havidas com os actores já referidos, e que ocuparam a parte 

restante do programa da visita, a Comissão de Visita procedeu, na presença dos 

responsáveis institucionais e do Curso e, ainda, dos representantes dos estudantes, a 

uma reflexão e análise dos objectivos da avaliação (por ocasião da reunião inicial com 
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as autoridades académicas), esclareceu, na reunião com a comissão responsável pela 

respectiva elaboração, dúvidas e outros aspectos relacionados com o Relatório de Auto-

Avaliação (RAA), discutiu, entre outras coisas com os responsáveis do Curso, de 

departamento e das áreas e grupos disciplinares, os critérios de designação dos 

responsáveis das disciplinas e de coordenação científica e pedagógica daquelas e, a 

incidência da investigação realizada pelos docentes, a prática pedagógica, organização e 

funcionamento.   

Já com os estudantes, a Comissão de Visita avaliou o funcionamento do Curso e 

o envolvimento discente nas actividades de avaliação do mesmo, designadamente na 

elaboração do RAA. Os docentes do Curso foram, por sua vez, confrontados com 

algumas questões de natureza curricular, metodológica e avaliativa, decorrentes das 

finalidades e dos objectivos do projecto de formação visado.   

Com os cooperantes foram clarificadas questões inerentes à prática pedagógica 

dos alunos e à adequação profissional da formação ministrada no âmbito do Curso. Em 

relação a este último aspecto, foram, ainda, ouvidas algumas entidades externas à 

instituição, que se pronunciaram, igualmente, sobre o impacte do Curso na sociedade. 

Os elementos da Comissão de Visita reservaram, ainda, um espaço, amplamente 

anunciado durante a visita, destinado à recolha de informações adicionais sobre o Curso. 

Este espaço foi aberto à participação dos elementos da comunidade universitária que, 

não tendo estado presentes nas reuniões anteriores que lhes foram destinadas no 

programa da visita, ou que, não obstante a sua participação nas mesmas, entendessem 

dever fornecer, nesta oportunidade, aos elementos da Comissão de Visita, informações 

adicionais julgadas pertinentes para o processo de avaliação.  

O último acto da Comissão de Visita consubstanciou-se na apresentação verbal 

das conclusões preliminares da visita institucional, dirigida às autoridades académicas e 

aos representantes dos estudantes. A reunião em causa teve lugar no último dia da 

visita, sendo a única actividade programada para esse dia. 
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1.6. Breve resumo da avaliação  

Apresenta-se aqui um breve resumo da avaliação realizada salientando -se os 

aspectos mais importantes.  

AREA DE AVALIAÇÃO DA MISSÃO INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO   

Considera-se muito positiva a estratégia de integração do curso na instituição, e 

assim também a forma como a mesma facilita, através da sua organização interna, a 

inserção e o desenvolvimento do curso.  

A organização interna da investigação facilita claramente a progressão 

científica no domínio específico do curso e a relevância as provas académicas dos 

docentes do Curso, sendo evidente a existência de linhas e projectos de pesquisa 

relevantes.  

No Curso, é evidente o desenvolvimento e a implementação sistemática de 

práticas de auto-avaliação, através da utilização de inquéritos às disciplinas, entre 

outros processos que visam a auto-regulação do seu funcionamento, mas recomenda-se 

a revisão de alguns dos processos, quer no sentido de melhorar a qualidade e a 

adequação dos instrumentos de recolha de dados quer no de tornar mais visível para os 

diversos intervenientes que as suas respostas contam e que a opinião que manifestam 

tem consequências no plano das acções desencadeadas. Na evolução do curso foram 

tidos em conta os contributos decorrentes da avaliação externa anterior. 

O relatório de auto-avaliação apresentado mostrou-se bem organizado e, na 

globalidade, circunstanciadamente fundamentado, tendo sido evidenciada uma 

capacidade de diagnóstico da situação presente e de identificação dos caminhos que 

ainda falta percorrer. Recomenda-se maior participação dos alunos na elaboração do 

relatório de avaliação interna.  

AREA DE AVALIAÇÃO DE DOCENTES E DISCENTES   

O corpo docente do curso é bastante adequado em relação à formação 

académica, científica, adequação evidenciada por provas académica, projectos de 

investigação, publicações, oferta de formação complementar e pós-graduada, contactos 
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com a comunidade profissional. O curso beneficiará de uma maior presença de 

profissionais com experiência no primeiro ciclo de ensino básico. 

Verifica-se que a média de candidatura dos estudantes que ingressam no Curso é 

a mais elevada, sendo igualmente, significativo o número daqueles que o escolhem na 

primeira opção.  

Verificam-se, ainda, elevadas taxas de sucesso nas disciplinas do Curso, baixo 

índice de repetências, bem como o empenhamento dos alunos, em geral, na participação 

em actividades com ele relacionadas.  

AREA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO E FORMAÇÃO   

A Comissão de Avaliação Externa salienta que os objectivos do curso são claros 

e explícitos visando-se que sejam assumidos nas diferentes áreas curriculares. 

A clara utilização dos referenciais legais vigentes, tais como a Lei Quadro da 

Educação Pré-escolar e as Orientações Curriculares, em conjugação com os documentos 

internos produzidos aquando da criação da Licenciatura e do processo de acreditação do 

INAFOP, fundamentam, de forma adequada, o plano de estudos do Curso. Salienta-se, 

contudo, que o caminho da construção de um currículo integrador necessita de um 

processo continuado de concepção, desenvolvimento e consolidação.  

O plano curricular contempla disciplinas optativas algumas, das quais, do ponto 

dos estudantes, deviam ser obrigatórias, por troca com outras que poderiam transitar 

para o estatuto de optativas 

Os processos de avaliação utilizados pelos docentes são genericamente 

adequados, havendo diversidade de métodos e de ponderações atribuídas às diferentes 

componentes do trabalho dos alunos. Todavia, não parece existir, ainda, uma filosofia 

de conjunto sobre como avaliar esse trabalho, sendo desejável, por exemplo, encontrar 

formas de generalizar um maior envolvimento dos estudantes nos processos de 

avaliação das suas actividades, através de procedimentos de auto e de hetero-avaliação. 

O ambiente global do Curso é conducente à aprendizagem dos alunos, se bem 

que estes sintam que a estratégia expositiva do trabalho docente deveria ser menos 

utilizada. A promoção de uma atitude investigativa é um traço forte das estratégias de 

formação utilizadas, estando presente em algumas disciplinas do plano de estudos, mas 

parece recomendável a possibilidade de os alunos terem acesso a uma formação mais 
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sistematizada em princípios, métodos e técnicas de investigação, através de uma 

disciplina obrigatória 

A coordenação científica do curso é assegurada por órgãos próprios e pelos 

docentes mais qualificados para o efeito, os quais supervisionam os programas das 

disciplinas das respectivas áreas de responsabilidade. A coordenação pedagógica do 

curso também é assegurada por órgãos específicos e através de mecanismos que têm 

vindo a ser aperfeiçoados, designadamente, com a introdução recente da figura do 

Director de Curso.  

Os mecanismos que o plano de estudos comporta para a iniciação à profissão 

são relevantes, mas podem ser substancialmente melhorados. As actividades de 

iniciação que decorrem no 2º e 3º ano necessitam de reestruturação e desenvolvimento 

em direcção à antecipação da prática pedagógica para os anos anteriores ao ano de 

estágio (alunos e cooperantes são unânimes nesta sugestão). O ratio 

cooperante/estagiários deve ser melhorada. Merece ainda aperfeiçoamento a articulação 

e integração das disciplinas científicas e didácticas e de todos estas e a prática 

pedagógica.  

Salienta-se a formação académica dos supervisores institucionais e a relevância 

do papel que desempenham com grande dedicação. O papel dos supervisores 

cooperantes é claro e está bem construído, e o tempo semanal que dedicam à supervisão 

muito generoso. Sugere-se, no entanto, que os critérios de escolha destes supervisores 

sejam revistos e a sua qualificação específica garantida.   

AREA DE AVALIAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS   

De um modo geral, o quadro de funcionários é adequado, excepto em relação 

aos serviços de apoio à informática, que dão suporte ao crescente aumento de 

actividades de laboratório e que deveriam merecer melhor atenção, para suprir as 

necessidades dos projectos. 

É visível o esforço de investimento efectuado pela instituição na criação de 

infra-estruturas e recursos de qualidade, indispensáveis às necessidades de 

funcionamento do curso. 

No Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa é particularmente 

evidente a adequação e a qualidade dos espaços e dos equipamentos existentes, 

destacando-se, designadamente, os laboratórios, as oficinas e as salas de aula, bem 
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como as salas de informática, de reuniões e as destinadas aos trabalhos de grupo 

existentes no espaço da Mediateca (CIFOP), para utilização dos alunos. 

 
AREA DE AVALIAÇÃO DA RELAÇÕES COM AS COMUNIDADES  

Os docentes do Curso participam em muitos encontros científicos, em vários e 

diversificados projectos de investigação interinstitucional e em programas europeus de 

estudo e de pesquisa. 

Os docentes do Curso organizam frequentemente e participam intensamente em 

encontros científicos internacionais com a respectiva dimensão de difusão da 

investigação produzida e muitos pertencem a sociedades científicas internacionais.  

Os membros da comunidade profissional revelam grande satisfação com o nível 

e a qualidade de formação dos diplomados deste Curso.  
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II. ENQUADRAMENTO DO CURSO 

E ORGANIZAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO  

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL DO CURSO 

A formação de professores na Universidade de Aveiro iniciou-se com a 

cooperação do Banco Mundial, através da criação de um Centro de Formação de 

Professores para apoiar a formação de professores e educadores de diversos graus de 

ensino. Em 1978 foi criado o CIFOP, cujo projecto pioneiro de uma instituição piloto 

integrava princípios de profissionalização e investigação e incluía a formação inicial de 

professores para educação pré-escolar, ensino básico e secundário, incluía a preparação 

para áreas vocacionais, o apoio pedagógico a docentes incluindo os do ensino superior, 

e preconizava a criação de cursos em Ciências da Educação e de programas de 

investigação. Este Centro Integrado de Formação de Professores (CIFOP), foi criado, 

em 1978, pelo DL 432/78, de 27 de Dezembro, 

O primeiro curso de formação de professores do 1º ciclo da Universidade de 

Aveiro curso, regulamentado pela Portaria 547/87, de 8 de Julho, entrou em 

funcionamento no ano lectivo de 1987/88, estruturado de acordo com os normativos 

nacionais, sendo da responsabilidade institucional do CIFOP: 

Em 1995/96, os departamentos de Ciências da Educação e de Didáctica e 

Tecnologia Educativa apresentaram uma proposta conjunta de assunção da 

responsabilidade de gestão dos dois cursos de Bacharelato em Ensino, até esse momento 

da responsabilidade do CIFOP. A proposta foi aceite e, a partir do ano de 1996/97. A 

gestão do curso aqui em apreciação foi cometida ao Departamento de Didáctica e 

Tecnologia Educativa, mantendo o CIFOP a responsabilidade de coordenação da Prática 

Pedagógica, à semelhança do que ainda hoje se passa nas licenciaturas em ensino 

secundário. A partir de 2001-02, a coordenação da Prática Pedagógica passou também 

para a responsabilidade do Departamento. 

O curso de bacharelato foi reestruturado aquando da determinação da alteração à 

Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 115/97, de 19 de Setembro) que subiu a 

nível de licenciatura a habilitação nacional para o desempenho de funções docentes na 

educação de infância e no 1º ciclo do ensino básico. O actual curso de licenciatura em 1º 

Ciclo do Ensino Básico começou a funcionar desde o ano lectivo de 1998/99, sob a 

responsabilidade institucional do Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa. É, 
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aliás, o único curso de formação inicial da sua responsabilidade, que envolveu, no ano 

de 2003-04, 57% do seu corpo docente. 

De acordo com a estrutura orgânica da Universidade de Aveiro, a materialização 

dos planos de estudo (leccionação das disciplinas) conta com a colaboração 

interdepartamental, sendo os departamentos as unidades base de investigação e ensino e 

cabendo a tutela científica dos cursos à Comissão Científica do departamento a que 

chamaremos sediante, isto é, a que o curso foi alocado. 

No caso presente, o departamento sediante é o Departamento de Didáctica e 

Tecnologia Educativa. Colaboram no curso, para além deste, os departamentos de 

Ciências da Educação, de Línguas e Culturas, de Comunicação e Arte, e, em menor 

grau, os departamentos de Matemática, de Biologia, de Química, de Física. 

De acordo com a estrutura orgânica da Universidade de Aveiro, no âmbito do 

Conselho Pedagógico, existe uma Comissão de Curso, constituída por igual número de 

docentes e estudantes, cabendo a coordenação da Comissão Pedagógica a um docente 

doutorado "representante do departamento ou departamentos de que depende mais 

directamente o curso". 

 

ORGANIZAÇÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO 

O Relatório de Auto-Avaliação foi da responsabilidade de uma equipa 

coordenada pela Profª Doutora Maria Isabel Martins, do Departamento de Didáctica e 

Tecnologia Educativa e que integrava mais dois docentes do mesmo departamento 

(Profª. Idália Sá-Chaves e Prof. António Moreira), um docente do Departamento de 

Ciências da Educação (Prof. Carlos Meireles Coelho) e um docente do Departamento de 

Línguas e Culturas (Profª. Maria de Fátima Albuquerque). 

O Relatório consta de cinco partes, é muito detalhado e é acompanhado de 

vários Anexos. A parte I, fala da elaboração do relatório de autoavaliação, a parte II, 

apresenta a Universidade de Aveiro, a parte III destina-se a fornecer dados referentes à 

génese e funcionamento do curso, ao plano de estudos, à caracterização do pessoal 

docente e não docente afecto ao curso, aos alunos, aos espaços, ao equipamento e ao 

orçamento, às actividades de investigação e de pós-graduação. A parte IV apresenta os 

resultados dos inquéritos aplicados a docentes, alunos e antigos alunos. A parte V 

procede a uma análise e comentário global acerca das informações recolhidas e sobre o 

funcionamento do curso; o Relatório e termina apresentando medidas de intervenção 

futura.
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DIMENSÕES SUBSTANTIVAS EM AVALIAÇÃO  

ÁREA DE AVALIAÇÃO  

DA MISSÃO INSTITUCIONAL E DA ORGANIZAÇÃO   

A.1. Campo de Apreciação da Organização Institucional  

Assim, e começando pela dimensão substantiva da avaliação (A), a apreciação 

da Subcomissão reporta-se, em primeiro lugar, ao Campo de Apreciação da 

Organização Institucional (A1), incidindo sobre os seis parâmetros criteriais que o 

compõem, designadamente: 1) Integração do Curso na Instituição. Estratégia de 

integração; 2) Organização interna da instituição que facilite uma inserção e 

desenvolvimento do Curso articulados com a missão institucional; 3) Organização de 

formação acrescida no âmbito da educação de infância e do ensino primário que facilite 

o desenvolvimento profissional e a transformação da profissionalidade; 4) Organização 

interna da investigação da instituição que facilite a produção de linhas, projectos e 

produtos de investigação no âmbito da educação de infância e do ensino primário; 5) 

Envolvimento dos órgãos da instituição e dos dirigentes e dos docentes do Curso no 

desempenho da missão; 6) Participação dos alunos nos órgãos pedagógicos. Foram 

considerados nucleares os parâmetros 2,3 e 4.  

No que se refere ao Parâmetro Criterial 1 – Integração do Curso na 

Instituição – foram apresentados documentos prévios definidores da existência de uma 

estratégia de integração do Curso na Instituição (o projecto de formação sintetizado no 

RAA pgs 20 e seguintes; os documentos organizadores da prática; o documento de 

candidatura à acreditação pelo INAFOP, que foi colocado à disposição da Comissão de 

Visita de avaliação no espaço reservado para a consulta de elementos de informação). 

Verifica-se, no discurso dos dirigentes institucionais, a existência de referências 

espontâneas a um projecto formativo de Curso globalmente inserido na missão e na 

visão da Instituição. Assim sendo, foi possível esclarecer o contributo do Curso para o 

perfil formativo da própria Universidade que contudo merece desenvolvimento. A 
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apreciação deste parâmetro, segundo o critério constante da grelha de avaliação é Muito 

Favorável.   

No que diz respeito ao Parâmetro Criterial 2 – Organização interna da 

instituição que facilite uma inserção e desenvolvimento do Curso articulados com a 

missão institucional - verifica-se que existem órgãos internos de suporte vocacionados 

para o desenvolvimento do Curso, que procuram assegurar a respectiva regulação, 

embora o papel que lhes cabe na estruturação das carreiras docentes das áreas científicas 

possa ser desenvolvido. Mesmo assim, a apreciação da Subcomissão em relação a este 

indicador é, na generalidade, Muito Favorável.   

No que concerne ao Parâmetro Criterial 3 – Organização de formação 

acrescida no âmbito da educação de infância e do ensino primário – verifica-se, que 

no ano objecto da avaliação, há menção explícita à oferta de formação pós-graduada no 

domínio específico do Curso, incluindo um Mestrado em Educação em Ciências no 1º 

Ciclo do Ensino Básico e um outro em Educação e Língua no 1º Ciclo do Ensino 

Básico. Os referidos cursos são oferecidos pelo Departamento de Didáctica e 

Tecnologia Educativa. Cabe salientar, que, às pós-graduações oferecidas pelo 

Departamento de Ciências da Educação, se admitem candidatos interessados em 

desenvolver projectos relacionados ao 1º Ciclo do Ensino Básico.   

Desde o ano lectivo de 1999/2000, o Departamento de Didáctica e Tecnologia 

Educativa oferece um Curso de Complemento de Formação Científica e Pedagógica 

para Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico (o Departamento de Ciências da 

Educação iniciou na mesma altura um Curso de Complemento de Formação Científica e 

Pedagógica para Educadores de Infância). Está previsto para 2005-06 o início de um 

Curso de Qualificação para o exercício de outras funções educativas “ Tecnologias na 

Comunicação Educacional e na Gestão de Informação”. 

A apreciação da Subcomissão em relação a este parâmetro é Muito Favorável.   
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No que se reporta ao Parâmetro Criterial 4 – Organização interna da 

investigação da instituição que facilite a produção de investigação no âmbito da 

educação de infância e do ensino primário – os docentes deste Curso distribuem-se 

por quatro unidades de investigação: 1 CIDTFF UI – Construção do Conhecimento 

Pedagógico; 2 Sistemas de Formação, Centro de Línguas e Culturas; 3 Unidade de 

Investigação em Comunicação e Arte; 4 Unidade de Investigação Matemática e 

Aplicações. 

Em relação às provas académicas e à investigação dos docentes do Curso em 

temas relevantes para o 1º Ciclo do Ensino Básico, a situação é positiva, sendo muito 

positiva a dos docentes do Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 

Consequentemente, foi atribuído ao parâmetro criterial 4 a classificação Muito 

Favorável.  

No que tange ao Parâmetro Criterial 5 – Envolvimento dos órgãos 

institucionais, dirigentes e docentes do curso no desempenho da missão - foram 

constatadas, durante a visita manifestações de interiorização da visão e da missão pelos 

dirigentes e docentes, por exemplo, nas estratégias de reflexão e melhoria utilizadas 

com frequência, para o desenvolvimento do curso pelo que se atribuiu a apreciação 

Muito Favorável.  

Quanto ao último Parâmetro Criterial 6 – Participação dos alunos nos órgãos 

pedagógicos - deste campo de apreciação, existe evidência da participação dos alunos 

nos órgãos existentes. Os próprios alunos declaram que comparecem regularmente às 

reuniões dos órgãos pedagógicos. No que se refere aos inquéritos, para efeitos de 

avaliação, a taxa de resposta é básica. No que concerne ao RAA (pg. 232) foram 

seleccionadas cinco disciplinas (quais) para “a percepção da opinião dos alunos”. Esta 

estratégia de selecção é considerada redutora. No que se refere à participação dos alunos 

na visita de avaliação externa, ela foi considerada muito positiva. A classificação deste 

parâmetro criterial é de Muito Favorável.   

De acordo com os critérios referidos na secção 1.2.4., foi atribuída ao Campo de 

Apreciação Avaliação da Organização Institucional a classificação de EXCELENTE.   
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A.2. Campo de Apreciação da Gestão da Qualidade  

O segundo Campo de Apreciação considerado no presente Relatório refere-se à 

Gestão da Qualidade e integra os seguintes parâmetros criteriais: 1) Certificação 

profissional – certificação da aptidão individual para ensinar; 2) Certificação 

profissional – classificação profissional; 3) Prática sistemática de actividades de auto-

avaliação e grau de intervenção dos órgãos institucionais neste processo; 4) Avaliação 

do ensino pelos alunos e suas consequências; 5) Incorporação do contributo da 

avaliação anterior para a melhoria do Curso em avaliação; 6) Relatório de auto-

avaliação. Foram considerados nucleares os parâmetros 1, 3, 4 e 5.  

Quanto ao Parâmetro Criterial 1 – Certificação profissional – certificação da 

aptidão individual para ensinar – frequentaram o estágio, no ano lectivo de 2003-

2004, 47 alunos, tendo sido 44 aprovados. Não está instituído um regime de 

precedências para o ingresso no estágio, embora com mais de duas disciplinas em atraso 

os alunos não possam iniciar o estágio.  

Não foram também observados, quaisquer mecanismos de detecção precoce da 

inaptidão individual para o ensino por parte de alunos do Curso.  

Não existem mecanismos escritos ou assumidos explicitamente com implicações 

concretas na reprovação de estágio, ou na sua repetição por parte dos alunos, mas 

existem situações em que a estagiária é convidada a desistir. Perante os casos de 

desajustamentos dos alunos relativamente ao desempenho esperado, verifica-se, no ano 

de estágio, a tentativa reencaminhamento para outras áreas.  

Foi possível constatar, contudo, por parte dos responsáveis do Curso e da Prática 

Pedagógica, a consciência da existência desta dificuldade e a vontade de tomar 

iniciativas para a superar. A Instituição revela estar consciente de que não confere 

apenas uma certificação académica aos seus diplomados, mas também uma licença que 

lhes permite ensinar (ou seja, uma certificação profissional) e tem reflectido sobre os 

mecanismos a estabelecer no futuro. Pelas razões acima aduzidas este parâmetro 

criterial foi avaliado com a menção de Favorável.  
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No que concerte ao Parâmetro Criterial 2 – Certificação profissional – 

classificação profissional - não foram recolhidos elementos suficientes que permitam a 

emissão de um juízo, pelo que o mesmo não será objecto de avaliação.  

No respeitante ao Parâmetro Criterial 3 – Prática sistemática de actividades 

de auto-avaliação e grau de intervenção dos órgãos institucionais neste processo, 

verifica-se que existe, desde 1994, um sistema de recolha de dados, em formato digital, 

em formulário WEB, através de questionário junto de docentes, alunos finalistas e 

antigos alunos. O sistema não colhe a satisfação nem dos docentes nem dos alunos. Os 

dirigentes e os docentes, referindo que o processo não é da responsabilidade do 

Departamento, afirmaram que as escalas usadas, principalmente no questionário dos 

docentes e dos alunos, não parecem suficientemente diferenciadoras das opiniões dos 

inquiridos. Os dirigentes pensam que as taxas baixas de resposta aos inquéritos se 

devem ao processo ser centralizado, on-line e uniforme para todos os cursos.  

Os alunos manifestaram-se, na reunião com a Comissão de Avaliação Externa, 

dizendo que os questionários não são divulgados, nem discutidos nem têm 

consequências visíveis na melhoria do ensino oferecido no Curso, constituindo assim 

uma mera formalidade. Na opinião dos alunos, e dos professores, desde que os dados 

são recolhidos on-line, há uma decalage excessiva, entre avaliação e divulgação de 

resultados, o que dificulta a sua utilização para melhoria da qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem  

A Comissão de Autoavaliação refere que não foi feita a análise dos questionários 

aos alunos por disciplina, por não considerarem a informação presente nos questionários 

suficiente, fiável e passível de ser interpretada com segurança no sentido de permitir 

retirar ilações.  

O critério mencionado pelo RAA, de inclusão no processo de auto-avaliação, de 

disciplinas de natureza didáctica é incompatível, por exemplo, com a supressão da 

disciplina de Metodologia de Ensino das Ciências Sociais. Convém salientar que a 

selecção de apenas 5 disciplinas de todos os integrantes do plano de estudos (cerca de 

um sétimo) se considera pouco representativa. 

É, no entanto, de registar que, desde 1994, existe um sistema de recolha de 

dados através de questionário junto de docentes, alunos finalistas e antigos alunos.  

Este campo criterial foi, assim, avaliado com apreciação Favorável.   
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No que diz respeito ao

 
Parâmetro Criterial 4 – Avaliação do ensino pelos 

alunos e suas consequências – verifica-se a avaliação regular do ensino, que, contudo, 

é pouco discutida e difundida e tem pouco impacto na melhoria do ensino. Sabe-se, no 

entanto, que alguns docentes conduzem avaliações contextualizadas, como na Prática 

Pedagógica. 

É óbvia a preocupação da instituição com a monitorização dos processos de 

gestão da qualidade com vista a melhorar os serviços prestados. Diante de tais dados, 

foi atribuída a apreciação de Favorável.  

Relativamente ao Parâmetro Criterial 5 - Incorporação do contributo  da 

avaliação anterior para a melhoria do curso em avaliação - o RAA (p. 38/39) refere 

o Relatório de Auto-Avaliação do Curso de Bacharelato em Professores do Ensino 

Primário” (8 Fevereiro de 1999) e o Relatório-Síntese da Auditoria Pedagógica à 

organização e funcionamento do Curso de Formação de Professores do 1º Ciclo de 

Educação Básica da Universidade de Aveiro (Janeiro, 1998) para retomar questões 

então colocadas e que mereceram esforço, com vista à melhoria, por parte da instituição. 

Não está bem claro quais as questões colocadas pela anterior comissão de 

avaliação externa, pois elas são referidas como um cruzamento de olhares internos e 

externos (RAA pg. 38). Sugere-se que no futuro se faça uma descrição independente 

dos comentários e sugestões da Comissão de Avaliação Externa, ainda que depois se 

proceda a uma outra análise cruzando o olhar das comissões de avaliação interna e 

externa.  

Este parâmetro criterial mereceu a apreciação Favorável.  

No que se refere ao Parâmetro Criterial 6 – Relatório de auto-avaliação - o 

RAA segue o referencial sugerido pelo guião, está bem organizado, estruturado e, na,  

generalidade, bem documentado; sendo, no entanto, demasiado extenso. Revela 

capacidade diagnóstica em torno dos pontos mais fortes e dos menos fortes do curso. No 

entanto, a inclusão de dados da avaliação dos alunos em relação somente a cinco, 

disciplinas torna-se insuficiente. Estas cinco disciplinas representam somente cerca de 

um sétimo das disciplinas integrantes do plano de estudos.  

Salienta-se, entre os aspectos menos positivos, os processos de recolha de 

informação através dos inquéritos com taxas de resposta baixas por parte dos docentes 

(apenas 50%); a baixa qualidade dos instrumentos utilizados para recolha de 
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informação, com categorias de resposta pouco adequadas e inconsistentes, a não 

disponibilização taxas de resposta por disciplina (uma análise atenta mostra que muitas 

são inferiores a 50%). Salienta-se, como outro aspecto menos positivo a pouca presença 

dos alunos na elaboração do RAA. Embora, posteriormente convidados a pronunciar-se 

sobre o seu conteúdo poucos o terão feito, segundo informação dos próprios e dos 

dirigentes. 

É de recomendar a inclusão mais ampla dos alunos na comunidade académica 

que conduz o processo de auto avaliação. Tal participação permitirá certamente uma 

agudeza do sentido crítico.  

Em relação a este parâmetro foi dada a apreciação de Favorável.   

De acordo com os critérios referidos na secção 1.2.4., foi atribuída ao Campo de 

Apreciação Avaliação da Gestão da Qualidade a classificação de BOM.  
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B. ÁREA DE AVALIAÇÃO DE DOCENTES E DISCENTES  

B.1 Campo de Apreciação do Pessoal Docente  

Passando ao Campo de Apreciação relativo ao Pessoal Docente (B1), foram 

tidos em consideração os seguintes parâmetros criteriais: 1) Adequação do corpo 

docente; 2). Qualificação do corpo docente; 3) Suficiência do corpo docente – ratio 

docente/discentes; 4) Formação do corpo docente – adequação da investigação realizada 

para provas académicas; 5) Utilização adequada do corpo docente – adequação da 

distribuição do serviço docente; 6) Investigação do corpo docente – relevância para a 

docência dos projectos e produtos da investigação. Foram considerados nucleares os 

parâmetros 1, 4 e 6.  

De acordo com os dados obtidos nas fichas de docente, há 41 docentes neste 

Curso, sendo 39% do Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa (16), 20% do 

Departamento de Ciências da Educação (8), 15% do Departamento de Comunicação e 

Arte (6) e igualmente 15% do pelo Departamento de Língua e Culturas (6) e 12% dos 

outros cinco Departamentos, um docente por cada departamento – Biologia, Física, 

Química, Matemática e CIFOP. A percentagem de docentes de carreira é de 69%.  

No que diz respeito ao Parâmetro Criterial 1 – Adequação do corpo docente 

do Curso – há que assinalar que, num juízo genérico, todos têm formação académica de 

base adequada. No entanto, verifica-se que, aparentemente, a maioria não tem 

experiência de docência no terreno e que apenas uma pequena minoria tem experiência 

docente no 1º ciclo do ensino básico (a análise da Ficha de Docente não permite fazer 

contabilizações precisas em relação a este indicador). No entanto, a experiência de 

interacção sistemática com a comunidade profissional do ensino básico parece estar 

alargada à quase totalidade dos membros do Departamento de Didáctica e Tecnologia 

Educativa envolvidos no curso. 

A apreciação deste parâmetro criterial é Muito Favorável.  
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Quanto ao Parâmetro Criterial 2 – Qualificação do corpo docente do Curso 

– de acordo com a análise das fichas de docente, a percentagem de doutores é de 59% 

(24), pelo que se atribui a apreciação de Muito Favorável.  

Quanto ao Parâmetro Criterial 3 – Suficiência do corpo docente – ratio 

docente/discente – não foi avaliado neste processo por não haver dados fiáveis e 

comparáveis por partes das universidades envolvidas.  

No entanto é de referir que há alguns de excesso de carga docente, que podem 

indiciar a necessidade de contratação de mais elementos. As fichas dos docentes 

indicam que a carga docente se situa na faixa de 6 a 16 horas semanais, tendo vários 

assumido mais de 12 horas semanais, o que parece excessivo. O atendimento aos alunos 

varia de 3 a 12 horas.  

Em relação a esse excesso de carga docente citam-se alguns exemplos 

recolhidos nas fichas:  

DISCIPLINA COMENTÁRIO 

Ensino Precoce de Língua Estrangeira 
Sobrecarga de horas de trabalho que os 
docentes têm nos últimos anos impede uma 
qualificação do trabalho desenvolvido. 

Didáctica da Língua Portuguesa 

Seminário 

O maior problema é a dispersão de 
actividades de que estou incumbida, problema 
que compartilho com os colegas do 
Departamento. 

Língua Estrangeira - Inglês 
Seria necessário organizar duas turmas pois 
os níveis de Inglês dos 45 alunos são muito 
diferentes 

Tecnologia Educativa 

Assumo uma carga horária demasiado 
elevada, com um grande número de 
alunos/turma e/ou e uma grande variedade de 
disciplinas. 

Elevada procura de pós-graduações 
nomeadamente em áreas carenciadas de 
doutorados, acarreta uma sobrecarga 
desmesurada para os docentes que as podem 
assumir 

Didáctica e Tecnologia Educativa Considero ter sido um ano com excesso de 
trabalho ao nível da docência 

Técnicas de Expressão e Comunicação  

em Língua Portuguesa  

Não comenta mas assume 16 horas de 
docência e mais 2 horas de acompanhamento 
de estágio. 

Conceitos de Matemática I 

Conceitos de Matemática II 

Não há comentário mas assume 20 horas de 
docência 
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O Parâmetro Criterial 4 – Formação do corpo docente do Curso – 

adequação da investigação realizada para provas académicas – é indiciado pela 

relevância das provas académicas (mestrado e doutoramento) dos docentes para a 

compreensão das temáticas profissionais no âmbito da formação de professores 

generalistas e da dimensão profissional do desempenho docente. Perspectivando de 

outro ângulo, esta relevância foi analisada no sentido lato do estudo, a partir de 

diversificadas perspectivas disciplinares, das temáticas da educação de crianças dos 0 

aos 10 anos. 

A mais valia da universidade sobre o ensino politécnico é a sua contribuição 

para a produção de conhecimento nas áreas que a estruturam; por isso, é vital que as 

carreiras docentes, sobretudo as das áreas centrais e específicas do Curso, se organizem 

ao redor das problemáticas profissionais. Assim, este parâmetro também é importante 

para avaliar a integração orgânica do Curso na universidade. 

Cerca de metade dos docentes contabilizados nesta análise (47%, 18 em 38) têm 

provas académicas nessas condições, sendo esta percentagem 87% no Departamento de 

Didáctica e Tecnologia Educativa (13/15), 25% no Departamento de Ciências da 

Educação (2/8), 33% no Departamento de Línguas e Culturas (2/6), 25% no 

Departamento de Comunicação e Arte (1/4) e 0% nos outros cinco Departamentos. 

É de assinalar a enorme diferença da relevância das provas académicas dos 

docentes do Curso que são membros do departamento sediante – 87% – e a da média 

dos restantes docentes – 22%. 

De acordo com os critérios adoptados, isto representaria acima de muito 

favorável para uns e abaixo de muito desfavorável para os outros. Tendo em conta o 

conjunto dos docentes do Curso, a apreciação é Favorável.  

Quanto ao Parâmetro Criterial 5 – Utilização adequada do corpo docente – 

adequação da distribuição do serviço docente – na quase totalidade dos casos os 

docentes têm à sua responsabilidade disciplinas para cuja leccionação possuem uma 

formação académica inquestionavelmente adequada. Pese embora as situações descritas 

na análise do parâmetro três, a apreciação é Muito Favorável neste parâmetro.  

Quanto ao Parâmetro Criterial 6 – Investigação do corpo docente – 

relevância para a docência dos projectos e produtos da investigação – ele visa 

avaliar a relevância para a compreensão das temáticas profissionais e das dimensões 
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profissionais do desempenho docente generalista da investigação produzida pelos 

docentes do Curso (excluída a realizada para provas académicas, porque já avaliada 

noutro parâmetro). Trata-se aqui não de avaliar a estruturação das carreiras docentes, 

mas sim de avaliar o contributo da universidade para a produção de conhecimento na 

área. 

Não se trata de avaliar o desempenho investigativo dos departamentos ou dos 

centros de investigação (para isso há outras instâncias), mas de averiguar em que 

medida a integração orgânica destes cursos na universidade portuguesa tem 

possibilitado e promovido a produção de conhecimento nas temáticas específicas do 

ensino básico (1º ciclo). Tal implicará sempre alguma estratégia evolutiva.   

Iremos utilizar como indicadores os produtos de investigação dos docentes do 

Curso, os projectos e linhas de investigação, a orientação, por professores do Curso, de 

provas académicas (mestrados e doutoramentos) relevantes e a oferta de formação 

graduada por parte do departamento sediante do Curso.  

Quanto aos produtos da investigação dos docentes do Curso, analisados a partir 

das fichas do docente, contabilizamos 25 docentes que têm produtos de investigação 

relevantes. Tal representa uma percentagem de 61% (25 em 41), o conduz a uma 

apreciação favorável. 

É, no entanto de referir que a situação muito diferenciada do Departamento 

sediante do Curso em relação aos restantes – 94% dos docentes do Curso do 

Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa (15 em 16) têm produtos de 

investigação relevantes em contraponto com 50% dos do Departamento de Ciências da 

Educação (4 em 8), 67% dos do Departamento de Língua e Culturas (4 em 6), 17% dos 

do Departamento de Comunicação e Arte (1 em 6) e 20% dos outros departamentos, 

pois um docente do Departamento de Biologia tem investigação que se pode considerar 

relevante para as problemáticas profissionais do Curso. 

Se mais uma vez se constata a diferença de relevância da investigação dos 

docentes do Curso que são membros do departamento sediante – 94% – e a dos 

restantes docentes – 40%, é de salientar aqui o investimento de docentes de outros 

departamentos na investigação de problemáticas profissionais do Curso.  
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É muito elevado o número de projectos de investigação relevantes no 

Departamento sediante – ver RAA, 207- 226.  

Quanto à orientação de provas académicas de mestrado e doutoramento, 

analisadas a partir das fichas dos docentes do Curso, utilizando o critério amplo de 

relevância atrás referido, há 15 professores (63% dos doutores do Curso) que orientam 

dissertações em temáticas relevantes, sendo 7 do Departamento de Didáctica e 

Tecnologia Educativa (78%), 5 do Departamento de Ciências da Educação (83%), 2 do 

Departamento de Língua e Culturas (67%). 1 do Departamento de Comunicação e Arte 

(33%) e 0% nos outros Departamentos.  

Por último, analisaremos a actual oferta de formação pós-graduada do 

departamento sediante do Curso (RAA, 196-206) que é abundante na oferta de cursos de 

especialização e mestrado, com várias edições – cursos de mestrado em Supervisão, 

Ensino da Física e Química, Ensino da Geologia e Biologia, Didáctica de Línguas, 

Gestão Curricular (em colaboração com o Departamento de Ciências da Educação), 

Multimédia em Educação, Educação em Ciências no 1º Ciclo do Ensino Básico, 

Educação em Línguas no 1º Ciclo, Ensino de Física, Matemática, a que se acrescenta o 

curso de especialização em Investigação em Didáctica e em Supervisão de Estágios 

Clínicos.  

Salientam-se, porque especificamente destinados à comunidade profissional 

servida, os cursos de especialização e mestrado em Educação em Ciências no 1º Ciclo 

do Ensino Básico e Educação em Línguas no 1º Ciclo do Ensino Básico, e por serem 

por ela muito frequentados, os de Supervisão e Gestão Curricular. 

É de salientar também o esforço formativo junto de (e com) outras instituições 

de ensino superior. 

Numa apreciação final deste parâmetro criterial 6, tendo em atenção todos os 

docentes do Curso e o empenhamento institucional do Departamento sediante a 

apreciação é

 

Muito Favorável.  

De acordo com os critérios referidos na secção 1.2.4., foi atribuída ao Campo de 

Apreciação do Pessoal Docente a classificação de MUITO BOM.  
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B.1 Campo de Apreciação dos Alunos: procura e sucesso  

No que se refere ao Campo de Apreciação dos Alunos: Procura e Sucesso (B2) 

foram apreciados três parâmetros criteriais, a saber: 1) Ingresso no ensino superior; 2) 

Sucesso no Curso; 3) Empenhamento dos alunos no processo formativo. Foram 

considerados nucleares os parâmetros 1 e 2.  

A avaliação do Parâmetro Criterial 1 – Ingresso no Ensino Superior foi 

efectuada por comparação com a média nacional de ingresso nestes Cursos que é de 

13,35%.A média de ingresso dos alunos da Universidade de Aveiro, nesta licenciatura, 

é de 14,49., a mais elevada dos Cursos avaliados. 

Conforme Tabela 8 – Acesso dos Alunos (p. 167), 72% dos alunos ingressam 

em primeira opção e 20% em segunda e terceira, o que representa uma taxa 

elevadíssima de escolha profissional intencional deste curso, nesta Universidade. No 

que se refere ao ingresso dos alunos, estamos numa situação muito positiva que merece 

uma apreciação Muito Favorável.  

A avaliação do Parâmetro Criterial 2 – Sucesso no Curso -  evidencia-se a 

existência de elevados índices de sucesso no Curso, sendo significativas as taxas de 

conclusão do mesmo no número de anos correspondentes à duração  normal do 

respectivo plano de estudos. A Tabela 11 - Licenciados (RAA;173), indica que 39 

alunos ingressaram no ano objecto e 35 concluíram o Curso no tempo regulamentar de 4 

anos, o que representa  um indicador muito favorável. Esta situação, associada a uma 

taxa de repetência pouco expressiva, determina da parte da subcomissão, a apreciação 

de Muito Favorável.  

Quanto ao Parâmetro Criterial 3 – Empenhamento dos alunos - admite-se 

que o nível de empenhamento dos estudantes na actividade formativa do Curso seja 

elevado, a julgar, quer pela descrição do grau de participação daqueles nos trabalhos 

teóricos e práticos, quer pelos testemunhos recolhidos em relação à respectiva 

assiduidade e nível de envolvimento nas aulas. Nos documentos emanados da 

componente curricular da Prática Pedagógica verifica-se o incentivo à ligação com a 

comunidade envolvente e cultura local. Alguns portfólios de estágio analisados durante 
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o espaço da visita e destinados à análise documental revelam essa ligação. O mesmo 

pode dizer-se para os projectos de investigação analisados, realizados no âmbito do 

Seminário. Este parâmetro merece, à semelhança dos anteriores, a apreciação de Muito 

Favorável.  

De acordo com os critérios referidos na secção 1.2.4., foi atribuída ao Campo de 

Apreciação Avaliação dos Alunos a classificação de EXCELENTE.    
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C. ÁREA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO E DA FORMAÇÃO  

C.1. Campo de Apreciação dos Objectivos do Curso 

O Campo de Apreciação relativo aos Objectivos do Curso (C1), incidiu sobre 

três parâmetros criteriais específicos: 1) Definição explícita e adequada dos objectivos 

do Curso; 2) Perfil de desempenho docente e. 3) Competências docentes a promover 

nos formandos. Foram considerados nucleares os parâmetros 1 e 2.  

Quanto ao Parâmetro Criterial 1 – Definição de objectivos do curso -  

tornou-se evidente a existência de objectivos do curso definidos no projecto de 

formação para a Licenciatura em Ensino Básico submetido à apreciação e votação do 

Conselho Científico da Universidade e, posteriormente, do Senado, em 1998, constando 

em documentos oficiais da Universidade de Aveiro. Outros documentos emanados do 

Curso fazem referência aos objectivos especificamente os documentos referentes à 

Prática Pedagógica. Nas reuniões com dirigentes e docentes tornou-se evidente que os 

objectivos conduzem a acção e consequente reflexão aquando dos momentos da tomada 

de decisões. No que se refere ao RAA (pg. 20/21) definem-se, em articulação, 

princípios, objectivos e competências procurando a sua interactividade. 

Face ao acima exposto, a Subcomissão atribuiu a este parâmetro uma apreciação 

Muito Favorável.  

Em relação ao Parâmetro Criterial 2 – Perfil do desempenho docente -. 

Apesar do RAA não desenvolver um perfil docente explicitado pela universidade, a 

análise dos princípios, objectivos e competências do Curso contém implícito esse perfil 

que, naturalmente, merece um processo de explicitação. Igualmente a Comissão de 

Visita testemunhou, no discurso de seus interlocutores, referências ao perfil de 

desempenho docente do INAFOP.  

Atribuiu-se a este parâmetro a apreciação Muito Favorável.  

No que se refere ao Parâmetro criterial 3 – Competências docentes a 

promover – o RAA define competências para o Curso. A informação providenciada por 

alguns dirigentes e docentes orienta-se neste mesmo sentido. Contudo nem todos os 

programas das disciplinas identificam, em decorrência, as competências que lhes 
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caberia desenvolver; também não pode também afirmar-se que cada docente identifica 

as competências a desenvolver com a respectiva leccionação. 

Pode perceber-se que é um processo em desenvolvimento, que ainda irá exigir 

um esforço de construção para a generalização da sua compreensão. Mas, embora não 

se possa afirmar que a assunção dessas competências docentes a promover seja 

assumida por todos, a informação providenciada por alguns dirigentes e docentes 

orienta-se no sentido de fazer um esforço para alargar o seu âmbito de compreensão. 

Diante de tais considerações atribuiu-se a apreciação

 

Favorável.  

De acordo com os critérios referidos na secção 1.2.4., foi atribuída ao Campo de 

Apreciação Avaliação dos Objectivos do Curso a classificação de EXCELENTE.   

C.2. Campo de Apreciação do Plano de Estudos  

No Campo de Apreciação relativo ao Plano de Estudos (C2), foram 

considerados os seguintes parâmetros criteriais: 1) congruência do plano de estudos 

com os objectivos; 2) tendências academistas versus tendências profissionais no 

currículo – currículo mosaico versus currículo projecto; 3) carga discente; 4) natureza 

da interacção entre os dois Cursos; 5) relação com os referentes normativos em vigor; 6) 

iniciação à profissão. Foram considerados nucleares os parâmetros 1, 3 e 6.  

No que se refere ao Parâmetro criterial 1 – Congruência do plano de estudo 

com os objectivos – o projecto de formação para a Licenciatura em Ensino Básico – 1º 

Ciclo, reportado no RAA, 20-21, define três princípios, (o princípio da reflexão, o 

princípio da investigação, o princípio da integração das dimensões do desempenho 

profissional); seis objectivos (a meta reflexão; o conhecimento científico exigido para as 

áreas consagradas no currículo e programas; o conhecimento sobre áreas transversais; a 

implicação interpessoal ao serviço de valores universais da humanidade; a compreensão 

da diversidade como mais valia; a aprendizagem de ciclo de vida).  

Há um tronco comum com a licenciatura em educação de infância que abrange 

as disciplinas de História e Teoria da Educação, Psicologia da Educação, Necessidades 

Educativas Especiais, Tecnologia Educativa, Organização e Gestão Escolar, Teorias da 
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Expressão e Comunicação em Língua Português, Língua Estrangeira e Ensino Precoce 

de Língua Estrangeira, Conceitos de Educação Física, Didáctica das Artes na Educação. 

A análise do plano de estudos revela uma procura de congruência com os 

objectivos considerados centrais para este curso. Por exemplo, no que se refere ao 

princípio da meta-reflexão, na análise dos dados dos portfólios de estágio, verificou-se a 

sua concretização. Com a montagem de um laboratório em cada instituição onde 

decorrem os estágios, verificou-se a preocupação com a literacia científica. Desta forma, 

o parâmetro recebeu a classificação de

 

Muito Favorável.  

No que concerne ao Parâmetro Criterial 2 – Tendências academistas versus 

tendências profissionais no currículo – currículo mosaico versus currículo projecto, 

o RAA (43) apresenta a estrutura do curso, na dimensão da organização temporal dos 

quatro anos (oito semestres sendo semestrais todas as disciplinas dos seis primeiros 

semestres e os dois últimos semestres reservados à prática pedagógica e seminário) e na 

dimensão da organização do plano curricular em 5 áreas curriculares (Ciências de 

Educação, Ciências e Matemática; Ciências da Linguagem e da Comunicação; Ciências 

Humanas; Prática Pedagógica), que pressupõe campos epistemológicos diferenciados.  

Os aspectos analisados no parâmetro criterial anterior evidenciam uma 

arquitectura conceptual que procura organizar um currículo integrado. Um desses eixos 

dessa integração seria a reflexão e a investigação. Existindo embora indicadores de um 

espírito investigativo que se desenvolve (em alguns trabalhos analisados) verificou-se a 

inexistência de uma disciplina de metodologia de investigação para que os alunos 

tenham acesso a formação sistemática em princípios, métodos e técnicas de 

investigação. Trata-se de providenciar ferramentas sistemáticas para sustentar o 

desejável desenvolvimento profissional reflexivo e crítico. 

O currículo desenvolvido pelo Departamento de Didáctica e Tecnologia 

Educativa toma em consideração o modo como se acede ao conhecimento profissional e 

ao papel da universidade nessa construção. O plano de estudos revela indicadores de um 

currículo projecto que sustenta a formação profissional na reflexão continuada e em 

práticas investigativas em torno das áreas projecto.  

Contudo, o Curso ainda não dispõe de mecanismos para que esta perspectiva, 

seja desenvolvida horizontal e verticalmente ao longo de todo o percurso formativo de 

maneira a que o conhecimento referencial e teórico, o conhecimento didáctico e o 

conhecimento prático se impliquem mutuamente.  
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Por tais razões este parâmetro recebeu apreciação Favorável.   

No que concerne ao Parâmetro Criterial 3 – Carga discente - Após a revisão 

do curso houve uma adequação do número de disciplinas por semestre (cinco), com 

carga horária semanal dentro dos parâmetros exigidos. Esta mudança de sentido 

altamente positiva foi explicitada na reunião desta comissão com a comissão de auto-

avaliação tendo sido dito que os horários foram definidos não para servir os professores, 

como habitual, mas antes de modo a torná-los úteis para os alunos disponibilizando-lhes 

tempo para estudo independente e outras actividades. O princípio organizador é o de 

libertar um dia semanal concentrando o trabalho presencial em quatro dias. A decisão e 

a consequente realização exigem colaboração interdepartamental. 

A proliferação de trabalhos semestrais e actividades paralelas é uma das notas 

críticas enunciadas em reunião com alunos e concretamente referidas ao ano de estágio. 

Os alunos desejariam ver um pouco reduzidos os trabalhos e valorizado o seu peso 

relativo, para fins de avaliação final. A sugestão é a de inverter a ponderação habitual, 

que tendencialmente é 40% para o trabalho e 60% para o “teste/exame final”.  

A classificação atribuída a este parâmetro criterial é de Muito Favorável.   

Quanto ao Parâmetro Criterial 4 – Natureza da interacção entre formação 

generalista e especializada – o plano de estudo inclui mecanismos de concepção 

curricular para garantir a formação de um professor generalista por meio das diversas 

disciplinas das diferentes áreas curriculares com preocupações de aprendizagem 

reflexiva do ciclo de vida e procurando garantir o acesso a cultura, à diversidade, aos 

valores universais da humanidade (RAA, 20-21). Embora garanta, também a 

especificidade requerida para o exercício da profissão, esta é uma área que beneficiará 

de uma reorganização da prática pedagógica como construtora central da identidade do 

Curso. Também será um bom contributo para esta especificidade, sobretudo em relação 

aos outros níveis do ensino básico, o conhecimento de modelos pedagógicos 

alternativos disponibilizados no património pedagógico do século vinte. 

Sendo assim, este parâmetro mereceu, da parte da Subcomissão, uma apreciação 

Favorável.   
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Passando ao Parâmetro Criterial 5 – Relação com os referentes normativos - 

a legislação em vigor é invocada ao longo do RAA e os normativos legais que 

estabelecem um equilíbrio entre as diferentes áreas curriculares são cumpridos. Por tais 

razões o parâmetro recebeu a avaliação de Muito Favorável.  

Finalmente, abordamos o Parâmetro Criterial 6 – Iniciação à profissão.  

Na economia desta Grelha de Avaliação a Componente de Iniciação à Profissão 

é analisada em vários Campos de Apreciação, conforme o quadro seguinte ilustra.   

CAMPOS DE APRECIAÇÃO DE AVALIAÇÃO 
DA COMPONENTE DE INICIAÇÃO À PROFISSÃO 

CAMPO DE APRECIAÇÃO PARÂMETROS CRITERIAIS 

A 2 
Gestão da Qualidade 

1- Certificação profissional -certificação 
da aptidão individual para ensinar 

C 1 
Objectivos do Curso 

2- Perfil de desempenho docente na 
educação de infância e no 1º ciclo do 
ensino básico 
3- Competências docentes a promover 

C 2 
Plano de Estudos 6- Iniciação à Profissão 

C 3 
Conteúdos Programáticos 

5- Currículo e Prática Pedagógica  

C 4a 
Processo Pedagógico 
 Componente Curricular 

5 – Articulação da formação inicial com 
o desenvolvimento profissional 
permanente

 

C 4b 
Processo Pedagógico  
Componente de Iniciação à Profissão 

Todos os cinco parâmetros, respeitantes 
exclusivamente à Organização da 
Prática Pedagógica 

E 1 
Relações Externas e Internacionalização 

2. Adequação da interacção com a 
comunidade de formação no âmbito do 
ensino 
5- Internacionalização da interacção 
com a comunidade de formação no 
âmbito do ensino 

 

Segundo o RAA (págs. 46-47,59-63),” As acções de iniciação à pratica 

profissional decorrem, a partir do 2º ano do Curso, numa lógica de responsabilização 

crescente indo da observação e caracterização dos diversos contextos de acção nas 

disciplinas do 2º ano (ver Ficha da disciplina Teoria e Prática Curricular) e 3º ano (ver 

Ficha da disciplina Prática Pedagógica e Projectos Educativos) até à 
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(co)responsabilização do tempo total ( 18 horas semanais) no último ano do Curso e na 

disciplina de Prática Pedagógica. (RAA, 60). 

Ou seja, a Componente de Iniciação à Profissão compõe-se de dois momentos: 

as disciplinas curriculares de iniciação à prática profissional – Teoria e Prática 

Curricular, Prática Pedagógica e Projectos Educativos (podendo considerar-se ainda 

incluídas as de Projectos Educativos em Saúde, Desporto e Lazer, Projectos Educativos 

em Ciências -opcional) e a Prática Pedagógica (estágio), no último ano de formação. 

Nesta lógica, só há Prática Pedagógica no último ano do Curso, havendo até aí apenas 

uma iniciação à Prática Pedagógica.

  

Evidenciam-se, assim, esforços para uma conceptualização global da Iniciação à 

Profissão, mas a sua concretização ainda tem limitações que devem ser ultrapassadas. 

Numa apreciação geral de toda esta componente, a apreciação deste parâmetro criterial 

é Favorável.  

De acordo com os critérios referidos na secção 1.2.4., foi atribuída ao Campo de 

Apreciação Avaliação do Plano de Estudos a classificação de MUITO BOM. 
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C.3. Campo de Apreciação dos Conteúdos Programáticos   

No Campo de Apreciação dos Conteúdos Programáticos, as diversas áreas são 

avaliados pela sua adequação a uma formação profissional para a docência no 

respectivo nível educativo. 

Os referentes legais para esta avaliação são os perfis de desempenho docente 

em vigor (geral e específico) e as orientações curriculares para a educação pré-escolar 

ou o currículo e programas para o 1º ciclo do ensino básico. 

Os referentes metodológicos para esta avaliação são:  

 

a relevância dos programas para a docência no nível de educação 

respectivo, 

 

a adequação das metodologias de ensino e de avaliação, 

 

a relevância da bibliografia (bibliografia seleccionada, actualizada e 

relevante), 

 

a congruência entre objectivos, conteúdos e métodos  

Para permitir uma análise mais específica de cada programa, estes foram sujeitos 

a dois tipos de avaliação – a avaliação pela subcomissão respectiva e a avaliação pelos 

cinco grupos de trabalho criados para o efeito, um para cada um dos seguintes cinco 

grandes grupos de disciplinas. Estes grupos fizeram uma apreciação transversal dos 

programas (de todos os cursos) na sua área disciplinar, permitindo assim uma maior 

aferição de critérios. 

Assim, os parâmetros criteriais deste campo de apreciação são os seguintes: 

1. Ciências da Educação - Fundamentos 

2. Ciências da Natureza e Matemática 

3. Língua Portuguesa e Estudo do Meio 

4. Expressões Artísticas e Educação Física 

5. Currículo e Prática Pedagógica  

A classificação deste campo de apreciação é obtida a partir das apreciações 

dadas a cada um destes cincos parâmetros criteriais  
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Quanto ao grupo das Ciências da Educação (Fundamentos) as disciplinas de 

Psicologia da Educação tiveram uma apreciação favorável, a de Necessidades 

Educativas Especiais e História e Teoria da Educação a de favorável menos, e as de 

Sociologia da Educação e Organização e Gestão Escolar a de muito favorável. No 

conjunto, a apreciação é favorável. 

Quanto ao grupo de disciplinas das Língua Portuguesa e Estudo do Meio, como 

a apreciação é muito favorável quer para um conjunto quer para o outro, a apreciação 

deste grupo de disciplinas é muito favorável.  

Quanto ao grupo de disciplinas das Ciências da Natureza e Matemática, quer as 

disciplinas de Fundamentos quer as de Didáctica Específica tiveram uma apreciação 

muito favorável.  

Quanto ao grupo de disciplinas das Expressões Artísticas e Educação Física, 

todas as áreas mereceram uma apreciação muito favorável. 

Quanto ao grupo de disciplinas de Currículo e Prática Pedagógica, mereceram 

igualmente uma apreciação muito favorável.  

De acordo com os critérios estabelecidos pela CAE para a classificação deste 

Campo de Apreciação, a classificação é EXCELENTE.   

C.4. Campo de Apreciação do Processo Pedagógico 

O Campo de Apreciação do Processo Pedagógico subdividir-se-á em dois 

subcampos – um centrado na avaliação da Componente Curricular e outro na avaliação 

da Componente de Iniciação à Profissão que assume a forma de Prática Pedagógica.  

C.4.a. Subcampo de Apreciação da Componente Curricular   

No que se reporta ao Campo de Apreciação do Processo Pedagógico - 

Subcampo de Apreciação da Componente Curricular (C4 a), referenciam-se os 

seguintes parâmetros: 1) Organização do ensino; 2) Métodos de ensino e avaliação; 3) 

Coordenação científica; 4) Coordenação pedagógica; 5) Articulação da formação inicial 

com o desenvolvimento profissional permanente; 6) Articulação do ensino com a 

investigação. Foram considerados nucleares os parâmetros 1, 2 e 5. 
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O Parâmetro Criterial 1 – Organização do ensino – abrange um conjunto 

diversificado de indicadores tais como a distribuição do serviço docente, a organização 

do horário, a dimensão e características das salas de aula e outros espaços docentes, a 

definição da dimensão das turmas, o formato de oferta das disciplinas opcionais.  

Quanto à distribuição do serviço docente

 

existe evidência de critérios específicos 

e, genericamente adequados, para a distribuição do serviço docente, mas há alguns 

casos de excesso de carga docente (até 16 horas semanais), assim como de grandes 

variações nas horas reportadas de atendimento aos alunos entre 3 a 12 horas – ver pag. 

26 deste Relatório.  

Quanto à dimensão das turmas há uma divisão das turmas para actividades 

práticas. Os alunos não criticam a dimensão das turmas e só uma ficha docente informa 

da necessidade de dividir a turma.  

A organização do horário dos alunos recebeu atenção dos dirigentes para deixar, 

em algumas tardes, um tempo livre para poder ser dedicados à investigação, ao trabalho 

individual, ao trabalho em de grupo. 

A dimensão das salas de aula

 

é, genericamente adequada, mas há problemas 

mencionados na ficha de docentes, como por exemplo: 1) Didáctica Educativa e 

Tecnologia - as condições de trabalho dos alunos podem e devem ser melhoradas com 

disponibilização de meios informáticos e espaços próprios; 2) Formação Artística 

Geral, Didáctica das Artes na Educação e Projectos Educativos em Arte – as condições 

de trabalho são às vezes difíceis devido à exiguidade e superlotação dos gabinetes e 3) 

Língua Estrangeira - Inglês – seria bom fazer duas turmas mais pequenas, em vez de 

uma com habilidades tão diferentes com 45 pessoas. 

No que se refere ao formato da oferta das disciplinas opcionais, pode conclui-se 

que o leque de opções é limitado (4 disciplinas). Os alunos sugeriram, em reunião, que 

algumas disciplinas opcionais, como Ensino Precoce da Língua Estrangeira ou Projecto 

Educacional em Ciências, passassem a obrigatórias. 

Considerado todo este conjunto de aspectos, a apreciação neste parâmetro 

criterial é Muito Favorável.  

Em relação ao Parâmetro Criterial 2 – Métodos de ensino e avaliação – 

abrange um conjunto de indicadores tais as o ambiente de aprendizagem, as 
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metodologias de ensino, os métodos de avaliação, a articulação entre aulas teóricas e 

aulas práticas. 

Pode verificar-se que, em geral, existe um ambiente favorável à aprendizagem, 

se promove uma atitude investigativa por parte dos alunos e se verifica existirem 

produtos discentes que revelam ter beneficiado da estratégia de promoção de espírito 

investigativo. 

Um número elevado de alunos, 69% dos finalistas, consideram apenas suficiente 

as metodologias de ensino, conforme dados do Inquérito Pedagógico II. Os cerca de 100 

alunos presentes na reunião com a CAE referiram unanimemente que os docentes não 

fazem esforço para evitar aulas expositivas. 

Em relação aos métodos de avaliação, na representação dos alunos, predominam 

trabalhos de grupos que, contudo, têm uma ponderação inferior à dos testes /exame 

final, tendência que gostariam de ver invertida. Acrescentam que apenas na disciplina 

de Organização e Gestão Escolar se fez auto e hetero-avaliação, tendo-se chegado a uma 

distinção de notas dentro dos grupos. Pensam que a possibilidade de auto-avaliação 

deveria ser oferecida em todas as disciplinas. Os alunos lamentam não ter práticas de 

elaboração de portfólios a não ser no 4º ano. 

Todavia, a consulta dos produtos discentes colocados à disposição dos membros 

da Comissão de Visita, conduz a um juízo de adequação – os produtos discentes do 

Seminário (4º ano) revelavam uma iniciação adequada à investigação; os portfólios de 

estágio apresentam-se como produtos reflexivos de um processo tão altamente 

complexo como é o da Prática Pedagógica final. 

No que se refere à articulação entre as aulas teóricas e as aulas práticas, há 

problemas que necessitam consideração segundo a informação dos alunos e 

cooperantes. A maioria dos alunos refere que os “docentes não fazem um esforço para 

evitar aulas desintegradas das actividades ligadas à prática profissional futura para a 

qual o curso se orienta”.  

A análise da documentação fornecida possibilita a confirmação deste problema. 

No Inquérito Pedagógico II, os alunos finalistas informam que a coordenação entre as 

aulas teóricas, teóricas-práticas e práticas das disciplinas do Curso é muito bom (0%). 

Bom (28,6%), suficiente (41,2%) e insuficiente (23,8%), e mau (2,4%), indicando que 

esta questão necessita de grande desenvolvimento por parte do Curso.  

Considerado a avaliação deste conjunto de indicadores, a apreciação deste 

parâmetro criterial é Favorável. 
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Em relação ao Parâmetro Criterial 3 – Coordenação científica – existe um 

locus definido e adequado para a coordenação científica do Curso, os programas das 

disciplinas são aprovados pelo órgão responsável, os mecanismos de coordenação 

científica do Curso são adequados e os seus agentes têm-se responsabilizado 

eficientemente por esta tarefa. Este parâmetro criterial recebe a apreciação Muito 

Favorável.  

Quanto ao Parâmetro Criterial 4 – Coordenação pedagógica – há, também, 

um locus definido para a coordenação pedagógica no Curso. Contudo, alguns problemas 

apontados em outras secções deste relatório apontam para a necessidade de 

desenvolvimento destes mecanismos. 

Iremos exemplificar com o acesso aos meios informáticos, porque é uma área 

muito relevante para a aprendizagem. Verifica-se no Inquérito Pedagógico II – Alunos 

Finalistas - que, os mesmos classificam esse acesso de muito bom (4,8%), bom (7,1%), 

suficiente (19%), insuficiente (28,6%) e mau (28,6). Se somarmos as categorias 

insuficiente e mau temos um score de 57,2% de avaliação negativa. Pode assim dizer-se 

que os mecanismos de coordenação pedagógica precisam de ser activados neste campo 

pois tem muito a ver com a aprendizagem reflexiva de ciclo de vida que se deseja 

promover e que não dispensa tais meios. Sendo esta a realidade para o ano objecto, 

parece poder dizer-se que a situação actual é de transformação. 

A apreciação deste parâmetro criterial é Favorável.  

Quanto ao Parâmetro Criterial 5 – Articulação da formação inicial com o 

desenvolvimento profissional permanente – não existem experiências ou projectos 

sistemáticos de acompanhamento dos recém-diplomados (ano de indução), mas existem 

acções de formação contínua e colaboração com centros de formação, projectos de 

intervenção no terreno os quais facilitarão o desenvolvimento profissional dos actores 

envolvidos. A classificação deste parâmetro é Favorável.  

Em relação ao Parâmetro Criterial 6 – Articulação do ensino com a 

investigação verifica-se que os docentes usam amplamente a investigação que realizam 

na docência, o que se pode constatar nas bibliografias das disciplinas, nos trabalhos dos 

alunos. Existem muitos laboratórios que permitem a articulação da docência com a 
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investigação e que facilitam o envolvimento dos alunos em processos investigativos. Há 

exemplos nas áreas da literacia, da supervisão, do ensino de ciências e tecnologia. O 

empenhamento institucional neste campo justifica uma apreciação

 
Muito Favorável.  

Contudo, a existência de uma disciplina de metodologia de investigação, 

contextualizada, específica para este curso, poderia constituir-se num suporte integrador 

e sistematizante das experiências de investigação promovidas.  

De acordo com os critérios referidos na secção 1.2.4., foi atribuída ao Subcampo 

de Apreciação da Componente Curricular a classificação de MUITO BOM.   

C.4.b. Subcampo de Apreciação da Componente de Iniciação à 

Profissão – Prática Pedagógica  

Como, na economia da Grelha de Avaliação utilizada, a Componente de 

Iniciação à Profissão é analisada em vários Campos de Apreciação (conforme visto em 

secção C 2), neste Subcampo de Apreciação é avaliado apenas o que diz respeito à sua 

concretização na forma de Prática Pedagógica. 

Iremos utilizar os seguintes parâmetros criteriais: 1) Organização global da 

componente de prática pedagógica; 2) Organização da prática pedagógica ao longo do 

Curso; 3) Organização da prática pedagógica final (estágio); 4) Supervisores 

institucionais: escolha, papel, formação e desempenho; 5) Supervisores cooperantes e 

contextos cooperantes. Foram considerados nucleares os parâmetros 2, 3, 4 e 5.  

Quanto ao Parâmetro Criterial 1 – Organização global da componente de 

Prática Pedagógica – ele visa proporcionar um juízo global sobre toda a componente 

de Prática Pedagógica. Nessa medida, e apesar de esta componente não se encontrar 

organizada a partir do primeiro ou do segundo ano curricular, tal como sucede noutras 

universidades que oferecem cursos de formação de professores em Educação de 

Infância e 1º ciclo do Ensino Básico, a organização global da referida componente de 

prática pedagógica merece uma apreciação favorável.  
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Quanto ao Parâmetro Criterial 2 – Organização da Prática Pedagógica ao 

longo do Curso – Considera-se que existe a consciência da importância central desta no 

conjunto do currículo e se beneficia da teorização local disponível. Durante o 2º e os 3º 

anos, os alunos beneficiam de uma sensibilização à profissão nas disciplinas de Teoria e 

Prática Curricular e Prática Pedagógica e Projectos Educativos, que os deixa motivados 

ao ponto de afirmarem massivamente, quer nos inquéritos quer nas reuniões com a 

Comissão de Avaliação Externa, que desejariam ter prática pedagógica ao longo de todo 

o Curso.  

A disciplina de Prática Pedagógica e Projectos Educativos, uma disciplina de 5º 

semestre imediatamente antes do estágio, é conceptualizada no plano de estudos como 

uma disciplina de prática pedagógica, tendo sido atribuídas 1 hora teórico-prática e 4 

horas práticas. No entanto, a sua realização assume a forma de uma disciplina curricular 

com um carácter mais aplicado e não se insere no estatuto de uma prática pedagógica 

como componente autónoma de formação. 

Na reunião com a Comissão de Avaliação Externa, todos os alunos presentes 

afirmaram que é inadequada a situação de só terem Prática Pedagógica no 4º ano e que a 

deveriam ter ao longo do Curso. As cooperantes, embora referindo que, actualmente, 

isto é, no ano lectivo em curso, “os alunos actualmente vão um dia à escola”no 3º ano 

do curso e “nós pedimos às colegas para os receberem nas salas delas”, sublinham a 

necessidade de ampliação do tempo de Prática Pedagógica, estendendo-a aos anos 

anteriores ao ano final do curso. Os comentários mais constantes de alunos finalistas do 

Curso (Inquérito Pedagógico II) referem-se à necessidade de que a prática pedagógica 

se desenvolva ao longo do Curso (11 no total de 14 comentários); a mesma necessidade 

foi referida pelas supervisoras cooperantes. Também os ex-alunos na resposta ao 

Inquérito Pedagógico dizem que o Curso deveria ter uma” componente “ de prática 

pedagógica ao longo de todo o curso e não apenas no 4º ano […]. Se assim fosse os 

professores desta Universidade sairiam muito mais preparados para a vida profissional”.  

O esforço de conceptualização da Universidade de Aveiro nesta área, traduzido 

em projectos de investigação, em produção de conhecimento, difundido através de 

livros, artigos, comunicações, conferências e muitos outros meios e o empenhamento 

formativo ao nível da formação pós-graduada, nas áreas da supervisão e didácticas 

específicas, atrás referido (pag. 29) terão tido decerto algum impacto na docência, visto 

haver uma grande articulação entre o ensino e a investigação. 
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Assim, apesar deste empenhamento institucional ainda não ter tradução plena, 

no plano de estudos a Subcomissão antecipa que há todas condições de vir a tê-lo. Aliás, 

num documento recente do Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa, 

sediante do curso, – “Melhorar a qualidade da formação” – escreve-se “quanto à 

reorganização da Prática Pedagógica, a necessidade de integração mais precoce da 

Prática Pedagógica no plano de estudos, cobrindo um leque mais variado de 

modalidades de inserção e de contextos de intervenção profissional, visando […], a 

articulação das aprendizagens promovidas no âmbito das disciplinas de Didáctica com a 

intervenção em sala de aula”.  

Quanto ao Parâmetro Criterial 3 – Organização da Prática Pedagógica Final 

(estágio), existe claramente uma consciência da importância central desta no currículo 

do Curso, há um esforço de conceptualização e há documentação que explicita a 

organização e os papéis dos diversos actores. 

A Prática Pedagógica assume as características de estágio, decorre no último ano 

do Curso, sendo creditada com 18 horas práticas, envolvendo uma pluralidade de 

actores com papéis diferenciados, utilizando professores cooperantes, tendo uma 

estrutura de organização do seu funcionamento detalhada e tendo um desenvolvimento 

autónomo da componente curricular disciplinar, estando a sua coordenação articulada 

com a da direcção de Curso. 

Os estagiários referem que o 4º ano tem uma carga de trabalho excessiva, dada a 

concomitância do estágio com “o seminário de investigação, as oficinas e as pesquisas”. 

No que se refere ao número de formandos por sala (quatro por sala, como refere o 

RAA), os estagiários consideram que a situação reduz o seu tempo de cooperação e de 

responsabilização para uma semana/mês; o mesmo é afirmado pelas supervisoras 

cooperantes.  

Dado este elevado ratio supervisor cooperante/estagiários, as supervisoras 

cooperantes sentem dificuldades em dar um apoio diferenciado a cada um dos quatro 

estagiários. O ratio supervisor/cooperante/estagiário, no ano objecto é elevado.  

Diante de tais considerações, este parâmetro recebeu a apreciação de Favorável.  

No que se refere ao Parâmetro Criterial 4 – Supervisores Institucionais -  

existem quatro profissionais no ano objecto. Em relação à sua formação deve referir-se 

que uma é professora primária com experiência, uma recém-licenciada em ensino 
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básico, uma psicóloga e uma licenciada em Português/Francês. Parece, assim, sentir-se, 

no conjunto da equipa, falta de experiência profissional do terreno. 

O papel do supervisor institucional é claro, relevante e bem construído, e o 

tempo semanal dedicado à supervisão revela empenhamento que leva a exceder as 

expectativas. No final do ano lectivo é feito uma avaliação da prática que funciona, 

também, como dispositivo de avaliação de desempenho supervisivo. As supervisoras 

cooperantes referem o grande empenhamento das supervisoras institucionais e 

reconhecem que, nos últimos cinco anos, tem havido um esforço de melhoria.  

Conforme análise documental (fichas de docentes, fichas de disciplina e plano 

da acção da disciplina de Prática Pedagógica), a distribuição de alunos por supervisora 

institucional é muito variável, sendo que uma assume 22 estagiários, o que parece 

excessivo e as restantes dispõem de um volume que varia entre 7 e 11 estagiários. No 

entanto, as supervisoras universitárias acumulam funções docentes em duas a quatro 

disciplinas, o que pressupõe, também, um acumulo de funções, situação que merece 

consideração. 

O afastamento de supervisores institucionais para trabalhos académicos tem 

originado um elevado ratio supervisor institucional/ estagiários, o que naturalmente 

intensifica o trabalho dos outros supervisores e, nalguns casos, reduz o tempo das 

orientações; remete ainda para uma estratégia de concentração territorial e institucional 

de concentração de estagiários, com implicações nos processos de selecção de 

cooperantes, critério considerado prioritário pela Universidade. Seria recomendável que, 

no caso de afastamento do supervisor institucional, a universidade investisse na 

contratação temporária de outro para beneficiar a qualidade da supervisão. 

Diante deste conjunto de indicadores, este parâmetro recebeu a apreciação de 

Favorável.  

Por último, quanto ao Parâmetro Criterial 5 – Supervisores cooperantes e 

contextos cooperantes, a opção prioritária da Universidade de Aveiro vai para a 

escolha dos supervisores cooperantes – o primeiro critério para a escolha dos contextos 

cooperantes é o de possuírem profissionais com perfil adequado para a supervisão 

cooperante  

Existem critérios de escolha de supervisores cooperantes, mas a sua formação 

específica é muito variável, pois o grupo sofre descontinuidades. O seu desempenho 

sofre com esta mobilidade supervisiva, porque que não facilita nem a constituição de 
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um grupo, nem a relação sistemática com os formadores universitários. Os próprios 

supervisores cooperantes sublinham que não há um verdadeiro grupo de cooperantes (“a 

Universidade anda todos os anos a mendigar cooperantes, que continuam a sê-lo por 

carolice”); reconhecem ainda a necessidade de ter mais formação em didácticas 

específicas, exemplificando com carências sentidas na metodologias de ensino da língua 

escrita e oral e na metodologia de ensino da matemática. 

O ratio supervisor cooperante/ estagiários, de 1 para 4, é claramente inadequado 

O tempo semanal dedicado pelos supervisores cooperantes revela, ainda nas palavras 

dos supervisores, carolice pois o número de estagiários é elevado e estes não podem 

deixar a sua tarefa principal de educar as crianças para atendê-los. Este ratio deve ser 

melhorado; no documento já referido refere-se o propósito de reduzir o número de 

estagiários para 3 por núcleo.  

Quanto aos contextos cooperantes, os critérios apontados no Documento 

Estruturador da Prática Pedagógica 2003-2004, são os de possuir profissionais com 

perfil adequado, a disponibilidade institucional para subscrever um protocolo de 

cooperação com a Universidade de Aveiro e a existência dos recursos mínimos para o 

desenvolvimento de um estágio com qualidade.  

Diante deste conjunto de indicadores, este parâmetro recebeu a apreciação de 

Favorável.  

De acordo com os critérios referidos na secção 1.2.4., foi atribuída ao Subcampo 

de Apreciação da Componente de Iniciação à Profissão – Prática Pedagógica – a 

classificação de BOM.  
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DIMENSÕES OPERACIONAIS EM AVALIAÇÃO  

D. ÁREA DE AVALIAÇÃO 

DAS INFRA-ESTRUTURAS E DOS RECURSOS   

D.1. Campo de Apreciação do Pessoal Não Docente  

Este campo de apreciação relativo à Avaliação do Pessoal Não Docente (D1) 

não visa produzir um juízo avaliativo sobre o desempenho do pessoal administrativo, 

técnico e auxiliar da instituição relacionado como curso, mas antes avaliar a suficiência, 

a qualificação, a formação e a disponibilidade para os alunos dos recursos humanos 

nos diversos serviços que com estes contactam. Destes critérios foi considerado nuclear 

a suficiência, significando que a insuficiência de recursos humanos é sempre apreciada 

desfavoravelmente, mesmo que o desempenho do pessoal não docente existente seja 

considerado óptimo.  

Foram analisados os serviços seguintes, que se constituíram em parâmetros 

criteriais: 1) Serviços académicos ou serviços administrativos de apoio aos cursos; 2) 

Serviço de apoio às aulas; 3) Biblioteca; 4) Serviços de informática para os alunos; 5) 

Laboratórios (TIC / Tecnologia Educativa, Ciências da Natureza); 6) Oficinas de 

Expressão Artística e Motora (Educação Musical, Educação Visual e Educação 

Dramática, Educação Física); 7) Outros. Foram considerados nucleares os parâmetros 

2, 3, 5 e 6.  

De acordo com a informação facultada à Subcomissão, em reunião com o 

pessoal não docente, este considera haver suficiência de recursos humanos para dar 

resposta às necessidades dos diversos serviços administrativos e de apoio ao Curso, 

excepto no que diz respeito ao pessoal auxiliar, de apoio ao Laboratório de Tecnologia 

Educativa que, dispõe actualmente de 7 funcionários, suficientes para dar o apoio às 

aulas mas que poderia melhorar o suporte aos projectos em crescente desenvolvimento, 

se pudessem contar com mais 4 funcionários. No Inquérito Pedagógico, os alunos 

queixavam-se da falta de apoio à informática para a prática pedagógica no ano objecto 

da avaliação, o que pode requerer da parte do Curso maior atenção ao apoio nessa área  
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A formação dos não-docentes para o exercício profissional é adequada e, 

segundo o RAA, a formação continuada incide sobre áreas como inglês, gestão da 

informação, gestão de sistemas operativos, informática, higiene e segurança no trabalho 

e contabilidade, o que é confirmado, também, na reunião com o pessoal não docente.  

Na generalidade, o pessoal não docente revela possuir qualificação

 
adequada 

para o exercício das funções que exerce.  

Na generalidade, o pessoal não docente revela grande disponibilidade para 

atender às necessidades dos alunos.   

Consequentemente, foi atribuído a este Campo de Apreciação do Pessoal Não 

Docente a classificação de MUITO BOM.   

D.2. Campo de Apreciação de Instalações e Equipamentos  

Em relação a este Campo de Apreciação relativo à Avaliação das Instalações e 

Equipamentos (D2), foram analisados os serviços seguintes, que se constituíram em 

parâmetros criteriais: 1) Anfiteatros/auditórios; 2) Salas de aula; 3) Salas de estudo e 

de convívio; 5) Biblioteca; 6) Serviços de informática para os alunos e Laboratório de 

TIC / Tecnologia Educativa; 7) Laboratório de Ciências da Natureza); 8) Oficinas de 

Expressão Artística (Educação Musical, Educação Visual e Educação Dramática); 9) 

Oficinas de Educação Física; 10) Outros. Foram considerados nucleares os parâmetros 

3, 5, 6, 7, 8 e 9.  

O RAA traz dados detalhados sobre a biblioteca geral, os laboratórios, as salas 

de aula e espaços de convívio, bem como sobre os equipamentos informático e 

multimedia de uso geral.  

A visita in loco evidenciou a qualidade dos espaços e serviços, notadamente 

trabalhos realizados nos inúmeros laboratórios que desenvolvem investigação e ensino, 

acções junto à comunidade e o apoio pedagógico aos estagiários na produção de 

materiais pedagógicos. Globalmente, verificou-se que existem, na Instituição, as 

diversas instalações e equipamentos relevantes para as necessidades de funcionamento 

do Curso. 
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Os ex-alunos queixaram-se de, no ano objecto, não terem tido disponíveis salas 

de apoio ao estágio, mas a Comissão de Visita foi informada que essa limitação tinha 

sido, posteriormente, superada.  

Considerando as avaliações produzidas, relativamente aos diferentes espaços e 

equipamentos em análise, nos diferentes parâmetros criteriais, foi atribuída ao

 
Campo 

de Apreciação Instalações e Equipamentos a classificação de EXCELENTE.  

D.3. Campo de Apreciação dos Recursos Financeiros  

No campo de apreciação respeitante à Avaliação dos Recursos Financeiros 

(D3), a Subcomissão fez incidir a sua análise sobre os seguintes parâmetros: 1) 

Recursos financeiros afectos ao Curso; 2) Especificação das diversas fontes de 

financiamento; 3) Cálculo do indicador “custo aluno/ano”; 4) Custo do diplomado; e 5) 

Recursos financeiros afectos pela instituição à Prática Pedagógica.  

A Comissão de Avaliação Externa dos Cursos de Formação de Professores em 

Educação de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico decidiu não avaliar este Campo de 

Apreciação pela impossibilidade de o fazer com o grau de rigor com que se analisaram 

os outros, pelo que uma avaliação sem rigor poderia afectar a credibilidade do conjunto. 

De facto, os dados apresentados pelas diversas universidades nem sempre são fiáveis, 

são, muitas vezes, omissos nos aspectos relativos ao curso em análise, e, muito 

importante, não são facilmente comparáveis. 

Na apreciação destes parâmetros, a Subcomissão limitou-se a registar as 

informações contidas (ou não) no RAA, não emitindo, por conseguinte, qualquer juízo 

avaliativo sobre os mesmos.   

No que se refere aos recursos financeiros afectos ao Curso, o RAA na Tabela 2 – 

Recursos Financeiros (RAA, 7), informa sobre as fontes de financiamento e a afectação 

de verbas da  Universidade de Aveiro, no ano objecto 2003.  

As fontes de financiamento foram da ordem de 82.361.685,45 euros. Para o 

ensino foram gastos 54.617.582,32 euros e, para a investigação, 8.719.053,23 euros. No 

âmbito do ensino foram utilizados 38.294.356,69 euros para o pessoal; 6.956.811,10 

euros para equipamento, 896.839,16 euros para bibliografia, 8.134.973,98 para 
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manutenção e 334.601,39 euros para diversos, o que soma o valor total de 

54.617.582,32 euros.   

No âmbito da investigação há uma especificação de verba no valor de 

3.69.534,17 euros utilizados em bolsas, mas não há dados sobre seus beneficiários. Os 

projectos receberam investimentos da ordem de 4.619.956,47 euros e outras despesas no 

valor de 403.553,59 euros.  

Não há informações sobre os Recursos financeiros especificamente afectos ao 

Curso de Licenciatura em Ensino Básico. Salienta-se que o director do Departamento de 

Didáctica e Tecnologia Educativa informou a Comissão de Visita que gasta 20% do 

orçamento com a Prática Pedagógica    

D.4. Campo de Apreciação do Ambiente Académico – Apoio 

Social   

Seguidamente, a Comissão de Visita debruçou-se sobre o Campo de Apreciação 

Avaliação do Ambiente Académico (Apoio Social) (D4), visto em termos da sua 

suficiência e adequação, nos seguintes domínios, que se constituíram em parâmetros 

criteriais: 1) Bolsas de estudo; 2) Residências universitárias; 3) Cantinas; 4) Bares; 5) 

Estruturas e instalações para actividades culturais e desportivas; 6) Apoio médico; 7) 

Apoio psicológico; 8) Espaços de convívio; 9) Asseio e limpeza dos espaços docentes e 

de vivência; 10) Qualidade estética destes mesmos espaços.  

As cantinas e bares são adequados e atendem às necessidades dos alunos, 

professores e funcionários. Há um amplo espaço de convívio, asseio e limpeza nos 

espaços docentes e de vivência. Nota-se especialmente a qualidade estética de alguns 

espaços da Universidade de Aveiro – a Reitoria, a Biblioteca, entre outros. 

Existe um Serviço de Acção Social da Universidade de Aveiro que oferece apoio 

aos estudantes relacionados à alimentação, alojamento, apoio às actividades desportivas 

e culturais, aconselhamento social, apoio à saúde, apoio financeiro, cooperação, apoio 

bibliográfico e material escolar.  

Em relação à restauração, há um Refeitório, um Restaurante, uma 

Cantina/complexo de Refeitórios e 14 bares. Quanto ao alojamento, há 21 Residências 
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Universitárias com capacidade para alojar cerca de 860 alunos, sendo necessário ser 

bolseiro e obedecer às condições económicas estabelecidas. Há, também, o alojamento a 

alunos estrangeiros dentro de acordos de cooperação e protocolos de instituições 

provenientes do PALOP e da União Europeia, bem como para funcionários docentes e 

não docentes, investigadores e visitantes da UA. 

Existe na Universidade de Aveiro apoio às actividades desportivas no pavilhão 

polidesportivo, com um campo de 44 por 24 metros, que possibilita a prática de 

inúmeras actividades desportivas e igualmente no Ginásio do CIFOP, que dispõe de 11 

por 22 metros. 

O Apoio Social tem colaboração do Gabinete Médico e, o Apoio à Saúde, é 

também garantido pelo Centro Médico Universitário, Gabinete de Psicologia e de 

Enfermagem, com uma variada gama de serviços médicos e psicológicos.  

Considerando as avaliações produzidas, relativamente aos diferentes espaços e 

equipamentos em análise, nos diferentes parâmetros criteriais, foi atribuída ao

 

Campo 

de Apreciação Instalações e Equipamentos a classificação de MUITO BOM.  
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E. ÁREA DE AVALIAÇÃO DAS 

 RELAÇÕES COM AS COMUNIDADES   

E.1.Campo de Apreciação das Relações Externas e Internacionalização  

Ao nível das dimensões adjectivas da avaliação figura, ainda, o campo relativo à 

apreciação das relações externas e internacionalização (E1), incluída na área da 

avaliação das relações com as comunidades.  

Este campo de apreciação analisa as relações com os diversos tipos de 

comunidades no período dos últimos cinco anos – comunidade profissional, 

comunidade de formação, comunidade de investigação (comunidade académica), 

comunidade local ou regional. Este campo de apreciação analisa a interacção com essas 

comunidades ao nível nacional (parâmetros criteriais, 1,2,3 e 4) e ao nível internacional 

(parâmetros criteriais 5 e 6). 

O Campo de Apreciação das Relações Externas e Internacionalização incide 

sobre os seguintes parâmetros criteriais: 1) Interacção com a comunidade profissional 

servida; 2) Interacção com a comunidade de formação no âmbito do ensino; 3) 

Interacção com a comunidade académica no âmbito da investigação; 4) Interacção com 

a comunidade local ou regional envolvente; 5) Internacionalização da interacção com a 

comunidade de formação no âmbito do ensino; 6) Internacionalização da interacção 

com a comunidade académica. Foram considerados nucleares os parâmetros 1,3, 5 e 6.  

No que se refere ao Parâmetro Criterial 1 – Interacção com a comunidade 

profissional servida – em reunião com membros da comunidade evidenciou-se uma 

grande satisfação com o nível e a qualidade da formação que os mesmos apresentam, 

classificando de muito positivo o seu impacte na comunidade educativa que serve. 

Neste contexto, destaca-se, claramente, a boa imagem da Licenciatura do 1 Ciclo do 

Ensino Básico junto da comunidade e a inserção dos respectivos licenciados no 

mercado de trabalho. Assim, a apreciação é Muito Favorável neste particular.  

No que tange, concretamente, ao Parâmetro Criterial 2 – Interacção com a 

comunidade no âmbito do ensino – o Relatório menciona muitas acções de formação 
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continuada. Damos como exemplo como as conduzidas pelo Laboratório de Ciências 

Integradas. Pode-se dizer que há neste parâmetro criterial, uma adequação de natureza 

Muito Favorável  

No que concerne ao Parâmetro Criterial 3 – Interacção com a comunidade 

académica no âmbito da investigação – os docentes do Curso destacam-se por sua 

produtividade no que se refere à organização e participação em congressos e outros 

encontros científicos. O RAA menciona 62 projectos de investigação desenvolvidas no 

âmbito do CIDTFF, dos quais 13 são internacionais e 49 nacionais, de carácter 

interinstitucional ou confinando-se à Universidade de Aveiro. É alto o número de 

projectos com financiamento externo bem como a participação de docentes do Curso. É 

igualmente elevada a participação em júris de provas e concursos noutras instituições, a 

participação em sociedades ou associações científicas. Tudo isto evidencia um elevado 

grau de produção académica, o que caracteriza uma avaliação Muito Favorável neste 

parâmetro criterial.  

Em relação ao Parâmetro Criterial 4 – Interacção com a comunidade local 

ou regional envolvente, verifica-se ser consensual, entre todas as entidades externas 

auscultadas, a convicção firme, de que é amplamente positivo o impacte da 

Universidade (e, por consequência também, o dos licenciados do curso de Professores 

do 1º Ciclo do Ensino Básico) na comunidade local e regional que constitui a respectiva 

zona de influência. Essa circunstância determina, da parte da Subcomissão, uma 

apreciação Muito Favorável a este respeito.  

Quanto ao Parâmetro Criterial 5 – Internacionalização com a comunidade 

de formação no âmbito do ensino – essa perspectiva é prioridade dos seus 

responsáveis, como se aponta no RAA e se manifesta tanto em acções como na 

participação em projectos internacionais de troca de alunos (Sócrates), em que a 

mobilidade, no período de 1999-2002, oscilou entre 91 alunos, em 1999/00 e 151 

alunos, em 2002/03, maioritariamente pelo programa Erasmus, envolvendo, pelo 

menos, 17 países do espaço europeu. Em 2003/04, de 134 deslocamentos, um dos 

destinos mais escolhido foi o Brasil. Em relação aos alunos específicos do 1 Ciclo do 

Ensino Básico houve intercâmbio de 2 alunos com a Charles University de Praga, no 

ano de 2003/04. 
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Diante de tais níveis de internacionalização, ao nível do ensino, avaliou-se o 

parâmetro como Muito Favorável.  

O parâmetro criterial 6 - Internacionalização da interacção com a 

comunidade académica - aparece bastante contemplado no RAA, com inúmeras 

citações de participação de docentes em encontros científicos internacionais, em 

projectos de investigação internacionais e em júris de doutoramento no estrangeiro, bem 

como na participação em sociedades/associações científicas de âmbito internacional. 

Por tais razões o parâmetro foi considerado Muito Favorável.  

O campo de apreciação das Relações Externas e Internacionalização mereceu 

a avaliação EXCELENTE.   

E.2. Campo de Apreciação da Empregabilidade   

Por fim, procedeu-se à análise do Campo de Apreciação designado de 

Empregabilidade (E 2), partindo dos seguintes parâmetros criteriais: 1) Taxas de 

emprego dos diplomados no ano da conclusão e nos anos seguinte; 2) Adequação e 

sucesso dos diplomados no exercício profissional; 3) Existência de apoio aos 

professores principiantes e à inserção profissional dos diplomados.  

No respeitante ao Parâmetro Criterial 1 – Taxas de emprego, que concerne à 

situação dos licenciados perante o emprego (Tabela 12, RAA, 175), no ano 2003,  todos 

os 31 alunos encontram-se empregados. O intervalo de tempo para obtenção do 

emprego na área da formação varia, de um mês até um ano após a conclusão do curso.  

Passando ao Parâmetro Criterial 2 – Adequação e sucesso dos diplomados 

no exercício profissional – , segundo as entidades externas contactadas, os diplomados 

da Licenciatura demonstram adequação e bom desempenho profissional nos locais de 

trabalho onde estão colocados.   
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Em relação ao Parâmetro Criterial 3 - Existência de apoio aos professores 

principiantes e à inserção profissional dos diplomados - constata-se que não existe, 

ainda, na Instituição, um serviço de apoio aos professores principiantes e à inserção 

profissional dos diplomados do Curso. Há consciência da parte dos responsáveis pelo 

Curso que a não existência do Ano de Indução à Pratica Profissional é uma limitação, 

mas essa situação deve-se à falta de enquadramento legal para o seu desenvolvimento.   

O campo de apreciação da Empregabilidade mereceu a avaliação de MUITO 

BOM.    
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RECOMENDAÇÕES FINAIS  

A apreciação da Subcomissão sobre este Curso é extremamente positiva, pois os 

diferentes campos de apreciação se situam maioritariamente entre o muito bom e o 

excelente, mas a integração da formação de professores generalistas na universidade 

coloca sempre desafios para a criação de uma cultura profissional de qualidade. 

Nesse sentido foram desenvolvidos, ao longo do presente Relatório, várias 

apreciações e comentários sobre o Curso em avaliação, respeitantes aos aspectos que 

deverão ser aperfeiçoados para que ele possa atingir patamares de qualidade ainda mais 

elevados. Não obstante, à Subcomissão afigura-se relevante sistematizar algumas 

linhas-chave de acção em que deverá assentar uma estratégia de melhoria da 

Licenciatura.  

Neste sentido, e face ao diagnóstico efectuado, a Subcomissão entende dever 

fazer as seguintes recomendações:   

• Alargar a componente de formação de Prática Pedagógica à totalidade dos anos 

do Curso. 

• Reduzir o ratio supervisor cooperante/estagiários. 

• Integrar, no grupo dos supervisores institucionais, mais profissionais com 

alargada experiência de terreno.  

• Apurar os critérios de selecção dos supervisores cooperantes e as estratégias de 

formação, estabilizando o corpo de cooperantes. 

• Proporcionar aos alunos e à equipa de supervisão conhecimento experiencial de 

modelos pedagógicos alternativos no 1º ciclo do ensino básico. 

• Alargar o leque das disciplinas opcionais. 

• Criar uma disciplina de metodologia de investigação como suporte à estratégia 

de formação de um profissional reflexivo e crítico. 
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• Criar condições para a superação da excessiva utilização de métodos de ensino 

expositivos  

• Promover uma filosofia de conjunto sobre a avaliação nas disciplinas, sendo 

desejável encontrar formas de generalizar um maior envolvimento dos estudantes 

nos processos.  

• Dado o grande investimento do Departamento sediante no domínio das Ciências 

da Natureza, repensar a atribuição de disciplinas de fundamentos nesta área 

científica. 

• Implementar práticas sistemáticas de auto-avaliação do Curso nas suas 

diferentes vertentes, baseadas numa definição clara das responsabilidades de todos 

os intervenientes e assentes em mecanismos que assegurem a divulgação atempada 

dos resultados e a implicação de todos os actores na respectiva discussão, com 

consequências visíveis no funcionamento das actividades lectivas.  

• Desenvolver mecanismos escritos ou assumidos explicitamente para a 

certificação profissional. 

• Criar, formalmente, mecanismos que assegurem a detecção precoce de alunos 

com perfil individual inadequado para o ensino. 

• Potenciar o envolvimento dos alunos na autoavaliação do Curso.  

• Utilizar, de forma construtiva, os comentários e recomendações da CAE para 

que o Curso possa atingir patamares de qualidade ainda mais elevados.  
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ANEXO I  

CURRICULAE VITAE  

DOS MEMBROS DA SUBCOMISSÃO DE AVALIAÇÃO EXTERNA    

Nome: Ermelindo Manuel Bernardo Peixoto Categoria: Professor Catedrático 

Instituição: Universidade dos Açores Departamento: Ciências da Educação 

Áreas de Interesse: 

A: Psicologia da Aprendizagem B: Psicologia da Educação   

C: Avaliação Educacional    

D: Desenvolvimento curricular 

Qualificações Académicas: 

Licenciatura: Reconhecido o valor nacional do grau obtido na Universidade de 

Vitória, Canadá, em 1975 (classificação final de 15 valores); 

Mestrado: Na especialidade de Psicologia da Educação, pela Universidade de 

Vitória, Canadá, em 1982; 

Doutoramento: Na mesma especialidade, pela Universidade dos Açores, em 

1986 (aprovado por um júri internacional, com distinção e louvor, por unanimidade). 

Provas de agregação: Na disciplina de Psicologia da Aprendizagem, pela 

Universidade dos Açores, em 1996 (aprovado em Mérito Absoluto, por unanimidade).   

Destaques de Actividade: 

• Pró-Reitor para os Assuntos Académicos e Pedagógicos 
• Vice-Reitor para a Área Académica 
• Director do Departamento de Ciências da Educação  

Actividade Docente 

Disciplinas Ministradas na Universidade dos Açores 

• Psicologia Pedagógica; 
• Objectivos e Métodos da Escola de Hoje; 
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• Tecnologia da Educação; 
• Princípios e Técnicas de Avaliação; 
• Desenvolvimento Curricular; 
• Psicologia da Aprendizagem 
• Avaliação Educacional   

Actividade de Coordenação Científica  

• Disciplinas do ramo das Ciências da Educação, nomeadamente as inseridas nas 
especialidades de: 

- Psicologia; 

- Psicologia Educacional; 

- Desenvolvimento Curricular.  

Investigação científica  

Projectos de investigação: 

     Participa, actualmente, em projectos de investigação sobre:  

• Os factores de risco, de natureza psicossocial, que influenciam o rendimento 
escolar em diferentes sistemas de ensino – como consultor científico; 

• As estratégias de estudo e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes do 
ensino superior em Portugal – como investigador.  

PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

Publicou, em revistas e livros da especialidade, em Portugal e no estrangeiro, 

variados artigos e capítulos de obras colectivas  inseridos nos seguintes domínios de 

estudo, no âmbito dos quais se insere, a título de exemplo, um ou mais artigos:   

• Metacognição; 
v.g.: Estratégias metacognitivas em psicologia educacional: Aplicação à transferênciada 

aprendizagem. Revista Portuguesa de Pedagogia, 18, 1984, 83-94.  

• Auto-avaliação e reactividade; 
v.g.: Questionário de auto-avaliação de dificuldades de compreensão e motivação escolares.  

Universidade de Lisboa: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, 1984. (em co-  autoria 

com L. Joyce-Moniz)   

• Aprendizagem racionalmente contingencial; 
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  v.g.: O modelo LFM (Learning for Mastery) como factor de individualização do ensino de 

iniciação às línguas estrangeiras. Revista Portuguesa de Psicologia, 23, 1986, 135-162.  

   Estudo de componentes em mastery learning com incidência na variável feedback/       

remediação das estratégias de Benjamin Bloom. Revista Portuguesa de Pedagogia,  21, 1987, 404-

434.  

• Modelos de intervenção; 
v.g.: Bases de um modelo de intervenção para o ensino de crianças sócio-culturalmente 

desfavorecidas. Arquipélago: Série Ciências Sociais, 2, 1987, 65-91.  

• Construção dialéctica 
  v.g.: Construção dialéctica em investigação educacional. Psychologica, 3, 1990, 75-86.  

• Disposições pessoais 
  v.g.: Auto-eficácia, compensação cognitiva e desempenho sob condições de aprendizagem 

diferenciadas. Revista Portuguesa de Educação, 4 (1), 1991, 37-49.  

• Estilos de aprendizagem 
          v.g.: Estilos de aprendizagem e estratégias de compensação. In L. Almeida (Ed.), 

Cognição e aprendizagem escolar  (pp.157-182). Braga: APPORT, 1991, 157-182.  

• Traços e estados de ansiedade enquanto características pessoais; 
   v.g.: Anxiety, self-monitoring and academic performance under mastery learning and 

problem-solving conditions. In Knut Hagtvet & Tom Johnsen (Eds.), Advances in  test anxiety research 

(vol.7, pp. 313-331). Lisse, The Netherlands: Swets & Zeitlinger, 1993. 

  Análise dos efeitos moderadores da ansiedade em contexto escolar. In M.T. Medeiros   

(Coord.), Adolescência. Abordagens, investigações e contextos de desenvolvimento (pp. 182-197). Ponta 

Delgada: Direcção-Regional da Educação, 2000.   

• Teorias da personalidade  
v.g.: Rogers and the self-theory. Arquipélago: Série Ciências Sociais, 6, 1991, 41-58.  

• Agressividade e desenvolvimento;  
v.g.: Agressividade e desenvolvimento. Oração de sapiência proferida por ocasião da 

Sessão  solene de abertura das aulas na Universidade dos Açores no dia 9 de Janeiro de 1992.  Ponta 

Delgada: Universidade dos Açores, 1995.     
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• Auto-regulação e aprendizagem 

v.g.: Aprendizagem, raciocínio metacognitivo e auto-regulação em contexto escolar:  

Princípios de uma teoria emergente. In B. Detri & F. Simas (Coords.), Educação.  cognição e 

desenvolvimento (97-126). Lisboa: Edinova, 2001.   

• Formação de professores 
v.g.: Formação de professores: Reflexões sobre alguns princípios de enquadramento  

funcional das disciplinas da área das Ciências da Educação à luz da definição de um perfil de 

competências para a organização do ensino. Arquipélago: Série Ciências da Educação, 3, 2000, 41-

64.   

• Desenvolvimento cognitivo 
v.g.: Desenvolvimento cognitivo do estudante do ensino superior: efeito do curso, ano e 

género. Revista Portuguesa de Pedagogia, 36 (1,2,3), 2002, 355-373. (em co-autoria com: T. 

Medeiros, J. Ferreira, L. Almeida, J. Tavares, H. Viveiros & F. Morais)   

Trabalhos para publicação    

• Teorias da personalidade 
Teorias do desenvolvimento da personalidade: Formulações convergentes ou perspectivas 

desencontradas. (concluído)  

• Desenvolvimento cognitivo 
Learning and development in Portuguese college students (em preparação)  

(em co-autoria com T. Medeiros, J. Tavares, J. Ferreira, & L. Almeida)  

Livros  

      

É autor do seguinte título, recomendado ou indicado como leitura obrigatória em 

alguns cursos de mestrado e de pós-graduação:    

Peixoto, E. (1995). Mastery learning e resolução de problemas: Da reactividade à 

construção dialéctica. Lisboa: McGraw-Hill.   
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Nome: Jorge Manuel Ávila de Lima  Categoria: Professor Auxiliar 

Instituição: Universidade dos Açores Departamento: Ciências da Educação 

Áreas de Interesse: 

A: Desenvolvimento das Escolas B: Sociologia da Educação 

C: Culturas Colaborativas no Ensino D: Auto-avaliação e Avaliação Externa das 

Instituições Educativas 

Qualificações Académicas: 

Licenciatura em Sociologia, pela F.C.S.H., Universidade Nova de Lisboa  

Mestrado em Análise Social da Educação, Faculdade de Ciências, Universidade 

de Lisboa  

Doutoramento em Ciências da Educação, especialidade de Sociologia da 

Educação, Universidade dos Açores  

Destaques de Actividade: 

1: Director do Departamento de Ciências Educação da Universidade dos Açores 

(1999-2001) 

2: Membro da Direcção da SPCE  

3: Representante de Portugal na European Educational Research Association 

4: Membro de várias equipas de investigação transnacionais e do conselho 

editorial de revistas científicas portuguesas e estrangeiras 

PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES:  

Lima, J. de (1996). "O Papel de Professor nas Sociedades Contemporâneas." 

Educação, Sociedade e Culturas, 6, 65-92.  

Lima, J. de (1997). "A Educação Moral em Durkheim". Arquipélago - Ciências da 

Educação, nº 1.  
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Lima, J. de (2000). O Departamento Disciplinar como Contexto para a Colegialidade 

Docente nas Escolas Secundárias. In J. Costa, A. N. Mendes. & A. Ventura (orgs.), 

Liderança e Estratégia nas Organizações Escolares (pp. 65-93). Aveiro: Universidade 

de Aveiro.  

Lima, J. de (2000). Questões centrais no estudo das culturas profissionais dos 
professores: uma síntese crítica da bibliografia”. Educação, Sociedade e 
Culturas, nº 13, 79-103.  

Lima, J. de (2000). Isolamento profissional e colegialidade no ensino”. Arquipélago – 

Ciências da Educação, 3, 13-40.   
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AA NN EEXX OO  II II            

TT EERRMM OOSS  DDEE  RREEFFEERRÊÊNN CCII AA    

DDAA  CCOOMM II SSSSÃÃ OO  DDEE  AA VV AA LL II AA ÇÇÃÃ OO  EEXX TT EERRNN AA  

DDOOSS  CCUU RRSSOOSS  DDEE  FFOORRMM AA ÇÇÃÃ OO  DDEE  PPRROOFFEESSSSOORREESS  

EEMM    

EEDDUU CCAA ÇÇÃÃ OO  DDEE  II NN FFÂÂ NN CCII AA  EE    

11 ºº  CCII CCLL OO  DDOO  EENN SSII NN OO  BB ÁÁ SSII CCOO            
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TT EERRMM OOSS  DDEE  RREEFFEERRÊÊNN CCII AA    

DDAA  CCOOMM II SSSSÃÃ OO  DDEE  AA VV AA LL II AA ÇÇÃÃ OO  EEXX TT EERRNN AA  

DDOOSS  CCUU RRSSOOSS  DDEE  FFOORRMM AA ÇÇÃÃ OO  DDEE  PPRROOFFEESSSSOORREESS  EEMM    

EEDDUU CCAA ÇÇÃÃ OO  DDEE  II NN FFÂÂ NN CCII AA  EE  11 ºº  CCII CCLL OO  DDOO  EENN SSII NN OO  BB ÁÁ SSII CCOO      

A – MISSÃO INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO 

AA 11 ..  OORRGGAA NN II ZZ AA ÇÇÃÃ OO  II NN SSTT II TT UU CCII OONN AA LL   

1. Integração do curso na Instituição. Estratégia de integração. 

Compreensão pelos dirigentes, pelos docentes e pelos funcionários da 

missão institucional. 

2. Organização interna da instituição que facilite a inserção do curso 

e o seu desenvolvimento articulado com a missão institucional. 

3. Organização de formação acrescida no âmbito da educação de 

infância e do 1º ciclo do ensino básico que facilite o desenvolvimento 

profissional e a transformação da profissionalidade neste âmbito.  

4. Organização de formação graduada no âmbito da educação de 

infância e do 1º ciclo do ensino básico que facilite a promoção de 

investigação e a transformação da profissionalidade neste âmbito. 

5. Organização interna da investigação da instituição que facilite a 

podução de linhas, projectos e produtos de investigação no âmbito da 

educação de infância e do do 1º ciclo do ensino básico. 

6. Envolvimento dos órgãos da instituição e dos dirigentes e dos 

docentes do curso no desempenho da missão. 

7. Grau e qualidade da participação dos alunos nos órgãos 

pedagógicos.   
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AA 22 ..GGEESSTT ÃÃ OO  DDAA  QQUU AA LL II DDAA DDEE   

1. Mecanismos adequados para a certificação profissional 

(especialmente para a certificação da aptidão individual para ensinar). 

2. Prática sistemática de actividades de auto-avaliação e grau de 

intervenção dos órgãos institucionais neste processo. 

3. Avaliação do ensino pelos alunos e suas consequências.  
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B – PESSOAL DOCENTE E PESSOAL DISCENTE 

B.1. PESSOAL DOCENTE  

1. Adequação do corpo docente para a docência na formação de 

professores em educação de infância e 1º ciclo do ensino básico. 

2. Qualificação do corpo docente. 

3. Suficiência do corpo docente – ratio docente/discentes. 

4. Motivação e formação do corpo docente. 

5. Utilização adequada do corpo docente – adequação da distribuição do 

serviço docente à formação de professores em educação de infância e 1º ciclo do ensino 

básico. 

6. Investigação do corpo docente – relevância da investigação realizada 

para provas académicas para a docência na formação de professores em educação de 

infância e 1º ciclo do ensino básico. 

7. Investigação do corpo docente – relevância para a docência dos 

projectos e produtos da investigação.      

B.2. ALUNOS (PROCURA E SUCESSO)  

1. Ingresso – média de ingresso. 

2. Sucesso – percentagem de sucesso. 

3. Processo e empenhamento.      
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CC  --CCUU RRRRÍÍ CCUU LL OO  EE  FFOORRMM AA ÇÇÃÃ OO  

CC..11 ..  OOBB JJ EECCTT II VV OOSS  DDOO  CCUU RRSSOO  

1. Definição explicita dos objectivos do curso. 

2. Definição do perfil de desempenho docente na educação de 

infância e no 1º ciclo do ensino básico utilizado como referente da formação 

3. Definição das competências docentes a promover no curso.   

CC..22  PPLL AA NN OO  DDEE  EESSTT UU DDOOSS  

1. Tipo de plano de estudos – currículo mosaico versus currículo 

projecto. 

2. Existência e adequação de mecanismos integradores no plano de 

estudos (seminários, projectos e outros). 

3. Equilíbrio do plano de estudos nas suas diversas componentes. 

4. Adequação dos mecanismos de iniciação à profissão.   

CC..33 ..  CCOONN TT EEÚÚ DDOOSS  PPRROOGGRRAA MM ÁÁ TT II CCOOSS  

1. Adequação e relevância dos conteúdos programáticos das 

ciências da educação.  

3. Adequação e relevância dos conteúdos programáticos da língua 

portuguesa e dos estudos sociais.  

4. Adequação e relevância dos conteúdos programáticos da 

matemática e das ciências da natureza. 

5. Adequação e relevância dos conteúdos programáticos das 

expressões artísticas e da educação física. 

6. Adequação e relevância dos conteúdos programáticos da prática 

pedagógica.    
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C.4. PROCESSO PEDAGÓGICO   

DISCIPLINAS CURRICULARES  

1. Adequação da organização do ensino. 

2. Adequação da distribuição do serviço docente. 

3. Adequação dos métodos de ensino e avaliação. 

4. Adequação da coordenação científica.  

5. Adequação da coordenação pedagógica. 

6. Adequação da articulação da formação inicial com o 

desenvolvimento profissional permanente. 

7. Adequação da articulação do ensino com a investigação.    

INICIAÇÃO À PROFISSÃO  

8. Qualificação e adequação dos supervisores cooperantes – 

recrutamento e papel. 

9. Qualificação e adequação dos supervisores cooperantes – formação 

e desempenho. 

10. Adequação dos contextos cooperantes.  

11. Qualificação e adequação dos supervisores institucionais – 

escolha, papel e formação. 

12. Adequação da coordenação da Prática Pedagógica.  
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D – DIMENSÕES OPERACIONAIS     

DD11 ..  PPEESSSSOOAA LL  NN ÃÃ OO  DDOOCCEENN TT EE  

1. Estruturas administrativas de apoio ao curso; grau de satisfação. 

2. Disponibilidades de pessoal técnico para o exercício de funções 
específicas utilizadas pelos alunos. 

3. Diversidade e adequação das competências às características do 
curso. 

4. Regime de prestação de serviço e sua adequação às necessidades 
do curso. 

5. Rácios pessoais administrativos e técnico/pessoal docente. 

6. Estratégia e dinâmica da formação do pessoal não docente.     

DD22 ..  II NN SSTT AA LL AA ÇÇÕÕEESS  EE  EEQQUU II PPAA MM EENN TT OOSS  

1. Disponibilidade de espaços comuns e espaços específicos 
necessários, e funcionais (salas de aula e de informática, laboratórios, 
oficinas, anfiteatros, salas de estudo e de reuniões, gabinetes, salas para 
trabalho em grupo). 

2. Disponibilidade dos equipamentos e dos materiais necessários (em 
salas de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços de informática e comunicação...) 
e sua qualidade. 

3. Índices de capacidade dos espaços relativamente ao número dos 
alunos que os utilizam. 

4. Grau de acesso dos alunos aos equipamentos informáticos e 
outros; nível de interiorização da prática do recurso às tecnologias 
de informação e comunicação, como atitude pedagógica de acesso 
ao conhecimento. 

5. Grau de utilização dos equipamentos.         
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DD33 ..  RREECCUU RRSSOOSS  FFII NN AA NN CCEEII RROOSS 

1. Recursos financeiros afectados ao curso (custos directos e 
indirectos), com discriminação entre "despesas de pessoal", 
"despesas de funcionamento" e "despesas de investimento".  

2. Especificação das diversas fontes de financiamento. 

3. Cálculo do indicador "custo aluno/ano". 

4. Custo do "diplomado". 

5. Recursos financeiros afectos pela instituição à iniciação à profissão, 
designadamente à componente de Prática Pedagógica.    

(Período dos últimos 5 anos anteriores ao ano-objecto da avaliação)   

DD..44 ..    AA MM BB II EENN TT EE  AA CCAA DDÉÉMM II CCOO  ((AA PPOOII OO  SSOOCCII AA LL ))  

1. Residências universitárias, sua adequação às solicitações; outras 
alternativas de alojamento. Cantinas universitárias - satisfação da 
procura. 

2. Bolsas de Estudo. 

3. Estruturas e instalações para actividades culturais e desportivas. 

4. Apoio médico e psicológico. 

5. Participação estudantil nas decisões que lhe dizem respeito.               
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EE  11  RREELL AA ÇÇÕÕEESS  EEXX TT EERRNN AA SS  EE  II NN TT EERRNN AA CCII OONN AA LL II ZZ AA ÇÇÃÃ OO  

1. Adequação da interacção com a comunidade profissional servida -  
oferta de formação acrescida e de formação pós-graduada para educadores de 
infância e professores do 1º ciclo do ensino básico, organização de acções de 
formação contínua e encontros relevantes, participação de docentes da 
instituição em encontros profissionais organizados por associações de 
professores ou por escolas, realização de projectos de investigação(-acção) com 
a participação de professores do terreno.  

2.  Adequação da interacção com a comunidade de formação no 
âmbito do ensino – participação de estudantes e docentes em programas de 
intercâmbio ou em programas de ensino comuns de docentes.  

3. Adequação da interacção com a comunidade académica no âmbito 
da investigação – participação em congressos e outros encontros científicos, 
participação em projectos de investigação interinstitucionais, participação em 
júris de provas e concursos noutras instituições, participação em 
sociedades/associações científicas. 

4. Adequação da interacção com a comunidade local ou regional 
envolvente.  

5. Internacionalização da interacção com a comunidade de formação 
no âmbito do ensino – participação de estudantes e docentes em programas 
de intercâmbio europeus.  

6. Internacionalização da interacção com a comunidade académica – 
participação em encontros científicos internacionais, participação em projectos 
de investigação internacionais, participação em júris de doutoramento no 
estrangeiro, participação em sociedades/associações científicas de âmbito 
internacional, entre outros indicadores de internacionalização. 

                         (Período dos últimos 5 anos anteriores ao ano-objecto da avaliação)  

EE..22 ..    EEMM PPRREEGGAA BB II LL II DDAA DDEE  

1. Taxas de emprego de diplomados no ano da conclusão e nos anos 
seguintes 

2. Adequação e sucesso dos diplomados no exercício profissional 

3. Existência de apoio aos professores principiantes e à inserção 
profissional dos diplomados.  

4. Existência de estruturas de empreendedorismo.   

(Período dos últimos 5 anos anteriores ao ano-objecto da avaliação)
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AA NN EEXX OO  II II II        

AA VV AA LL II AA ÇÇÃÃ OO  EEXX TT EERRNN AA  

DDOOSS  CCUU RRSSOOSS  DDEE  FFOORRMM AA ÇÇÃÃ OO  DDEE  

PPRROOFFEESSSSOORREESS    

EEMM  EEDDUU CCAA ÇÇÃÃ OO  DDEE  II NN FFÂÂ NN CCII AA    

EE  EENN SSII NN OO  BB ÁÁ SSII CCOO  DDOO  11 ºº  CCII CCLL OO        

GGRREELL HH AA  DDEE  AA VV AA LL II AA ÇÇÃÃ OO··
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AA VV AA LL II AA ÇÇÃÃ OO  EEXX TT EERRNN AA    

DDOOSS  CCUU RRSSOOSS  DDEE  FFOORRMM AA ÇÇÃÃ OO  DDEE  PPRROOFFEESSSSOORREESS  

EEMM    

EEDDUU CCAA ÇÇÃÃ OO  DDEE  II NN FFÂÂ NN CCII AA  EE  EENN SSII NN OO  BB ÁÁ SSII CCOO  DDOO  11 ºº  

CCII CCLL OO        

GGRREELL HH AA  DDEE  AA VV AA LL II AA ÇÇÃÃ OO  

1. Dimensões de Avaliação, Áreas de Avaliação e Campos de 

Apreciação  

Na Grelha de Avaliação elaborada pela Comissão de Avaliação Externa 

dos Cursos de Formação de Professores em Educação de Infância e 1º Ciclo 

do Ensino Básico, os catorze Campos de Apreciação aprovados pelo Conselho 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES) foram organizados em 

dois tipos de dimensões: as Dimensões Substantivas e as Dimensões 

Operacionais ou Adjectivas, cada uma das quais divididas em diferentes 

Áreas de Avaliação.     

As Dimensões Substantivas incluem as seguintes Áreas de Avaliação: 

A) Missão Institucional e Organização, B) Docentes e Discentes, e C) Currículo 

e Formação. As Dimensões Operacionais (Adjectivas) incluem as seguintes 

Áreas de Avaliação: D) Infra-estruturas e Recursos e E) Relações com as 

Comunidades.   

Distribuídos pelas dimensões e áreas referidas, os catorze Campos de 

Apreciação definidos no âmbito deste processo de avaliação externa referem-
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se: à organização institucional (A1) e à gestão da qualidade (A2), na área da 

Missão Institucional e Organização; ao corpo docente (B1) e aos alunos (B2), 

na área dos Docentes e Discentes; aos objectivos do curso (C1), ao plano de 

estudos (C2), aos conteúdos programáticos (C3) e ao processo pedagógico 

(C4), na área do Currículo e Formação; ao pessoal não docente (D1), às 

instalações e equipamentos (D2), aos recursos financeiros (D3) e ao ambiente 

académico – apoio social (D4), na área das infra-estruturas e recursos; e às 

relações externas e internacionalização (E1) e à empregabilidade (E2), na área 

das relações com as comunidades.  

         

Na página seguinte encontra-se um quadro sintetizando esta estrutura 

de avaliação. 
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2. Dimensões de Avaliação, Áreas de Avaliação e Campos de 

Apreciação – quadro síntese  

DIMENSÕES SUBSTANTIVAS 

 
ÁREA DE AVALIAÇÃO A 

MISSÃO INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO 

AA ..11 .. Organização Institucional 

AA ..22 .. Gestão da Qualidade 

ÁREA DE AVALIAÇÃO B 
DOCENTES E DISCENTES 

BB 11 .. Corpo docente 

BB ..11 .. Alunos (Procura, Sucesso Escolar) 

ÁREA DE AVALIAÇÃO C 
– CURRÍCULO E FORMAÇÃO 

CC..11 .. Objectivos do curso 

CC..22 .. Plano de Estudos 

CC..33 .. Conteúdos Programáticos 

CC..44 .. Processo Pedagógico 
CC..44  aa .. Processo Pedagógico – componente curricular 

CC..44  bb .. Processo Pedagógico - componente de iniciação à profissão 

  

DIMENSÕES OPERACIONAIS (ADJECTIVAS) 
ÁREA DE AVALIAÇÃO D  

 INFRAESTRUTURAS E RECURSOS 

DD..11 .. Pessoal não docente 

DD..22 .. Instalações e Equipamentos 

DD..33 .. Recursos Financeiros 

DD..44 .. Ambiente académico (Apoio Social) 

  

ÁREA DE AVALIAÇÃO E  
– RELAÇÕES COM AS COMUNIDADES 

EE..11 .. Relações Externas e Internacionalização 

EE..22 .. Empregabilidade 
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3. Parâmetros Criteriais e Indicadores de Apreciação dos Campos 

de Apreciação  

Para cada um dos campos de apreciação foram estabelecidos 

parâmetros criteriais (o número de parâmetros criteriais utilizados nesta 

avaliação ascendeu aos 89), para cada um dos quais foram identificados 

indicadores de apreciação (o número de indicadores utilizado foi superior às 

duas centenas).   

Foram, ainda, definidos, para cada campo de apreciação, parâmetros 

criteriais nucleares, que funcionaram como organizadores da interacção entre 

todos os parâmetros implicados num mesmo campo de apreciação, tendo em 

vista a melhor fundamentação, caso a caso, das apreciações efectuadas com 

base nos respectivos indicadores.     

As apreciações descritivas da situação do Curso face aos indicadores 

visados na avaliação foram efectuadas com base numa escala gradativa, cujos 

níveis qualitativos apresentavam um número variável de categorias, de modo a 

ajustar, à natureza de cada parâmetro criterial, os conteúdos, necessariamente 

diferenciados, dos respectivos indicadores. Assim, apesar de a divisão da 

escala em quatro níveis qualitativos ser a dominante na grelha de avaliação 

dos parâmetros criteriais (Muito Favorável; Favorável; Desfavorável e Muito 

Desfavorável), na avaliação de alguns foi usada uma escala dicotómica 

traduzida apenas nos níveis de Favorável e Desfavorável.  

4. Classificação dos Campos de Apreciação  

Os diferentes campos de apreciação foram objecto de classificação, 

segundo os níveis da escala qualitativa incluída no Aditamento 1 ao Guião de 

Avaliação Externa (GAE) aprovado pelo Conselho Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior (CNAVES). A atribuição dos níveis de Excelente (A), Muito 

Bom (B), Bom (C), Suficiente (D) e Insuficiente (E) previstos no referido 
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aditamento tem por base um referencial estabelecido para os diferentes 

campos de apreciação.  

A atribuição da classificação de cada Campo de Apreciação  tem como 

referencial os parâmetros criteriais, tendo em atenção especialmente os 

nucleares. Estes parâmetros criteriais nucleares funcionam como 

organizadores da interacção entre todos os critérios de cada dimensão, de 

modo a permitir a fundamentação de cada decisão caso a caso. 

Os critérios que permitem atribuir uma classificação a partir da 

apreciação dos diversos parâmetros criteriais são os seguintes:  

A – Excelente:  

Todos os parâmetros criteriais nucleares muito favoráveis  

e nenhum parâmetro criterial desfavorável.  

B – Muito Bom:  

Todos os parâmetros criteriais nucleares favoráveis  

e, pelo menos, um parâmetro criterial nuclear muito favorável.  

C - Bom: 

Nenhum dos parâmetros criteriais nucleares desfavorável.  

D – Suficiente: 

Apenas um parâmetro criterial nuclear desfavorável.   

E – Insuficiente: 

Dois ou mais parâmetros criteriais nucleares desfavoráveis.  
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ÁREA DE AVALIAÇÃO A 

MISSÃO INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO   

  
AA 11 ..  OORRGGAA NN II ZZ AA ÇÇÃÃ OO  II NN SSTT II TT UU CCII OONN AA LL   

1 Integração do curso na Instituição. Estratégia de integração.  

  

há documentos prévios definidores da importância e do papel do curso na 

missão e na visão estratégica da instituição? 

 

a missão e a visão estratégica são referidas no relatório da auto-

avaliação?  

 

a missão e a visão estratégica são referidas espontaneamente no 

decurso da visita?  

2 Organização interna da instituição que facilite uma inserção e 
desenvolvimento do curso articulados com a missão institucional  

  

há unidades orgânicas (áreas disciplinares, grupos disciplinares, 

departamentos, escola) vocacionadas para o desenvolvimento destes 

cursos? 

 

houve tensões ou conflitos na inserção orgânica destes cursos na 

universidade? 

 

que mecanismos há, para além das estruturas, que facilitem essa 

inserção?  

3 Organização de formação acrescida no âmbito da educação de 
infância e do ensino primário que facilite o desenvolvimento 
profissional e a transformação da profissionalidade neste âmbito 

  

a instituição tem cursos de complemento e de especialização que sirvam 

a comunidade profissional de educação de infância e do 1º ciclo? 
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a instituição tem formação graduada (especializações, mestrado, curso 

de doutoramento) a que educadores de infância e professores do 1º 

ciclo tenham acesso e que frequentem regularmente ?  

 
a instituição tem formação graduada no âmbito da educação de infância e 

do 1º ciclo ( isto é, cujo conteúdo sejam as problemáticas da educação de 

infância e do 1º ciclo do ensino básico)  

4 Organização interna da investigação da instituição que facilite 
a produção de linhas, projectos e produtos de investigação no âmbito 
da educação de infância e do ensino primário  

  

a instituição tem linhas e projectos de investigação no âmbito da 

educação de infância e do ensino primário? (quer nas áreas de ciências 

da educação quer nas áreas da especialidade)? 

 

 a instituição tem produtos de investigação no âmbito da educação de 

infância e do ensino primário (quer nas áreas das ciências da educação 

quer nas áreas da especialidade)?  

 

que percentagem dos docentes do curso têm realizado provas 

académicas em temáticas deste âmbito?  

5 Envolvimento dos órgãos da instituição e dos dirigentes e 
dos docentes do curso no desempenho da missão 

  

há referências espontâneas à missão e visão no discurso dos dirigentes? 

 

há referências espontâneas à missão e visão no discurso dos docentes? 

 

há outros indicadores de interiorização da missão?  

6 Participação dos alunos nos órgãos pedagógicos 

  

qual o tipo de presença e participação dos alunos nos órgãos 

pedagógicos? 

 

qual a participação dos alunos na visita de avaliação externa 

 

que nos revelam os resultados do inquérito aos alunos?  

Parâmetros Criteriais Nucleares: 2, 3 e 4 
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AA 22 ..GGEESSTT ÃÃ OO  DDAA  QQUU AA LL II DDAA DDEE   

A temática da gestão da qualidade será centrada na análise dos seguintes 

aspectos.  

1. Certificação profissional - certificação da aptidão individual               
para ensinar 

 

No nosso ordenamento jurídico as instituições concedem quatro certificações 

numa só  

 

habilitação académica – licenciado 

 

habilitação profissional – licenciado em ensino 

 

certificação profissional – licença para ensinar, certificado de aptidão 

individual 

 

classificação profissional – classificação que afecta directamente (sem 

ponderação nem regulação) a empregabilidade do professor iniciante  

2. Em fase disto deverá avaliar-se se 

 

a instituição consciencializou a dimensão de certificação da aptidão 

individual para o ensino, isto é, da concessão a cada aluno, no fim do 

curso, de um certificado de aptidão individual para ensinar? 

 

existem mecanismos escritos ou assumidos explicitamente (na 

instituição, no conselho pedagógico, na direcção de curso,  na equipa 

de Prática Pedagógica ou apenas na equipa de estágio) para o controlo 

individual desta certificação? 

 

não existindo mecanismos escritos ou assumidos explicitamente, 

existem casos concretos, nos últimos cinco anos, de reprovação ou 

prolongamento do estágio que indiciem algumas práticas de controlo?   

 

há mecanismos de detecção precoce no curso da inaptidão individual 

para o ensino?  

2 Certificação profissional – classificação profissional 

  

a instituição consciencializou o impacto da classificação profissional na 

empregabilidade dos professores que forma? 
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3 Prática sistemática de actividades de auto-avaliação e grau de 

intervenção dos órgãos institucionais neste processo 

  
há mecanismos de avaliação sistemática de adequação da formação 

ministrada pela instituição? 

 

há evidência escrita dessas práticas sistemáticas de auto-avaliação 

 

 há devolução da informação aos interessados? 

 

que implicação têm essas práticas de auto-avaliação?  

4 Avaliação do ensino pelos alunos e suas consequências 

  

há avaliação regular do ensino pelos alunos ? 

 

há divulgação dos resultados dessa avaliação ? 

 

que impacto têm tido na melhoria do ensino ? 

 

que impacto têm tido na resolução de casos concretos de docentes 

sistematicamente menos bem avaliados pelos alunos ? 

5 Avaliação da incorporação do contributo da avaliação anterior 
para a melhoria do curso em avaliação 

  

há evidência de contributos significativos  da avaliação anterior (do curso de 

bacharelato) terem sido integrados na construção do curso de licenciatura 

contributos? 

6 Avaliação do relatório de auto-avaliação 

  

o RAA segue o referencial sugerido pelo guião? 

 

os dados apresentados são suficientes e fiáveis? 

 

o RAA revela capacidade de análise? 

 

o RAA revela capacidade de síntese? 

 

as conclusões são abrangentes e coerentes  com os dados? 

 

as conclusões revelam sentido crítico? 

 

o RAA  foi discutido pelos órgãos e pela comunidade académica?  

Parâmetros Criteriais Nucleares: 1, 3, 4 e 5 
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ÁREA DE AVALIAÇÃO B - DOCENTES E DISCENTES   

BB ..11 ..  PPEESSSSOOAA LL  DDOOCCEENN TT EE  

O enquadramento conceptual desta avaliação é a dimensão academizante 

versus profissionalizante do recrutamento, formação, estruturação das carreiras, 

produção de conhecimento do pessoal docente dos cursos. Assim, a adequação do 

corpo docente será baseada na formação académica de base e no desenvolvimento 

científico e profissional conforme indiciado pela docência universitária, pela 

investigação para provas académicas, pela investigação produzida no âmbito de 

projectos e através da orientação de provas académicas, pela sua tradução em 

publicações, pela experiência de docência no ensino básico ou no secundário, pela 

experiência de docência nas escolas dos níveis de ensino para que está a formar.  

1 . Adequação do corpo docente 

  

O pessoal docente tem formação académica de base adequada? 

 

 Há uma adequada percentagem de pessoal docente com 

desenvolvimento científico e profissional indiciado pela docência, por 

publicações e percurso na área? 

 

Há uma adequada percentagem de pessoal docente com experiência 

de docência no terreno ou com contactos evidenciados com a 

comunidade profissional servida   

2 . Qualificação do corpo docente 

 

Há uma adequada percentagem de docentes do curso que têm o grau 

de douto? Mais de 50%?, mais de 40%?, menos de 40%?, menos de 30%?r  

3 . Suficiência do corpo docente – ratio docente/discentes 

 

O indicador prescrito no sistema para os cursos de formação de professores é 

de 1 docente para 12 discentes. 
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Este parâmetro criterial não chegou a ser avaliado, por falta de dados fiáveis.

  
4 . Formação do corpo docente - adequação da investigação 

realizada para provas académicas  

  
A mais valia identitária da universidade é a sua contribuição para a produção 

de conhecimento nas áreas que a estruturam; por isso, é vital que as carreiras 

docentes, sobretudo as das áreas centrais e específicas dos cursos, se organizem ao 

redor das problemáticas profissionais. Assim, este parâmetro é importante para avaliar 

a integração orgânica dos cursos na universidade. 

Essa formação adequada é indiciada pela relevância das provas académicas 

dos docentes investigadores (provas de aptidão, mestrado, doutoramento, agregação) 

para a compreensão das temáticas profissionais e das dimensões profissionais do 

desempenho docente. Está em causa a avaliação da estruturação das carreiras 

docentes.  

5 . Utilização adequada do corpo docente  
– adequação da distribuição do serviço docente 

 

Este indicador destina-se sobretudo a avaliar a adequação da distribuição do 

serviço docente nas diversas áreas do curso, isto é, a utilização relevante de docentes 

que indiciem compreensão das dimensões profissionais da formação inicial de 

professores.  

6 . Investigação do corpo docente -– relevância para a docência 
dos projectos e produtos da investigação  

 

Este indicador destina-se sobretudo a avaliar a relevância da investigação dos 

docentes investigadores para a compreensão das temáticas profissionais e das 

dimensões profissionais do desempenho docente. Trata-se aqui de avaliar o contributo 

da universidade para a produção de conhecimento na área.  

Parâmetros Criteriais Nucleares: 1, 4 e 6 
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B.2. ALUNOS (PROCURA E SUCESSO)  

1 . Ingresso 

 

Avalia-se se a média de ingresso dos alunos do curso se situa acima, 

abaixo ou na média nacional de ingresso aos cursos universitários de formação 

de educadores de infância ou de professores do 1º ciclo do ensino básico.  

2 . Sucesso 

 

Analisa-se a percentagem de sucesso no curso indiciada pela taxa dos 

que concluem o curso em quatro anos 

3 Empenhamento dos alunos 

 

São utilizados os seguintes indicadores 

 

Assiduidade 

 

Participação em trabalhos teóricos-práticos e práticos 

 

Nível de participação nas aulas 

 

Interacções em situações de prática pedagógica 

 

Participação em actividades comunitárias 

Parâmetros Criteriais Nucleares: 1 e 2 
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ÁREA DE AVALIAÇÃO CC  ––  

CCUU RRRRÍÍ CCUU LL OO  EE  FFOORRMM AA ÇÇÃÃ OO  

 
Juntam-se nesta Área de Avaliação de Currículo e Formação os aspectos mais 

substantivos do curso - os relativos aos objectivos do curso, ao plano de estudos, aos 

conteúdos programáticos currículo e ao processo pedagógico (quer no que diz 

respeito à componente curricular disciplinar quer no que concerne a componente de 

iniciação à profissão).  

CC..11 ..  OOBB JJ EECCTT II VV OOSS  DDOO  CCUU RRSSOO  

1 . Definição explicita e adequada dos objectivos do curso 

  

existe em documentos prévios à avaliação uma definição explícita e 

cuidadosa dos  objectivos gerais e específicos do curso? 

 

os objectivos estão adequadamente formulados no RAA?   

2. Perfil de desempenho docente 

  

são invocados os perfis de desempenho docente em vigor (perfil geral e perfil 

específico), perfis elaborados pelo INAFOP e aprovados pelo Governo?? 

 

existe um perfil de desempenho contextualizado (ou mais detalhado) 

construído pela instituição e invocado explicitamente como referencial?   

3. Competências docentes a promover 

  

existe uma definição explícita das competências docentes a promover nas 

disciplinas das diferentes áreas   

Parâmetros Criteriais Nucleares: 1 e 2 
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CC..22  PPLL AA NN OO  DDEE  EESSTT UU DDOOSS   

Como referentes legais para a avaliação do plano de estudos devem 

considerar-se o ordenamento jurídico da formação de professores e os perfis 

de desempenho docente em vigor (elaborados pelo INAFOP e aprovados pelo 

Governo). 

Como referente conceptual para a avaliação do plano de estudos deve 

considerar-se a contraposição entre um “currículo-mosaico” e um “currículo-

projecto”. Isto remete-nos para a problemática do academismo versus 

profissionalismo numa formação que confere uma titulação profissional.  

1 . Congruência do plano de estudos com os objectivos 

  

Existem documentos prévios que fundamentam substantivamente o plano de 

estudos? 

 

O plano de estudos revela congruência com os objectivos definidos?  

2 . Tendências academistas versus tendências profissionais no 
currículo - currículo mosaico versus currículo projecto  

  

O plano de estudos baseia-se prevalentemente na compartimentação 

disciplinar ou tem mecanismos indicadores de um currículo projecto – 

seminários, projectos e outros? 

 

O plano de estudos tem mecanismos formais para a integração curricular 

horizontal e vertical?  

3. Carga discente  

 

São utilizados os seguintes indicadores: 

 

número de disciplinas por semestre e por ano  

 

carga horária semanal  

 

quantidade de trabalhos produzidos pelos alunos para as diferentes 

disciplinas 



 

99

  
4 . Natureza da interacção entre os dois cursos 

  
que mecanismos de concepção curricular existem nos planos de estudos da 

licenciatura em educação de infância ou da licenciatura em ensino básico do 

1º ciclo para garantir a formação de um professor de crianças, de um 

professo generalista?  

 

que mecanismos de concepção curricular existem nos planos de estudos da 

licenciatura em educação de infância ou da licenciatura em ensino básico do 

1º ciclo para garantir a especificidade da formação?   

5 . Relação com os referentes normativos em vigor 

  

tendo em conta os referente legais o plano de estudos é equilibrado em 

termos das diferentes componentes? 

 

são invocados explicitamente como referencial os perfis de desempenho 

docente em vigor?  

6 . Iniciação à profissão 

  

existem no plano de estudos mecanismos adequados para a iniciação à 

profissão? 

 

existe uma definição explícita das competências docentes a promover?  

 

a componente de Prática Pedagógica existe ao longo de todo o curso?  

Parâmetros Criteriais Nucleares: 1, 3 e 6 
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CC..33 ..  CCOONN TT EEÚÚ DDOOSS  PPRROOGGRRAA MM ÁÁ TT II CCOOSS   

Os conteúdos programáticos das diversas áreas são avaliados pela sua 

adequação a uma formação profissional para a docência no respectivo nível educativo.  

Os referentes legais para esta avaliação são os perfis de desempenho 

docente em vigor (geral e específico) e as orientações curriculares para a educação 

pré-escolar ou o currículo e programas para o 1º ciclo do ensino básico.  

Os referentes metodológicos para esta avaliação são:  

 

a relevância dos programas para a docência no nível de educação 

respectivo, 

 

a adequação das metodologias de ensino e de avaliação, 

 

a relevância da bibliografia (bibliografia seleccionada, actualizada e 

relevante), 

 

a congruência entre objectivos, conteúdos e métodos  

Para permitir uma análise mais específica de cada programa, estes foram 

sujeitos a dois tipos de avaliação – a avaliação pela subcomissão respectiva e a 

avaliação pelos cinco grupos de trabalho criados para o efeito, um para cada um dos 

seguintes cinco grandes grupos de disciplinas. Estes grupos fizeram uma apreciação 

transversal dos programas de todos os cursos na sua área disciplinar, permitindo 

assim uma maior aferição de critérios. 

Assim, os parâmetros criteriais deste campo de apreciação são os seguintes:  

6. Ciências da Educação - Fundamentos 

7. Ciências da Natureza e Matemática 

8. Língua Portuguesa e Estudo do Meio 

9. Expressões Artísticas e Educação Física 

10. Currículo e Prática Pedagógica  

A classificação deste campo de apreciação é obtida a partir das apreciações 

dadas a cada um destes cincos parâmetros criteriais  

Todos os Parâmetros Criteriais são considerados nucleares 
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C.4. PROCESSO PEDAGÓGICO 

O Campo de Apreciação do Processo Pedagógico subdividir-se-á em dois 

subcampos – um centrado na avaliação da Componente Curricular do curso e outro na 

avaliação da Componente de Iniciação à Profissão que assume a forma de Prática 

Pedagógica.  

SUBCAMPO C.4.a. COMPONENTE CURRICULAR 

 

1 . Organização do ensino 

 

Existem critérios específicos e adequados para:  

 

a  distribuição do serviço docente? 

 

a organização do horário? 

 

a definição da dimensão das turmas? 

 

a articulação entre aulas teóricas e práticas? 

 

a dimensão e características das salas de aula e outros espaços docentes 

 

o formato de oferta das disciplinas opcionais?  

2 . Métodos de ensino e avaliação 

  

há um ambiente favorável à aprendizagem? 

 

há adequação dos métodos de ensino e aprendizagem (estimuladores da 

aplicação profissional,  do pensamento crítico e da reflexão, da  auto-

formação)? 

 

há adequação dos métodos de avaliação utilizados? 

 

há articulação entre aulas teóricas e práticas? 

 

há adequação dos produtos discentes - do trabalho dos alunos? 

 

há um ambiente favorável à uma atitude investigativa por parte dos alunos?  

3 . Coordenação científica  

  

existe um locus definido e adequado para a coordenação científica do curso? 

 

os programas das disciplinas do curso são aprovados num órgão? 
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os mecanismos da coordenação científica do curso são adequados?  

4 Coordenação pedagógica 

  
existe um locus definido e adequado para a coordenação pedagógica do 

curso? 

 

os mecanismos de coordenação pedagógica do curso são adequados?  

5 . Articulação da formação inicial com o desenvolvimento 
profissional permanente 

  

existem experiências ou projectos de acompanhamento dos recém 

diplomados? 

 

há organização de acções de formação contínua? 

 

há colaboração ou parcerias com centros de formação de associação de 

escolas ou de associação de professores? 

 

há experiências de projectos de formação e intervenção no terreno?  

 

há evidência de desenvolvimento profissional de educadores de infância e 

professores do ensino básico através desses projectos de formação e 

intervenção no terreno? 

 

há evidência de desenvolvimento profissional de professores universitários 

através de projectos de formação e intervenção?  

6 . Articulação do ensino com a investigação 

  

há interacção entra a investigação produzida pelos docentes do curso e a 

sua docência? 

 

há iniciação dos alunos a perspectivas de investigação ao longo do curso?  

Parâmetros Criteriais Nucleares: 1, 2 e 5 
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SUBCAMPO C.4.b.  

COMPONENTE DE INICIAÇÃO À PROFISSÃO 

 
Na economia desta Grelha de Avaliação a Componente de Iniciação à 

Profissão é analisada em vários Campos de Apreciação, conforme o quadro 

seguinte ilustra.   

CAMPO DE APRECIAÇÃO PARÂMETROS CRITERIAIS 

A 2 Gestão da Qualidade 
1- Certificação profissional -
certificação da aptidão individual 
para ensinar 

C1 Objectivos do Curso 

2- Perfil de desempenho docente na 
educação de infância e no 1º ciclo 
do ensino básico 
3- Competências docentes a 
promover 

C2 
Plano de Estudos 6- Iniciação à Profissão 

C3 
Conteúdos Programáticos 5- Currículo e Prática Pedagógica  

C4a 
Processo Pedagógico 
 Componente Curricular 

5 – Articulação da formação inicial 
com o desenvolvimento profissional 
permanente

 

C4b 

Processo Pedagógico  
Componente de Iniciação à 
Profissão 

Todos os cinco parâmetros, 
respeitantes exclusivamente à 
Organização da Prática Pedagógica 

E 1 
Relações Externas e 
Internacionalização 

2. Adequação da interacção com a 
comunidade de formação no âmbito 
do ensino 
5- Internacionalização da interacção 
com a comunidade de formação no 
âmbito do ensino 

 

Neste Subcampo de Apreciação C.4. b esta Componente de Iniciação à 

Profissão é considerada especificamente na sua forma de Prática Pedagógica.  

A Prática Pedagógica é a componente intencional e assumida de 

formação prática dos professores e representa uma iniciação gradual à 

profissão – aos contextos e instituições, aos valores e regras, às normas e 

hábitos, às práticas.  
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A Prática Pedagógica exige uma ruptura epistemológica na relação com 

os saberes – os saberes não podem já ser vistos na perspectiva de alunos das 

disciplinas curriculares, como conhecimentos com valor em si mesmos, mas 

como recursos mobilizáveis para a acção docente, quando e se for útil.  

Como componente autónoma da formação profissional, a prática 

pedagógica inicia-se nos primeiros anos e prolonga-se ao longo do curso. Há, 

neste processo, duas situações distintas – a Prática Pedagógica Inicial e a 

Prática Pedagógica Final (estágio). 

A Prática Pedagógica Inicial geralmente desenvolve-se de modo 

gradual baseado na passagem dos contextos comunitários e organizacionais 

para o contexto da sala de aula, permitindo e incentivando a ruptura 

epistemológica referida. Faz parte desta iniciação profissional saber 

transformar os conhecimentos curriculares em conhecimentos profissionais 

susceptíveis de serem mobilizados para a acção quotidiana. Daí que a Prática 

Pedagógica Inicial não se confunda com a componente prática das disciplinas 

curriculares. 

A Prática Pedagógica Final - estágio - é a fase de prática docente 

acompanhada, orientada e reflectida, que serve para proporcionar ao futuro 

professor uma prática de desempenho docente global em contexto real que 

permita desenvolver as competências e atitudes necessárias para um 

desempenho consciente, responsável e eficaz. 

Mas este estágio, porque se baseia numa actuação mais autónoma, 

serve igualmente para avaliar as capacidades práticas de desempenho docente 

dos estudantes na fase terminal do curso, capacidades nunca apreciadas em 

plena acção e, assim determinar da sua (in)aptidão profissional individual para 

o desempenho de profissão docente. 

É por isso que há uma diferença qualitativa entre a Prática Pedagógica 

Inicial e a Prática Pedagógica Final, pois esta última concretiza a 

responsabilidade social e moral da instituição de formação na certificação dos 

professores. É esta que transforma as instituições de formação em instituições 

de certificação de professores. Daí a importância central que este subcampo de 

apreciação concede à Prática Pedagógica Final, dedicando-lhe três dos cinco 

parâmetros criteriais. 
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1 . Organização global da componente de Prática Pedagógica 

  
os critérios de organização global da componente de Prática Pedagógica são 

adequados para uma iniciação à profissão?  

2 . Prática Pedagógica ao longo do curso 

  

os critérios de organização da Prática Pedagógica ao longo do curso 

adequados para uma iniciação à profissão?   

3 . Prática Pedagógica Final (estágio) 

  

os critérios de organização da Prática Pedagógica Final (estágio) são 

adequados para uma iniciação à profissão?  

 

o número de estagiário por sala é adequado? 

 

o ratio supervisor institucional/ estagiários é adequado? 

 

o ratio supervisor cooperante/estagiários é adequado?  

4 Supervisores institucionais – escolha, papel, formação e 
desempenho 

  

o critério de escolha dos supervisores institucionais é adequado? 

 

a qualificação dos supervisores institucionais para o desempenho supervisivo 

é adequada? 

 

o papel dos supervisores institucionais é claro, relevante e bem construído?  

 

 o tempo semanal dedicado pelos supervisores institucionais à supervisão é 

adequado? 

 

 existem dispositivos (explícitos ou implícitos) de avaliação do seu 

desempenho supervisivo?  
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5 Supervisores cooperantes e contextos cooperantes 

  
Qual o critério prioritário da instituição – o recrutamento dos supervisores 

cooperantes ou a escolha dos contextos cooperantes?  

Supervisores cooperantes  

 

existe um critério definido para o recrutamento dos supervisores 

cooperantes? 

 

esse  critério de escolha dos supervisores cooperantes é adequado? 

 

a qualificação dos supervisores cooperantes para o desempenho supervisivo 

é adequada? 

 

o papel dos supervisores cooperantes é claro, relevante e bem construído?  

 

 o tempo semanal dedicado pelos supervisores cooperantes à supervisão é 

adequado? 

 

 existem dispositivos (explícitos ou implícitos) de avaliação do seu 

desempenho supervisivo?  

Contextos cooperantes  

 

existe um critério definido para a selecção dos contextos cooperantes? 

 

esse critério definido para a selecção dos contextos cooperantes é adequado 

para a escolha de contextos ecologicamente relevantes para a formação?  

Parâmetros Criteriais Nucleares: 2, 3, 4 e 5 

  

C.4. classificação global do campo de apreciação 
processo pedagógico  

• A classificação deste campo de apreciação, como um todo, faz-se pela 
média das classificações em cada Subcampo de apreciação  

• Em caso desta média significar um nível intermédio (1,5; 2,5;3,5, 4,5) 
prevalece a classificação do Subcampo da Componente de Iniciação à 
Profissão  
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ÁREA DE AVALIAÇÃO DD  

--  INFRAESTRUTURAS E RECURSOS  

 
DD..11 ..  PPEESSSSOOAA LL  NN ÃÃ OO  DDOOCCEENN TT EE  

Este campo de apreciação relativo à Avaliação do Pessoal Não Docente (D1) 

não visa produzir um juízo avaliativo sobre o desempenho do pessoal administrativo, 

técnico e auxiliar da instituição relacionado como curso, mas antes avaliar a 

suficiência, a qualificação, a formação e a disponibilidade para os alunos dos recursos 

humanos nos diversos serviços que com estes contactam. Destes critérios foi 

considerado nuclear a suficiência, significando que a insuficiência de recursos 

humanos é sempre apreciada desfavoravelmente, mesmo que o desempenho do 

pessoal não docente existente seja considerado óptimo. 

Para cada serviço relevante será analisada a adequação do pessoal não docente 

em relação a: 

 

 suficiência (existência de pessoal próprio e em quantidade suficiente para 

um adequado funcionamento, regime de prestação de serviço e sua 

adequação às necessidades do curso) 

 

qualificação,  

 

formação,  

 

disponibilidade para os alunos.  

São considerados serviços relevantes para esta análise, constituindo-se em 

parâmetros criteriais os seguintes:  

1. Serviços académicos ou serviços administrativos de apoio aos 

cursos 
2. Serviço de apoio às aulas 

3. Biblioteca 

4. Serviços de informática para os alunos 

5. Laboratórios (TIC / Tecnologia Educativa, Ciências da Natureza) 

6. Oficinas de Expressão Artística e Motora (Educação Musical, 

Educação Visual e Educação Dramática, Educação Física)  

7. Outros  

Parâmetros Criteriais Nucleares: 2, 3, 5 e 6 
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DD..22 ..  II NN SSTT AA LL AA ÇÇÕÕEESS  EE  EEQQUU II PPAA MM EENN TT OOSS  

Para cada serviço relevante será analisado a sua adequação em relação às 

necessidades do funcionamento do curso, particularmente do ponto de vista da sua 

utilização pelos alunos. 

Assim, serão objecto de análise: 

• A adequação e qualidade de espaços e dos equipamentos 

• A sua disponibilidade e utilização pelos alunos   

São considerados serviços relevantes para esta análise, constituindo-se em 

parâmetros criteriais os seguintes:   

1. Anfiteatros/Auditórios  

2. Salas de aula  

3. Salas de estudo e de convívio 

4. Gabinetes dos docentes 

5. Biblioteca 

6. Serviços de informática para os alunos e Laboratório de TIC ou 

Tecnologia Educativa 

7. Laboratório de Ciências da Natureza 

8. Oficinas de Expressão Artística – Educação Musical, Educação 

Visual e Educação Dramática 

9. Oficinas Educação Física - Ginásio 

10. Outros    

Parâmetros Criteriais Nucleares: 3, 5, 6, 7, 8 e 9 
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DD..33 ..  RREECCUU RRSSOOSS  FFII NN AA NN CCEEII RROOSS  

A CAE decidiu não avaliar este Campo de Apreciação pela 

impossibilidade de o fazer com o grau de rigor com que se analisaram os 

outros, pelo que uma avaliação sem rigor poderia afectar a credibilidade do 

conjunto 

DD..44 ..    AA MM BB II EENN TT EE  AA CCAA DDÉÉMM II CCOO  ((AA PPOOII OO  SSOOCCII AA LL ))   

Serão analisados a suficiência e a adequação dos seguintes apoios aos 

alunos no âmbito social:  

1. Bolsas de estudo 

2. Residências universitárias  

3. Cantinas 

4. Bares 

5. Estruturas e instalações para actividades culturais e desportivas 

6. Apoio médico  

7. Apoio psicológico 

8. Espaços de convívio 

9. Asseio e limpeza dos espaços docentes e de vivência 

10. Qualidade estética dos espaços docentes e de vivência  
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ÁREA DE AVALIAÇÃO EE  

--  RELAÇOES COM AS COMUNIDADES  

EE..11 ..  RREELL AA ÇÇÕÕEESS  EEXX TT EERRNN AA SS  EE  II NN TT EERRNN AA CCII OONN AA LL II ZZ AA ÇÇÃÃ OO     

Este campo de apreciação avalia as relações com os diversos tipos de 

comunidades no período dos últimos cinco anos – comunidade profissional, 

comunidade de formação, comunidade de investigação (comunidade 

académica), comunidade local ou regional.  

Analisa a interacção com essas comunidades ao nível nacional 

(parâmetros criteriais, 1,2, 3 e 4) e ao nível internacional (parâmetros criteriais 

5, e 6).   

RELAÇÕES COM AS COMUNIDADES A NÍVEL NACIONAL  

1 Adequação da interacção com a comunidade profissional 
servida 

  

oferta de formação acrescida – cursos de complemento e de qualificação, 

 

oferta de formação pós-graduada para educadores de infância e professores 

do 1º ciclo do ensino básico, 

 

 organização de acções de formação contínua ou encontros pedagógicos 

relevantes, 

  

participação de docentes da instituição em encontros profissionais 

organizados por associações de professores ou por escolas, 

 

 realização de projectos de investigação(-acção) com a participação de 

professores do terreno.   
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2 Adequação da interacção com a comunidade de formação no 

âmbito do ensino 

  
participação de estudantes e docentes em programas de intercâmbio,  

 
participação de docentes em programas de ensino comuns  

 
protocolos e participação em redes formativas com os centros de formação 

contínua de professoreis  

3 Adequação da interacção com a comunidade académica no 
âmbito da investigação 

  

participação em congressos e outros encontros científicos,  

 

participação em projectos de investigação interinstitucionais,  

 

participação em júris de provas e concursos noutras instituições,  

 

participação em sociedades/associações científicas.  

4 Adequação da interacção com a comunidade local ou 
regional envolvente 
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RELAÇÕES COM AS COMUNIDADES  

A NÍVEL INTERNACIONAL  

5 Internacionalização da interacção com a comunidade de 
formação no âmbito do ensino 

  

 participação de estudantes e docentes em programas de intercâmbio 

europeus  

6 Internacionalização da interacção com a comunidade 
académica 

  

participação em encontros científicos internacionais,  

 

participação em projectos de investigação internacionais,  

 

participação em júris de doutoramento no estrangeiro,  

  

participação em sociedades/associações científicas de âmbito internacional,       

Parâmetros Criteriais Nucleares: 1, 3, 5 e 6 
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EE..22 ..    EEMM PPRREEGGAA BB II LL II DDAA DDEE    

1. Taxas de emprego de diplomados no ano da conclusão e nos 
anos seguintes 

Será avaliado o período dos últimos 5 anos anteriores ao ano-objecto da avaliação  

2. Adequação e sucesso dos diplomados no exercício 
profissional 

  

participação em encontros científicos internacionais,  

 

participação em projectos de investigação internacionais,  

 

participação em júris de doutoramento no estrangeiro,  

  

3. Existência de apoio aos professores principiantes e à 
inserção profissional dos diplomados.  

  

participação em encontros científicos internacionais,  

 

participação em projectos de investigação internacionais,  

 

participação em júris de doutoramento no estrangeiro,    

Parâmetros Criteriais Nucleares: 1 e 2 
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Fundamentação e Contextualização 
 

 
 

Duas ideias centrais atravessam este projecto. Na primeira procura-se aprofundar o 

conceito de Supervisão da Formação, identificando as implicações que, em termos de 

complexidade, ocorrem ao serem considerados os sistemas globais de formação em vez 

de se considerarem apenas e como tem sido mais habitual a relação formativa e 

supervisiva, entre dois sujeitos, sendo supostamente um mais conhecedor e experiente 

do que o outro. 

 Trata-se de procurar compreender a ecologia dos referidos sistemas ou seja a natureza e 

qualidade dos ambientes formativos, tendo em conta as dimensões instituída (programas 

e organização) e instituinte (funcionalidade e emergência). 

A segunda ideia tem a ver com a clara urgência em aprofundar o conhecimento 

acerca da profissionalidade docente para o 1º ciclo do Ensino Básico face aos 

desafios que as culturas contemporâneas colocam às sociedades actuais, nomeadamente 

quanto aos novos saberes que, hoje, se julgam fundamentais como perfil de todos os 

cidadãos à saída da escolaridade básica para poderem responder com êxito às exigências 

que a contemporaneidade lhes coloca. 

Com efeito, é hoje evidente quer ao nível dos desenvolvimentos teóricos (Delors, 1996; 

Morin, 2000; Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão, 2004) que a investigação vem produzindo, 

quer através da constatação empírica mais comum, uma profunda mudança quanto à 

natureza e qualidade dos saberes considerados como fundamentais a todos os cidadãos à 

saída da escolaridade obrigatória.  

Tal evidência implica necessariamente a necessidade de repensar também a qualidade e 

natureza dos conhecimentos e das competências que deverão configurar um novo perfil 

dos professores a quem cabe essa formação. 

Com este estudo pretende-se, pois, conjugando as duas ideias anteriores, compreender a 

natureza do perfil de competências (e de profissionalidade) do professor do 1º ciclo 

num quadro paradigmático novo (Nóvoa, 1991) e na singularidade epistemológica 

que o exercício da monodocência significa (Roldão, 1998) e, daí, procurar referências 

que ajudem a melhorar a sua própria formação quer ao nível dos sistemas conceptuais, 

quer dos modelos de acção. 
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 Trata-se, então, de um estudo que cabe no âmbito da supervisão da formação (Alarcão 

e Tavares, 2003; Sá-Chaves, 2002; Vieira, 1993), considerando-o como uma reflexão 

que se estabelece na dialéctica crítica entre a natureza e a qualidade da 

profissionalidade específica para o caso considerado e a natureza e qualidade dos 

sistemas de formação (Alarcão, 2001) percebidos como ambiências (conceptuais, 

organizacionais e funcionais) potencialmente propiciadoras e geradoras dessa mesma 

qualidade. 

 

Deste modo, o estudo apresenta-se como um compromisso entre os saberes básicos, que 

se supõem constituírem um objectivo social comum (ao qual todos os cidadãos têm 

direito) como ferramenta básica de cidadania plena e responsável, o perfil de 

competências do professor para desenvolver essa mesma formação básica1 e, por fim, a 

natureza e qualidade dos sistemas e modelos de formação que se comprometem com tal 

objectivo (Alonso, 1994a,1994b). 

A natureza recursiva desta tripla relação coloca a ênfase do estudo numa perspectiva de 

complexidade (Morin, 1991; Le Moigne, 1994) uma vez que não se afigura possível 

(nem desejável) a sua perspectivação fragmentada, ou seja, considerando cada eixo 

investigativo isolado das restantes componentes sistémicas. 

Assim, a questão mais genérica de investigação, que emerge, pode ser enunciada do 

seguinte modo: 

Como formar professores cujas competências assegurem o desenvolvimento 

integral dos saberes considerados estruturantes para todos os cidadãos abrangidos 

pela escolaridade básica (1º ciclo)? 

 

Os três eixos investigativos aqui subentendidos pressupõem, por sua vez, algumas 

questões específicas de pesquisa, que podem assim ser formuladas: 

 

                                                 
1 O conceito de formação básica toma neste caso o sentido de formação estruturante e por isso 
fundamental em termos de desenvolvimento humano ( pessoal e social ). 
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1. Quais os saberes básicos que os estudos mais actuais reconhecem como 

devendo integrar o perfil de cidadania comum a todos os alunos à saída da 

escolaridade básica? 

2. Quais e qual a natureza das competências dos professores responsáveis, no 

exercício da sua profissão, pelo desenvolvimento desse perfil (1º ciclo do Ensino 

Básico)? 

3. Quais os princípios e características paradigmáticas dos sistemas de formação 

que se julgam potenciar a qualidade dessa mesma formação? 

4. Quais os contributos dessa reflexão para a continuada regulação curricular e 

melhoria de qualidade da formação de professores, para este nível de 

escolaridade, na Universidade de Aveiro? 

 

 

Objectivo geral 

 

Considera-se, portanto, como objectivo geral do estudo: 

 

• Aprofundar o conhecimento acerca dos sistemas de formação e dos perfis 

de profissionalidade de professores para o primeiro ciclo de escolaridade, 

cujas características de monodocência pressupõem um perfil de 

competências específico. 

 

Hipótese 
 
 

Como se depreende do objectivo geral, parte-se do pressuposto segundo o qual os 

diferentes paradigmas/modelos de formação conduzem a, igualmente diferentes, perfis 

de competência pessoal e profissional para o exercício de funções específicas. 

Assim sendo, admite-se que possam existir modelos mais congruentes com a 

possibilidade de consecução destes objectivos, e sustenta-se a hipótese teórica de o 
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modelo de formação reflexiva, crítica e ecológica (Schön, 1983; 1987; 

Bronfenbrenner, 1979) constituir uma dessas possibilidades. 

 

 

Metodologia 
 
 

Coerentemente com os pressupostos anteriormente referidos, o estudo é de natureza 

qualitativa (Bogdan, R. & Biklen, S.(1994), procurando conhecer e interpretar as 

relações entre os processos formativos, a sua supervisão curricular e os possíveis 

resultados traduzidos nas concepções e práticas dos professores formados nessa 

perspectiva. 

Inscreve-se, portanto, na abordagem complexa, que considera não apenas a 

caracterização dos subsistemas que interactuam entre si, mas também a compreensão 

das emergências que decorrem das filosofias, das dinâmicas, das contingências e dos 

compromissos da acção formativa, bem como da sua regulação supervisiva. 

Trata-se, assim, de um estudo caso centrado na formação de professores do 1º ciclo 

do Ensino Básico da Universidade de Aveiro (Yin, 1991; Marcelo Garcia, 1991), 

incidindo particularmente na compreensão dos perfis de formação dos alunos que já 

completaram o curso correspondente ao plano curricular conducente ao grau de 

licenciatura. 

Essa caracterização do perfil de competências deverá ser feita por referência aos 

estudos existentes e que, ao nível nacional e internacional, têm vindo a procurar 

caracterizar os saberes básicos de todos os cidadãos com vista à sua participação social 

responsável e plena na sociedade multicultural contemporânea, bem como os estudos 

sobre novos perfis de competência e profissionalidade docente no quadro social 

emergente. 

Por isso, o projecto de investigação pressupõe a pesquisa, o levantamento prévio e a 

sistematização destes referentes com vista a obter indicadores, que possam orientar o 

estudo empírico cujo contributo para a actualização da formação na Universidade de 
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Aveiro se apresenta de particular interesse, sobretudo, no momento em que se torna 

fundamental continuar a reflectir as questões relativas à qualidade da formação.2 

Consideram-se, portanto, dois tipos de procedimento, sendo o primeiro de revisão da 

literatura nas temáticas já referidas e o segundo de incidência particularmente dirigida 

ao aprofundamento supervisivo da qualidade na formação deste tipo de profissional 

nesta mesma instituição. 

 

Instrumentos 
 
 

Como já foi referido, considera-se indispensável, para a primeira parte, a necessidade do 

aporte conceptual e teórico de reflexão e pesquisa procurando sobretudo caracterizar o 

“estado da arte” no que se refere às duas questões que sustentam a lógica  e a coerência 

do estudo. 

Na segunda, prevê-se a possibilidade de construção e uso de instrumentos de inquirição 

sobretudo de questionários a serem aplicados à totalidade dos jovens professores já 

licenciados pela Universidade de Aveiro, bem como aos supervisores (institucionais e 

cooperantes), que orientaram as suas experiências de prática lectiva no decurso do 

último ano dos respectivos cursos, bem como a análise documental nomeadamente no 

que se refere à produção legislativa que tem procurado regular e actualizar o processo. 

Considera-se também, caso se justifique, a hipótese de virem a ser realizadas 

entrevistas de aprofundamento com vista à compreensão mais cabal das 

representações dos inquiridos no que se refere a aspectos específicos das questões em 

estudo. 

O objectivo consiste em analisar as concepções acerca da qualidade da formação 

através das representações que os sujeitos que as vivenciaram puderam construir a partir 

das suas funções e diferenciados papéis no interior do sistema de formação do qual 

constituíram parte integrante. 

No caso particular dos professores recém licenciados torna-se particularmente 

importante compreender essas mesmas representações no confronto com as suas 

práticas profissionais que desenvolveram no período imediato à sua formação inicial, 
                                                 
2 Consideram-se neste caso as propostas advindas, por exemplo, do processo de Bolonha. 
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identificando factores de facilitação e de constrangimento e, desse modo, uma possível 

configuração das suas competências à saída da formação inicial. 

 

Recolha, análise e tratamento dos dados 
 
 

Sendo um estudo de natureza qualitativa recorre também a informação de tipo 

quantitativo, pelo que a análise do conteúdo e alguns procedimentos estatísticos serão 

as técnicas preferenciais em uso (Bardin, 1979; Pardal, L. e Correia, E., 1995).)  

De acordo com os objectos específicos do estudo serão, em cada fase do projecto, 

desenvolvidos os instrumentos quer de recolha, quer de análise, sistematização e 

validação da informação num processo que conjugue os contributos referenciais 

provenientes da pesquisa bibliográfica e do enquadramento teórico (indicadores de 

qualidade) e os contributos emergentes no processo de inferenciação. 

 

 

Duração e faseamento 
 
 

Prevê-se que o estudo tenha uma duração de três anos, sendo o primeiro correspondente 

à fase curricular do curso de Doutoramento em Didáctica (DDTE) para preparação e 

aprofundamento teórico e os dois seguintes para o seu desenvolvimento e conclusão, tal 

como se prevê no seguinte cronograma: 

 

- Aprofundamento (conceptual e metodológico)3do projecto, revisão da literatura e 

sistematização dos estudos acerca das Tendências curriculares e dos Saberes Básicos 

(desenvolvimento e conclusão das disciplinas que integram a parte curricular) – Outubro 

2004 / Julho 2005; 

- Sistematização dos procedimentos metodológicos, elaboração dos instrumentos e sua 

validação (através de estudo prévio) -Julho /Outubro 2005. 

                                                 
3 Relembra-se a importância da disciplina de aprofundamento das metodologias de investigação. 
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- Implementação do trabalho de campo (recolha de dados): administração dos 

questionários (Professores e Supervisores)- Outubro 2005/Janeiro 2006. 

- Análise e tratamento de dados: elaboração e reaferição dos instrumentos de análise 

(codificação e sistematização) – Janeiro 2006/Julho 2006. 

- Actualização da revisão bibliográfica /Redacção da dissertação – Julho de 2006/ Julho 

2007; 

- Revisão final do texto – Agosto /Setembro 2007. 

- Entrega da dissertação – Outubro 2007. 

 

Resultados esperados 
 
 

Os resultados que se esperam deste estudo situam-se a diferentes níveis de implicação. 

O primeiro, de impacto conceptual, pressupõe um contributo considerável em duas 

áreas do conhecimento: a supervisão da formação de professores e a caracterização da 

escolaridade básica no que se refere às competências dos professores e aos perfis de 

cidadania dos alunos. 

O segundo, de natureza institucional, pressupõe um contributo reflexivo no processo 

de supervisão curricular e nos possíveis reajustamentos na formação de profissionais 

(para este nível de escolaridade) na Universidade de Aveiro numa perspectiva de gestão 

curricular flexível (Roldão, 2003). 

 O terceiro e último, de impacto pessoal, pressupõe o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos sujeitos implicados no processo investigativo, com particular incidência 

nos investigadores principais, a quem cabe a orientação e desenvolvimento do próprio 

estudo. 
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INTRODUÇÃO 
Conforme é amplamente reconhecido, a formação de professores apresenta hoje exigências 
acrescidas, quanto aos seus novos papéis e às novas funções da escola. As mudanças sociais, 
económicas e culturais que atravessaram todo o século XX e que parecem manter-se no século 
que agora se inicia, evidenciam a necessidade de repensar a formação própria e específica da 
profissão docente. Tais funções pressupõem o desenvolvimento de novas competências que 
integram diferentes tipos de conhecimento conducentes ao “saber agir” profissional. Este 
conhecimento que se traduz no “saber-fazer” é informado, conforme Alarcão (1989), por 
“conhecimento, prática orientada e desenvolvimento do cunho pessoal que cada um imprime à 
sua actuação”. 
Assentando essa actuação, quer no conhecimento de conteúdo já adquirido, quer na(s)técnica(s) 
a adquirir através da reflexão sobre a(s) experiência(s) de prática, quer ainda nos valores que o 
profissional defende, dela decorre o desenvolvimento de competências que haverão de levar a 
novas formas de acção. A passagem do saber ao “saber-fazer” e deste, a um novo 
conhecimento reaferido e contextualizado, torna-se então possível, através do exercício 
sistemático e crítico, de um tipo de prática reflexiva que comporta a reflexão para, na e sobre a 
acção (Schön 1983, 1987). À regulação deste processo – Supervisão da formação – cabe a 
possibilidade de fazer emergir conhecimento a partir da reflexão sobre a prática, numa 
perspectiva de avaliação continuada que facilite a compreensão pelos futuros profissionais, da 
complexidade do acto educativo e do papel que, nele, cada profissional desempenha. Tal 
processo de construção do conhecimento profissional visa, sobretudo, reflectir no como 
aprender para, daí, se reflectir também sobre o como ensinar. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
No caso da Universidade de Aveiro, a supervisão dos processos de formação tem como 
objectivo geral desenvolver nos participantes (professores em processo de formação inicial e 
supervisores cooperantes em processo de formação continuada) um tipo de profissionalidade 
reflexiva, crítica e contextualizada que lhes permita construir, para a singularidade de cada 
situação, as soluções que ética, social e pessoalmente melhor se adequem aos problemas nela 
identificados. 
O modelo reflexivo que pretendemos desenvolver apresenta uma matriz ecológica em que os 
quadros organizacionais e as estratégias de formação propostos são compreendidos como 
elementos organizadores e reguladores das práticas de formação, abertos e com suficiente 
flexibilidade para integrarem, como elemento fulcral, conhecimentos específicos de diferentes 



áreas disciplinares, necessidades, problemas e características próprias de cada aluno, de cada 
grupo de alunos em formação e/ou de cada contexto onde a Prática Pedagógica ocorre. 
Tomando como referente os princípios de formação defendidos por Alarcão e Sá-Chaves, (1997) 
propõem-se como objectivos da prática pedagógica, os seguintes: 
 

• Aprofundar o quadro conceptual próprio da intervenção da prática pedagógica 
nomeadamente através da conceptualização do Conhecimento Profissional do Professor 
como um todo multidimensional. 

• Valorizar a dimensão humana de cada interveniente na sua pessoalidade: 
- Permitindo ao formando a tomada de consciência do seu processo individual de 

desenvolvimento quer na dimensão pessoal, quer na dimensão profissional que 
decorrerá numa relação de estimulação reflexiva constante que visa a 
consciencialização dos factores de sucesso/insucesso para, a partir dela, 
reorganizar as suas acções futuras.  

- Proporcionando situações de cruzamento e partilha das diferentes perspectivas de 
outros intervenientes significativos e/ou com responsabilidade no processo de 
formação, com vista ao desenvolvimento da competência (meta)reflexiva; 

- Estimulando os níveis de auto-implicação de cada formando na (re)construção 
continuada do seu próprio conhecimento através do exercício de um pensamento 
crítico que o leve à produção de um conhecimento para a acção que lhe seja próprio 
e socialmente legitimável; 

- Assegurando a dimensão afectiva no relacionamento supervisivo, valorizando os 
desempenhos positivos e bem sucedidos e sem atribuir à ocorrência de erro um 
carácter punitivo. 

 
Na perspectiva que subjaz aos objectivos formulados, reconhece-se uma abordagem de tipo 
ecológico e integradora dos diferentes contextos de acção (exo-meso-micro) como sistemas 
interactivos que permitem explicar e compreender a acção pedagógica contextualizada. 
A informação recolhida ao nível da sala de aula, escola e/ou comunidade envolvente, destina-se 
a ser sistematicamente analisada e baseia-se em registos dos processos de ensino e de 
aprendizagem e das relações interpessoais ocorridas no espaço curricular. 
A mesma perspectiva pressupõe que o processo interpessoal de construção de conhecimento 
possa ser de natureza disciplinar e/ou integrada (inter e transdisciplinar). Este conhecimento 
deve referir-se às diferentes componentes de formação, enquanto organizadoras da relação 



entre ensino e aprendizagem. São de particular interesse as acções desenvolvidas em modelos 
de cooperação – intervenção quer no interior, quer no exterior da sala de aula, e em coerência 
com as propostas provenientes da supervisora cooperante, dos colegas de núcleo de prática 
pedagógica, da Escola onde esta se desenvolve, dos alunos futuros professores e das 
supervisoras da Universidade. Não obstante esse enquadramento e essa coerência que 
pretende dar sentido à prática, essa construção integrada pressupõe espaços de intervenção 
criativa e autónoma capazes de fazer emergir os estilos pessoais e as competências próprias de 
cada indivíduo, grupo ou Escola. 
Quanto à organização destas propostas de acção refere-se o seu carácter sistemático e 
progressivo, cuja concretização, através de actividades diferenciadas em períodos de duração 
crescente e de responsabilização progressiva pela docência, se traduz num caminho de 
aproximação à relativa emancipação profissional. 
 
LINHAS ORGANIZACIONAIS E PROGRAMÁTICAS  
Na linha de pensamento anterior e de acordo com o Plano de Estudos do Curso, a Prática 
Pedagógica tem a duração de um ano lectivo organizado em dois semestres que decorrem, de 
acordo com os princípios da abordagem ecológica, em diferentes contextos escolares do distrito 
de Aveiro. 
Em cada um dos semestres os alunos futuros professores desenvolverão as suas experiências 
de prática alternadamente com um primeiro ano e um terceiro ou quarto anos de escolaridade, 
com vista ao desenvolvimento de competências de intervenção que lhes permitam trabalhar os 
conteúdos disciplinares a diferentes níveis de complexidade e de desenvolvimento cognitivo das 
crianças. 
 
FASEAMENTO 
O plano curricular desta disciplina contempla 18 horas semanais de intervenção directa dos 
alunos futuros professores assim distribuídas: 
 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

5 horas 5 horas 5 horas 3 horas 

 
Conforme já foi referido, a intervenção progressiva dos formandos, supervisionada a dois níveis - 
supervisora institucional (Universidade) e supervisora cooperante (Escola protocolada) decorre 
em processo contínuo que evoluirá da responsabilização colectiva (grupo de Prática 



Pedagógica) até à responsabilização individual de cada um dos seus elementos. Obedece assim 
a um critério regulador por fases e de complexidade crescente no qual se destacam, para cada 
uma das fases, objectivos de formação específica: 
 
Fase I - Conhecimento e caracterização dos contextos de acção (micro, meso e exo contextos). 

 
Fase II - Intervenções intencionalizadas, de curta duração e em grupo, com experienciação de 
áreas disciplinares preferenciais (no início) cobrindo, ao longo do tempo, todo o espectro 
programático. 
 
Fase III – Intervenção educativa individual/diária (perspectiva inter e transdisciplinar) 

 
Fase IV - Intervenção educativa individual/semanal (perspectiva inter e transdisciplinar). 
 
Este desenvolvimento por fases tem iguais objectivos e organização nos dois semestres. 
 
 
ESTRATÉGIAS DE SUPERVISÃO 
O processo de supervisão subjacente a esta proposta pressupõe: 

 Uma hora semanal de reflexão pré e pós activa da responsabilidade da supervisora cooperante 
com a tarefa de integrar e apoiar, de forma pessoal, os alunos futuros professores que 
constituem o respectivo núcleo de formação nas estratégias de intervenção que estes venham a 
desenvolver; 

 Uma hora semanal de reflexão intra e/ou inter-núcleos, da responsabilidade da supervisora 
institucional com estratégias de supervisão para desenvolvimento das competências meta-
reflexivas dos formandos e regulação continuada do processo de formação de todos os 
participantes. 
Qualquer destas estratégias está aberta à participação de todos os elementos constituintes do 
sistema de formação, embora apresentem uma vinculação específica. Pressupõe-se que reside 
nesta possibilidade a hipótese de construção de uma cultura e linguagem supervisivas, 
partilhadas e compreensíveis por todos. 
A organização das actividades lectivas comporta a experienciação de múltiplas estratégias e 
técnicas de ensino e de aprendizagem que, no seu conjunto, traduzem a competência para a 
resolução de problemas. 



 
 

Resolução de Problemas  
 

 
 

- Identificação de problemas 
 

- Listagem de propostas de solução 
 

- Selecção da(s) hipótese(s) mais ajustada(s) 
 

- Planificação da execução 
 

- Inventariação de recursos 
 

- Execução / intervenção educativa 
 

- Reflexão/avaliação dos processos
 
 
 

Produção de conhecimento 
 
 
 
PARTICIPANTES NO SISTEMA DE FORMAÇÃO 
 
Supervisores Cooperantes: Critérios de selecção e funções 
A escolha dos professores cooperantes é um processo complexo pois importa assegurar, tanto 
quanto é possível, que reunam condições para o desempenho das funções, com nível elevado. 
Alguns critérios que deverão verificar-se cumulativamente são: Disponibilizar-se para colaborar 
na supervisão da Prática Pedagógica, qualidade científico-profissional, subjacente à sua 
experiência profissional; qualidades pessoais para a função supervisiva; grau académico de 
licenciatura ou a concluir. Estes requisitos constituem condições que se supõem ser essenciais 
para a consecução dos objectivos de formação que a ideia de profissional reflexivo comporta. 
Cabe ao supervisor cooperante disponibilizar a sua turma para que nela possam ser realizadas, 
de forma permanentemente acompanhada, as experiências de prática a que vimos aludindo. 
Para além disso cabe-lhe também responsabilizar-se pela integração e desenvolvimento pessoal 
e profissional dos alunos futuros professores, nomeadamente ajudando-os no processo de 
resolução de problemas, na construção de hipóteses de solução e na reflexão/avaliação das 
mesmas. Nesse sentido deverão realizar-se encontros de reflexão pré e pós activa em perfeita 



coordenação com a supervisora institucional. De acordo com este processo, cabe-lhe ainda 
participar activamente, através da observação sistemática e recolha de informação pertinente, no 
processo de avaliação de cada futuro professor, em estreita colaboração com os outros níveis de 
decisão. 
 
SUPERVISORES INSTITUCIONAIS 
De acordo com a Portaria 336/88 de 28 de Maio, as funções previstas para os supervisores 
institucionais são “de responsabilidade directa pelo acompanhamento da Prática 
Pedagógica”(artº. 5º ponto 2) e “de coordenação das actividades respectivas”(artº.6º.) sendo, em 
última instância, os responsáveis pela avaliação. 
Para além destas funções cabe-lhe regular e monitorar todo o processo de formação 
inicial/continuada, assegurando a construção de um clima relacional e científico potenciador do 
desenvolvimento de todos os participantes e dos contextos nos quais estes desenvolvem as 
suas actividades. 
 
ALUNOS EM FORMAÇÃO 
Aos alunos futuros professores cabe-lhes participar activamente nas acções educativas em 
contextos diferenciados, promovendo em simultâneo as aprendizagens e sucesso escolar das 
crianças e o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. 
Para isso deverão participar em todas as actividades propostas no quadro que organiza a 
formação e promover uma prática reflexiva sistemática sobre as mesmas. 
 
ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
A proposta de avaliação pressupõe um princípio de continuidade temporal e de observação 
sistemática da informação relativa à evolução de cada aluno futuro professor. Assim, nesta 
proposta, as estratégias e os materiais de referência para que tal recolha de informação possa 
ser feita com oportunidade são as seguintes: 

• Construção individual de portfolio reflexivo como representação dos processos de 
aprendizagem e de desenvolvimento individual. Trata-se de um instrumento capaz de 
recolher, em tempo útil, as interacções provindas da intervenção curricular e extra-
curricular com: 

- as crianças 
- o grupo de pares  
- a escola 



- a comunidade 
- os supervisores 
- consigo próprio. 

• Desenvolvimento do projecto da Prática Pedagógica  

• Implementação de pequenas pesquisas de aprofundamento decorrentes de lacunas 
científicas detectadas nos processos de formação anteriores e/ou relacionadas com as 
novas área curriculares. 

• Produção de recursos ou materiais pedagógicos pertinentes à acção desenvolvida. 
 

A tradução deste processo de formação reflexiva e continuada numa classificação final de cariz 
sumativo é, conforme os normativos legais, da responsabilidade da supervisora institucional, 
devendo, no entanto, ser objecto de “acordos planificados e geridos no âmbito das equipas que 
os integram de forma a garantir o respeito pelas especificidades pessoais aí definidas desde que 
salvaguarde o respeito pelos direitos e condições de todos os elementos constituintes” (Sá-
Chaves, 1995). 
 
SEMINÁRIOS 
Nesta perspectiva de formação os seminários aparecem como estratégias de complemento, 
consolidação e aprofundamento de saberes e de competências. Visam potenciar os mecanismos 
de compreensão aprofundada através das diferentes modalidades de reflexão previstas e da 
intensificação e cruzamento da diversidade de referentes e de vivências que se admitem como 
transformadoras dos processos pedagógicos. 
As temáticas seleccionadas pretendem alargar o âmbito das soluções para os problemas 
surgidos nas práticas ou para problemáticas educativas emergentes que se apresentem de 
interesse e oportunidade do ponto de vista da envolvente social. Como ocasiões de formação 
com finalidades próprias, decorrerão das necessidades detectadas a todos os níveis do sistema 
de formação e serão organizados com metodologias adequadas à natureza das temáticas em 
estudo. Por isso, podem revestir a forma de sessões plenárias, workshop, apresentação pública 
de pequenos trabalhos de investigação centrados na prática, sendo também diferenciadas as 
estratégias de direcção e coordenação. Deverão ser experienciados por cada aluno futuro 
professor como estratégia de formação inicial e por cada supervisor cooperante como formação 
continuada, permitindo estabelecer uma relação dialéctica entre os dois tipos de formação. Por 
isso, estas oportunidades de formação são dirigidas, não apenas aos alunos futuros professores 



e às equipas de supervisão, mas podem também abrir-se aos professores que, não sendo 
cooperantes, exercem funções nas escolas protocoladas com a Universidade. 
 
DIVULGAÇÃO 
No final do ano serão levadas a cabo actividades de reflexão partilhada entre todos os 
participantes que terão também, como objectivo, fazer a divulgação e a partilha dos projectos de 
formação e de investigação desenvolvidos no âmbito da disciplina. Tal actividade corresponde à 
semana de encerramento da qual fazem também parte debates, conferências e workshops que 
no seu conjunto pretendem constituir um forum de discussão e, nesse sentido, uma outra 
ocasião de formação. 
 
AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DO PROCESSO 
Neste quadro será desenvolvido um projecto de investigação-acção, envolvendo alunos 
formandos, professores do 1º Ciclo (cooperantes e outros), supervisores, coordenadores de 
estruturas educativas e/ou professores de outras disciplinas do Curso que tem como objectivo 
conceptualizar e aprofundar, a partir dos problemas identificados nas práticas, um tipo de 
conhecimento profissional que possa responder-lhes com sucesso. 
A conceptualização de tal projecto (objectivos, questões de investigação, metodologias e 
instrumentos de avaliação) encontra-se em fase de elaboração mais detalhada. Porém, a sua 
estruturação está condicionada pela identificação das questões de pesquisa subjacentes aos 
problemas de prática, que naturalmente, só emergem após a fase inicial da intervenção 
pedagógica. 
Com este projecto pretende-se, também, assegurar um processo de reflexão e de observação 
sistemática nesta disciplina com vista à sua continuada auto-regulação. 
Na continuidade do seu desenvolvimento poderão ser definidos outros objectivos de médio 
prazo, nomeadamente a construção e validação de instrumentos que possam assegurar 
melhores níveis de qualidade curricular a esta disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Universidade de Aveiro 

 
Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa  

 
Doutoramento de Base Curricular em Didáctica 

 
Formação Inicial de Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
Inquérito por questionário 

 

 
 

Estimado (a) Colega, 

 
 
Pelos seus (im)previsíveis impactos, as profundas mudanças sociais de carácter científico, tecnológico, 
demográfico e cultural  pressionam e desafiam a Escola, nomeadamente quanto aos papéis e 
desempenho dos professores, o que implica  a necessidade de repensar a sua formação para que 
possam responder mais eficazmente aos desafios emergentes. 
É neste contexto que vimos solicitar a sua colaboração, no sentido de recolher a sua opinião, na 
qualidade de ex-aluno do curso de Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico da 
Universidade de Aveiro, tendo como objectivo realizar um estudo no âmbito do curso de 
Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. 
Todas as informações são confidenciais e anónimas e, para facilitar os processos de comunicação, 
junto enviamos um envelope-resposta, já endereçado e selado, que muito agradecemos nos seja 
reenviado com a máxima brevidade (até 15 de Outubro de 2006). 
Na convicção de que juntos estaremos contribuindo para a melhoria da qualidade da formação dos 
professores, agradecemos muito a sua colaboração. 

 
 
Atenciosamente, 
 
Ana Almeida da Silva 
Idália Sá-Chaves (orientadora) 
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CARACTERIZAÇÃO    
 

 
 
1. Assinale com x cada item, tendo em atenção os parâmetros idade e género. 
 
 
- Faixa etária 

 
21- 26  27-32  33-38   

       
39- 44  45-50  > 51   
 
 

      

- Género 
 

Feminino  Masculino   
 

 
2. Indique, assinalando com x, o ano de conclusão e a classificação final que obteve no curso de 
Licenciatura. 
 
- Ano de conclusão 

 
1999  2000  2001  2002   

       
2003  2004  2005    
 
 
- Classificação final 

 
10-12  13-15   

     
16-18  > 18   
 
 
3. Possui outro grau académico para além da Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico? 
 
Não     

     
Sim  Qual? __________________________________________________  

 
 
  
- Em caso afirmativo, indique em que instituição o obteve. 

 
 

Universidade de Aveiro  

Outra instituição portuguesa  

Instituição estrangeira  
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4. Indique outros elementos que considere relevantes para a caracterização do seu perfil académico 
(p.ex. frequência de cursos de especialização, de mestrado/doutoramento). 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5. Um perfil profissional (re)constrói-se através de um percurso pessoal e interpessoal singular. 
 
5.1. Indique o seu tempo de serviço em Ensino do 1.º Ciclo, assinalando com x o  respectivo. 
 
 

0 anos   < 1 ano  1-3 anos  4-6 anos  
        

7-9 anos  10-12 anos  > 13 anos    
 
 
5.2. Refira, no seu trajecto profissional, outras actividades desenvolvidas (p. ex. monitor, bolseiro de 
investigação, membro de equipas didácticas…). 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

FORMAÇÃO INICIAL – ASPECTOS GERAIS 
 

6. De acordo com diversos autores, a Formação Inicial de Professores pode ser perspectivada de 
diferentes modos, em função dos posicionamentos conceptuais adoptados relativamente às finalidades 
dos processos educativos, ao papel da escola e às competências que se reconhecem ao professor.  
 
6.1. Escolha, de entre as perspectivas apresentadas, as três que considera caracterizarem melhor a 
formação de professores para este nível de escolaridade, na Universidade de Aveiro. 
 
Ecológica   

Tradicionalista  

Tecnicista   

Reflexiva   

Teoricista   

Complexa  
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6.2. Num exercício de reevocação, classifique de que modo cada uma das disciplinas do plano de 
estudos que vivenciou, contribuiu para o seu entendimento e compreensão das funções da escola do 
1.º Ciclo do Ensino Básico. 
 
Assinale as suas opções, tendo em consideração a correspondência 
 

0 - nada⎥  1 - muito pouco⎥  2 - pouco⎥  3 - suficiente⎥  4 - muito 
 
   0 1 2 3 4 

Introdução às Ciências da Educação      
Sociologia da Educação       
Introdução às Ciências da Linguagem       
Educação Física       
Introdução aos conceitos da Ciência       
Matemática, História ou Geografia       
Psicologia do Desenvolvimento I       
Correntes Pedagógicas Contemporâneas       
Língua Portuguesa       
Expressão Musical       
Matemática I       
Biologia do Desenvolvimento       

Inglês I      Opção I 
Francês I      
Inglês II      
Francês II      

Pl
an

o d
e B

ac
ha

re
lat

o  
 

Opção II 
Introdução ao uso do computador      

  0 1 2 3 4 
História e Teoria da Educação       
Psicologia da Educação       
Técnicas de Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa       
Conceitos de Matemática I       
Sociologia da Educação       
Conceitos de Educação Física       
Linguística Portuguesa       
História e Geografia de Portugal       
Ciências Integradas da Natureza I       

Língua Estrangeira (Inglês)      

1.º
 A

no
 

Pl
an

o d
e L

ice
nc

iat
ur

a  
 

Opção 
Língua Estrangeira (Francês)      

     
 

   

   0 1 2 3 4 
Psicologia do Desenvolvimento II       
Teoria e Prática do Currículo do Ensino Primário       
Expressão Plástica       
Ensino e Aprendizagem da Leitura e da Escrita       
Matemática II       
Ambiente – morfologia e dinâmica       
Prática Pedagógica I       

2.º
 A

no
  

Pl
an

o d
e B

ac
ha

re
lat

o  
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Tecnologia educativa       



Metodologia Específica do Ensino Primário I       
Expressão Dramática       
História Social e Cultural de Portugal       
Descoberta do Meio Ambiente       
Prática Pedagógica II       

Literatura para a infância      
Saúde      
Higiene      

  

Opção III 

Nutrição Infantil      
  0 1 2 3 4 

Formação Artística Geral       
Conceitos de Matemática II       
Ciências Integradas da Natureza II       
A Criança e os Textos       
Metodologias de Ensino das Ciências Sociais       
Didáctica das Artes       
Tecnologia Educativa       
Didáctica da Educação e Expressão Físico-Motora       
Didáctica da Língua Portuguesa       

Pl
an

o d
a L

ice
nc

iat
ur

a 

Teoria e Prática Curricular       
   

 
     

   0 1 2 3 4 
Metodologia Específica do Ensino Primário II       
Integração das Expressões       
Prática Pedagógica III       
Organização e Administração Escolar       
Educação Especial       
A Escola na Comunidade       
Prática Pedagógica IV       

Educação para o Ambiente      Pl
an

o d
e B

ac
ha

re
lat

o 

Opção IV História dos Movimentos Religiosos      

  0 1 2 3 4 
Organização e Gestão Escolar       
Didáctica da Matemática       
Didáctica das Ciências Integradas       
Projectos Educativos em Artes       
Necessidades Educativas Especiais       
Ética e Educação para a Cidadania       
Projectos Educativos em Saúde, Desporto e Lazer       
Prática Pedagógica e Projectos Educativos       

Ensino Precoce de Língua Estrangeira       
Cultura Portuguesa I       Opção I 
Tecnologias da Informação e Comunicação      
Projectos Educativos em Ciências       

3.º
 A

no
 

Pl
an

o d
e L

ice
nc

iat
ur

a  
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Opção II Avaliação das Aprendizagens em Matemática       
   

 
     

4.º   0 1 2 3 4 
Prática Pedagógica       

4.º
 

Lic
. 

Seminário       



6.3. Tendo em consideração a alínea anterior, e considerando a hipótese de poder realizar alguns 
reajustamentos curriculares relativamente ao plano de estudos que vivenciou, dê-nos as suas 
sugestões quanto: 
 
a) aos momentos de inserção das disciplinas no referido plano. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
b) aos conteúdos das disciplinas, sobretudo ao nível de possíveis lacunas ou omissões. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
c) às estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação (genericamente desenvolvidas nas disciplinas). 

6 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
6.4. As competências pessoais e profissionais que desenvolveu durante a Formação Inicial foram 
importantes para um desempenho profissional eficaz ao nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico? 
 
Assinale com x, o  que melhor traduz a sua posição. 
 
Não concordo  Concordo   Concordo parcialmente  
 
- Em qualquer dos casos, justifique. 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
6.5. Indicam-se, de seguida, possíveis estratégias para colmatar dificuldades sentidas no desenvolver 
das práticas na escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
 
Nesse sentido, classifique as opções apresentadas, de acordo com a escala 
 

0 - pouco importante⎥  1 - importante⎥  2 - muito importante 
 

 0 1 2 
 
Diálogos informais com os colegas da escola 

 
 

 
 

 
 

 
Diálogos informais com os encarregados de educação/pais dos alunos (…) 

 
 

 
 

 
 

 
Reuniões de Conselho Docente 

 
 

 
 

 
 

 
Reuniões de articulação curricular (agrupamento)    
 
Formação Contínua (acções de formação) 

 
 

 
 

 
 

 
Formação Pós-Graduada    

 
Auto-formação (pesquisas, leituras, participação em seminários…)    

 
Outras estratégias    
                              Quais? ____________________________________________ 
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6.6. Ao nível da Formação Inicial, o que pensa que a Instituição de Formação deve ajudar a aprender ao 
futuro professor, no âmbito do seu desenvolvimento pessoal e profissional?  
 
Para tal, classifique as opções apresentadas, de acordo com a escala 
 

0 - pouco importante⎥   1 - importante⎥   2 - muito importante 
 

 0 1 2 
 
Conhecimentos básicos de desenvolvimento curricular (paradigmas, valores, 
modelos e concepções que permitam uma melhor compreensão da prática) 

 
 

 
 

 
 

 
Saberes de referência no plano científico-profissional (conteúdos teóricos das 
disciplinas) 

 
 

 
 

 
 

 
Competências ao nível das destrezas e processos didácticos (estratégias, 
técnicas, métodos) 

 
 

 
 

 
 

 
 
Competências de investigação (Seminário, trabalhos de grupo) 

 
 

 
 

 
 

 
Competências de intervenção em contextos de incerteza (resolução de 
problemas) 

 
 

 
 

 
 

 
 
Competências de (meta)reflexão (conhecimento de si, metacognição) 

 
 

 
 

 
 

 
Competências atitudinais (atitudes ao nível dos valores fundamentais, p.ex. 
desenvolvimento do pensamento crítico) 

 
 

 
 

 
 

 
Competências de intervenção no exo-contexto (relação com a comunidade 
educativa, participação em actividades na/da comunidade…) 
 

 
 

 
 

 
 

 
Outras. 
            Quais?_____________________________________________________ 

   
 
 
 

 
FORMAÇÃO INICIAL – A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
7. A Prática Pedagógica assume grande relevância na Formação Inicial de Professores, nomeadamente, 
na fase final de curso, assumindo a forma de docência supervisionada (assistida e orientada). 
 
7.1. Assinale, com x, as disciplinas da área da Prática Pedagógica que vivenciou na Formação Inicial 
(note que as designações utilizadas correspondem à nomenclatura dos respectivos planos de estudo). 
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Teoria e Prática do Currículo do Ensino Primário  
 

 

Prática Pedagógica I 
 

 
 

 

Prática Pedagógica II 
 

 
 

 

Prática Pedagógica III 
 

 
 

 



Prática Pedagógica IV 
 

 
 

 

Teoria e Prática Curricular  
 

 

Prática Pedagógica e Projectos Educativos  
 

 

Prática Pedagógica 
 

 
 

 

 
7.2. Complete a afirmação seguinte, escolhendo as três expressões que melhor se adequam ao seu 
ponto de vista. 
 
        As disciplinas que integraram a área científica da Prática Pedagógica foram uma… 

 
 

… estratégia de profissionalização que complementou a componente académica.     
… disciplina específica que integrou o plano de estudos.     
… fase de preparação para o mercado de trabalho.     
… etapa de formação, de aplicação de conhecimentos, de inter-relação teoria/prática.     
… oportunidade para adquirir experiência e ampliação da visão educativa.     
… etapa de socialização e de intensas aprendizagens, relativamente à profissão.     
… fase de conflitos e de difícil integração dos diferentes contextos e áreas de formação.     
… iniciação à prática lectiva, através do envolvimento em actividades lectivas e em actividades de 
formação. 

    

… oportunidade de aproximação à realidade educativa e de contacto com a comunidade 
educativa, nas suas múltiplas relações.  

  

Outras.  
            Quais?___________________________________________________________________ 

 

 
7.3. Qual o nível de importância que, globalmente, atribui ao conjunto de disciplinas da Prática 
Pedagógica que experienciou? 
 
Assinale com x o  respectivo, tendo em consideração a correspondência 
 
 

0 - nada importante⎥ 1- pouco importante⎥  2 - importante⎥  3 - muito importante 
 
 

0  1  2  3  
 
- Justifique a sua opinião, utilizando três argumentos que considere fundamentais. 

 
a)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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c)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
7.4. Relativamente ao momento de inserção e duração da(s) disciplina(s) de Prática Pedagógica 
proposta(s) pelo seu plano de estudo, considera-a(s): 

 
 

Quanto ao momento de inserção 
 

   
Quanto à duração 

Oportunas    

Pouco oportunas   Suficiente 

Muito oportunas  

 

 Insuficiente 

Nada oportunas    

 
7.5. Seleccione, de entre todas as opções apresentadas e assinalando com x o  respectivo, os três 
principais constrangimentos com que se deparou na(s) disciplina(s) de Prática Pedagógica. 
 

Organização e gestão de sala de aula 

Organização e desenvolvimento de situações didácticas 

Gestão de incidentes críticos (indisciplina) 

Avaliação das aprendizagens dos alunos 

Desenvolvimento dos 
processos de 

ensino/aprendizagem 

Conhecimentos científicos 

 Integração de alunos com dificuldades (NEE’s) 

 Outros. Quais? ________________________________________  

Planificação das áreas curriculares 

Descritivos de aulas 

Reflexões escritas 

Pesquisas de aprofundamento às reflexões escritas 

Pesquisas para preparação de aulas 

 
Técnica 

 
 

Elaboração de recursos didácticos 

 Outros. Quais? ________________________________________  

Relacionamento com os supervisores cooperantes 

Relacionamento com o supervisor institucional 

Relacionamento com elementos do grupo de estágio 

Relacionamento com os alunos 

Di
me

ns
ão

 

Relacional 

Relacionamento com a comunidade educativa (pais, professores, 
auxiliares de educação…) 

  Outros. Quais? ________________________________________  
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7.6. Na sua perspectiva, quais são as funções da Supervisão no desenvolvimento da Prática 
Pedagógica (estágio)? 
 
Nesse sentido, escolha de entre as opções apresentadas, as três que melhor traduzem o seu ponto de 
vista.  
 

 
Aferir e verificar conceitos e conhecimentos basilares adquiridos (ou não) no decorrer da 
componente académica do curso.    

 

 
Desenvolver modos específicos de abordar determinados conteúdos e respectivas metodologias.     
 

 

Promover o exercício das atribuições próprias da profissão, de forma a desenvolver no futuro 
professor competências para a docência.  
   

 

Contribuir para o desenvolvimento no futuro professor de um conjunto de valores, atitudes, 
conhecimentos, capacidades e competências que, ajustadas a cada contexto, permitam 
responder de forma adequada a situações educativas singulares.      
 

 

Desenvolver conhecimentos diversos (nomeadamente de cariz mais prático), tendo em vista o 
desenvolvimento profissional e pessoal do futuro professor.   
 

 

Contribuir para a avaliação das aprendizagens e das potencialidades dos futuros 
profissionais.             
                                                                                                      

 

Desencadear processos de socialização profissional nos futuros professores.   
  

Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento do formando nas suas múltiplas 
dimensões, criando condições para a sua progressiva autonomia.       
 

 
 

 
Desenvolver os processos reflexivos no/do futuro professor  

 
Outras funções. 
                          Quais? __________________________________________________________  

                                
7.7. Dos conjuntos de estratégias de Supervisão/Formação que se seguem, assinale com x no  
apropriado, os três que mais se assemelham à sua vivência na(s) disciplina(s) de Prática Pedagógica. 
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→ Estágio. 
→ Imitação do professor cooperante.                                                                          
 

 
 

 

 
→ Conhecimento dos modelos teóricos de ensino. 
→ Observação de diferentes professores, antes de iniciar o estágio. 
→ Estágio.                                                                                      
 

 
 

 

 
→ Treino de diversas competências pelo visionamento de aulas audiogravadas, 
antes do estágio. 
→ Estágio.           
 



 
 

 
→ Estágio. 
→ Colaboração entre supervisores, futuro professor e colegas, numa actividade 
continuada que engloba a planificação e avaliação conjuntas, para além da 
observação e da análise.                                                                                              
 

 
 

 

 
→ Conhecimentos teóricos sobre os processos de ensino/aprendizagem. 
→ Observação de situações de ensino/aprendizagem nas escolas. 
→ Estágio.                                                             
 

 
 

 

 
→ Estágio. 
→ Organização de experiências diversificadas para os futuros professores 
→ Reflexão sobre experiências e sobre as suas consequências.                               
 

 
 

 

 
→ Estágio. 
→ Processo formativo que combina acção, experimentação e reflexão na, sobre e 
para a acção. 
→ Consideração das dinâmicas sociais e das interacções que se criam entre a 
pessoa e o meio que a envolve.  
→ Organização e gestão de experiências diversificadas, em contextos variáveis.     
 

 
 

FORMAÇÃO E PERFIS DE PROFESSORES 
 
8. Estudos recentes vêm revelando a natureza dinâmica dos saberes básicos dos cidadãos e da sua 
importância na estruturação do seu perfil de cidadania à saída da escolaridade básica. 
 
8.1. De entre as opções, assinale com x no  respectivo, seis aprendizagens que considere 
fundamentais no processo de desenvolvimento dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico. 
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Aprender a aprender  

Aprender a desaprender  

Aprender a pensar  
Aprender a conhecer  
Aprender a fazer  
Aprender a enfrentar as incertezas  
Aprender a comunicar adequadamente  
Aprender a desenvolver o espírito crítico  
Aprender a tolerar  
Aprender a inovar  
Aprender a tomar decisões  
Aprender a conhecer o seu próprio conhecimento  



Aprender a ser feliz  
Aprender a ler, a escrever e a contar  
Aprender a resolver situações problemáticas  
Aprender a fazer face à mudança  
Aprender a ser  
Aprender a conviver  
Outras aprendizagens. 
                 Quais? __________________________________ 

 

 
 

8.2. Tendo em atenção as características dinâmicas dos saberes, pensa que a Formação Inicial lhe 
permitiu compreender a importância e desenvolver competências pessoais e profissionais para vir a 
ser professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico? 
 
Sim, concordo totalmente  

 
Sim, concordo parcialmente  

 
Não  

 
Não tenho opinião formada  

 
 
 
8.2.1. Se respondeu não na alínea anterior, procurou alguma formação nesse sentido? 
 
Sim   

   
Não   
 
 
- Em caso afirmativo, indique em que situações. 
 
Formação Contínua (acções de formação)  
  
Formação Pós-graduada  
  
Participação em seminários/congressos/colóquios  
  
Leituras (auto-formação)  
  
Outras.  
            Quais? ____________________________________________ 

 

 
 
8.3. Das opções que se seguem, assinale aquelas que, do seu ponto de vista, podem comprometer a 
aprendizagem dos saberes básicos (ver alínea 8.1.). 
 
Nesse sentido, considere que 1 se refere ao aspecto menos relevante e 3 corresponde ao aspecto 
mais relevante. 
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Factores de contingência 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Número de alunos em sala de aula 

 
 

 
 

 
 

 
Alunos com diferentes níveis de desenvolvimento na sala de aula 

 
 

 
 

 
 

 
Espaços disponíveis (dimensão/qualidade) 

 
 

 
 

 
 

 
Formação dos professores 

 
 

 
 

 
 

 
Características dos programas escolares  

 
 

 
 

 
 

 
Recursos materiais disponíveis 

 
 

 
 

 
 

 
Instabilidade do corpo docente 

 
 

 
 

 
 

 
Monodocência 

 
 

 
 

 
 

 
Legislação 

 
 

 
 

 
 

 
Apoios à docência (psicólogo, parcerias com centros de saúde, professores de 
ensino especial…) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Outros factores. 
                           Quais? ______________________________________________ 

   

 
 
9. As aprendizagens dos saberes básicos a desenvolver pelos alunos exigem também novas dimensões 
de competência aos professores. 
 
Indique, com x no  respectivo, o seu grau de concordância com a afirmação anterior. 
 
Acordo total  

 
Acordo parcial  

 
Desacordo parcial  

 
Desacordo total  

 
Não tem opinião formada  

 
9.1. No seu ponto de vista, quais são as novas competências que devem integrar o perfil de 
desempenho dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 



9.2. O que é, em sua opinião, ser-se um professor competente? 
 

Para estruturar a sua resposta, organize as opções apresentadas, de acordo com a sua relevância num 
desejável perfil do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico, na sociedade contemporânea, tendo em 
atenção a escala 
 

0 - nada relevante⎥  1 - pouco relevante⎥   2 - relevante⎥   3 - muito relevante 
 
Dimensão Saberes de referência  

Conhecimentos de conteúdo  
Conhecimento do currículo  
Conhecimento dos aprendentes  
Conhecimento pedagógico de conteúdo  
Conhecimento dos contextos  
Conhecimento dos fins, objectivos e valores educacionais  
Conhecimento pedagógico geral  

Profissional 

Conhecimento de si  
 
Competências de organização e gestão de sala de aula 

 
 

Competências comunicativas  
Competências de articulação e integração curricular  
Competências de supervisão  
Capacidade de observação  

Desenvolvimento dos 
processos de ensino 
e aprendizagem 

Competências de avaliação nas suas diversas modalidades e áreas de aplicação  
 
Competências de consultadoria (organização, gestão e administração escolar)  
 
Capacidade de cooperação na elaboração/realização de estudos e projectos 
integrados na escola e seu contexto 

 Participação na 
escola e relação com 
a comunidade  

Capacidade de colaboração com todos os intervenientes nos processos 
educativos 

 

 
Competências de reflexão crítica 

 
 

Competências de (meta)reflexão (conhecimento de si próprio)  
Desenvolvimento 
profissional 

Competências de investigação  
 
- Fundamente a sua escolha, em relação às competências que considerou como “muito relevante”. 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
10. São diversos os estudos que retratam algumas características comuns aos primeiros anos de 
trabalho dos professores. 
 
Escolha as cinco opções que melhor caracterizam o seu primeiro ano de trabalho como professor do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico. 

 
 

 
Consciencialização de que não se sabe tudo 

 
 

 
Vivência de dilemas profissionais 

 
 

 
Constrangimentos institucionais 

 
 

 
Período complexo e rico em aprendizagens 

 
 

 
Sonho de intervir para mudar 

 
 

 
Período de sobrevivência e descoberta 

 
 

 
Itinerário formativo 

 
 

 
Período de questionamento 

 
 

 
Choque de transição 

 
 

 
Consciencialização das dificuldades reais da comunidade educativa 

 
 

 
Fase de adaptação 

 
 

 
Problemas situados ao nível micro (p.ex. organização e gestão de classe) 

 
 

 
Consciencialização da importância dos conhecimentos teórico-práticos disponibilizados e 
aprendidos na Formação Inicial 

 
 
 

 
Desmotivação profissional 

 
 

 
Motivação para a profissão 

 
 

 
Outras características. 
                                     Quais? __________________________________________________ 
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EXERCÍCIO DE PROSPECTIVA 
 
 

11. Se tivesse oportunidade de voltar à Universidade de Aveiro, que tipo de experiências formativas 
esperaria que esta lhe oferecesse? 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muito obrigada pela sua colaboração. 



O processo de validação do instrumento I, inquérito por questionário, foi realizado em 
Julho de 2006, a fim de aferir a sua consistência interna. 
 
Tentou-se construir um painel de validação heterogéneo: 
 
- 3 Supervisoras institucionais da disciplina “Prática Pedagógica”, da Universidade de 
Aveiro (aqui designadas como AR, CT, IB) 
- 1 Professora cooperante da disciplina de “Prática Pedagógica”, da Universidade de 
Aveiro (aqui designada de MD) 
- 1 Coordenadora do 1.º Ciclo do Ensino Básico (entidade particular e aqui designada 
por CM) 
- 3 Ex-alunos da Licenciatura em Ensino do 1.º CEB (professores do 1.º CEB e aqui 
designados como AT, JD e JB) 
- 1 Especialista em procedimentos estatísticos (docente na Universidade de Aveiro e 
aqui designada como EC) 
 
 
 
A validação debruçou-se sobre o seguinte questionário (versão_8). 

1 

 



 

 
Universidade de Aveiro 

 
Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa  

 
Doutoramento de Base Curricular em Didáctica 

 
Formação Inicial de Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
Inquérito por questionário 

VERSÃO 8 

 
 

Estimado (a) Colega, 

 

Pelos seus (im)previsíveis impactos, as profundas mudanças sociais de carácter 

científico, tecnológico, demográfico e cultural  pressionam e desafiam a Escola, 

nomeadamente quanto aos papéis e desempenho dos professores, o que implica  a 

necessidade de repensar a sua formação para que possam responder mais 

eficazmente aos desafios emergentes. 

É neste contexto que vimos solicitar a sua colaboração, no sentido de recolher a sua 

opinião, na qualidade de ex-aluno do curso de Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico da Universidade de Aveiro, tendo como objectivo realizar um 

estudo no âmbito do curso de Doutoramento de Base Curricular em Didáctica. 

Todas as informações são confidenciais e anónimas e, para facilitar os processos de 

comunicação, junto enviamos um envelope-resposta, já endereçado e selado, que 

muito agradecemos nos seja reenviado com a máxima brevidade (até ………… de 

2006). 

Na convicção de que juntos estaremos contribuindo para a melhoria da qualidade da 

formação dos professores, agradecemos muito a sua colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

Ana Almeida da Silva 

Idália Sá-Chaves (orientadora) 
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CARACTERIZAÇÃO    
 
 
 
 

1. Assinale com x cada item, tendo em atenção os parâmetros idade e género. 
 
 

- Faixa etária 
 

21- 26  27-32  33-38  
       

39- 44  45-50  > 51  
       
- Género 

 
Feminino  Masculino  
 

 
2. Indique, assinalando com x, o ano de conclusão e a classificação final que obteve no curso 
de Licenciatura. 

 
 

- Ano de conclusão 
 

1999  2000  2001 2002   
       

2003  2004  2005   
 
- Classificação final 

 
10-12  13-15  

     
16-18  > 18  
 
 
3. Possui outro grau académico para além da Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico? 
 
Não     

     
Sim  Qual? __________________________________________________  

 
  
- Em caso afirmativo, indique em que instituição o obteve. 

 
 

Universidade de Aveiro  

Outra instituição portuguesa  

Instituição estrangeira  
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4. Indique outros elementos que considere relevantes para a caracterização do seu perfil 
académico. 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Um perfil profissional (re)constrói-se através de um percurso pessoal e interpessoal singular. 
 
 
5.1. Indique o seu tempo de serviço na escola do 1.º CEB, assinalando com x o  respectivo. 
 
 

< 1 Ano  1- 3 Anos  4 – 6 Anos  
      

7 – 9 Anos  10 – 12 Anos  > 13 Anos  
 
 
 
5.2. Refira, no seu trajecto profissional, outras actividades desenvolvidas (por exemplo, 
monitor, bolseiro de investigação, membro de equipas didácticas…). 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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FORMAÇÃO INICIAL – ASPECTOS GERAIS 

 

 

6. De acordo com diversos autores, a Formação Inicial de professores pode ser perspectivada de 
diferentes modos, em função dos posicionamentos conceptuais adoptados relativamente às 
finalidades dos processos educativos, ao papel da escola e às competências que se reconhecem 
ao professor.  
 
 
 
6.1. Escolha, de entre as perspectivas apresentadas, as três que considera caracterizarem 
melhor a formação de professores para este nível de escolaridade, na Universidade de Aveiro. 
 
 
 
Ecológica   

Tradicionalista  

Prospectiva  

Tecnicista   

Reflexiva   

Teoricista   

Complexa  

Humanista  

Crítica  

Flexível   

 
 
 
6.2. Num exercício de reevocação, classifique cada uma das disciplinas do plano de estudos que 
vivenciou, nomeadamente quanto ao entendimento e compreensão das funções da escola do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, bem como do desenvolvimento dos alunos deste nível de escolaridade. 
 
 
Assinale as suas opções, tendo em consideração a correspondência 
 
 
 

0 - nada⎥  1 - muito pouco⎥  2 - pouco⎥  3 - suficiente⎥  4 - muito. 
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   0 1 2 3 4 

Introdução às Ciências da Educação     
Sociologia da Educação      
Introdução às Ciências da Linguagem      
Educação Física      
Introdução aos conceitos da Ciência      
Matemática, História ou Geografia      
Psicologia do Desenvolvimento I      
Correntes Pedagógicas Contemporâneas      
Língua Portuguesa      
Expressão Musical      
Matemática I      
Biologia do Desenvolvimento      

Inglês I     Opção I 
Francês I     
Inglês II     
Francês II     

P
la

no
 d

e 
B

ac
ha

re
la

to
   

Opção II 
Introdução ao uso do computador     

       
História e Teoria da Educação      
Psicologia da Educação      
Técnicas de Expressão e Comunicação em Língua 
Portuguesa  

    

Conceitos de Matemática I      
Sociologia da Educação      
Conceitos de Educação Física      
Linguística Portuguesa      
História e Geografia de Portugal      
Ciências Integradas da Natureza I      

Língua Estrangeira (Inglês)     

1.
º A

no
 

P
la

no
 d

e 
Li

ce
nc

ia
tu

ra
   

Opção 
Língua Estrangeira (Francês)     

   
 

  
 

   

   0 1 2 3 4 
Psicologia do Desenvolvimento II      
Teoria e Prática do Currículo do Ensino Primário      
Expressão Plástica      
Ensino e Aprendizagem da Leitura e da Escrita      
Matemática II      
Ambiente – morfologia e dinâmica      
Prática Pedagógica I      
Tecnologia educativa      
Metodologia Específica do Ensino Primário I      
Expressão Dramática      

2.
º A

no
  

P
la

no
 d

e 
B

ac
ha

re
la

to
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História Social e Cultural de Portugal      



Descoberta do Meio Ambiente      
Prática Pedagógica II      

Literatura para a infância     
Saúde     
Higiene     

  

Opção III 

Nutrição Infantil     
       

Formação Artística Geral      
Conceitos de Matemática II      
Ciências Integradas da Natureza II      
A Criança e os Textos      
Metodologias de Ensino das Ciências Sociais      
Didáctica das Artes      
Tecnologia Educativa      
Didáctica da Educação e Expressão Físico-Motora      
Didáctica da Língua Portuguesa      P

la
no

 d
a 

Li
ce

nc
ia

tu
ra

 

Teoria e Prática Curricular      
   

 
     

   0 1 2 3 4 
Metodologia Específica do Ensino Primário II      
Integração das Expressões      
Prática Pedagógica III      
Organização e Administração Escolar      
Educação Especial      
A Escola na Comunidade      
Prática Pedagógica IV      

Educação para o Ambiente     

P
la

no
 d

e 
B

ac
ha

re
la

to
 

Opção IV História dos Movimentos Religiosos     

       
Organização e Gestão Escolar      
Didáctica da Matemática      
Didáctica das Ciências Integradas      
Projectos Educativos em Artes      
Necessidades Educativas Especiais      
Ética e Educação para a Cidadania      
Projectos Educativos em Saúde, Desporto e Lazer      
Prática Pedagógica e Projectos Educativos      

Ensino Precoce de Língua Estrangeira      
Cultura Portuguesa I      Opção I Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

    

Projectos Educativos em Ciências      

3.
º A

no
 

P
la

no
 d

e 
Li

ce
nc

ia
tu

ra
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Opção II Avaliação das Aprendizagens em 
Matemática      

   
 

     

   0 1 2 3 4 
Prática Pedagógica      

4.
º 

Li
c

Seminário      



 
 
6.3. Tendo em consideração a alínea anterior, e considerando a hipótese de realizar alguns 
reajustamentos curriculares relativamente ao plano de estudos que vivenciou, dê-nos as suas 
sugestões quanto: 
 
a) aos momentos de inserção das disciplinas no referido plano. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) aos conteúdos das disciplinas, sobretudo ao nível de possíveis lacunas ou omissões. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) às estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação (genericamente desenvolvidas nas 

disciplinas). 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
6.4. As competências pessoais e profissionais que desenvolveu durante a Formação Inicial 
foram importantes para um desempenho profissional eficaz na escola do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico? 
 
Assinale com x, o  que melhor traduz a sua posição. 

 
 

Não concordo  Concordo   Concordo parcialmente  
 

 
- Em qualquer dos casos, justifique a sua opção. 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
6.5. Indique algumas das estratégias com as quais procurou colmatar dificuldades sentidas no 
desenvolver das suas práticas na escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
 
Classifique as opções apresentadas, de acordo com a escala 
 
 

0 - pouco importante⎥  1 - importante⎥  2 - muito importante. 
 

9 

 0 1 2 
 
Diálogos informais com os colegas da escola 

 
 

 
 

 
 

 
Diálogos informais com os encarregados de educação/pais dos alunos (…) 

 
 

 
 

 
 

 
Reuniões de Conselho Docente 

 
 

 
 

 
 



 
Reuniões de articulação curricular (agrupamento)    
 
Formação Contínua (acções de formação) 

 
 

 
 

 
 

 
Formação Pós-Graduada    

 
Auto-formação (pesquisas, leituras, participação em seminários…)    

 
Outras estratégias    
    
                           Quais? ________________________________________ 
 
 

   

 
6.6. Ao nível da Formação Inicial, o que pensa que a Instituição de Formação deve fazer 
aprender ao futuro professor, no âmbito do seu desenvolvimento pessoal e profissional?  
 
 
Classifique as opções apresentadas, de acordo com a escala 
 
 

0 - pouco importante⎥   1 – importante⎥   2 – muito importante. 
 
 0 1 2 
 
Conhecimentos básicos de desenvolvimento curricular (paradigmas, 
valores, modelos e concepções que permitam uma compreensão da 
prática) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Saberes de referência no plano científico-profissional (conteúdos teóricos 
das disciplinas) 

 
 

 
 

 
 

 
Competências ao nível das destrezas e processos didácticos (estratégias, 
técnicas, métodos) 

 
 

 
 

 
 

 
 
Competências de investigação (Seminário, trabalhos de grupo) 

 
 

 
 

 
 

 
 
Competências de intervenção em contextos de incerteza (resolução de 
problemas) 

 
 

 
 

 
 

 
 
Competências de (meta)reflexão (conhecimento de si, metacognição) 

 
 

 
 

 
 

 
 
Competências atitudinais (atitudes ao nível dos valores fundamentais, 
p.ex. desenvolvimento do pensamento crítico) 
 

 
 

 
 

 
 

 
Competências de intervenção no exo-contexto (relação com a comunidade 
educativa, participação em actividades na/da comunidade…) 
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FORMAÇÃO INICIAL – A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

7. A Prática Pedagógica assume grande relevância na Formação Inicial de Professores, 
nomeadamente, na fase final de curso, assumindo a forma de docência supervisionada (assistida 
e orientada). 
 
7.1. Assinale, com x, as disciplinas da área da Prática Pedagógica que vivenciou na Formação 
Inicial (note que as designações utilizadas correspondem à nomenclatura dos respectivos planos de 
estudo). 
 
Teoria e Prática do Currículo do Ensino Primário  

 
 

Prática Pedagógica I 
 

 
 

 

Prática Pedagógica II 
 

 
 

 

Prática Pedagógica III 
 

 
 

 

Prática Pedagógica IV 
 

 
 

 

Teoria e Prática Curricular  
 

 

Prática Pedagógica 
 

 
 

 

 
7.2. Complete a afirmação seguinte, escolhendo as três expressões que melhor se adequam ao 
seu ponto de vista. 

 
 

As disciplinas que integraram a área científica da Prática  Pedagógica foram uma… 
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… estratégia de profissionalização que complementou a componente académica. 
 

    
    
 

… disciplina específica que integrou o plano de estudos.     
 

… fase de preparação para o mercado de trabalho.     
 

… etapa de formação, de aplicação de conhecimentos, de inter-relação teoria/prática. 
 

    

… oportunidade para adquirir experiência e ampliação da visão educativa.     
 

… etapa de socialização e de intensas aprendizagens, relativamente à profissão.     
 

… fase de conflitos e de difícil integração dos diferentes contextos e áreas de formação.     
 

… iniciação à prática lectiva, através do envolvimento em actividades lectivas e em 
actividades de formação. 

 
    
 

… oportunidade de aproximação à realidade educativa e de contacto com a comunidade  



educativa, nas suas múltiplas relações.      
 
 
7.3. Qual o nível de importância que, globalmente, atribui ao conjunto de disciplinas da Prática 
Pedagógica que experienciou? 
 
Assinale com x o  respectivo, tendo em consideração a correspondência 
 

0 - nada importante⎥ 1- pouco importante⎥  2 - razoavelmente importante⎥  3 - muito 
importante. 

 
 

0  1  2  3  
 
- Justifique a sua opinião, utilizando três argumentos que considere fundamentais. 

 
a)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
7.4. Relativamente à oportunidade e duração da(s) Prática(s) Pedagógica(s) propostas pelo 
plano de estudo, considera-as: 

 
 

 Quanto à oportunidade 
 

   
Quanto à duração 

Oportunas    

Pouco oportunas  Suficientes 

Muito oportunas  

 

Insuficientes 

Nada oportunas    

 
 
7.5. Seleccione, assinalando com x o  respectivo, os três principais constrangimentos com 
que se deparou na(s) disciplina(s) de Prática Pedagógica. 
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Organização e gestão de sala de aula 

Organização e desenvolvimento de situações didácticas 

Gestão de incidentes críticos (indisciplina) 

Avaliação das aprendizagens dos alunos D
im

en
sã

o 

Desenvolvimento dos 
processos de 

ensino/aprendizagem 

Conhecimentos científicos 



 Integração de alunos com dificuldades (NEE’s) 

Planificação das áreas curriculares 

Descritivos de aulas 

Reflexões escritas 

Pesquisas de aprofundamento às reflexões escritas 

Pesquisas para preparação de aulas 

 
Técnica 

 
 

Elaboração de recursos didácticos 

Relacionamento com os supervisores cooperantes 

Relacionamento com o supervisor institucional 

Relacionamento com elementos do grupo de estágio 

Relacionamento com os alunos 

 

Relacional 

Relacionamento com a comunidade educativa (pais, 
professores, auxiliares de educação…) 

 
 
7.6. Na sua perspectiva, quais são as funções da Supervisão no desenvolvimento da Prática 
Pedagógica (estágio)? 
 
 
Escolha, de entre as opções apresentadas, as três que melhor traduzem o seu ponto de vista. 
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Aferir e verificar conceitos e conhecimentos basilares adquiridos (ou não) no decorrer da 
componente académica do curso.    

 

 
Desenvolver modos específicos de abordar determinados conteúdos e respectivas 
metodologias.         
 

 

Promover o exercício das atribuições próprias da profissão, de forma a desenvolver no 
futuro professor competências para a docência.  
   

 

Contribuir para o desenvolvimento no futuro professor de um conjunto de valores, atitudes, 
conhecimentos, capacidades e competências que, ajustadas a cada contexto, permitam 
responder de forma adequada a situações educativas singulares.      
 

 
 

Desenvolver conhecimentos diversos (nomeadamente de cariz mais prático), tendo em vista 
o desenvolvimento profissional e pessoal do futuro professor.   
 

 
 

Contribuir para a avaliação das aprendizagens e das potencialidades dos futuros 
profissionais.             
                                                                                                      

 
 

Desencadear processos de socialização profissional nos futuros professores.   
  

Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento do formando nas suas múltiplas 
dimensões, criando condições para a sua progressiva autonomia.       
 

 
 

 



Desenvolver os processos reflexivos no/do futuro professor  
 

                                
7.7. Assinale, com x e no  apropriado, os três cenários que mais se assemelham à sua 
vivência na Prática Pedagógica. 
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Cenário/modelo Perspectiva (síntese) 
 

Imitação 
artesanal 

 
 

 
O futuro professor imita o mestre – aquele que sabe e transmite a sua arte.    
 
 

 
Aprendizagem 
pela descoberta 

guiada 
 

 

 
O futuro professor deve ter conhecimento dos modelos teóricos de ensino 
e, se possível, oportunidade de observar diferentes professores em 
diferentes situações, ainda antes de iniciar o estágio pedagógico 
propriamente dito.                                                                                      
 

 
Behaviorista 

 
 

 
O futuro professor aprende a ser professor através do microensino (treina 
diversas competências pelo visionamento de aulas audiogravadas).           
 

Clínico 
 

 

 
Requer um espírito de colaboração entre o supervisor e o futuro professor 
e entre este e seus colegas, implicando também uma actividade continuada 
que engloba a planificação e avaliação conjuntas, para além da observação 
e da análise.                                                                                              
 

 
Psicopedagógico

 
 

 
 
A ideia-chave deste cenário é que ensinar os professores a ensinar deve 
ser o objectivo de toda a supervisão pedagógica, surgindo esta após o 
conhecimento e a observação, sustentando-se numa relação dialéctica entre 
a teoria e a prática.                                                                                    
 

Pessoalista 
 

 

 
 
Propõe-se que a supervisão deva atender ao grau de desenvolvimento dos 
professores em formação, às suas percepções, sentimentos e objectivos, 
devendo organizar experiências e ajudar os professores a reflectir sobre 
elas e sobre as consequências.                                                                         
 

Integrador 
 

 

 
O processo formativo inerente a este cenário combina acção, 
experimentação e reflexão na, sobre e para a acção, tomando em 
consideração as dinâmicas sociais e a dinâmica das interacções que se 
criam entre a pessoa, em desenvolvimento, e o meio que a envolve. A 
supervisão, como processo enquadrador da formação, assume a função de 
proporcionar e gerir experiências diversificadas, em contextos variáveis. 
Nesse sentido, atribui-se à linguagem e ao diálogo crítico um papel 
fundamental na construção da cultura e do conhecimento próprio dos 
professores.                                                                                           



 
 

Formação e perfis de professores 
 

 
8. Estudos recentes vêm revelando a natureza dinâmica dos saberes básicos dos cidadãos e da 
sua importância na estruturação do seu perfil de cidadania à saída da escolaridade básica. 

 
 

8.1. De entre as opções, assinale com x no  respectivo, seis aprendizagens que considere 
fundamentais no processo de desenvolvimento dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico. 

 
 

Aprender a aprender 

Aprender a desaprender 

Aprender a pensar 

Aprender a conhecer 

Aprender a fazer 

Aprender a enfrentar as incertezas 

Aprender a comunicar adequadamente 

Aprender a desenvolver o espírito crítico 

Aprender a tolerar 

Aprender a inovar 

Aprender a tomar decisões 

Aprender a conhecer o seu próprio conhecimento 

Aprender a ser feliz 

Aprender a ler, a escrever e a contar 

Aprender a resolver situações problemáticas 

Aprender a fazer face à mudança 

Aprender a ser 

Aprender a conviver 

 
 

8.2. Tendo em atenção as características dinâmicas dos saberes, pensa que a Formação Inicial 
lhe permitiu compreender a importância e desenvolver cabalmente as competências pessoais e 
profissionais para vir a ser professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico? 
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Não     
     
Sim    
    
Não tem opinião formada    



 
 
 
8.2.1. Se respondeu não na alínea anterior, procurou alguma formação nesse sentido? 
 
Não   

   
Sim  
 
- Em caso afirmativo, indique em que situações. 
 
Formação Contínua (acções de formação) 
  
Formação Pós-graduada 
  
Participação em seminários/congressos/colóquios 
  
Leituras (auto-formação) 
  
Outras. Quais? ______________________________________ 
 
 
8.3. Do seu ponto de vista, a aprendizagem dos saberes básicos (ver alínea 8.1.) pode ficar 
comprometida por diversos factores. 

 
 

Assinale as opções, tendo em atenção que 1 se refere ao aspecto menos relevante e 3 
corresponde ao aspecto mais relevante. 
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Factores de contingência 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Número de alunos em sala de aula 

 
 

 
 

 
 

 
Alunos com diferentes níveis de desenvolvimento na sala de aula 

 
 

 
 

 
 

 
Espaços disponíveis (dimensão/qualidade) 

 
 

 
 

 
 

 
Formação dos professores 

 
 

 
 

 
 

 
Características dos programas escolares  

 
 

 
 

 
 

 
Recursos materiais disponíveis 

 
 

 
 

 
 

 
Instabilidade do corpo docente 

 
 

 
 

 
 

 
Monodocência 

 
 

 
 

 
 

 
Legislação 

 
 

 
 

 
 

 
Apoios à docência (psicólogo, parcerias com centros de saúde, professores 
de ensino especial…) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
9. As aprendizagens dos saberes básicos a desenvolver pelos alunos exigem também novas 
dimensões de competência aos professores. 

 
Indique, com x no  respectivo, o seu grau de concordância com a afirmação anterior. 
 
Acordo total  

 
Acordo parcial  

 
Desacordo parcial  

 
Desacordo total  

 
Não tem opinião formada  
 
 
9.1. No seu ponto de vista, quais são as novas competências que devem integrar o perfil de 
desempenho dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico? 
 

Competências genéricas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Competências específicas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
9.2. O que é, em sua opinião, ser-se um professor competente? 
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Organize as opções apresentadas, de acordo com a sua relevância num desejável perfil do 
professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico, na sociedade contemporânea, tendo em atenção a 
escala 



 
0 – nada relevante⎥  1 – pouco relevante⎥   2 – relevante⎥   3 – muito relevante. 

 
 
Dimensão Saberes de referência  

Conhecimentos de conteúdo 

Conhecimento do currículo 

Conhecimento dos aprendentes 

Conhecimento pedagógico de conteúdo 

Conhecimento dos contextos 

Conhecimento dos fins, objectivos e valores educacionais 

Conhecimento pedagógico geral 

Profissional 

Conhecimento de si 

 

Competências de organização e gestão de sala de aula 
 

Competências comunicativas 

Competências de articulação e integração curricular 

Competências de supervisão 

Capacidade de observação 

Desenvolvimento 
dos processos de 
ensino e 
aprendizagem 

Competências de avaliação nas suas diversas modalidades e áreas de 
aplicação 
 
Competências de consultadoria (organização, gestão e administração 
escolar) 
 
Capacidade de cooperação na elaboração/realização de estudos e 
projectos integrados na escola e seu contexto 

Participação na 
escola e relação 
com a comunidade 

 
Capacidade de colaboração com todos os intervenientes nos processos 
educativos 
 

Competências de reflexão crítica 
 

Competências de (meta)reflexão (conhecimento de si próprio) 
Desenvolvimento 
profissional 

Competências de investigação 

 
- Fundamente a sua escolha, em relação às competências que considerou como “muito 
relevante”. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
10. São diversos os estudos que retratam algumas características comuns aos primeiros anos 
de trabalho dos professores. 

 
 

Escolha as três opções que melhor caracterizam o seu primeiro ano de trabalho como professor 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 
 

19 

 
Consciencialização de que não se sabe tudo 

 
 

 
Vivência de dilemas profissionais 

 
 

 
Constrangimentos institucionais 

 
 

 
Período complexo e rico em aprendizagens 

 
 

 
Sonho de intervir para mudar 

 
 

 
Período de sobrevivência e descoberta 

 
 

 
Itinerário formativo 

 
 

 
Período de questionamento 

 
 

 
Choque de transição 

 
 

 
Consciencialização das dificuldades reais da comunidade educativa 

 
 

 
Fase de adaptação 

 
 

 
Problemas situados ao nível micro (p.ex. organização e gestão de classe) 

 
 

 
Consciencialização da importância dos conhecimentos teórico-práticos 
disponibilizados e aprendidos na Formação Inicial 

 
 

 
 
Desmotivação profissional 

 
 

 
Motivação para a profissão 

 
 



 
Muito obrigada pela sua colaboração. 

Contributos gerais para a validação 
 
 

Ao nível da estrutura externa do questionário, seu enquadramento e grafismo, todos os 
elementos integrantes do painel, ressalvam o facto de ser algo extenso. No entanto, focam “estar 
bem organizado” e ter uma “estrutura gráfica muito interessante e apelativa”. 
 
 
Contributos específicos para a validação 
 
 
AR 
 
Logo na nota introdutória do questionário, AR relembrou a importância de se esclarecer se a 
palavra “impacto” não deveria ser trocada por “impacte”, afirmando haver diferenças entre os 
dois termos. Fez notar ainda a utilização de dois vocábulos idênticos, como que redundantes 
“desafiam” e “desafios”. 
 
Relativamente à questão 3, fez referencia à pertinência de se saber qual a outra instituição 
portuguesa/estrangeira que concedeu o grau académico pós-licenciatura. 
 
Quanto à questão 4, sugeriu que se colocassem alguns exemplos, uma vez que poderiam existir 
pessoas que não soubessem bem o que é pretendido referir no perfil académico. 
 
No que respeita à questão 6.1., propôs que se definisse sucintamente cada uma das perspectivas 
apresentadas, a fim de situar melhor os ex-alunos aquando do preenchimento do questionário. 
 
Em relação à questão 6.2., realçou o facto da pergunta conter duas ideias distintas, o que, em 
seu entender, poderia induzir as pessoas em dúvidas, devido à escala que tinham de utilizar. O 
exemplo que deu foi ilustrativo: eu posso achar que a disciplina x contribuiu muito para o meu 
entendimento das funções da escola e muito pouco para o desenvolvimento dos alunos; assim, 
como classifico? 
 
Tendo em atenção a questão 6.5., AR sugeriu alargar a escala de classificação a 5 itens. 
 
Quanto à questão 6.6., AR também sugeriu um alargamento da escala, mas pensou ser 
pertinente alterar a expressão “deve fazer aprender” para “deve ajudar a aprender”, pelo que a 
primeira denotava uma relação de causalidade, de inflexibilidade, de rigidez quanto aos 
processos de ensino/aprendizagem. Ainda assim, propôs alargar as opções apresentadas 
colocando “outras” possíveis, assim, de preencher caso não constassem na lista de opões pré-
definidas. 
 
No que se refere à questão 7.2., AR fez uma pequena reflexão sobre o tratamento de dados que 
dali poderia resultar. Ao escolherem-se três opções, não classificadas, como se analisaria os 
dados? 
 
Também na questão 7.4., a dúvida surgiu no vocábulo “oportunidade”, pois poderia suscitar 
dúvidas aos respondentes. Sugeriu colocar-se “momento de inserção”. 
 
No que toca à questão 7.6., a reflexão coincidiu com as feitas na questão 7.2.  
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Nomeadamente à questão 8.2., e tendo em atenção a pergunta, AR salientou a necessidade de se 
desdobrar o “sim” em “sim, concordo totalmente” e “sim, concordo parcialmente”. 



 
 

CT 
 
Quanto à questão 4 (que se refere ao trajecto académico) e a questão 5.2 (que se refere ao 
trajecto profissional), CT sugeriu aglutiná-las. 
 
Relativamente à questão 5.1., seria interessante considerar, na opinião de CT, a possibilidade de 
alguns respondentes não ter nenhum tempo de serviço. 
 
No que respeita à questão 6.2., CT sugeriu que colocasse a questão de outro modo: num 
exercício de reevocação, classifique de que modo cada uma das disciplinas do plano de estudos 
que vivenciou, contribui para o seu entendimento e compreensão das funções da escola do 1.º 
CEB, bem como do desenvolvimento dos alunos deste nível de escolaridade. 
Ainda em relação a esta questão, CT referiu que as duas dimensões “funções da escola” e 
“desenvolvimento dos alunos” não deveriam estar juntas, sugerindo retirar “desenvolvimento 
dos alunos”. 
 
Tendo em atenção a questão 6.4., CT sugeriu substituir o “concordo parcialmente” por 
“concordo totalmente”, ficando assim “não concordo – concordo – concordo totalmente”. 
 
No que concerne à questão 6.5., CT sugeriu uma outra reformulação da questão: das estratégias 
que se seguem, indique aquelas que geralmente utiliza para colmatar dificuldades sentidas no 
desenvolver das suas práticas na escola do 1.º CEB. Assim, a escala seria, em sua opinião, 
nunca – raramente – quase sempre – sempre. 
 
Quanto à questão 7.1., e uma vez que se está a referir às disciplinas da área científica da Prática 
Pedagógica, CT julga estar em falta a disciplina de “Prática Pedagógica e Projectos 
Educativos”. 
 
No que diz respeito à questão 7.3., CT considera que se poderia substituir o “razoavelmente 
importante” por “importante”, ficando assim a escala: nada importante – pouco importante – 
importante – muito importante. 
 
Nomeadamente à questão 7.4., CT questionou-se sobre o estar-se a referir-se a todas as 
disciplinas que integram a área científica da Prática Pedagógica ou se é apenas à disciplina de 
Prática Pedagógica, sendo da opinião de dever-se clarificar esse aspecto na questão. 
 
Quanto à questão 7.7., CT sugeriu que em vez de se colocar os cenários e o seu significado, 
talvez se pudessem colocar frases ilustrativas que remetessem para esses cenários. Em sua 
opinião, o nome dos cenários também deveria ser retirado, uma vez que pode influenciar as 
respostas, reformulando a questão: das estratégias de supervisão/formação que se seguem 
assinale as que mais se assemelham à sua vivência na Prática Pedagógica.  
 
Relativamente à questão 8.3., CT acha que a forma como está formulada a questão parte do 
pressuposto de que o respondente considera, logo à partida, que a aprendizagem dos saberes 
básicos pode ficar comprometida por diversos factores. Por isso, sugeriu que a questão fosse 
formulada de outra maneira: das opções que se seguem assinale aquelas que, do seu ponto de 
vista, podem comprometer a aprendizagem dos saberes básicos. 
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Ainda em relação aos factores contingentes, considera que alguns deveriam ser reformulados. 
Sugeriu excesso de alunos em sala de aula, existência de alunos com diferentes níveis de 
desenvolvimento na sala de aula, dimensão reduzida dos espaços disponíveis, falta de formação 
dos professores, características dos programas escolares, existência de poucos recursos 
materiais, instabilidade do corpo docente, monodocência, legislação, falta de apoios à 
docência… 



 
No que se refere à questão 9.1., CT sugeriu a não distinção entre competências específicas e 
competências genéricas, ficando apenas competências. 
 
Por fim, e no que toca à questão 9.2., e quando se pede para fundamentar as escolhas 
consideradas “muito relevante”, CT considerou a hipótese de a retirar do questionário.   
 
 
IB 
 
Quanto à questão 2., e tendo em consideração as opções dos anos de conclusão da Licenciatura, 
IB questiona-se que se é um inquérito apenas para os alunos dos últimos 7 anos. 
 
Relativamente à questão 5.1., IB sugere a substituição de “na escola do 1.º CEB” por “tempo de 
serviço no Ensino do 1.º CEB”, interrogando-se acerca das opções de tempo de serviço, uma 
vez que se é um questionário para alunos que acabaram o curso há pelo menos 7 anos, estes 
nunca puderem ter um tempo de serviço superior a 7 anos. 
 
No que respeita à questão 7.1., IB refere a falta da disciplina de Prática Pedagógica e Projectos 
Educativos, como integrante da área científica de Prática Pedagógica. 
 
Nomeadamente quanto à questão 9.1., IB sugere que não se faça distinção entre “competências 
genéricas” e “competências específicas”.   
 
 
CM 
 
Quanto à questão 5.1., CM sugere a clarificação da expressão “tempo de serviço na escola do 
1.º CEB”, sugerindo a sua substituição por “tempo de serviço prestado no 1.º CEB”. Dá também 
a sugestão de nas opções admitir-se a hipótese de “nenhum tempo de serviço”. 
 
Relativamente à questão 6.1., CM interrogou-se se em 1999 já se falava em perspectivas da 
Complexidade, por exemplo. 
 
Nomeadamente quanto à questão 6.2., CM sugeriu acrescentar-se “… tendo em consideração o 
plano que vivenciou…”, para melhor clarificar os respondentes. 
 
No que diz respeito à questão 8.3., CM acrescentar-lhe-ia um ponto de interrogação ou, então, 
mudaria o pronome “seu” para “nosso”. 
 
Globalmente, CM deu sugestões ao nível da escrita, para uma melhor clarificação aos 
respondentes, fazendo uma reflexão sobre aquilo que era pretendido. 
 
 
JD 
 
Quanto à questão 4., JD perguntou-se o que deveria integrar o perfil académico: o que é o perfil 
académico? 
 
Relativamente à questão 5.1., JD sugeriu admitir-se a hipótese “nenhum tempo de serviço”, 
uma vez que era do seu conhecimento colegas que – até ao momento – ainda não tinham tido 
oportunidade de ir até à escola do 1.º ciclo, nas funções de docentes. 
 

22 

No que respeita à questão 7.1., JD questionou-se sobre o que era a “área de Prática 
Pedagógica”. 



 
De forma geral, alertou para a dimensão reduzida dos quadrados das opções e sugeriu fazer-se 
uma nota nas questões que implicassem “ter ido aos contextos do 1.º CEB”, para aqueles cujo 
tempo de serviço fosse “zero”, não tentassem responder. 
 
 
AT 
 
 
Relativamente à questão 5.1., AT sugeriu admitir-se a hipótese “nenhum tempo de serviço”. 
Referiu ainda a questão do tempo de serviço ser acima de 7 anos, uma vez que os ex-alunos 
tinham acabado o seu curso há, pelo menos, 7 anos. 
 
Quanto à questão 6.1., AT sugeriu colocarem-se umas pequenas dicas para que os respondentes 
não o fizessem à sorte, uma vez que muitas das perspectivas apresentadas poderiam soar-lhes 
estranhas. 
 
No que diz respeito à questão 7.1., AT interroga-se sobre o que é a área científica da Prática 
Pedagógica, sugerindo uma possível clarificação. 
 
Nomeadamente à questão 7.6., AT sugeriu que em vez de três escolhas fossem pelo menos 
cinco. 
 
Tendo em consideração a questão 7.7., AT pensa que a questão está com texto excessivo. 
Sugeriu, por isso, expressões que definissem os cenários, os quais deveriam aparecer “sem 
designação”, por poderem induzir as respostas dos inquiridos. 
 
De acordo com a questão 8.2., AT sugeriu alargar-se o “sim” a”sim, totalmente” e “sim, 
parcialmente”. 
 
Em relação à questão 9.1., AT sugeriu “unir” competências genéricas e competências 
específicas. 
 
 
JB 
 
 
Quanto à questão 4., JB sugeriu colocarem-se algumas dicas para clarificar o que era o perfil 
académico, dando o exemplo de frequência de um programa de Doutoramento. 
 
Relativamente à questão 5.1., JB sugeriu admitir-se a hipótese “nenhum tempo de serviço”. 
 
Nomeadamente à questão 6.1., JB sugeriu colocarem-se umas pequenas dicas para melhor 
clarificar os respondentes. 
 
No que diz respeito à questão 7.1., JB interroga-se sobre o que é a área científica da Prática, e 
analisando melhor a questão, sugeriu colocar-se a disciplina de Prática Pedagógica e Projectos 
Educativos. 
 
Tendo em consideração a questão 7.7., JB pensa que a questão está com texto excessivo. 
Sugeriu, por isso, expressões que definissem os cenários, os quais deveriam aparecer “sem 
designação”, por poderem induzir as respostas dos inquiridos. 
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Em relação à questão 9.1., JB sugeriu “unir” competências genéricas e competências 
específicas, uma vez que poderia levar os respondentes a não responder, visto a especificidade a 
que obriga a resposta. 
MD 
 
 
No que respeita à parte da CARACTERIZAÇÃO, MD considerou-a muito bem estruturada e 
pertinente. 
 
Relativamente à questão 6.5., MD julga que as possíveis estratégias apontadas se adequam ao 
tipo de inquiridos (professores), estando ainda salvaguardado a possibilidade “outras 
estratégias”. 
 
Quanto à questão 7.5., MD considerou-a algo confusa, sugerindo colocar-se o vocábulo “todas” 
(… de entre todas as opções apresentadas…), para melhor clarificar os inquiridos. Disse, ainda, 
que a explicitação da “dimensão” se poderia omitir, embora admitindo a sua importância para 
melhor situar os inquiridos. 
 
Na questão 7.6.,  MD sugeriu que se poderia dar mais liberdade de escolha aos respondentes, 
embora condicionando para não se ter casos de todas as opções assinaladas ou nenhuma. Assim, 
propôs: nesse sentido, escolha de entre as opções apresentadas, pelo menos três ou no máximo 
quatro, e que melhor traduzem o seu ponto de vista. 
 
Nomeadamente à questão 7.7., achou-se muito interessante sob o ponto de vista de determinar 
concepções dos professores/ ex-alunos acerca da sua formação e na medida em que elas se 
coadunam com as filosofias da formação. 
 
Tendo em consideração a questão 8.1., MD questionou-se se os inquiridos entenderiam o 
significado de “aprender a desaprender”. 
 
A questão 9.1., fez MD reflectir sobre a dificuldade em separar “competências genéricas” de 
“competências específicas”, propondo aglutiná-las. Ainda assim, considerou a pergunta difícil 
de responder, dada a complexidade que em si encerra. 
 
A questão 10., e contrapondo as suas memórias de professora iniciante, mereceu elogio. 
 
 
EC 
 
A questão 6.1., EC sugeriu que se classificasse as três escolhas (1-2-3), pois assim a análise 
estatística dos dados seria muito mais rica, jogando-se com a atribuição de significados 
quantitativos. O mesmo aconteceu nas questões 7.2., 7.5., 7.7., 8.1. e 10. 
 
Quanto à questão 6.2., EC sugeriu que o tratamento estatístico se concentrasse na mediana e 
percentagem, deixando cair a média, uma vez que nesta os valores discrepantes poderiam 
influenciar a análise dos dados.  
 
AC 
 
Sugeriu acrescentar uma pergunta de cariz prospectivo, do tipo: “se voltasse à UA, que 
formação gostaria de ter?” 
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AR CT IB CM JD AT JB MD EC ISC AC  
N.º da questão            

 Introdução •           
1            
2   •         
3 •           
4 • •   •  •     
5.1  • • • • • •     Bl

oc
o 

1 

5.2.            
6.1 •   •  • •  •   
6.2 • •  •        
6.3            
6.4  •          
6.5 • •      •    Bl

oc
o 

2 

6.6 •           
7.1  • •  • • •     
7.2 •        •   
7.3  •          
7.4 • •          
7.5        • •   
7.6 •     •  •    

Bl
oc

o 
3 

7.7  •    • • • •   
8.1        • •   
8.2 •     •      
8.2.1            
8.3  •  •        
9            
9.1  • •   • • •    
9.2  •          

Bl
oc

o 
4 

10        • •   

Outras  

          
Sugestões 
ao longo 
do 
processo 

Acrescentar 
uma questão 
prospectiva 
(formação a 
disponibilizar 
pela UA) 
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AR CT IB CM JD AT JB MD EC ISC  
N.º questão          

 Introdução •         
1          
2   •       
3 •         
4 • •   •  •   
5.1  • • • • • •   Bl

oc
o 

1 

5.2.          
6.1 •   •  • •  • 
6.2 • •  •      
6.3          
6.4  •        
6.5 • •      •  Bl

oc
o 

2 

6.6 •         
7.1  • •  • • •   
7.2 •        • 
7.3  •        
7.4 • •        Bl

oc
o 

3 

7.5        • • 

Sugestões 
ao longo do 
processo 
 
Acrescentar 
uma questão 
prospectiva 
(formação a 
disponibilizar 
pela UA) 
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7.6 •     •  •   
7.7  •    • • • • 
8.1        • • 
8.2 •     •    
8.2.1          
8.3  •  •      
9          
9.1  • •   • • •  
9.2  •        
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o 
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10        • • 
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TEMA: As representações dos professores cooperantes e supervisores institucionais relativamente ao processo supervisivo da Prática Pedagógica dos 
alunos do 4.º ano da Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico face aos desafios da sociedade contemporânea actual (os saberes básicos dos 
alunos e as competências dos professores do 1.º CEB para os desenvolver e, consequentemente, a forma como a instituição organiza/organizará a sua 
formação para responder a esses desafios). 
 
 
 
OBJECTIVO GERAL: Recolher elementos que nos permitam aprofundar algumas das questões abordadas no estudo, nomeadamente quanto ao 
desenvolvimento dos processos supervisivos e da organização destes em função da reconceptualização das competências do perfil de desempenho dos 
professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
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BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS TÓPICOS   

 
A 
Legitimação da 
entrevista  

 

8Legitimar a entrevista no quadro 
do presente estudo. 
 
 

8Solicitar a colaboração do 
entrevistado. 
 

8Consciencializar o entrevistado 
da importância do seu contributo 
para o estudo. 
 
 

8Assegurar a confidencialidade e 
anonimato de todos os dados 
recolhidos 
 

 

•Objectivos do estudo 

 
 
 
 
 
 

•Importância das opiniões 

do entrevistado como um 
dos elementos 
fundamentais do estudo. 
 

•Carácter confidencial das 

informações 
 

 



GUIÃO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA  
 

Ao Supervisor Cooperante da Universidade de Aveiro 

ANA ALMEIDA DA SILVA/IDÁLIA SÁ-CHAVES 3 

 

BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS TÓPICOS  

 
B 
Dados biográficos 
 
 

 

bObter informações gerais do 
entrevistado relativamente a: 
 
   Dados pessoais; 
   Dados profissionais  

 

• Idade 

• Formação académica 

• Percurso e experiência 

profissional 

• Cargos desempenhados na 

escola/instituição (pedagógicos 
e/ou de gestão) 

• Experiência na Formação de 

Professores do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico (nomeadamente ao nível 
da Supervisão) 
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BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS TÓPICOS  

 

C 
Modelo 
organizacional da 
Supervisão da 
Formação Inicial de 
Professores do 1.º 
CEB, na 
Universidade de 
Aveiro    

 

b Compreender as 
representações do entrevistado 
relativamente ao modelo de 
supervisão, nomeadamente sua 
estruturação, organização e 
dinamização 
 

 

• Estrutura e organização dos 

processos supervisivos 
(“dimensão instituída” e 
“dimensão instituinte”) 
 

• Dinamização dos processos 

supervisivos  
 
 
    

  
- Como tem vivenciado/desenvolvido o modelo de supervisão da 
Formação de Professores (4.º ano da Licenciatura em Ensino do 
1.º CEB)? 
          
- Como é organizado o processo de Supervisão entre os 
supervisores institucionais e os professores supervisores 
cooperantes? 
 
- Entendido como um processo dinâmico, quais são os 
contributos dos professores cooperantes (advindos da 
supervisão que fazem) para o melhorar: 
        - - Do modelo de Supervisão 
                   - - Da Formação Inicial dos professores do 1.º CEB  
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BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS TÓPICOS  

 

D 
Sistema de parceria 

 

b Recolher informação acerca 
do sistema de parceria 
(escolas/cooperantes – 
Universidade de Aveiro…). 
 

 

• Critérios de selecção de escolas  

• Critérios de selecção de 

professores cooperantes 

• Importância de estabilização da 

“bolsa” de professores supervisores 
cooperantes para a área da 
Supervisão 

• Formação disponibilizada aos 

professores cooperantes (ao nível 
da Supervisão e outras que 
indirectamente possam contribuir 
para esse fim…) 

• Reconhecimento social e 

institucional do professor supervisor 
cooperante (exemplo, facilidades 
de ingresso em formação pós-

 
A Universidade de Aveiro, Departamento de Didáctica e 
Tecnologia Educativa, mantém um sistema de parcerias 
com diversas escolas do 1.º CEB, enquanto “locus” das 
práticas pedagógicas dos alunos futuros professores. 
 
- Como são seleccionados os professores cooperantes? Qual 
a importância dessa “selecção” para organizar o processo de 
Supervisão? 
 
- É importante estabilizar o “corpo” de professores 
supervisores cooperantes e respectivas escolas?  
 
- É importante formar os professores supervisores cooperantes 
para os processos supervisivos? A instituição disponibiliza 
formação formal (ou informal) nesse sentido? 
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graduada…) 
 

- Existem vantagens em se ser professor supervisor 
cooperante da Universidade de Aveiro? Por exemplo, ao nível 
financeiro, ao nível dos cargos na escola onde desempenham 
funções… 
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BLOCOS TEMÁTICOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS TÓPICOS  

 

E 
Linhas estratégicas de 
Formação  

 

b Identificar os saberes básicos 
(estruturantes) para a escolaridade do 1.º 
CEB 
 

b Identificar competências dos 
professores do 1.º CEB face ao 
desenvolvimento desses saberes 
 

b Reflectir sobre modos possíveis de 
ajustar a Formação Inicial (Prática 
Pedagógica) face ao desafio da formação 
de professores do 1.º CEB, no contexto 
actual 
 

bIdentificar contributos do processo 
supervisivo para o melhoramento da 
Formação Inicial 

 

• Saberes básicos dos alunos 

• Competências dos professores do 1.º 
CEB 

• Organização da Formação Inicial para 
conduzir ao desenvolvimento dessas 
competências 

 
O leque de competências dos 
professores depende, em larga escala, 
da sua Formação Inicial. 
 
- Na qualidade de professor do 1.º CEB, 
em funções, quais são os saberes que 
julga necessários aos alunos no final do 1.º 
CEB, HOJE? 
 
- Quais são, no seu ponto de vista, as 
competências requeridas ao professor do 
1.º CEB para desenvolver esses saberes? 
           --- Já existem? 
           --- Podem ser aprofundadas? 
 
- Como pode a Formação Inicial (e a 
disciplina de Prática Pedagógica) 
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organizar-se no sentido de desenvolvê-las? 
 
- O processo supervisivo pode ser uma 
mais valia para o (re)aferir da importância 
de determinados conteúdos abordados (ou 
não) no plano de estudos, através das 
disciplinas instituídas (por exemplo, os 
métodos de ensino/aprendizagem da 
escrita e leitura). Que papel tem o processo 
supervisivo em si para a elaboração de 
uma estratégia de Formação que responda 
melhor aos desafios da escola actual? 
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TEMA: As representações dos professores supervisores cooperantes e professores supervisores institucionais relativamente ao processo supervisivo da 
Prática Pedagógica dos alunos do 4.º ano da Licenciatura em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, face aos desafios da sociedade contemporânea 
actual (os saberes básicos dos alunos e as competências dos professores do 1.º CEB para os desenvolver e, consequentemente, a forma como a instituição 
organiza/organizará a sua formação para responder a esses desafios). 
 
 
 
OBJECTIVO GERAL: Recolher elementos que nos permitam aprofundar algumas das questões abordadas no estudo, nomeadamente o desenvolvimento dos 
processos supervisivos e da organização destes em função da reconceptualização das competências do perfil de desempenho dos professores do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico. 
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BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS TÓPICOS   

 
A 
Legitimação da 
entrevista  

 

8Legitimar a entrevista no quadro 
do presente estudo. 
 
 

8Solicitar a colaboração do 
entrevistado. 
 

8Consciencializar o entrevistado 
da importância do seu contributo 
para o estudo. 
 
 

8Assegurar a confidencialidade e 
anonimato de todos os dados 
recolhidos 
 

 

•Objectivos do estudo 

 
 
 
 
 
 

•Importância das opiniões do 

entrevistado como um dos 
elementos fundamentais do 
estudo. 
 

•Carácter confidencial das 

informações 
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BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS TÓPICO A CONSIDERAR  

 
B 

Dados biográficos 
 
 

 

bObter informações gerais do 
entrevistado relativamente a: 
 
   Dados pessoais; 
   Dados profissionais  

 

• Idade 

• Formação académica 

• Percurso e experiência 

profissional 

• Cargos desempenhados na 

escola/instituição (pedagógicos 
e/ou de gestão) 

• Experiência na Formação de 

Professores do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico (nomeadamente ao nível 
da Supervisão) 
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BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS TÓPICOS  

 

C 
Modelo 
organizacional de 
Supervisão da 
Formação Inicial de 
Professores do 1.º 
CEB, na 
Universidade de 
Aveiro    

 

b Compreender as 
representações do entrevistado 
relativamente ao modelo de 
supervisão, nomeadamente sua 
estruturação e organização 
 

 

• Novas tendências da 

Formação Inicial de Professores 
 

• Estrutura e organização dos 

processos supervisivos (antes e 
durante…) 
 

• Dinamismo dos processos 

supervisivos  
 
 
    

  
A Formação Inicial de Professores do 1.º CEB, na 
Universidade de Aveiro, enquadra-se nas ditas “novas 
tendências” para a formação (globalidade, complexidade, 
mutação, contextualização, flexibilidade, articulação 
sistémica…). 
 
- O processo supervisivo também reflecte estas tendências na 
sua organização? 
Tem em consideração os contextos onde decorre, por exemplo, a Prática 
Pedagógica, quem são os cooperantes… é flexível (organizado de acordo 
com os interesses dos alunos…; pressupõe articulação sistémica (as escolas 
diferem nos dois semestres) …  
 
- Como é organizado (quem organiza, como… dimensão instituída e 

instituinte) o processo supervisivo enquanto momento instituído 
(clarificar a expressão) no processo de Formação Inicial de 
Professores do 1.º CEB, nesta Universidade?  
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- No processo supervisivo, qual é a função de um supervisor 
institucional? E de um professor supervisor cooperante? 
 
- E ao nível da decisão macro-política? O processo supervisivo e 
a própria figura do supervisor são regulados/contemplados pela 
legislação? 
 
- Entendido como um processo dinâmico, quais são os 
contributos específicos dos actores envolvidos (alunos, 
cooperantes, supervisores…) para a melhoria do próprio 
processo, ao nível: 
        - - Do modelo de Supervisão 
          - - Da Formação Inicial dos professores do 1.º CEB  
 
Como é que esses contributos são tidos em consideração, por exemplo, para 
o reestruturar alguns dos conteúdos das disciplinas do plano de estudos? 
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BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS TÓPICOS  

 

D 
Sistema de parceria 

 

b Recolher informação acerca 
do sistema de parceria (escolas – 
Universidade de Aveiro…). 
 

 

• Critérios de selecção de escolas  

• Critérios de selecção de 

professores cooperantes 

• Importância de estabilização da 

“bolsa” de supervisores 
cooperantes para a área da 
Supervisão 

• Formação disponibilizada aos 

professores supervisores 
cooperantes, ao nível da 
Supervisão 

• Reconhecimento do professor 

supervisor cooperante (facilidades 
de ingresso em formação pós-
graduada…) 
 

 
A Universidade de Aveiro, Departamento de Didáctica e 
Tecnologia Educativa, mantém um sistema de parcerias 
com diversas entidades, das quais sobressaem as escolas 
do 1.º CEB, enquanto “locus” das práticas pedagógicas 
dos alunos futuros professores. 
 
- Como são escolhidas as escolas de acolhimento? 
 
- Existem/deveriam existir critérios para seleccionar os 
professores supervisores cooperantes? Justifique. 
 
- Qual é a importância de estabilizar o “corpo” de professores 
supervisores cooperantes? 
 
- É importante formar os supervisores cooperantes para a 
Supervisão? Que formação formal (ou informal) é/ou poderia 
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ser disponibilizada nesse sentido? 
 
- Existem vantagens em ser professor supervisor cooperante 
da Universidade de Aveiro? Por exemplo, ao nível financeiro, 
progressão na carreira… 
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BLOCOS TEMÁTICOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS TÓPICOS  

 

E 
Linhas estratégicas de 
Formação  

b Identificar saberes básicos para a 
escolaridade do 1.º CEB 
 

b Identificar competências dos 
professores do 1.º CEB face ao 
desenvolvimento desses saberes 
 

b Reflectir sobre modos possíveis de 
ajustar a Formação Inicial (Prática 
Pedagógica) face ao desafio da formação 
de professores do 1.º CEB, no contexto 
actual 
 

bIdentificar os contributos do processo 
supervisivo para a melhoria da Formação 
Inicial 

 

• Competências dos professores do 1.º 

CEB 

• Organização da Formação Inicial para 

conduzir ao desenvolvimento dessas 
competências 

 
O leque de competências dos 
professores depende, em larga escala, 
da sua Formação Inicial. 
 
- Que estratégias são utilizadas neste 
processo para o desenvolvimento pessoal 
e profissional dos alunos futuros 
professores? 
Estratégias de supervisão horizontal, vertical… 
reflexão, … 

 
- E quais as estratégias de avaliação 
utilizadas no processo supervisivo 
(vantagens, desvantagens…) para “aferir” 
esse desenvolvimento? – observação, 

investigação, portfolios, seminários… 
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- Na qualidade de professor do 1.º CEB, 
quais são os saberes que julga necessários 
aos alunos no final do 1.º CEB, HOJE? 
 
- Quais são, no seu ponto de vista, as 
competências requeridas ao professor do 
1.º CEB para desenvolver esses saberes?    
           --- Já existem? 
           --- Podem ser aprofundadas? 
 
- Como pode a Formação Inicial (Prática 
Pedagógica) organizar-se no sentido de 
desenvolvê-las? 
 
- O processo supervisivo pode ser uma 
mais valia para o (re)aferir da importância 
de determinados conteúdos abordados (ou 
não) no plano de estudos, através das 
disciplinas instituídas (por exemplo, os 
métodos de ensino/aprendizagem da 
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escrita e leitura). Que papel tem o processo 
supervisivo em si para a elaboração de 
uma estratégia de Formação que responda 
melhor aos desafios da escola actual? 

 



Bloco 1 CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E ACADÉMICO-PROFISSIONAL 
 

  Objectivo da questão Notas  Tipo de escala  
1.1 Faixa etária Definição por intervalos  ordinal Indicadores 

identificação 1.2 Género   nominal 
 

2.1 Conclusão Licenciatura  ordinal 
2.2 Classificação Licenciatura Definição por intervalos ordinal 
    
3.1 Outro grau académico  nominal 

3.1.1 Em caso afirmativo, instituição onde o obteve Definição dos itens para resposta (q. 
fechada) nominal 

    

Indicadores 
perfil 
académico 

4 Elementos do perfil académico Questão aberta análise conteúdo 
 

5.1 Tempo de serviço no 1.º CEB Definição por intervalos ordinal Indicadores 
perfil 
profissional 5.2 Outras actividades desenvolvidas Questão aberta análise de conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bloco 2 ASPECTOS GERAIS DA FORMAÇÃO INICIAL 

 
  Objectivo da questão Notas  Tipo de escala 

6.1 Perspectivas de formação na UA  nominal 
6.2 Disciplinas do plano de estudos - contributo  ordinal 
6.3a Momentos de inserção disciplinas Questão aberta análise de conteúdo 
6.3b Conteúdos das disciplinas Questão aberta análise de conteúdo 

Indicadores 
Formação 
Inicial 

6.3c Estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação Questão aberta análise de conteúdo 
6.4 Desenvolvimento competências na FI  ordinal 
6.4.1 Justificação posição em 6.4 Questão aberta análise de conteúdo 
6.5 Estratégias colmatar dificuldades no 1.º CEB  ordinal/análise de conteúdo 

Indicadores 
Formação 
Inicial e práticas 
no 1.º CEB 6.6 Desenvolvimento competências e plano estudos UA  ordinal/análise de conteúdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bloco 3 A DISCIPLINA DE PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO INICIAL 
 
  Objectivo da questão Notas  Tipo de escala 

7.1 Disciplinas frequentadas área Prática Pedagógica Questão descritiva nominal 
7.2 Definição das disciplinas  Prática Pedagógica  nominal/análise de conteúdo 
7.3 Importância das disciplinas Prática Pedagógica  ordinal 
7.3.1 Justificação da posição Questão aberta análise de conteúdo 
7.4 Inserção e duração da área Prática Pedagógica  ordinal e nominal 
7.5 Constrangimentos na Prática Pedagógica  nominal/análise de conteúdo 
7.6 Funções da Supervisão   nominal/ análise de conteúdo 

Indicadores 
Formação 
Inicial e 
Supervisão 

7.7 Estratégias de supervisão/formação (cenários)  nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bloco 4 SABERES DOS ALUNOS E PERFIL DO PROFESSOR 
 
  Objectivo da questão Notas  Tipo de escala 
Indicadores para 
saberes básicos 8.1 Identificação de saberes básicos dos alunos  nominal/análise de conteúdo 

8.2 Saberes básicos e competências desenvolvidas FI  nominal  
8.2.1 Formação em saberes básicos  nominal 
8.2.1.1 Tipo de formação procurada nesse sentido  nominal/análise de conteúdo 

Indicadores para 
competências 
para 
desenvolver 
saberes básicos 9 Saberes e novas competências dos profs  ordinal 
 8.3 Factores inibidores da aprendizagem saberes  ordinal/análise de conteúdo 

9.1 Identificação de novas competências profs Questão aberta análise de conteúdo 
9.2 Perfil do professor desejável  ordinal Indicadores 

perfil professor  
9.2.1 Justificação de posição Questão aberta análise de conteúdo 

 10 Características primeiros anos de trabalho docente  nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bloco 5 EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS FUTURAS 
 
  Objectivo da questão Notas  Obs.  
Indicadores de 
necessidades de 
formação 
 
Indicadores para 
(re)estruturação 
do plano de 
estudos 

10 Experiências formativas futuras  análise de conteúdo 

 
 
 



Categoria    Evidências  

Frequência (3) 
1 - Frequência 3.º ano Doutoramento Base Curricular em Didáctica (Universidade de Aveiro)  
40 - Estou a tirar um Doutoramento em Didáctica das Ciências, na Universidade de Aveiro, desde Janeiro de 2006.  
87 - Doutoramento em Didáctica, frequência, U. Aveiro  

Doutoramento 
(3)  

Conclusão (0) (-) 

Frequência 
(14) 

5 - Mestrado em Gestão Curricular, 1.º ano curricular concluído (Universidade de Aveiro)  
6 - Estou a frequentar o Mestrado em Ensino Das Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro)  
16 - Estou a frequentar o Mestrado em Estudos da Criança – ensino e aprendizagem da Matemática, na Universidade do Minho.  
17 - Frequência do Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB (Universidade de Aveiro)  
30 - Neste ano lectivo (2006/2007), vou iniciar o Mestrado em Estudos da Criança, em Ensino e Aprendizagem da Matemática (Universidade 
do Minho)  
35 - Frequência de Mestrado Ensino Especial (início em Outubro de 2006, Universidade do Minho)  
41 - Encontro-me a concluir o 2.º ano do Curso de Mestrado em Educação em Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro).  
46 - Estou a preparar a dissertação de mestrado.  
55 - Estou neste momento a terminar o Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB, Universidade de Aveiro.  
60 - Parte Curricular do Mestrado em Ensino das Ciências no 1.º Ciclo do Ensino Básico, Universidade de Aveiro.  
65 - 1.º Ano do Mestrado em Supervisão, Universidade de Aveiro  
68 - Frequência de mestrado na Universidade de Aveiro.  
74 - Frequência do 2.º Ano de Mestrado (pós-graduação), noutra instituição.  
76 - Frequência do Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia, na Universidade Aberta  

Mestrado 
(15) 

Conclusão (1) 71 - Mestrado em Logopedia (Instituto Superior Estudos Psicológicos, Espanha)  
Frequência (1) 25 - Frequência de curso de especialização.  

Especialização 
(7) Conclusão (6) 

40 - Especialização em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro)  
41 - Frequentei o Curso de Formação Especializada em Educação em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro)  
59 - Formação especializada em TIC.  
65 - Pós-graduação/Especialização em Supervisão (de média duração), na Universidade de Aveiro. 
66 - Especialização em Ensino Especial (outra instituição portuguesa)  
83 - Curso de especialização em Ensino Especial  

Frequência (1) 47 - Pós-graduação (noutra instituição portuguesa).  

Número de 
professores 
envolvidos em 
pós-
graduação 
 

Não refere o 
tipo de pós-
graduação (2) Conclusão (1) 78 - Curso de Pós-Graduação em Filosofia-Bioética 

 
 
 
 
 
 
 
 



Transcrição das respostas 
 
Q. 4 – Outros elementos do perfil académico 
 
1 - Frequência 3.º ano Doutoramento Base Curricular em Didáctica (Universidade de Aveiro) 
 
2 – () 
 
3 – () 
 
4 – () 
 
5 - Mestrado em Gestão Curricular, 1.º ano curricular concluído (Universidade de Aveiro) 
 
6 - Estou a frequentar o Mestrado em Ensino Das Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro) 
 
7 – () 
 
8 – () 
 
9 - Acções de Formação 
 
10 - Um curso de Geografia (intensivo) ministrado na Câmara Municipal de Águeda, pela Doutora Raquel Soeiro Brito. Desde então os meus horizontes abriram-se. 
 
11 – () 
 
12 - Penso que a frequência de cursos de especialização seja realmente muito importante. 
 
13 – () 
 
14 – () 
 
15 – () 
 
16 - Estou a frequentar o Mestrado em Estudos da Criança – ensino e aprendizagem da Matemática, na Universidade do Minho. 
 
17 - Frequência do Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB (Universidade de Aveiro) 



 
18 – () 
 
19 – () 
 
20 – () 
 
21 – () 
 
22 – () 
 
23 - () 
 
24 – Também sou formadora de formadores. 
 
25 – Frequência de curso de especialização. 
 
26 – Frequência do Curso de Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa, na ESE de Setúbal (falta uma disciplina para a conclusão), de 97/98 a 99/00. 
 
27 – () 
 
28 – () 
 
29 – () 
 
30 – Neste ano lectivo (2006/2007), vou iniciar o Mestrado em Estudos da Criança, em Ensino e Aprendizagem da Matemática (Universidade do Minho) 
 
31 – Já frequentei alguns cursos de aperfeiçoamento na área da Música, nomeadamente cursos de piano e de direcção coral. 
 
32 – () 
 
33 – () 
 
34 – () 
 
35 – Frequência de Mestrado (início em Outubro de 2006, Universidade do Minho) 
 
36 – () 



 
37 – () 
 
38 – () 
 
39 – () 
 
40 – Especialização em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro) e “estou a tirar um Doutoramento em Didáctica das Ciências, na Universidade de Aveiro, desde Janeiro de 
2006”. 
 
41 – Frequentei o Curso de Formação Especializada em Educação em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro) e encontro-me a concluir o 2.º ano do Curso de Mestrado 
em Educação em Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro). 
 
42 – Frequência de “Oficinas de Formação” do modelo pedagógico do MEM e do “estágio”, cujas acções foram creditadas. 
 
43 – () 
 
44 – () 
 
45 – Formação/workshops em teatro/expressão dramática; programa ERASMUS… 
 
46 – Estou a preparar a dissertação de mestrado. 
 
47 – Pós-graduação (noutra instituição portuguesa). 
 
48 – () 
 
49 – () 
 
50 – () 
 
51 – () 
 
52 – () 
 
53 – Frequência de curso de formação em Língua Gestual Portuguesa – Associação de Surdos do Porto. 
 
54 – () 



 
55 – Estou neste momento a terminar o Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB, Universidade de Aveiro. 
 
56 – () 
 
57 – Curso de Língua Inglesa, num instituto de línguas. Outros cursos de carácter pessoal: informático e de contabilidade. 
 
58 – () 
 
59 – Formação especializada em TIC. 
 
60 – Parte Curricular do Mestrado em Ensino das Ciências no 1.º Ciclo do Ensino Básico, Universidade de Aveiro. 
 
61 – () 
 
62 – Frequento o Conservatório de Música do Porto (flauta transversal); fiz o curso de catequese (iniciação); frequentei um curso de ciências – formação contínua. 
 
63 – Curso de Informática na Óptica de Utilizador. 
 
64 – () 
 
65 – Pós-graduação em Supervisão (de média duração), na Universidade de Aveiro, 1.º ano do Mestrado em Supervisão, Universidade de Aveiro 
 
66 – Especialização em Ensino Especial (outra instituição portuguesa) 
 
67 – () 
 
68 – Frequência de mestrado na Universidade de Aveiro. 
 
69 – Frequência e conclusão do curso complementar de música. 
 
70 – () 
 
71 – Mestrado em Logopedia (Instituto Superior Estudos Psicológicos, Espanha); Curso de Língua Gestual Portuguesa; Curso de Formação Básica de Socorrismo e assistência 
médica.  
 
72 – () 
 



73 – () 
 
74 – Frequência do 2.º Ano de Mestrado (pós-graduação), noutra instituição. 
 
75 – () 
 
76 – Frequência do Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia, na Universidade Aberta 
 
77 – () 
 
78 – Curso de Pós-Graduação em Filosofia-Bioética 
 
79 – () 
 
80 – Curso de Língua Gestual 
 
81 – () 
 
82 – () 
 
83 – Curso de especialização em Ensino Especial; curso de especialização em áreas não dominadas. 
 
84 – () 
 
85 – Curso de Educação Musical 
 
86 – () 
 
87 – () 
 
88 – () 
 
89 – Como elementos relevantes para a caracterização do meu perfil académico, considero a frequência constante em acções de formação e principalmente a frequência de uma 
especialização ou pós-graduação. 
 
90 – Curso de informática na óptica do utilizador – Word, Excel, PowerPoint, coreldraw, photoshop… 
 
91 – () 



 
92 – () 
 
93 – Para a caracterização do meu perfil académico considero relevante a frequência de cursos de especialização e mais tarde o mestrado. 
 
94 – () 
 
 
 
 
 
 
 
 



Categoria    Evidências  

Frequência (3) 
1 - Frequência 3.º ano Doutoramento Base Curricular em Didáctica (Universidade de Aveiro)  
40 - Estou a tirar um Doutoramento em Didáctica das Ciências, na Universidade de Aveiro, desde Janeiro de 2006.  
87 - Doutoramento em Didáctica, frequência, U. Aveiro  

Doutoramento 
(3)  

Conclusão (0) (-) 

Frequência 
(14) 

5 - Mestrado em Gestão Curricular, 1.º ano curricular concluído (Universidade de Aveiro)  
6 - Estou a frequentar o Mestrado em Ensino Das Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro)  
16 - Estou a frequentar o Mestrado em Estudos da Criança – ensino e aprendizagem da Matemática, na Universidade do Minho.  
17 - Frequência do Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB (Universidade de Aveiro)  
30 - Neste ano lectivo (2006/2007), vou iniciar o Mestrado em Estudos da Criança, em Ensino e Aprendizagem da Matemática 
(Universidade do Minho)  
35 - Frequência de Mestrado Ensino Especial (início em Outubro de 2006, Universidade do Minho)  
41 - Encontro-me a concluir o 2.º ano do Curso de Mestrado em Educação em Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro).  
46 - Estou a preparar a dissertação de mestrado.  
55 - Estou neste momento a terminar o Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB, Universidade de Aveiro.  
60 - Parte Curricular do Mestrado em Ensino das Ciências no 1.º Ciclo do Ensino Básico, Universidade de Aveiro.  
65 - 1.º Ano do Mestrado em Supervisão, Universidade de Aveiro  
68 - Frequência de mestrado na Universidade de Aveiro.  
74 - Frequência do 2.º Ano de Mestrado (pós-graduação), noutra instituição.  
76 - Frequência do Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia, na Universidade Aberta  

Mestrado 
(15) 

Conclusão (1) 71 - Mestrado em Logopedia (Instituto Superior Estudos Psicológicos, Espanha)  
Frequência (1) 25 - Frequência de curso de especialização.  

Especialização 
(7) Conclusão (6) 

40 - Especialização em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro)  
41 - Frequentei o Curso de Formação Especializada em Educação em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro)  
59 - Formação especializada em TIC.  
65 - Pós-graduação/Especialização em Supervisão (de média duração), na Universidade de Aveiro. 
66 - Especialização em Ensino Especial (outra instituição portuguesa)  
83 - Curso de especialização em Ensino Especial  

Frequência (1) 47 - Pós-graduação (noutra instituição portuguesa).  

Tipo de Pós-
Graduação 
 

Não refere o 
tipo de pós-
graduação (2) Conclusão (1) 78 - Curso de Pós-Graduação em Filosofia-Bioética 

 
 
 
 
 
 
 
 



Transcrição das respostas 
 
Q. 4 – Outros elementos do perfil académico 
 
1 - Frequência 3.º ano Doutoramento Base Curricular em Didáctica (Universidade de Aveiro) 
 
2 – () 
 
3 – () 
 
4 – () 
 
5 - Mestrado em Gestão Curricular, 1.º ano curricular concluído (Universidade de Aveiro) 
 
6 - Estou a frequentar o Mestrado em Ensino Das Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro) 
 
7 – () 
 
8 – () 
 
9 - Acções de Formação 
 
10 - Um curso de Geografia (intensivo) ministrado na Câmara Municipal de Águeda, pela Doutora Raquel Soeiro Brito. Desde então os meus horizontes abriram-se. 
 
11 – () 
 
12 - Penso que a frequência de cursos de especialização seja realmente muito importante. 
 
13 – () 
 
14 – () 
 
15 – () 
 
16 - Estou a frequentar o Mestrado em Estudos da Criança – ensino e aprendizagem da Matemática, na Universidade do Minho. 
 
17 - Frequência do Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB (Universidade de Aveiro) 
 



18 – () 
 
19 – () 
 
20 – () 
 
21 – () 
 
22 – () 
 
23 - () 
 
24 – Também sou formadora de formadores. 
 
25 – Frequência de curso de especialização. 
 
26 – Frequência do Curso de Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa, na ESE de Setúbal (falta uma disciplina para a conclusão), de 97/98 a 99/00. 
 
27 – () 
 
28 – () 
 
29 – () 
 
30 – Neste ano lectivo (2006/2007), vou iniciar o Mestrado em Estudos da Criança, em Ensino e Aprendizagem da Matemática (Universidade do Minho) 
 
31 – Já frequentei alguns cursos de aperfeiçoamento na área da Música, nomeadamente cursos de piano e de direcção coral. 
 
32 – () 
 
33 – () 
 
34 – () 
 
35 – Frequência de Mestrado (início em Outubro de 2006, Universidade do Minho) 
 
36 – () 
 



37 – () 
 
38 – () 
 
39 – () 
 
40 – Especialização em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro) e “estou a tirar um Doutoramento em Didáctica das Ciências, na Universidade de Aveiro, desde Janeiro de 
2006”. 
 
41 – Frequentei o Curso de Formação Especializada em Educação em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro) e encontro-me a concluir o 2.º ano do Curso de Mestrado 
em Educação em Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro). 
 
42 – Frequência de “Oficinas de Formação” do modelo pedagógico do MEM e do “estágio”, cujas acções foram creditadas. 
 
43 – () 
 
44 – () 
 
45 – Formação/workshops em teatro/expressão dramática; programa ERASMUS… 
 
46 – Estou a preparar a dissertação de mestrado. 
 
47 – Pós-graduação (noutra instituição portuguesa). 
 
48 – () 
 
49 – () 
 
50 – () 
 
51 – () 
 
52 – () 
 
53 – Frequência de curso de formação em Língua Gestual Portuguesa – Associação de Surdos do Porto. 
 
54 – () 
 



55 – Estou neste momento a terminar o Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB, Universidade de Aveiro. 
 
56 – () 
 
57 – Curso de Língua Inglesa, num instituto de línguas. Outros cursos de carácter pessoal: informático e de contabilidade. 
 
58 – () 
 
59 – Formação especializada em TIC. 
 
60 – Parte Curricular do Mestrado em Ensino das Ciências no 1.º Ciclo do Ensino Básico, Universidade de Aveiro. 
 
61 – () 
 
62 – Frequento o Conservatório de Música do Porto (flauta transversal); fiz o curso de catequese (iniciação); frequentei um curso de ciências – formação contínua. 
 
63 – Curso de Informática na Óptica de Utilizador. 
 
64 – () 
 
65 – Pós-graduação em Supervisão (de média duração), na Universidade de Aveiro, 1.º ano do Mestrado em Supervisão, Universidade de Aveiro 
 
66 – Especialização em Ensino Especial (outra instituição portuguesa) 
 
67 – () 
 
68 – Frequência de mestrado na Universidade de Aveiro. 
 
69 – Frequência e conclusão do curso complementar de música. 
 
70 – () 
 
71 – Mestrado em Logopedia (Instituto Superior Estudos Psicológicos, Espanha); Curso de Língua Gestual Portuguesa; Curso de Formação Básica de Socorrismo e assistência 
médica.  
 
72 – () 
 
73 – () 



 
74 – Frequência do 2.º Ano de Mestrado (pós-graduação), noutra instituição. 
 
75 – () 
 
76 – Frequência do Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia, na Universidade Aberta 
 
77 – () 
 
78 – Curso de Pós-Graduação em Filosofia-Bioética 
 
79 – () 
 
80 – Curso de Língua Gestual 
 
81 – () 
 
82 – () 
 
83 – Curso de especialização em Ensino Especial; curso de especialização em áreas não dominadas. 
 
84 – () 
 
85 – Curso de Educação Musical 
 
86 – () 
 
87 – () 
 
88 – () 
 
89 – Como elementos relevantes para a caracterização do meu perfil académico, considero a frequência constante em acções de formação e principalmente a frequência de uma 
especialização ou pós-graduação. 
 
90 – Curso de informática na óptica do utilizador – Word, Excel, PowerPoint, coreldraw, photoshop… 
 
91 – () 
 



92 – () 
 
93 – Para a caracterização do meu perfil académico considero relevante a frequência de cursos de especialização e mais tarde o mestrado. 
 
94 – () 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Categoria    Evidências 

Universidade 
de Aveiro (14)  

1 - Frequência 3.º ano Doutoramento Base Curricular em Didáctica (Universidade de Aveiro)  
40 - Estou a tirar um Doutoramento em Didáctica das Ciências, na Universidade de Aveiro, desde Janeiro de 2006.  
87 - Doutoramento em Didáctica, frequência, U. Aveiro  
5 - Mestrado em Gestão Curricular, 1.º ano curricular concluído (Universidade de Aveiro)  
6 - Estou a frequentar o Mestrado em Ensino Das Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro)  
17 - Frequência do Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB (Universidade de Aveiro)  
41 - Encontro-me a concluir o 2.º ano do Curso de Mestrado em Educação em Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro).  
55 - Estou neste momento a terminar o Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB, Universidade de Aveiro.  
60 - Parte Curricular do Mestrado em Ensino das Ciências no 1.º Ciclo do Ensino Básico, Universidade de Aveiro.  
65 - 1.º Ano do Mestrado em Supervisão, Universidade de Aveiro  
68 - Frequência de mestrado na Universidade de Aveiro.  
40 - Especialização em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro)  
41 - Frequentei o Curso de Formação Especializada em Educação em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro)  
65 - Pós-graduação em Supervisão (de média duração), na Universidade de Aveiro  

Outra 
Instituição 
Portuguesa (7) 

 

16 - Estou a frequentar o Mestrado em Estudos da Criança – ensino e aprendizagem da Matemática, na Universidade do Minho. 
30 - Neste ano lectivo (2006/2007), vou iniciar o Mestrado em Estudos da Criança, em Ensino e Aprendizagem da Matemática 
(Universidade do Minho)  
35 - Frequência de Mestrado Ensino Especial (início em Outubro de 2006, Universidade do Minho)  
74 - Frequência do 2.º Ano de Mestrado (pós-graduação), noutra instituição.  
76 - Frequência do Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia, na Universidade Aberta  
66 - Especialização em Ensino Especial (outra instituição portuguesa)  
47 - Pós-graduação (noutra instituição portuguesa).  

Instituição 
estrangeira (1)  71 - Mestrado em Logopedia (Instituto Superior Estudos Psicológicos, Espanha) 

Instituição 
responsável 
da Pós-
Graduação 
 

Não refere a 
instituição (5)  

78 - Curso de Pós-Graduação em Filosofia-Bioética 
46 - Estou a preparar a dissertação de mestrado.  
25 - Frequência de curso de especialização.  
83 - Curso de especialização em Ensino Especial  
59 - Formação especializada em TIC.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Transcrição das respostas  
 
Q. 4 – Outros elementos do perfil académico 
 
1 - Frequência 3.º ano Doutoramento Base Curricular em Didáctica (Universidade de Aveiro) 
 
2 – () 
 
3 – () 
 
4 – () 
 
5 - Mestrado em Gestão Curricular, 1.º ano curricular concluído (Universidade de Aveiro) 
 
6 - Estou a frequentar o Mestrado em Ensino Das Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro) 
 
7 – () 
 
8 – () 
 
9 - Acções de Formação 
 
10 - Um curso de Geografia (intensivo) ministrado na Câmara Municipal de Águeda, pela Doutora Raquel Soeiro Brito. Desde então os meus horizontes abriram-se. 
 
11 – () 
 
12 - Penso que a frequência de cursos de especialização seja realmente muito importante. 
 
13 – () 
 
14 – () 
 
15 – () 
 
16 - Estou a frequentar o Mestrado em Estudos da Criança – ensino e aprendizagem da Matemática, na Universidade do Minho. 
 
17 - Frequência do Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB (Universidade de Aveiro) 
 



18 – () 
 
19 – () 
 
20 – () 
 
21 – () 
 
22 – () 
 
23 - () 
 
24 – Também sou formadora de formadores. 
 
25 – Frequência de curso de especialização. 
 
26 – Frequência do Curso de Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa, na ESE de Setúbal (falta uma disciplina para a conclusão), de 97/98 a 99/00. 
 
27 – () 
 
28 – () 
 
29 – () 
 
30 – Neste ano lectivo (2006/2007), vou iniciar o Mestrado em Estudos da Criança, em Ensino e Aprendizagem da Matemática (Universidade do Minho) 
 
31 – Já frequentei alguns cursos de aperfeiçoamento na área da Música, nomeadamente cursos de piano e de direcção coral. 
 
32 – () 
 
33 – () 
 
34 – () 
 
35 – Frequência de Mestrado (início em Outubro de 2006, Universidade do Minho) 
 
36 – () 
 



37 – () 
 
38 – () 
 
39 – () 
 
40 – Especialização em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro) e “estou a tirar um Doutoramento em Didáctica das Ciências, na Universidade de Aveiro, desde Janeiro de 
2006”. 
 
41 – Frequentei o Curso de Formação Especializada em Educação em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro) e encontro-me a concluir o 2.º ano do Curso de Mestrado 
em Educação em Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro). 
 
42 – Frequência de “Oficinas de Formação” do modelo pedagógico do MEM e do “estágio”, cujas acções foram creditadas. 
 
43 – () 
 
44 – () 
 
45 – Formação/workshops em teatro/expressão dramática; programa ERASMUS… 
 
46 – Estou a preparar a dissertação de mestrado. 
 
47 – Pós-graduação (noutra instituição portuguesa). 
 
48 – () 
 
49 – () 
 
50 – () 
 
51 – () 
 
52 – () 
 
53 – Frequência de curso de formação em Língua Gestual Portuguesa – Associação de Surdos do Porto. 
 
54 – () 
 



55 – Estou neste momento a terminar o Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB, Universidade de Aveiro. 
 
56 – () 
 
57 – Curso de Língua Inglesa, num instituto de línguas. Outros cursos de carácter pessoal: informático e de contabilidade. 
 
58 – () 
 
59 – Formação especializada em TIC. 
 
60 – Parte Curricular do Mestrado em Ensino das Ciências no 1.º Ciclo do Ensino Básico, Universidade de Aveiro. 
 
61 – () 
 
62 – Frequento o Conservatório de Música do Porto (flauta transversal); fiz o curso de catequese (iniciação); frequentei um curso de ciências – formação contínua. 
 
63 – Curso de Informática na Óptica de Utilizador. 
 
64 – () 
 
65 – Pós-graduação em Supervisão (de média duração), na Universidade de Aveiro, 1.º ano do Mestrado em Supervisão, Universidade de Aveiro 
 
66 – Especialização em Ensino Especial (outra instituição portuguesa) 
 
67 – () 
 
68 – Frequência de mestrado na Universidade de Aveiro. 
 
69 – Frequência e conclusão do curso complementar de música. 
 
70 – () 
 
71 – Mestrado em Logopedia (Instituto Superior Estudos Psicológicos, Espanha); Curso de Língua Gestual Portuguesa; Curso de Formação Básica de Socorrismo e assistência 
médica.  
 
72 – () 
 
73 – () 



 
74 – Frequência do 2.º Ano de Mestrado (pós-graduação), noutra instituição. 
 
75 – () 
 
76 – Frequência do Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia, na Universidade Aberta 
 
77 – () 
 
78 – Curso de Pós-Graduação em Filosofia-Bioética 
 
79 – () 
 
80 – Curso de Língua Gestual 
 
81 – () 
 
82 – () 
 
83 – Curso de especialização em Ensino Especial; curso de especialização em áreas não dominadas. 
 
84 – () 
 
85 – Curso de Educação Musical 
 
86 – () 
 
87 – () 
 
88 – () 
 
89 – Como elementos relevantes para a caracterização do meu perfil académico, considero a frequência constante em acções de formação e principalmente a frequência de uma 
especialização ou pós-graduação. 
 
90 – Curso de informática na óptica do utilizador – Word, Excel, PowerPoint, coreldraw, photoshop… 
 
91 – () 
 



92 – () 
 
93 – Para a caracterização do meu perfil académico considero relevante a frequência de cursos de especialização e mais tarde o mestrado. 
 
94 – () 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Categoria    Evidências 

Didáctica (3)  
1 - Frequência 3.º ano Doutoramento Base Curricular em Didáctica (Universidade de Aveiro)  
40 - Estou a tirar um Doutoramento em Didáctica das Ciências, na Universidade de Aveiro, desde Janeiro de 2006. 
87 - Doutoramento em Didáctica, frequência, U. Aveiro  

Ciências no 1.º 
CEB (5)  

6 - Estou a frequentar o Mestrado em Ensino Das Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro)  
41 - Encontro-me a concluir o 2.º ano do Curso de Mestrado em Educação em Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro). 
60 - Parte Curricular do Mestrado em Ensino das Ciências no 1.º Ciclo do Ensino Básico, Universidade de Aveiro.  
40 - Especialização em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro)  
41 - Frequentei o Curso de Formação Especializada em Educação em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro)  

Línguas no 1.º 
CEB (2)  17 - Frequência do Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB (Universidade de Aveiro)  

55 - Estou neste momento a terminar o Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB, Universidade de Aveiro.  

Matemática no 
1.º CEB (2)  

16 - Estou a frequentar o Mestrado em Estudos da Criança – ensino e aprendizagem da Matemática, na Universidade do Minho. 
30 - Neste ano lectivo (2006/2007), vou iniciar o Mestrado em Estudos da Criança, em Ensino e Aprendizagem da Matemática 
(Universidade do Minho) 

TIC (2)  76 - Frequência do Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia, na Universidade Aberta  
59 - Formação especializada em TIC.  

NEE (4)  
35 - Frequência de Mestrado Ensino Especial (início em Outubro de 2006, Universidade do Minho)  
66 - Especialização em Ensino Especial (outra instituição portuguesa)  
83 - Curso de especialização em Ensino Especial  
71 - Mestrado em Logopedia (Instituto Superior Estudos Psicológicos, Espanha)  

Supervisão (2)  65 - 1.º Ano do Mestrado em Supervisão, Universidade de Aveiro 
65 - Pós-graduação em Supervisão (de média duração), na Universidade de Aveiro,  

Gestão escolar 
(1)  5 - Mestrado em Gestão Curricular, 1.º ano curricular concluído (Universidade de Aveiro)  

Filosofia (1)  78 - Curso de Pós-Graduação em Filosofia-Bioética 

Área de Pós-
Graduação 
 

Não refere a 
área de pós-
graduação (5) 

 

25 - Frequência de curso de especialização.  
68 - Frequência de mestrado na Universidade de Aveiro.  
74 - Frequência do 2.º Ano de Mestrado (pós-graduação), noutra instituição.  
47 - Pós-graduação (noutra instituição portuguesa).  
46 - Estou a preparar a dissertação de mestrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Transcrição das respostas 
 
Q. 4 – Outros elementos do perfil académico 
 
1 - Frequência 3.º ano Doutoramento Base Curricular em Didáctica (Universidade de Aveiro) 
 
2 – () 
 
3 – () 
 
4 – () 
 
5 - Mestrado em Gestão Curricular, 1.º ano curricular concluído (Universidade de Aveiro) 
 
6 - Estou a frequentar o Mestrado em Ensino Das Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro) 
 
7 – () 
 
8 – () 
 
9 - Acções de Formação 
 
10 - Um curso de Geografia (intensivo) ministrado na Câmara Municipal de Águeda, pela Doutora Raquel Soeiro Brito. Desde então os meus horizontes abriram-se. 
 
11 – () 
 
12 - Penso que a frequência de cursos de especialização seja realmente muito importante. 
 
13 – () 
 
14 – () 
 
15 – () 
 
16 - Estou a frequentar o Mestrado em Estudos da Criança – ensino e aprendizagem da Matemática, na Universidade do Minho. 
 
17 - Frequência do Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB (Universidade de Aveiro) 



 
18 – () 
 
19 – () 
 
20 – () 
 
21 – () 
 
22 – () 
 
23 - () 
 
24 – Também sou formadora de formadores. 
 
25 – Frequência de curso de especialização. 
 
26 – Frequência do Curso de Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa, na ESE de Setúbal (falta uma disciplina para a conclusão), de 97/98 a 99/00. 
 
27 – () 
 
28 – () 
 
29 – () 
 
30 – Neste ano lectivo (2006/2007), vou iniciar o Mestrado em Estudos da Criança, em Ensino e Aprendizagem da Matemática (Universidade do Minho) 
 
31 – Já frequentei alguns cursos de aperfeiçoamento na área da Música, nomeadamente cursos de piano e de direcção coral. 
 
32 – () 
 
33 – () 
 
34 – () 
 
35 – Frequência de Mestrado (início em Outubro de 2006, Universidade do Minho) 
 
36 – () 



 
37 – () 
 
38 – () 
 
39 – () 
 
40 – Especialização em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro) e “estou a tirar um Doutoramento em Didáctica das Ciências, na Universidade de Aveiro, desde Janeiro de 
2006”. 
 
41 – Frequentei o Curso de Formação Especializada em Educação em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro) e encontro-me a concluir o 2.º ano do Curso de Mestrado 
em Educação em Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro). 
 
42 – Frequência de “Oficinas de Formação” do modelo pedagógico do MEM e do “estágio”, cujas acções foram creditadas. 
 
43 – () 
 
44 – () 
 
45 – Formação/workshops em teatro/expressão dramática; programa ERASMUS… 
 
46 – Estou a preparar a dissertação de mestrado. 
 
47 – Pós-graduação (noutra instituição portuguesa). 
 
48 – () 
 
49 – () 
 
50 – () 
 
51 – () 
 
52 – () 
 
53 – Frequência de curso de formação em Língua Gestual Portuguesa – Associação de Surdos do Porto. 
 
54 – () 



 
55 – Estou neste momento a terminar o Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB, Universidade de Aveiro. 
 
56 – () 
 
57 – Curso de Língua Inglesa, num instituto de línguas. Outros cursos de carácter pessoal: informático e de contabilidade. 
 
58 – () 
 
59 – Formação especializada em TIC. 
 
60 – Parte Curricular do Mestrado em Ensino das Ciências no 1.º Ciclo do Ensino Básico, Universidade de Aveiro. 
 
61 – () 
 
62 – Frequento o Conservatório de Música do Porto (flauta transversal); fiz o curso de catequese (iniciação); frequentei um curso de ciências – formação contínua. 
 
63 – Curso de Informática na Óptica de Utilizador. 
 
64 – () 
 
65 – Pós-graduação em Supervisão (de média duração), na Universidade de Aveiro, 1.º ano do Mestrado em Supervisão, Universidade de Aveiro 
 
66 – Especialização em Ensino Especial (outra instituição portuguesa) 
 
67 – () 
 
68 – Frequência de mestrado na Universidade de Aveiro. 
 
69 – Frequência e conclusão do curso complementar de música. 
 
70 – () 
 
71 – Mestrado em Logopedia (Instituto Superior Estudos Psicológicos, Espanha); Curso de Língua Gestual Portuguesa; Curso de Formação Básica de Socorrismo e assistência 
médica.  
 
72 – () 
 



73 – () 
 
74 – Frequência do 2.º Ano de Mestrado (pós-graduação), noutra instituição. 
 
75 – () 
 
76 – Frequência do Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia, na Universidade Aberta 
 
77 – () 
 
78 – Curso de Pós-Graduação em Filosofia-Bioética 
 
79 – () 
 
80 – Curso de Língua Gestual 
 
81 – () 
 
82 – () 
 
83 – Curso de especialização em Ensino Especial; curso de especialização em áreas não dominadas. 
 
84 – () 
 
85 – Curso de Educação Musical 
 
86 – () 
 
87 – () 
 
88 – () 
 
89 – Como elementos relevantes para a caracterização do meu perfil académico, considero a frequência constante em acções de formação e principalmente a frequência de uma 
especialização ou pós-graduação. 
 
90 – Curso de informática na óptica do utilizador – Word, Excel, PowerPoint, coreldraw, photoshop… 
 
91 – () 



 
92 – () 
 
93 – Para a caracterização do meu perfil académico considero relevante a frequência de cursos de especialização e mais tarde o mestrado. 
 
94 – () 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Categoria    Evidências 

Acções de 
formação (4)  

9 - Acções de Formação 
42 – Frequência de “Oficinas de Formação” do modelo pedagógico do MEM e do “estágio”, cujas acções foram creditadas. 
45 – Formação/workshops em teatro/expressão dramática; programa ERASMUS… 
62 – (…) Frequentei um curso de ciências – formação contínua. 

Área de NEE 
(4) 

26 – Frequência do Curso de Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa, na ESE de Setúbal (falta uma disciplina para 
a conclusão), (…). 
53 – Frequência de curso de formação em Língua Gestual Portuguesa – Associação de Surdos do Porto. 
71 – (…) Curso de Língua Gestual Portuguesa (…)  
80 – Curso de Língua Gestual 

Área de 
Música (4) 

31 – Já frequentei alguns cursos de aperfeiçoamento na área da Música, nomeadamente cursos de piano e de direcção coral. 
62 – Frequento o Conservatório de Música do Porto (flauta transversal); (…). 
69 – Frequência e conclusão do curso complementar de música. 
85 – Curso de Educação Musical 

Área de 
Línguas 
Estrangeiras 
(1) 

57 – Curso de Língua Inglesa, num instituto de línguas. (…) 
 

Área de TIC 
(3) 

63 – Curso de Informática na Óptica de Utilizador. 
57 – (…) Outros cursos de carácter pessoal: informático 
90 – Curso de informática na óptica do utilizador – Word, Excel, PowerPoint, coreldraw, photoshop… 

Área de 
Primeiros 
Socorros (1) 

71 – (…) Curso de Formação Básica de Socorrismo e assistência médica.  

Cursos (16) 

Outros (3) 
57 – (…) Outros cursos de carácter pessoal: contabilidade. 
62 – (…) Fiz o curso de catequese (iniciação) (…) 
10 - Um curso de Geografia (intensivo) ministrado na Câmara Municipal de Águeda, pela Doutora Raquel Soeiro Brito. Desde então os 
meus horizontes abriram-se. 

Mobilidade (1)  45 – (…) Fiz programa ERASMUS… 

Vertentes de 
formação 
informal e/ou 
não formal 
 
 

Outras  
(4)  

 

12 - Penso que a frequência de cursos de especialização seja realmente muito importante. 
89 – Como elementos relevantes para a caracterização do meu perfil académico, considero a frequência constante em acções de 
formação e principalmente a frequência de uma especialização ou pós-graduação. 
93 – Para a caracterização do meu perfil académico considero relevante a frequência de cursos de especialização e mais tarde o 
mestrado. 
24 – Também sou formadora de formadores. 



Transcrição das respostas  
 
Q. 4 – Outros elementos do perfil académico 
 
1 - Frequência 3.º ano Doutoramento Base Curricular em Didáctica (Universidade de Aveiro) 
 
2 – () 
 
3 – () 
 
4 – () 
 
5 - Mestrado em Gestão Curricular, 1.º ano curricular concluído (Universidade de Aveiro) 
 
6 - Estou a frequentar o Mestrado em Ensino Das Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro) 
 
7 – () 
 
8 – () 
 
9 - Acções de Formação 
 
10 - Um curso de Geografia (intensivo) ministrado na Câmara Municipal de Águeda, pela Doutora Raquel Soeiro Brito. Desde então os meus horizontes abriram-se. 
 
11 – () 
 
12 - Penso que a frequência de cursos de especialização seja realmente muito importante. 
 
13 – () 
 
14 – () 
 
15 – () 



 
16 - Estou a frequentar o Mestrado em Estudos da Criança – ensino e aprendizagem da Matemática, na Universidade do Minho. 
 
17 - Frequência do Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB (Universidade de Aveiro) 
 
18 – () 
 
19 – () 
 
20 – () 
 
21 – () 
 
22 – () 
 
23 - () 
 
24 – Também sou formadora de formadores. 
 
25 – Frequência de curso de especialização. 
 
26 – Frequência do Curso de Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa, na ESE de Setúbal (falta uma disciplina para a conclusão), de 97/98 a 99/00. 
 
27 – () 
 
28 – () 
 
29 – () 
 
30 – Neste ano lectivo (2006/2007), vou iniciar o Mestrado em Estudos da Criança, em Ensino e Aprendizagem da Matemática (Universidade do Minho) 
 
31 – Já frequentei alguns cursos de aperfeiçoamento na área da Música, nomeadamente cursos de piano e de direcção coral. 
 



32 – () 
 
33 – () 
 
34 – () 
 
35 – Frequência de Mestrado (início em Outubro de 2006, Universidade do Minho) 
 
36 – () 
 
37 – () 
 
38 – () 
 
39 – () 
 
40 – Especialização em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro) e “estou a tirar um Doutoramento em Didáctica das Ciências, na Universidade de Aveiro, desde 
Janeiro de 2006”. 
 
41 – Frequentei o Curso de Formação Especializada em Educação em Ciências no 1.º CEB (na Universidade de Aveiro) e encontro-me a concluir o 2.º ano do Curso de 
Mestrado em Educação em Ciências no 1.º CEB (Universidade de Aveiro). 
 
42 – Frequência de “Oficinas de Formação” do modelo pedagógico do MEM e do “estágio”, cujas acções foram creditadas. 
 
43 – () 
 
44 – () 
 
45 – Formação/workshops em teatro/expressão dramática; programa ERASMUS… 
 
46 – Estou a preparar a dissertação de mestrado. 
 
47 – Pós-graduação (noutra instituição portuguesa). 



 
48 – () 
 
49 – () 
 
50 – () 
 
51 – () 
 
52 – () 
 
53 – Frequência de curso de formação em Língua Gestual Portuguesa – Associação de Surdos do Porto. 
 
54 – () 
 
55 – Estou neste momento a terminar o Mestrado em Educação em Línguas no 1.º CEB, Universidade de Aveiro. 
 
56 – () 
 
57 – Curso de Língua Inglesa, num instituto de línguas. Outros cursos de carácter pessoal: informático e de contabilidade. 
 
58 – () 
 
59 – Formação especializada em TIC. 
 
60 – Parte Curricular do Mestrado em Ensino das Ciências no 1.º Ciclo do Ensino Básico, Universidade de Aveiro. 
 
61 – () 
 
62 – Frequento o Conservatório de Música do Porto (flauta transversal); fiz o curso de catequese (iniciação); frequentei um curso de ciências – formação contínua. 
 
63 – Curso de Informática na Óptica de Utilizador. 
 



64 – () 
 
65 – Pós-graduação em Supervisão (de média duração), na Universidade de Aveiro, 1.º ano do Mestrado em Supervisão, Universidade de Aveiro 
 
66 – Especialização em Ensino Especial (outra instituição portuguesa) 
 
67 – () 
 
68 – Frequência de mestrado na Universidade de Aveiro. 
 
69 – Frequência e conclusão do curso complementar de música. 
 
70 – () 
 
71 – Mestrado em Logopedia (Instituto Superior Estudos Psicológicos, Espanha); Curso de Língua Gestual Portuguesa; Curso de Formação Básica de Socorrismo e 
assistência médica.  
 
72 – () 
 
73 – () 
 
74 – Frequência do 2.º Ano de Mestrado (pós-graduação), noutra instituição. 
 
75 – () 
 
76 – Frequência do Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia, na Universidade Aberta 
 
77 – () 
 
78 – Curso de Pós-Graduação em Filosofia-Bioética 
 
79 – () 
 



80 – Curso de Língua Gestual 
 
81 – () 
 
82 – () 
 
83 – Curso de especialização em Ensino Especial; curso de especialização em áreas não dominadas. 
 
84 – () 
 
85 – Curso de Educação Musical 
 
86 – () 
 
87 – () 
 
88 – () 
 
89 – Como elementos relevantes para a caracterização do meu perfil académico, considero a frequência constante em acções de formação e principalmente a frequência de 
uma especialização ou pós-graduação. 
 
90 – Curso de informática na óptica do utilizador – Word, Excel, PowerPoint, coreldraw, photoshop… 
 
91 – () 
 
92 – () 
 
93 – Para a caracterização do meu perfil académico considero relevante a frequência de cursos de especialização e mais tarde o mestrado. 
 
94 – () 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Categoria  Subcategoria  Indicadores Evidências  

 
Percurso 
profissional 
 
Actividades 
desenvolvidas 

Monitoria (44) 

ATL 
OTL 
Centros de estudos 
CERCI 
Explicações 
Projectos (protocolados 
com escolas do 1.º CEB) 
Campos de férias 
Apoio à docência 
Animação sociocultural 

1 - Monitora/apoio à docência (…) 
3 - Monitora de colónia de férias.  
5 - Monitora de campos de férias.  
10 - Monitora na Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola (CRIE – Universidade de Aveiro) 
11 - Monitora num centro de estudos  
12 - Dar explicações dentro da minha área em centro de estudos. 
14 - Monitor do PAUIE (programa de acompanhamento e utilização da Internet nas escolas – Universidade de Aveiro)  
16 - Trabalhei com Jovens com deficiência (CERCI, monitora) e fui monitora de ensino das novas tecnologias no ensino 
básico do 1.º CEB (PAUIE – Universidade de Aveiro)  
17 - Monitora num museu da rede “Ciência Viva” – Fábrica da Ciência Viva, Aveiro 
24 - Explicadora num ATL  
25 - Monitora de ATL em várias escolas primárias  
26 - Monitora do Programa Internet EB1, na Universidade de Aveiro  
27 - Monitora no Programa Internet@EB1 e CBTIC@EB1, pela Universidade de Aveiro  
28 - Monitor de ATL e animador sócio-cultural  
30 - Fui monitora de informática com crianças do 1.º CEB (Pauie, Universidade de Aveiro, 2005)  
31 - No meu trajecto profissional já fui “monitora” num ATL, com crianças do 1.º ao 4.º ano de escolaridade  
32 - Monitora de ATL  
33 - Monitora PAUIE, Universidade de Aveiro  
38 - Monitora em campos de férias e monitora/animadora num projecto de promoção da leitura e da escrita no 1.º CEB.  
39 - Animadora num ATL.  
40 - Acompanhamento ao Estudo num ATL. 
41 - Dei explicações, em regime de voluntariado, a crianças do Bairro de Santiago, durante três anos.  
45 - Monitora na Fábrica Ciência Viva (Aveiro, 2004/05)  
48 - Monitora de actividades num Centro de Ciência Viva (Aveiro).  
50 - Monitora.  
51 - Monitora do programa de acompanhamento de utilização educativa da Internet nas escolas públicas do 1.º CEB.  
52 - Monitora no programa PAUIE – 2005, pela Universidade de Aveiro. 
54 - Fui monitora de ATL durante seis meses depois do término do curso.  
55 - Monitora num OTL  
57 - Monitor no campo de férias da Bissaya Barreto e de orientação de crianças na montanha, na Marbra-Summer Camp e 
monitor no Centro de Ciência em Aveiro (2004/2005)  
60 - Monitora Fábrica Ciência Viva (Aveiro), em regime de destacamento  
62 - Monitora de Expressão Musical  
69 - Monitor do projecto CBTIC em 2005/06 e 06, contratado pela Universidade de Aveiro.  
72 - Monitora “pauie” (Universidade de Aveiro)  
73 - Monitora em campos de férias e explicadora em dois centros de estudo  
74 - Monitor de uma exposição interactiva (Universidade de Aveiro)  
77 - Monitora do projecto da Universidade de Aveiro (CBTIC)  
80 - Monitora de tecnologias da informação e comunicação no 1.º CEB (Universidade de Aveiro)  

Comentário: Educar para o 
voluntariado, congresso Aveiro 
07, Lucília e Ana Paula Pedro 



81 - Monitora de tecnologias da informação e comunicação no 1.º CEB (Universidade de Aveiro)  
86 - Sou monitora de informática na Aveiro Digital.  
87 - Monitora TIC (Universidade de Aveiro)  
89 - No meu trajecto profissional já exerci a função de monitora de uma exposição interactiva  
93 - Fui monitora de ATL no Jardim-de-infância de Aveiro  
83 - Técnica profissional de animação social  

Investigação (6) 

 33 - Contrato com a Universidade de Aveiro, como bolseiro de investigação (Internet nas escolas)  
35 - Bolseira de Investigação, num projecto na Universidade de Aveiro.  
55 - Bolseira de investigação no Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa, Universidade de Aveiro.  
59 - Bolseiro de Investigação (Internet nas Escolas)  
88 - Bolseiro de investigação à investigação científica  
76 - Bolseiro de Investigação Científica (Universidade de Aveiro)  

Professores de Música 
85 - Professor de Música 
25 - Professora de piano  
31 - Dou aulas de música (preparatório, piano) a crianças de variadas idades  
62 - Professora de flauta transversal  

Professores de 
Actividades de 
Enriquecimento Curricular 

28 - Professor de estudo acompanhado  
78 - Professor nas Actividades de Enriquecimento Curricular  
83 - Professora de Estudo Acompanhado e Expressão Artística  
 

Docência (9) 

Professores do 1.º CEB 
93 - Desenvolvi actividades como Professora do Ensino Básico, em São Tomé e Príncipe  
71 - Professora colégio particular – 5 anos  

Formação (3) Formadores 
73 - Formadora na área de informática  
76 - Formador de professores na área das TIC. 
63 - Formadora na Educação de Adultos.  

 

Outras (4) 
 3 - Treinadora de Basquetebol 

9 - Membro de uma Associação Desportiva Recreativa e Cultural.  
24 – Vendedora e operária fabril  
62 - Catequista  

Organização/gestão 
escolar (6) 

 4 - Coordenadora de escola 
36 - Vice-Presidente do Agrupamento de Escolas.  
40 - Directora pedagógica de um ATL  
45 - Representante da EB1 da Igreja Velha  
76 - Coordenador do projecto PLATIC 2005, na Direcção de Serviços de Tecnologias Educativas na RAM  
78 - Fazer parte da direcção (subdirectora)  

Percurso 
profissional 
 
Funções e/ou 
cargos 
desempenhados 

Equipas/grupos de 
trabalho (6) 

 13 - Membro de equipas didácticas (ciência viva e matemática).  
30 - Integrei vários grupos de trabalho no Agrupamento onde leccionei, a fim de criar e/ou adaptar materiais didácticos.  
42 - Membro de um grupo cooperativo, onde se desenvolveu materiais pedagógicos para a área de Língua Portuguesa.  
57 - Equipa de actividades do Centro de Fé e Cultura. 



89 - Colaborei numa equipa como produtora de conteúdos de Língua Portuguesa, numa plataforma digital.  
74 - Integrei um grupo como “construtor” de uma plataforma educativa na rede web. 

 

Supervisão de 
estágios (1) 

 67 - Professora cooperante, da Universidade de Aveiro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transcrição das respostas 
 
Q. 5.2 – Outros elementos do trajecto profissional 
 
 
1 – Monitora/apoio à docência (Fev 2005 – Jul 2005) 
 
2 – Nenhuma. 
 
3 – Treinadora de Basquetebol e monitora de colónia de férias. 
 
4 – Coordenadora de escola, colaboradora na construção do projecto educativo do agrupamento. 
 
5 – Monitora de campos de férias. 
 
6 – () 
 
7 – () 
 
8 – () 
 
9 – Membro de uma Associação Desportiva Recreativa e Cultural. 
 
10 – Monitora na Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola (CRIE – Universidade de Aveiro) – 2005, 2006 
 
11 – Monitora num centro de estudos. 
 
12 – Dar explicações dentro da minha área em centro de estudos. 
 
13 – Membro de equipas didácticas (ciência viva e matemática). 
 
14 – Monitor do PAUIE (programa de acompanhamento e utilização da internet nas escolas – Universidade de Aveiro) – 2005 
 
15 – () 
 
16 – Trabalhei com Jovens com deficiência (CERCI, monitora) e monitora de ensino das novas tecnologias no ensino básico do 1.º CEB (PAUIE – Universidade de Aveiro) – 2005 
 
17 – Monitora num museu da rede “Ciência Viva” – Fábrica da Ciência Viva, Aveiro – 2004/2005 



 
18 – () 
 
19 – () 
 
20 – () 
 
21 – () 
 
22 – () 
 
23 – () 
 
24 – Explicadora num ATL, vendedora, operária fabril. 
 
25 – Monitora de ATL em várias escolas primárias e professora de piano, bem como pianista acompanhante de instrumentistas vários. 
 
26 – Monitora do Programa Internet EB1, na Universidade de Aveiro. 
 
27 – Monitora no Programa Internet@EB1 e CBTIC@EB1, pela Universidade de Aveiro 
 
28 – Monitor de ATL, animador sócio-cultural, professor de estudo acompanhado 
 
29 – () 
 
30 – Fui monitora de informática com crianças do 1.º CEB (Pauie, Universidade de Aveiro, 2005) e integrei vários grupos de trabalho no Agrupamento onde leccionei, a fim de criar 
e/ou adaptar materiais didácticos. 
 
31 – No meu trajecto profissional já fui “monitora” num ATL, com crianças do 1.º ao 4.º ano de escolaridade e também dou aulas de música (preparatório, piano) a crianças de 
variadas idades, pois apesar de não ter uma formação académica concluída na área da Música, possuo habilitações para o cargo supra-citado. 
 
32 – Monitora de ATL 
 
33 – Contrato com a Universidade de Aveiro, como bolseiro de investigação no âmbito do programa de acompanhamento do uso da internet nas escolas do 1.º CEB (09/2003 a 
07/2004); contrato com a Universidade de Aveiro como prestadora de serviços no âmbito do programa j 
 
34 – () 
 



35 – Bolseira de Investigação, num projecto na Universidade de Aveiro. 
 
36 – Vice-Presidente do Agrupamento de Escolas. 
 
37 – () 
 
38 – Monitora em campos de férias; monitora/animadora num projecto de promoção da leitura e da escrita no 1.º CEB. 
 
39 – Animadora num ATL. 
 
40 – Directora pedagógica de um ATL e Professora de Acompanhamento ao Estudo num ATL. 
 
41 – Dei explicações, em regime de voluntariado, a crianças do Bairro de Santiago, durante três anos. 
 
42 – Membro de um grupo cooperativo, onde se desenvolveu materiais pedagógicos para a área de Língua Portuguesa. Frequência regular em sessões onde professores 
apresentam a sua dinâmica de trabalho. 
 
43 – () 
 
44 – () 
 
45 – Monitora na Fábrica Ciência Viva (Aveiro, 2004/05); representante da EB1 da Igreja Velha, na Equipa de Organização e Desenvolvimento do Currículo, do 3.º ano de 
escolaridade. 
 
46 – () 
 
47 – () 
 
48 – Monitora de actividades num Centro de Ciência Viva (Aveiro). 
 
49 – () 
 
50 – Monitora. 
 
51 – Monitora do programa de acompanhamento de utilização educativa da internet nas escolas públicas do 1.º CEB. 
 
52 – Monitora no programa PAUIE – 2005, pela Universidade de Aveiro. 
 



53 – () 
 
54 – Penso que não é relevante, mas fui monitora de ATL durante seis meses depois do término do curso. 
 
55 – Monitora num OTL e bolseira de investigação no Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa, Universidade de Aveiro. 
 
56 – () 
 
57 – Monitor no campo de férias da Bissaya Barreto; Especialista de Montanha e orientação de crianças na montanha, na Marbra-Summer Camp, na Suiça. Várias experiências na 
equipa de actividades do Centro de Fé e Cultura (Aveiro), monitor no Centro de Ciência em Aveiro (2004/2005) 
 
58 – () 
 
59 – Bolseiro de Investigação (Internet nas Escolas) 
 
60 – Monitora Fábrica Ciência Viva (Aveiro), em regime de destacamento, ano lectivo 2005/2006 
 
61 – () 
 
62 – Monitora de Expressão Musical; catequista; professora de flauta transversal; flautista num coro. 
 
63 – Formadora na Educação de Adultos. 
 
64 – () 
 
65 – () 
 
66 – () 
 
67 – Professora cooperante, da Universidade de Aveiro. 
 
68 – Bolseiro de investigação à investigação científica.  
 
69 – Monitor do projecto CBTIC em 2005/06 e 06, contratado pela Universidade de Aveiro. 
 
70 – () 
 
71 – Professora colégio particular – 5 anos e ensino público – 1 ano. 



 
72 – Monitora “pauie” (Universidade de Aveiro) 
 
73 – Monitora em campos de férias; formadora na área de informática; explicadora em dois centros de estudo 
 
74 – Monitor de uma exposição interactiva (Universidade de Aveiro), “construtor” de uma plataforma educativa na rede web 
 
75 – () 
 
76 – Bolseiro de Investigação Científica (Universidade de Aveiro); coordenador do projecto PLATIC 2005, na Direcção de Serviços de Tecnologias Educativas na RAM; formador de 
professores na área das TIC. 
 
77 – Monitora do projecto da Universidade de Aveiro (CBTIC) 
 
78 – Professor nas Actividades de Enriquecimento Curricular (Expressão e Educação Plástica, Estudo Acompanhado, Apoio Pedagógico), professor regular de uma turma desde o 
2.º ano até o 4.º ano de escolaridade. Hoje a exercer funções nas áreas das novas tecnologias de informação, estudo e biblioteca e ainda a fazer parte da direcção (subdirectora) 
 
79 – () 
 
80 – Monitora de tecnologias da informação e comunicação no 1.º CEB (Universidade de Aveiro) 
 
81 - Monitora de tecnologias da informação e comunicação no 1.º CEB (Universidade de Aveiro) 
 
82 – () 
 
83 – Professora-monitora de Estudo Acompanhado; professora-monitora de Expressão Artística; Técnica profissional de animação social (outra instituição portuguesa) 
 
84 – () 
 
85 – Professor de Música 
 
86 – Apesar de não ter anos de serviço, neste momento sou monitora de informática na Aveiro Digital. 
 
87 – Monitora TIC (Universidade de Aveiro) 
 
88 – () 
 



89 – No meu trajecto profissional já exerci a função de monitora de uma exposição interactiva e participei na construção de uma plataforma digital, como produtora de conteúdos de 
Língua Portuguesa. 
 
90 – () 
 
91 – () 
 
92 – () 
 
93 – Desenvolvi actividades como Professora do Ensino Básico, em São Tomé e Príncipe e fui monitora de ATL no Jardim-de-infância de Aveiro.  
 
94 – () 
 



 Evidências  
 
 
 
 
 
 
Aspectos positivos 
 
(39) 
 
 
 
 
 
- Desenvolvimento de 
competências pessoais e 
profissionais (base para o 
exercício da profissão) 
 
- Desenvolvimento da identidade 
profissional 
 
- Desenvolvimento de 
conhecimentos científicos e 
pedagógico-didácticos 
 
- Desenvolvimento de 
competências de investigação, 
de reflexão e de aprendizagem 
ao longo da vida 

1 – Concordo – Foram importantes porque me “dotaram” de ferramentas para fazer face às mudanças e para “aprender a aprender”, na medida de que cada 
contexto é um caso, cada aluno outro. Assim, e embora tendo consciência de que a Formação Inicial não nos pode preparar a cem por cento para a realidade da 
escola, penso que desenvolveu os skills necessários para um desempenho eficaz e adequado que, em interacção com a prática, se vão modificando e/ou 
ampliando. 
6 – Concordo – Foi essencial a Formação Inicial, porque a minha prática é fundamentada. Só acho que “soube a pouco”. Tenho consciência que muito faltou 
aprender… 
7 – Concordo – A minha Formação Inicial foi importante para o meu desempenho profissional. Como é evidente, não me ensinou tudo, mas dotou-me de 
competências para continuar a aprender. 
10 – Concordo – Acho que já respondi a esta pergunta mas repito que sem a formação teórica inicial seria difícil partir para o patamar que se seguiu. Essa 
formação é essencial nesta Licenciatura! 
11 – Concordo – Fornecem-nos competências fundamentais que servem de base ao nosso desempenho enquanto professores do 1.º CEB, competências 
posteriormente reforçadas na prática (adquiridas pela experiência). 
15 – Concordo – No desenvolvimento do meu trabalho na sala de aula sustento-me naturalmente em competências desenvolvidas na minha Formação 
Inicial, mas também em muitas outras que só desenvolvo na prática corrente. 
17 – Concordo – A Formação Inicial deve criar competências para a investigação, levantar hipóteses e procurar respostas para além, como é óbvio, de ter os 
conhecimentos necessários e cultura para a leccionação. 
19 – Concordo – Não somos tábuas rasas. No entanto, o nosso conhecimento, as nossas aptidões e capacidades necessitam de ser trabalhadas e desenvolvidas. 
Na Universidade de Aveiro aprendi e desenvolvi muitas competências que têm influenciado pela positiva a minha conduta e as minhas práticas lectivas. 
20 – Concordo – Naturalmente que o nosso desempenho profissional é sempre reflexo da nossa Formação Inicial. A experiência alarga-nos estas competências, 
mas a base de um bom desempenho assenta na Formação Inicial. 
22 – Concordo – O meu desempenho profissional baseia-se, fundamentalmente, nas competências que desenvolvi na Formação Inicial, uma vez que 
ainda possuo pouca experiência profissional. 
24 – Concordo – A formação inicial é importante para desenvolver as competências dos formandos, porque nos dá muita teoria sobre o que vamos encontrar e 
também nos dá a oportunidade de a pormos em prática. 
26 – Concordo – Concordo, porque na formação inicial adquiri as competências pessoais e profissionais que me levaram a um bom desempenho profissional, 
nomeadamente o de “saber agir” e reflectir acerca da Prática Pedagógica. Nesta fase, aprendi a ser uma professora reflexiva e atenta às necessidades 
individuais dos alunos.   
28 – Concordo – Apesar de subsistirem ainda algumas lacunas que tornam o professor menos eficaz. 
30 – Concordo – Apesar de alguns conteúdos estudados serem desnecessários, a minha formação foi bem orientada e dispôs um basto conjunto de 
informações/estratégias que me permitiram conhecer e compreender a função do professor.  
36 – Concordo – () 
37 – Concordo – Concordo, uma vez que se adquiriram conhecimentos e vivenciamos experiências novas, fundamentais na nossa formação. 
38 – Concordo – Algumas sim, outras não. Muitas vezes, e já enquanto professora de uma turma, fui confrontada com situações para as quais não estava 
preparada. Por exemplo, ao nível da avaliação final dos alunos. 
40 – Concordo – Concordo porque essas competências traduzem-se actualmente na forma como eu perspectivo a profissão docente e o exercício da 
mesma neste nível de ensino. 
44 – Concordo – Concordo embora depois na prática muita coisa é diferente e temos de as adaptar e investigar mais para nos podermos manter actualizados. 
48 – Concordo – Forneceram-me algumas bases com as quais pude jogar quando deparada com a realidade escolar. Acho, porém, que esta realidade é 
muito diferente daquela que nos fazem ver na Universidade e, infelizmente, para pior. 
52 – Concordo – A Formação Inicial é a principal responsável no desenvolvimento das competências para a actuação nas escolas do 1.º CEB. 



54 – Concordo – Concordo que desenvolvi competências que me ajudam a tentar ter um desempenho profissional eficaz, procurando meios e informação. Mas 
admito que senti muitas dificuldades e que tinha havido muitas lacunas na formação. 
58 – Concordo – Não considero que tenha adquirido todas as competências pessoais e profissionais necessárias, porém, as que adquiri, nomeadamente durante 
a Prática Pedagógica, foram e são importantes para um desempenho profissional eficaz. 
61 – Concordo – As competências pessoais e profissionais foram de extrema importância porque sem elas a minha acção no meio escolar teria sido 
desastrosa, uma vez que o meu conhecimento da realidade escolar era diminuto. 
62 – Concordo – Sim, concordo porque a Universidade de Aveiro fez-me crescer em vários aspectos, a nível pessoal quanto a definir objectivos e querer atingi-
los; a nível profissional porque aprendi a reflectir mais sobre as acções, observações, resultados; não desistir; mudar sempre que possível, necessário e 
vantajoso. 
63 – Concordo – Porque consegui entender muito bem o que era necessário para interagirmos com os alunos e que tipo de estratégias era necessário 
desenvolver. Devem continuar com os Seminários, porque foram uma mais valia para a nossa formação. 
64 – Concordo – Apesar das várias lacunas, sinto que desenvolvi as competências pessoais e profissionais sobre as quais desempenho as minhas funções, de 
forma eficaz. Os meus sucessos devem-se, sem dúvida, à minha formação inicial. 
68 – Concordo – Deram-nos as bases teóricas e práticas (embora com menos relevância) para actuarmos da melhor forma possível na prática. 
70 – Concordo – A Formação Inicial deu-me boas bases para que o meu desempenho profissional fosse eficaz, nomeadamente para a adaptação a situações 
escolares novas (por exemplo, trabalhar com três anos de escolaridade na mesma sala). 
71 – Concordo – () 
75 – Concordo – A Formação Inicial ajudou-me a desconstruir o conceito que eu tinha de professor – mais tradicionalista por ter sido aquele que vivenciei 
enquanto aluna – e sobretudo ajudou-me a ser um profissional reflexivo, sempre à procura de dar resposta às novas realidades pedagógicas. 
78 – Concordo – A Formação Inicial ensinou-me a ser uma eterna estudante, a reflectir sobre a minha prática pedagógica, a acreditar nas capacidades 
dos meus alunos… 
79 – Concordo – Deram algumas ferramentas de base para começar a trabalhar no terreno, as outras ferramentas irão sendo adquiridas ao longo da prática 
profissional. 
81 – Concordo – () 
82 – Concordo – Embora ache que é na prática sozinho que aprendemos e nos apercebemos que muitas das coisas aprendidas de nada nos servem, e que nos 
faltam algumas bases em determinadas matérias. 
83 – Concordo – A instituição formadora, através das disciplinas inseridas no plano de estudos, desenvolveu nos formandos, competências profissionais (saber 
estar, saber ser, saber fazer…). Alguns formadores, amigos (com o seu testemunho e mais), desenvolveram em nós competências pessoais. Obrigada! 
84 – Concordo – A Formação Inicial foi uma base. Sobre ela continuo a aprofundar, desenvolver, redefinir as competências pessoais e profissionais. 
85 – Concordo – Foram importantes, pois foram a base para o meu desempenho ao nível do 1.º CEB, servindo nomeadamente para me consciencializar que a 
Formação Inicial é apenas uma etapa para aprender sempre a aprender, a descobrir, a buscar… 
89 – Concordo – Ajudaram-me a ter consciência do que é ser professor e a adquirir competências que me permitem ser uma profissional reflexiva. 
90 – Concordo – Sem a Formação Inicial que tipo de professor seríamos? Por certo, imitávamos os professores que pelas nossas vidas foram passando. A 
Formação Inicial é um momento importante para estruturar parte da nossa identidade profissional. Foi importante, sem dúvida, para alicerçar o meu 
desempenho. 
91 – Concordo – Foram importantes, pois foram a base para o meu desempenho ao nível do 1.º CEB, servindo nomeadamente para me consciencializar que a 
Formação Inicial é apenas uma etapa importante para nos definirmos enquanto professores que queremos vir a ser. 
92 – Concordo – Foram importantes, pois foram a base para o meu desempenho, consciencializando-me para o facto da Formação Inicial ser apenas uma fase de 
estruturação da nossa maneira de ser professor. 
93 – Concordo – () 
 



Aspectos a repensar 
 
 
(40) 
 
 
- Natureza das disciplinas 
(preconiza-se uma maior ligação 
teoria/prática) 
 
- Determinados conteúdos 
teóricos 
 
- Destrezas didácticas 
específicas (conhecimento 
pedagógico de conteúdo) 
 
- Contacto mais alargado com as 
escolas 
 
- Competências de consultadoria 
  

2 – Concordo parcialmente – Não concordo por completo, pois como já referi, profissionalmente os alunos poderiam terminar o curso com bases mais 
importantes, em algumas disciplinas, para o futuro que vão encarar. 
3 – Concordo parcialmente – Enriquece pessoal e profissionalmente cada pessoa. 
4 – Concordo parcialmente – Como já referi anteriormente houve disciplinas que considerei pertinentes e importantes, tais como Biologia do Desenvolvimento, 
NEE e outras muito desajustadas como a Matemática, Biologia, etc. 
5 – Concordo parcialmente – O curso foi muito teórico. Falhou um contacto real com a escola. 
8 – Concordo parcialmente – Em relação às disciplinas com conteúdos teóricos, estas foram eficazes para um bom desempenho profissional, mas relativamente 
às disciplinas de didácticas, estas foram muito pouco esclarecedoras e às competências a nível administrativo não foram desenvolvidas durante a Formação 
Inicial. 
12 – Concordo parcialmente – Penso que temos algumas lacunas a nível de competências profissionais, essencialmente no ensino da Matemática e no ensino 
da Educação Física. 
13 – Concordo parcialmente – Devido às justificações anteriores: há conteúdos de muitas disciplinas que não interessam ao 1.º CEB. O tempo podia ser 
aproveitado para adequar estratégias de ensino e aprendizagem, como também conhecimentos de práticas para este nível de ensino. 
14 – Concordo parcialmente – Embora tenha desenvolvido muitas competências necessárias para a profissão, penso que algumas competências a nível 
prático (especialmente em sala de aula e contacto com as crianças), não foram suficientemente desenvolvidas, devido ao pouco tempo dado à Prática 
Pedagógica. 
18 – Concordo parcialmente – Penso que algumas das disciplinas eram muito teóricas, não nos dando bem a noção da realidade. 
21 – Concordo parcialmente – Acho que o que vivenciamos na universidade não nos dá a ideia exacta do que são algumas escolas do 1.º CEB 
(dificuldades que nos são apresentadas, instalações, material…). 
23 – Concordo parcialmente – Quando saí da Universidade estava bem preparada a nível científico, mas senti problemas a nível das didácticas. 
25 – Concordo parcialmente – Foram realmente importantes, todas as competências porque de todas retiro algo que me é útil no meu desempenho profissional, 
mas não como desempenho eficaz, porque tenho consciência que poderia ter desenvolvido ainda mais… 
27 – Concordo parcialmente – Penso que algumas competências pessoais e profissionais ficaram por desenvolver devido a vários factores (como por exemplo, 
pouco tempo de Prática Pedagógica, …) 
29 – Concordo parcialmente – As competências pessoais e profissionais que desenvolvi durante a minha Formação Inicial foram muitas e de grande 
importância. No entanto, profissionalmente, foram muito direccionadas para uma perspectiva teórica. 
31 – Concordo parcialmente – As competências pessoais e profissionais que desenvolvi durante a Formação Inicial foram importantes para o desempenho 
profissional, mas este não foi eficaz, pois só depois com a prática diária e mediante um processo reflexivo é que este (o desempenho profissional) se vai tornando 
eficaz. 
32 – Concordo parcialmente – () 
33 – Concordo parcialmente – As competências pessoais e profissionais foram satisfatórias apenas em algumas áreas dadas no 1.º CEB. Existem várias 
lacunas na formação (Língua Portuguesa e Matemática) que se traduzem numa dificuldade e obstáculo em muitos conteúdos em sala de aula. 
34 – Concordo parcialmente – Concordo parcialmente, visto que as competências referidas foram um “vislumbre” do que, num futuro de prática em escolas, 
iríamos realmente desenvolver. Porém, com o trabalho contínuo nas escolas, as competências que vamos desenvolvendo ultrapassam largamente as 
desenvolvidas na Formação Inicial. 
35 – Concordo parcialmente – Concordo, na medida em que sinto ter interiorizado essas competências e ter começado a desenvolvê-las. No entanto, houve 
situações em que o cansaço extremo e o esforço exigido não me proporcionaram o equilíbrio, a clareza e o tempo necessário à reflexão e desenvolvimento 
harmonioso. 
39 – Concordo parcialmente – Não posso dizer que concordo totalmente já que o curso não correspondeu às minhas expectativas. Volto a dizer que a teoria 
está a “asfixiar” a prática. A prática é fundamental. 
41 – Concordo parcialmente – A disciplina de Prática Pedagógica foi importante a esse nível (do desenvolvimento de competências pessoais e profissionais), 



pelo que deveria existir não só no 4.º ano, mas desde pelo menos o 2.º ano. As Didácticas também tiveram a sua importância, embora devessem ter sido mais 
direccionadas para a prática profissional, dando mais exemplos e situações concretas de como deveremos trabalhar os diversos conteúdos do currículo, 
de forma interessante e pertinente. 
42 – Concordo parcialmente – “Para o tempo que falta” não são suficientes. Tive de me apoiar em grupos de trabalho cooperativo para que estivesse mais 
preparada para lidar com as diferentes situações. Especialmente na Didáctica porque no curso não houve disciplinas “realmente” práticas e acabavam por ser 
demasiado abrangentes. 
43 – Concordo parcialmente – Muitas vezes senti que a Formação Inicial que estava a receber era incoerente face ao que estudava e acreditava para a 
educação em geral. Muita da formação da Universidade acaba por ser pouco válida e importante para a prática do dia-a-dia enquanto docente. Por exemplo, tive a 
oportunidade de estagiar na Escola da Ponte onde, em certa parte, pôs na gaveta todas as teorias da universidade. 
45 – Concordo parcialmente – Apesar de estarmos preparados profissionalmente, acho que ainda estamos um pouco “verdes” quando encaramos a realidade 
escola. Mas também é com os anos que começamos a ganhar “calo”. Esta profissão é uma aprendizagem e reflexão contínua. 
46 – Concordo parcialmente – Foi muito importante o que desenvolvi durante a formação inicial, mas o que realmente contribui todos os dias para o meu 
desempenho profissional é a prática nas escolas, as partilhas com os colegas. 
49 – Concordo parcialmente – Sem dúvida que desenvolvi competências, quer pessoais, quer profissionais durante a Formação Inicial; contudo para exercer um 
desempenho profissional eficaz, é necessário muito mais e principalmente o contacto e o conhecimento das realidades educativas das nossas escolas no 
campo prático e pedagógico sobre o campo burocrático. 
50 – Concordo parcialmente – As competências desenvolvidas durante a Formação Inicial foram importantes para um desempenho eficaz mas poderiam ter sido 
desenvolvidas outras competências também importantes na área do funcionamento interno de uma escola do 1.º CEB. 
53 – Concordo parcialmente – () 
55 – Concordo parcialmente – As competências que desenvolvi foram muito importantes para um desempenho profissional eficaz. Contudo, deveríamos ter ido 
para o terreno mais cedo para amadurecermos mais essas competências. 
56 – Concordo parcialmente – As competências pessoais e profissionais que desenvolvi foram importantes para um desempenho profissional quase eficaz, uma 
vez que algumas dessas competências são adquiridas com a prática. Penso que a Formação Inicial deveria dedicar mais tempo à Prática Pedagógica. 
57 – Concordo parcialmente – Concordo que a Formação nos tenha preparado essencialmente para criar mecanismos de reflexão e pesquisa, mas ao nível de 
estratégias de ensino e aprendizagem, ou não está ainda preparada ou não há tempo no extenso plano de estudos. 
59 – Concordo parcialmente – A Licenciatura constituiu a base, mas quando se chega ao terreno, a situação é muito diferente – estamos, por vezes, sozinhos, 
sem apoio – o que nos força a tomar atitudes e decisões que em nada têm a ver com aquilo que nos transmitem durante a formação. 
60 – Concordo parcialmente – As competências que desenvolvi na Formação Inicial foram muito importantes para um desempenho profissional eficaz, mas não 
foi o suficiente, principalmente em algumas áreas em que senti muitas lacunas. 
66 – Concordo parcialmente – Deveria, a meu ver, existir mais desenvolturas didácticas, para aí sim, nos sentirmos mais preparadas, a nível didáctico-
pedagógico, para uma maior diversificação de ensino, atendendo à individualidade de cada um. 
69 – Concordo parcialmente – Também é deveras importante a nossa experiência, vida e aquilo que acreditamos ser o nosso caminho, o nosso estilo de 
ensinagem. 
72 – Concordo parcialmente – Concordo que pessoalmente, algumas foram importantes, mas muitas tenho que procurar desenvolver durante a prática, isto no 
que diz respeito às profissionais, no que diz respeito às pessoais não foram muito promovidas, pelo contrário, no curso e o tipo de avaliação proporcionam 
um ambiente tão competitivo e cansativo que gera falta de partilha, tolerância, solidariedade entre os colegas, o que na prática se verifica importantíssimo. 
73 – Concordo parcialmente – As competências que adquirimos foram importantes, no entanto, faltou-nos tempo para aprofundarmos as competências ligadas 
à prática em sala de aula, isto é, a Prática Pedagógica não se deveria realizar apenas no 4.º ano do plano da Licenciatura. 
74 – Concordo parcialmente – Todas as competências adquiridas têm a sua importância, contudo o conceito “eficaz” nem sempre é objectivo. Do meu ponto de 
vista, mais e melhor poderá ser feito. 
76 – Concordo parcialmente – As competências que desenvolvi permitiram uma noção mais ampla dos métodos de ensino e a sua aplicação em contexto 



escolar, no entanto, tenho a sensação que muito mais ficou por aprender, por reflectir, por construir que poderia melhorar a minha prática profissional. 
86 – Concordo parcialmente – Não posso dizer que não foram importantes, mas penso que, acima de importantes, deviam ser significativas, o que nem sempre 
se verificou. Algumas competências foram mais marcantes, daí a necessidade de um reajustamento curricular. 
88 – Concordo parcialmente – Concordo parcialmente, uma vez que considerei deficiente as Didácticas da Língua Portuguesa e, sobretudo, da Matemática, bem 
como a das TIC que deveriam ser mais práticas e menos teoricistas. 
94 – Concordo parcialmente – Muitas das competências que desenvolvemos foram importantes para um bom desempenho, no entanto muitas outras 
competências essenciais para um bom desempenho profissional não foram sequer abordadas. 

 9 – Não Concordo – Para um bom desempenho é necessário implementar determinadas competências de acordo com as dificuldades que nos vão surgindo no 
dia-a-dia. 
16 – Não Concordo – Pouca prática, muita teoria. 
47 – Não Concordo – Se a base curricular é considerada negativa como me pode ajudar no meu desempenho? Temos que partir do ponto zero e aprender a 
aprender e também a ensinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Transcrição das respostas 
 
 
Q. 6.4. Justificação – Competências pessoais e profissionais desenvolvidas durante a FI foram importantes para o desempenho eficaz no 1.º CEB. 
 
 
1 – Concordo – Foram importantes porque me “dotaram” de ferramentas para fazer face às mudanças e para “aprender a aprender”, na medida de que cada contexto é um caso, 
cada aluno outro. Assim, e embora tendo consciência de que a Formação Inicial não nos pode preparar a cem por cento para a realidade da escola, penso que desenvolveu os skills 
necessários para um desempenho eficaz e adequado que, em interacção com a prática, se vão modificando e/ou ampliando. 
 
6 – Concordo – Foi essencial a Formação Inicial, porque a minha prática é fundamentada. Só acho que “soube a pouco”. Tenho consciência que muito faltou aprender… 
 
7 – Concordo – A minha Formação Inicial foi importante para o meu desempenho profissional. Como é evidente, não me ensinou tudo, mas dotou-me de competências para 
continuar a aprender. 
 
10 – Concordo – Acho que já respondi a esta pergunta mas repito que sem a formação teórica inicial seria difícil partir para o patamar que se seguiu. Essa formação é essencial 
nesta Licenciatura! 
 
11 – Concordo – Fornecem-nos competências fundamentais que servem de base ao nosso desempenho enquanto professores do 1.º CEB, competências posteriormente 
reforçadas na prática (adquiridas pela experiência). 
 
15 – Concordo – No desenvolvimento do meu trabalho na sala de aula sustento-me naturalmente em competências desenvolvidas na minha Formação Inicial, mas também em 
muitas outras que só desenvolvo na prática corrente. 
 
17 – Concordo – A Formação Inicial deve criar competências para a investigação, levantar hipóteses e procurar respostas para além, como é óbvio, de ter os conhecimentos 
necessários e cultura para a leccionação. 
 
19 – Concordo – Não somos tábuas rasas. No entanto, o nosso conhecimento, as nossas aptidões e capacidades necessitam de ser trabalhadas e desenvolvidas. Na Universidade 
de Aveiro aprendi e desenvolvi muitas competências que têm influenciado pela positiva a minha conduta e as minhas práticas lectivas. 
 
20 – Concordo – Naturalmente que o nosso desempenho profissional é sempre reflexo da nossa Formação Inicial. A experiência alarga-nos estas competências, mas a base de um 
bom desempenho assenta na Formação Inicial. 
 
22 – Concordo – O meu desempenho profissional baseia-se, fundamentalmente, nas competências que desenvolvi na Formação Inicial, uma vez que ainda possuo pouca 
experiência profissional. 
 



24 – Concordo – A formação inicial é importante para desenvolver as competências dos formandos, porque nos dá muita teoria sobre o que vamos encontrar e também nos dá a 
oportunidade de a pormos em prática. 
 
26 – Concordo – Concordo, porque na formação inicial adquiri as competências pessoais e profissionais que me levaram a um bom desempenho profissional, nomeadamente o de 
“saber agir” e reflectir acerca da Prática Pedagógica. Nesta fase, aprendi a ser uma professora reflexiva e atenta às necessidades individuais dos alunos.   
 
28 – Concordo – Apesar de subsistirem ainda algumas lacunas que tornam o professor menos eficaz. 
 
30 – Concordo – Apesar de alguns conteúdos estudados serem desnecessários, a minha formação foi bem orientada e dispôs um basto conjunto de informações/estratégias que 
me permitiram conhecer e compreender a função do professor.  
 
36 – Concordo – () 
 
37 – Concordo – Concordo, uma vez que se adquiriram conhecimentos e vivenciamos experiências novas, fundamentais na nossa formação. 
 
38 – Concordo – Algumas sim, outras não. Muitas vezes, e já enquanto professora de uma turma, fui confrontada com situações para as quais não estava preparada. Por exemplo, 
ao nível da avaliação final dos alunos. 
 
40 – Concordo – Concordo porque essas competências traduzem-se actualmente na forma como eu perspectivo a profissão docente e o exercício da mesma neste nível de ensino. 
 
44 – Concordo – Concordo embora depois na prática muita coisa é diferente e temos de as adaptar e investigar mais para nos podermos manter actualizados. . 
 
48 – Concordo – Forneceram-me algumas bases com as quais pude jogar quando deparada com a realidade escolar. Acho, porém, que esta realidade é muito diferente daquela 
que nos fazem ver na Universidade e, infelizmente, para pior. 
 
52 – Concordo – A Formação Inicial é a principal responsável no desenvolvimento das competências para a actuação nas escolas do 1.º CEB. 
 
54 – Concordo – Concordo que desenvolvi competências que me ajudam a tentar ter um desempenho profissional eficaz, procurando meios e informação. Mas admito que senti 
muitas dificuldades e que tinha havido muitas lacunas na formação. 
 
58 – Concordo – Não considero que tenha adquirido todas as competências pessoais e profissionais necessárias, porém, as que adquiri, nomeadamente durante a Prática 
Pedagógica, foram e são importantes para um desempenho profissional eficaz. 
 
61 – Concordo – As competências pessoais e profissionais foram de extrema importância porque sem elas a minha acção no meio escolar teria sido desastrosa, uma vez que o 
meu conhecimento da realidade escolar era diminuto. 
 
62 – Concordo – Sim, concordo porque a Universidade de Aveiro fez-me crescer em vários aspectos, a nível pessoal quanto a definir objectivos e querer atingi-los; a nível 
profissional porque aprendi a reflectir mais sobre as acções, observações, resultados; não desistir; mudar sempre que possível, necessário e vantajoso. 



 
63 – Concordo – Porque consegui entender muito bem o que era necessário para interagirmos com os alunos e que tipo de estratégias era necessário desenvolver. Devem 
continuar com os Seminários, porque foram uma mais valia para a nossa formação. 
 
64 – Concordo – Apesar das várias lacunas, sinto que desenvolvi as competências pessoais e profissionais sobre as quais desempenho as minhas funções, de forma eficaz. Os 
meus sucessos devem-se, sem dúvida, à minha formação inicial. 
 
68 – Concordo – Deram-nos as bases teóricas e práticas (embora com menos relevância) para actuarmos da melhor forma possível na prática. 
 
70 – Concordo – A Formação Inicial deu-me boas bases para que o meu desempenho profissional fosse eficaz, nomeadamente para a adaptação a situações escolares novas (por 
exemplo, trabalhar com três anos de escolaridade na mesma sala). 
 
71 – Concordo – () 
 
75 – Concordo – A Formação Inicial ajudou-me a desconstruir o conceito que eu tinha de professor – mais tradicionalista por ter sido aquele que vivenciei enquanto aluna – e 
sobretudo ajudou-me a ser um profissional reflexivo, sempre à procura de dar resposta às novas realidades pedagógicas. 
 
78 – Concordo – A Formação Inicial ensinou-me a ser uma eterna estudante, a reflectir sobre a minha prática pedagógica, a acreditar nas capacidades dos meus alunos… 
 
79 – Concordo – Deram algumas ferramentas de base para começar a trabalhar no terreno, as outras ferramentas irão sendo adquiridas ao longo da prática profissional. 
 
81 – Concordo – () 
 
82 – Concordo – Embora ache que é na prática sozinho que aprendemos e nos apercebemos que muitas das coisas aprendidas de nada nos servem, e que nos faltam algumas 
bases em determinadas matérias. 
 
83 – Concordo – A instituição formadora, através das disciplinas inseridas no plano de estudos, desenvolveu nos formandos, competências profissionais (saber estar, saber ser, 
saber fazer…). Alguns formadores, amigos (com o seu testemunho e mais), desenvolveram em nós competências pessoais. Obrigada! 
 
84 – Concordo – A Formação Inicial foi uma base. Sobre ela continuo a aprofundar, desenvolver, redefinir as competências pessoais e profissionais. 
 
85 – Concordo – Foram importantes, pois foram a base para o meu desempenho ao nível do 1.º CEB, servindo nomeadamente para me consciencializar que a Formação Inicial é 
apenas uma etapa para aprender sempre a aprender, a descobrir, a buscar… 
 
89 – Concordo – Ajudaram-me a ter consciência do que é ser professor e a adquirir competências que me permitem ser uma profissional reflexiva. 
 
90 – Concordo – Sem a Formação Inicial que tipo de professor seríamos? Por certo, imitávamos os professores que pelas nossas vidas foram passando. A Formação Inicial é um 
momento importante para estruturar parte da nossa identidade profissional. Foi importante, sem dúvida, para alicerçar o meu desempenho. 



 
91 – Concordo – Foram importantes, pois foram a base para o meu desempenho ao nível do 1.º CEB, servindo nomeadamente para me consciencializar que a Formação Inicial é 
apenas uma etapa importante para nos definirmos enquanto professores que queremos vir a ser. 
 
92 – Concordo – Foram importantes, pois foram a base para o meu desempenho, consciencializando-me para o facto da Formação Inicial ser apenas uma fase de estruturação da 
nossa maneira de ser professor. 
 
93 – Concordo – () 
 
2 – Concordo parcialmente – Não concordo por completo, pois como já referi, profissionalmente os alunos poderiam terminar o curso com bases mais importantes, em algumas 
disciplinas, para o futuro que vão encarar. 
 
3 – Concordo parcialmente – Enriquece pessoal e profissionalmente cada pessoa. 
 
4 – Concordo parcialmente – Como já referi anteriormente houve disciplinas que considerei pertinentes e importantes, tais como Biologia do Desenvolvimento, NEE e outras muito 
desajustadas como a Matemática, Biologia, etc. 
 
5 – Concordo parcialmente – O curso foi muito teórico. Falhou um contacto real com a escola. 
 
8 – Concordo parcialmente – Em relação às disciplinas com conteúdos teóricos, estas foram eficazes para um bom desempenho profissional, mas relativamente às disciplinas de 
didácticas, estas foram muito pouco esclarecedoras e às competências a nível administrativo não foram desenvolvidas durante a Formação Inicial. 
 
12 – Concordo parcialmente – Penso que temos algumas lacunas a nível de competências profissionais, essencialmente no ensino da Matemática e no ensino da Educação Física. 
 
13 – Concordo parcialmente – Devido às justificações anteriores: há conteúdos de muitas disciplinas que não interessam ao 1.º CEB. O tempo podia ser aproveitado para adequar 
estratégias de ensino e aprendizagem, como também conhecimentos de práticas para este nível de ensino. 
 
14 – Concordo parcialmente – Embora tenha desenvolvido muitas competências necessárias para a profissão, penso que algumas competências a nível prático (especialmente em 
sala de aula e contacto com as crianças), não foram suficientemente desenvolvidas, devido ao pouco tempo dado à Prática Pedagógica. 
 
 
18 – Concordo parcialmente – Penso que algumas das disciplinas eram muito teóricas, não nos dando bem a noção da realidade. 
 
21 – Concordo parcialmente – Acho que o que vivenciamos na universidade não nos dá a ideia exacta do que são algumas escolas do 1.º CEB (dificuldades que nos são 
apresentadas, instalações, material…). 
 
23 – Concordo parcialmente – Quando saí da Universidade estava bem preparada a nível científico, mas senti problemas a nível das didácticas. 
 



25 – Concordo parcialmente – Foram realmente importantes, todas as competências porque de todas retiro algo que me é útil no meu desempenho profissional, mas não como 
desempenho eficaz, porque tenho consciência que poderia ter desenvolvido ainda mais… 
 
27 – Concordo parcialmente – Penso que algumas competências pessoais e profissionais ficaram por desenvolver devido a vários factores (como por exemplo, pouco tempo de 
Prática Pedagógica, …) 
 
29 – Concordo parcialmente – As competências pessoais e profissionais que desenvolvi durante a minha Formação Inicial foram muitas e de grande importância. No entanto, 
profissionalmente, foram muito direccionadas para uma perspectiva teórica. 
 
31 – Concordo parcialmente – As competências pessoais e profissionais que desenvolvi durante a Formação Inicial foram importantes para o desempenho profissional, mas este 
não foi eficaz, pois só depois com a prática diária e mediante um processo reflexivo é que este (o desempenho profissional) se vai tornando eficaz. 
 
32 – Concordo parcialmente – () 
 
33 – Concordo parcialmente – As competências pessoais e profissionais foram satisfatórias apenas em algumas áreas dadas no 1.º CEB. Existem várias lacunas na formação 
(Língua Portuguesa e Matemática) que se traduzem numa dificuldade e obstáculo em muitos conteúdos em sala de aula. 
 
34 – Concordo parcialmente – Concordo parcialmente, visto que as competências referidas foram um “vislumbre” do que, num futuro de prática em escolas, iríamos realmente 
desenvolver. Porém, com o trabalho contínuo nas escolas, as competências que vamos desenvolvendo ultrapassam largamente as desenvolvidas na Formação Inicial. 
 
35 – Concordo parcialmente – Concordo, na medida em que sinto ter interiorizado essas competências e ter começado a desenvolvê-las. No entanto, houve situações em que o 
cansaço extremo e o esforço exigido não me proporcionaram o equilíbrio, a clareza e o tempo necessário à reflexão e desenvolvimento harmonioso. 
 
39 – Concordo parcialmente – Não posso dizer que concordo totalmente já que o curso não correspondem às minhas expectativas. Volto a dizer que a teoria está a “asfixiar” a 
prática. A prática é fundamental. 
 
41 – Concordo parcialmente – A disciplina de Prática Pedagógica foi importante a esse nível (do desenvolvimento de competências pessoais e profissionais), pelo que deveria 
existir não só no 4.º ano, mas desde pelo menos o 2.º ano. As Didácticas também tiveram a sua importância, embora devessem ter sido mais direccionadas para a prática 
profissional, dando mais exemplos e situações concretas de como deveremos trabalhar os diversos conteúdos do currículo, de forma interessante e pertinente. 
 
42 – Concordo parcialmente – “Para o tempo que falta” não são suficientes. Tive de me apoiar em grupos de trabalho cooperativo para que estivesse mais preparada para lidar 
com as diferentes situações. Especialmente na Didáctica porque no curso não houve disciplinas “realmente” práticas e acabavam por ser demasiado abrangentes. 
 
43 – Concordo parcialmente – Muitas vezes senti que a Formação Inicial que estava a receber era incoerente face ao que estudava e acreditava para a educação em geral. Muita 
da formação da Universidade acaba por ser pouco válida e importante para a prática do dia-a-dia enquanto docente. Por exemplo, tive a oportunidade de estagiar na Escola da 
Ponte onde, em certa parte, pôs na gaveta todas as teorias da universidade. 
 



45 – Concordo parcialmente – Apesar de estarmos preparados profissionalmente, acho que ainda estamos um pouco “verdes” quando encaramos a realidade escola. Mas também 
é com os anos que começamos a ganhar “calo”. Esta profissão é uma aprendizagem e reflexão contínua. 
 
46 – Concordo parcialmente – Foi muito importante o que desenvolvi durante a formação inicial, mas o que realmente contribui todos os dias para o meu desempenho profissional 
é a prática nas escolas, as partilhas com os colegas. 
 
49 – Concordo parcialmente – Sem dúvida que desenvolvi competências, quer pessoais, quer profissionais durante a Formação Inicial; contudo para exercer um desempenho 
profissional eficaz, é necessário muito mais e principalmente o contacto e o conhecimento das realidades educativas das nossas escolas no campo prático e pedagógico sobre o 
campo burocrático. 
 
50 – Concordo parcialmente – As competências desenvolvidas durante a Formação Inicial foram importantes para um desempenho eficaz mas poderiam ter sido desenvolvidas 
outras competências também importantes na área do funcionamento interno de uma escola do 1.º CEB. 
 
53 – Concordo parcialmente – () 
 
55 – Concordo parcialmente – As competências que desenvolvi foram muito importantes para um desempenho profissional eficaz. Contudo, deveríamos ter ido para o terreno mais 
cedo para amadurecermos mais essas competências. 
 
56 – Concordo parcialmente – As competências pessoais e profissionais que desenvolvi foram importantes para um desempenho profissional quase eficaz, uma vez que algumas 
dessas competências são adquiridas com a prática. Penso que a Formação Inicial deveria dedicar mais tempo à Prática Pedagógica. 
 
57 – Concordo parcialmente – Concordo que a Formação nos tenha preparado essencialmente para criar mecanismos de reflexão e pesquisa, mas ao nível de estratégias de 
ensino e aprendizagem, ou não está ainda preparada ou não há tempo no extenso plano de estudos. 
 
59 – Concordo parcialmente – A Licenciatura constituiu a base, mas quando se chega ao terreno, a situação é muito diferente – estamos, por vezes, sozinhos, sem apoio – o que 
nos força a tomar atitudes e decisões que em nada têm a ver com aquilo que nos transmitem durante a formação. 
 
60 – Concordo parcialmente – As competências que desenvolvi na Formação Inicial foram muito importantes para um desempenho profissional eficaz, mas não foi o suficiente, 
principalmente em algumas áreas em que senti muitas lacunas. 
 
66 – Concordo parcialmente – Deveria, a meu ver, existir mais desenvolturas didácticas, para aí sim, nos sentirmos mais preparadas, a nível didáctico-pedagógico, para uma maior 
diversificação de ensino, atendendo à individualidade de cada um. 
 
69 – Concordo parcialmente – Também é deveras importante a nossa experiência, vida e aquilo que acreditamos ser o nosso caminho, o nosso estilo de ensinagem. 
 
72 – Concordo parcialmente – Concordo que pessoalmente, algumas foram importantes, mas muitas tenho que procurar desenvolver durante a prática, isto no que diz respeito às 
profissionais, no que diz respeito às pessoais não foram muito promovidas, pelo contrário, no curso e o tipo de avaliação proporcionam um ambiente tão competitivo e cansativo que 
gera falta de partilha, tolerância, solidariedade entre os colegas, o que na prática se verifica importantíssimo. 



 
73 – Concordo parcialmente – As competências que adquirimos foram importantes, no entanto, faltou-nos tempo para aprofundarmos as competências ligadas à prática em sala de 
aula, isto é, a Prática Pedagógica não se deveria realizar apenas no 4.º ano do plano da Licenciatura. 
 
74 – Concordo parcialmente – Todas as competências adquiridas têm a sua importância, contudo o conceito “eficaz” nem sempre é objectivo. Do meu ponto de vista, mais e 
melhor poderá ser feito. 
 
76 – Concordo parcialmente – As competências que desenvolvi permitiram uma noção mais ampla dos métodos de ensino e a sua aplicação em contexto escolar, no entanto, 
tenho a sensação que muito mais ficou por aprender, por reflectir, por construir que poderia melhorar a minha prática profissional. 
 
86 – Concordo parcialmente – Não posso dizer que não foram importantes, mas penso que, acima de importantes, deviam ser significativas, o que nem sempre se verificou. 
Algumas competências foram mais marcantes, daí a necessidade de um reajustamento curricular. 
 
88 – Concordo parcialmente – Concordo parcialmente, uma vez que considerei deficiente as Didácticas da Língua Portuguesa e, sobretudo, da Matemática, bem como a das TIC 
que deveriam ser mais práticas e menos teoricistas. 
 
94 – Concordo parcialmente – Muitas das competências que desenvolvemos foram importantes para um bom desempenho, no entanto muitas outras competências essenciais 
para um bom desempenho profissional não foram sequer abordadas. 
 
9 – Não Concordo – Para um bom desempenho é necessário implementar determinadas competências de acordo com as dificuldades que nos vão surgindo no dia-a-dia. 
 
16 – Não Concordo – Pouca prática, muita teoria. 
 
47 – Não Concordo – Se a base curricular é considerada negativa como me pode ajudar no meu desempenho? Temos que partir do ponto zero e aprender a aprender e também a 
ensinar. 
 
 
 
 
51 – Ainda não dei aulas 
65 – () 
77 – () 
80 – () 
 



Categoria    Evidências 

Adequado (20) 
Manter a disciplina no 
momento em que surge no 
plano de estudos (20) 

1 - Os momentos de inserção das disciplinas penso que estão adequados, sendo que as disciplinas ditas “mais práticas” aparecem 
depois das disciplinas teóricas e que, assim, as fundamentam.  
6 - Neste aspecto não tenho nada a acrescentar. 
10 - Os momentos onde estão inseridas as disciplinas no plano de Licenciatura se coordenam, dado que começámos com formação 
teórica para partir para a prática.  
20 - A estrutura das disciplinas, nomeadamente da área das ciências, da matemática e da expressão Físico-Motora, é excelente 
porque há continuidade entre os conceitos, a didáctica e os trabalhos de projecto  
21 - Acho que as disciplinas estavam inseridas no momento certo. 
24 - Era adequado. 
35 - Saliento, apenas, o facto de as disciplinas mais teóricas antecederem as Didácticas (o que considero positivo). 
41 - A maioria das disciplinas são de teor teórico e concentram-se mais nos dois primeiros anos de curso e deveriam continuar 
essencialmente nesses anos. 
47 - As disciplinas poderiam ter sido inseridas do mesmo modo no referido plano. 
48 – Apropriados. 
52 - Estão adequadas. 
53 - As disciplinas, a meu ver, estão bem inseridas no plano. 
54 - Penso que a forma como as disciplinas estão organizadas, (…) é mais eficaz. 
56 - Os momentos de inserção das disciplinas no plano de estudos foi muito bem conseguido, uma vez que primeiro frequentámos as 
disciplinas básicas para o nosso curso e posteriormente as didácticas. 
59 - A inserção das disciplinas no plano curricular respeita o “timing” certo na formação de futuros professores. 
64 - Os momentos são oportunos. Não faria qualquer alteração. 
71 - Os momentos de inserção das disciplinas no plano estão, na minha opinião, bem seleccionados, excepto algumas disciplinas que 
deveriam ser nucleares em vez de opcionais. 
82 - Julgo estarem bem estruturadas nos vários anos. 
90 - Penso que a inserção das disciplinas foi adequada e relevante para a formação enquanto professor. 
94 - Quanto à inserção das disciplinas no referido plano é uma inserção correcta. 

Momento de 
inserção das 
disciplinas no 
plano de 
estudos 
 

Parcialmente 
adequado 
(62?) 

Integrar disciplinas mais 
cedo (55) 

2 - O Seminário não deveria ser realizado no mesmo ano da Prática Pedagógica (anual)  
3 - Os momentos de Prática Pedagógica podiam ser iniciados no 2.º ano  
5 - A Prática Pedagógica deveria começar logo no 1.º ano  
7 - Julgo apenas que disciplinas relacionadas com a Prática Pedagógica poderiam surgir mais cedo no plano de estudos.  
8 - A disciplina de Prática Pedagógica havia de ser inserida em momentos desde o 1.º ano do Curso.  
11 - A Prática Pedagógica deveria ter uma presença mais efectiva desde o 1.º ano  
13 - A disciplina de Prática Pedagógica deveria ser inserida logo no 1.º ou 2.º ano. 
14 - Prática Pedagógica nos quatro anos da Licenciatura  
15 - Seria fundamental integrar a Prática Pedagógica desde o 1.º ano  
19 - Penso que o Seminário não deveria fazer parte do 4.º ano (…), poderia fazer parte do 3.º ano  
20 - Algumas didácticas, como a da Língua Portuguesa, deveriam começar mais cedo e serem mais exploradas  
22 - (…) As didácticas deveriam ser inseridas mais cedo. 
27 - A disciplina de Seminário não deveria ser integrada no 4.º ano, dada a sobrecarga de trabalho relativo à Prática Pedagógica.  
29 - O único reajustamento curricular a ser efectuado deveria ser a realização da Prática Pedagógica durante os dois últimos anos do 



 Curso (e não apenas no último)  
31 - Considero que as disciplinas de cariz teórico-prático/prático deviam ser implementadas mais cedo, ou seja, logo nos primeiros 
anos do Curso e não só nos últimos, como vivenciei.  
32 - A Prática Pedagógica deveria ter sido inserida no 2.º ano, gradualmente  
33 - Inserção de actividades de Prática Pedagógica mais cedo (pelo menos no 2.º ano)  
34 - A Prática Pedagógica que deveria, na minha opinião, ter início no 2.º ano do curso  
38 - Um contacto directo com as crianças e com a realidade mais cedo e não só no 3.º ano com a disciplina de Prática 
Pedagógica e Projectos Educativos  
39 - Penso que a Prática Pedagógica devia começar mais cedo e devia haver visitas e observações em sala de aula, logo desde o 
início do curso  
40 - As Didácticas podem ser exploradas desde cedo no plano de estudos  
41 - As disciplinas de Didácticas deviam ser inseridas mais cedo e a Prática Pedagógica deveria estar inserida no plano de estudos 
desde, pelo menos, o 2.º ano  
42 - A Prática Pedagógica devia ser inserida logo no início do curso, o mais tardar no 2.º semestre  
43 - Penso que a Prática Pedagógica devia surgir mais cedo no plano de curso visto que durante três anos praticamente não tivemos 
qualquer contacto com o contexto educativo real  
44 - Provavelmente mais uma cadeira de Prática Pedagógica no 1.º ano 
45 - A disciplina de Prática Pedagógica/Estágio deveria iniciar-se mais cedo  
46 - Devíamos ir para escolas do 1.º ciclo mais cedo  
49 - O contacto com a prática nas escolas, seja através de observação ou por intervenção, deveria iniciar-se o quanto antes  
55 - Penso que as didácticas deveriam ser inseridas cedo, logo no 2.º ano  
58 - O único senão, tem que ver com as disciplinas que nos possibilitam contactar directamente com a realidade escolar, pois só nos 
permitem estabelecer esse contacto quase no final do curso, quando o mesmo deveria ser estabelecido desde o início  
61 - Penso que a disciplina Teoria e Prática Curricular deveria ser introduzida logo no primeiro ano e a Prática Pedagógica deveria 
ser introduzida mais cedo  
62 - A prática pedagógica deveria começar mais cedo, assim como a disciplina de Teoria e Prática Curricular deveria acompanhar a 
Prática Pedagógica  
63 - Só acho que a disciplina “Prática Pedagógica” se devia iniciar mais cedo e “Projectos Educativos” devia-se iniciar no 2.º ano  
65 - A Prática Pedagógica (…) deveria ser incluída em todos os semestres  
66 - Julgo pertinente que desde o 1.º ano, os potenciais professores, interajam com as crianças, em contexto de sala de aula  
68 - A disciplina de Necessidades Educativas Especiais devia aparecer mais cedo e Ética e Educação para a Cidadania deveria 
aparecer no 1.º ou 2.º anos  
69 - A Prática Pedagógica deveria iniciar-se mais cedo  
70 - Penso que a Prática Pedagógica (4.º ano) deveria ser introduzida nos anos anteriores com mais frequência e não apenas em 
momentos muito esporádicos  
72 - Parece-me pertinente que a observação em sala de aula seja feita no 2.º ano, em vez de no 3.º ano  
73 - A Prática Pedagógica, no plano da Licenciatura, deveria ser introduzida em anos anteriores e não apenas no 4.º ano  
74 - Existência de Prática Pedagógica desde o 1.º ano e não sendo introduzida com a disciplina de Teoria e Prática Curricular  
75 - A disciplina de Prática Pedagógica deveria ser desenvolvida logo a partir do 1.º ano da formação inicial  
76 - A disciplina de Prática Pedagógica deveria ser iniciada nos primeiros anos de Curso  
77 - Acho que a Prática Pedagógica devia ser uma disciplina existente desde o primeiro ano  



 78 - As didácticas em áreas fundamentais como a Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Expressões deviam ser inseridas no 
curso desde o primeiro semestre, assim como a Prática Pedagógica, devia começar mais cedo  
80 - A Prática Pedagógica deveria surgir no segundo semestre do primeiro ano do curso e aumentar a carga horária, paulatinamente, 
até ao último ano do curso  
81 - A Prática Pedagógica deve tomar início no primeiro ano do curso  
83 - Deveríamos realizar a Prática Pedagógica mais cedo e a disciplina Didáctica da Matemática deveria inserir-se logo no 1.º ou 2.º 
anos  
84 - A disciplina de Prática Pedagógica se pudesse iniciar mais cedo a nível de intervenção.  
85 - A Prática Pedagógica deva iniciar-se no 2.º ano da Licenciatura.  
86 - No 2.º semestre do 2.º ano podiam começar a introdução de Didácticas (nomeadamente Didáctica da Língua Portuguesa e 
Didáctica da Matemática).  
88 - Sugiro que a Prática Pedagógica seja iniciada mais cedo, no 2.º ano ou 3.º ano e que as Didácticas da Língua Portuguesa e da 
Matemática (…) sejam iniciadas também mais cedo.  
91 - No entanto, Prática Pedagógica devia iniciar-se mais cedo, no 2.º ano da Licenciatura.  
92 - Prática Pedagógica se pudesse iniciar mais cedo.  
25 - Gostaria que logo no 2.º ano do curso tivessem lugar a inserção de disciplinas de carácter mais prático, mais 
relacionadas com a realidade escolar, mais saídas/observações às escolas e mais contacto com os alunos  

  Integrar disciplinas mais 
tarde (1) 

12 - Penso que algumas disciplinas deveriam ser inseridas perto da realização do estágio  
 

  

Outros (7) 

16 - Há disciplinas que não interessam no plano de estudos  
26 - As disciplinas de Conceitos de Matemática I e II deveriam ser substituídas pela Didáctica da Matemática  
27 - As disciplinas de Conceitos de Matemática não deveriam ser integradas no plano de estudos  
30 - Algumas disciplinas deviam ser substituídas por outras de cariz mais didáctico  
34 - A disciplina de Técnicas de Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa” deveria ser substituída por “Didáctica da Língua 
Portuguesa I”  
88 - Sugiro que seja abolido o trabalho de Seminário, dada a sobrecarga que a Prática Pedagógica acarreta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transcrição das respostas 
 
 
Q. 6.3.a) momentos de inserção das disciplinas no plano de estudos 
 
1 – Os momentos de inserção das disciplinas penso que estão adequados, sendo que as disciplinas ditas “mais práticas” aparecem depois das disciplinas teóricas e que, assim, as 
fundamentam. Um exemplo que considero pertinente para ilustrar o que disse: as disciplinas “Conceitos de Educação Física”, “Didáctica da Expressão Físico-Motora e Projectos 
Educativos em Saúde, Desporto e Lazer” são exemplo bem conseguido da interacção crescente entre Teoria e Prática. O facto de ser o mesmo professor, o responsável pelas três 
disciplinas também “ajuda”. 
 
2 – Sou apologista de que o Seminário não deveria ser realizado no mesmo ano da Prática Pedagógica (anual). Em relação às restantes disciplinas julgo não ser necessário 
reajustamento. 
 
3 – Os momentos de Prática Pedagógica podiam ser iniciados no 2.º ano. 
 
4 – () 
 
5 – Foram adequadas, embora a Prática Pedagógica deveria começar logo no 1.º ano. 
 
6 – Neste aspecto não tenho nada a acrescentar. 
 
7 – Penso que o momento de inserção das disciplinas é, de uma forma geral, oportuno. Julgo apenas que disciplinas relacionadas com a Prática Pedagógica poderiam surgir mais 
cedo no plano de estudos. 
 
8 – A disciplina de Prática Pedagógica havia de ser inserida em momentos desde o 1.º ano do Curso. 
 
9 – As tecnologias da informação e comunicação não deveriam ser opção, mas uma disciplina obrigatória. 
 
10 – Achei que os momentos onde estão inseridas as disciplinas no plano de Licenciatura se coordenam, dado que começámos com formação teórica para partir para a prática. 
Muitos colegas não entendem assim, mas eu considero que a formação de base que se traz (ou que não se traz) exige uma recapitulação e consolidação. Só assim poderá haver 
posterior reflexão. 
 
11 – A Prática Pedagógica deveria ter uma presença mais efectiva desde o 1.º ano. 
 
12 – Penso que algumas disciplinas deveriam ser inseridas perto da realização do estágio, pois seriam mais produtivas. 
 



13 – Na minha opinião, a disciplina de Prática Pedagógica deveria ser inserida logo no 1.º ou 2.º ano. Considero que a disciplina “Formação Artística Geral” deveria prolongar-se até 
ao 3.º ano ou então a disciplina de “Projectos Educativos em Artes” sofrer muita alteração (não sei se isto já aconteceu). 
 
14 – Prática Pedagógica nos quatro anos da Licenciatura. 
 
15 - Relativamente à inserção das disciplinas no plano de estudos do curso, penso que seria fundamental integrar a Prática Pedagógica desde o 1.º ano. No que respeita a outras 
disciplinas, como o Francês, a Formação Artística Geral e a Didáctica das Artes, são desenquadradas na forma como fazem parte do plano. 
 
16 – Há disciplinas que não interessam no plano de estudos. Há muita teoria e pouca prática. 
 
17 – Penso que há uma discrepância entre as disciplinas das ciências humanas e as ciências sociais. Por exemplo, as disciplinas de Linguística Portuguesa e História só aparecem 
no 1.º e 2.º anos. Em compensação Ciências e Matemática estão nos três anos. Acho que deveria haver maior equilíbrio.  
 
18 – () 
 
19 – Penso que o Seminário não deveria fazer parte do 4.º ano. A Prática Pedagógica é muito absorvente. É necessária muita dedicação e empenho e, por isso, o Seminário fica 
sempre em 2.º plano. Poderia fazer parte do 3.º ano, para ser-lhe atribuído o devido valor e dedicação. 
 
20 – A estrutura das disciplinas, nomeadamente da área das ciências, da matemática e da expressão físico-motora, é excelente porque há continuidade entre os conceitos, a 
didáctica e os trabalhos de projecto. Algumas didácticas, como a da Língua Portuguesa, deveriam começar mais cedo e serem mais exploradas. 
 
21 – Acho que as disciplinas estavam inseridas no momento certo. 
 
22 – Algumas disciplinas, nomeadamente as didácticas, deveriam ser inseridas mais cedo. Dessa forma, os futuros professores entrariam em contacto com a realidade escolar mais 
cedo. Penso, igualmente, que as disciplinas relacionadas com a mesma área, por exemplo, Português, deveriam estar mais interligadas. 
 
23 – Já foi há algum tempo, pelo que não me recordo muito bem. Contudo, considero que a abordagem científica deve acompanhar sempre a componente didáctica para se 
ultrapassem certos problemas que aí vão surgindo. 
 
24 – Era adequado. 
 
25 – Gostaria que logo no 2.º ano do curso tivessem lugar a inserção de disciplinas de carácter mais prático, mais relacionadas com a realidade escolar, mais saídas/observações às 
escolas e mais contacto com os alunos. 
 
26 – As disciplinas de Conceitos de Matemática I e II deveriam ser substituídas pela Didáctica da Matemática. 
 
27 – A disciplina de Seminário não deveria ser integrada no 4.º ano, dada a sobrecarga de trabalho relativo à Prática Pedagógica. As disciplinas de Conceitos de Matemática não 
deveriam ser integradas no plano de estudos; Ensino Precoce de Língua Estrangeira deveria ser uma disciplina obrigatória e não facultativa. 



 
28 – () 
 
29 – Relativamente a esta alínea, penso que o único reajustamento curricular a ser efectuado deveria ser a realização da Prática Pedagógica durante os dois últimos anos do Curso 
(e não apenas no último) 
 
30 – Os momentos de inserção das disciplinas, no plano, são adequados. Todavia, algumas disciplinas deviam ser substituídas por outras de cariz mais didáctico. 
 
31 – Na minha opinião e dado que é através da reflexão da prática que o professor do 1.º CEB evolui e (re)constrói o seu saber, considero que as disciplinas de cariz teórico-
prático/prático deviam ser implementadas mais cedo, ou seja, logo nos primeiros anos do Curso e não só nos últimos, como vivenciei. 
 
32 – A Prática Pedagógica deveria ter sido inserida no 2.º ano, gradualmente. 
 
33 – Mais contacto com a comunidade educativa e inserção de actividades de Prática Pedagógica mais cedo (pelo menos no 2.º ano) 
 
34 – Em primeiro lugar, devo referir a Prática Pedagógica que deveria, na minha opinião, ter início no 2.º ano do curso (estágio integrado) – é muito tempo a “aprender a dar aulas”, 
quando, na realidade, é na prática que mais se aprende. A disciplina de Técnicas de Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa” deveria ser substituída por “Didáctica da 
Língua Portuguesa I”, pois é uma disciplina algo desnecessária, com conteúdos diferentes consoante o docente que a lecciona, o que se torna algo incoerente. 
 
35 – Saliento, apenas, o facto de as disciplinas mais teóricas antecederem as Didácticas (o que considero positivo). 
 
36 – () 
 
37 – () 
 
38 – Penso que devíamos ter um contacto directo com as crianças e com a realidade mais cedo e não só no 3.º ano com a disciplina de Prática Pedagógica e Projectos Educativos. 
 
39 – Penso que a Prática Pedagógica devia começar mais cedo. A Prática Pedagógica é muito importante. Devia haver visitas e observações em sala de aula, logo desde o início do 
curso. Também penso que as disciplinas que valem mais créditos não deveriam estar todas presentes no primeiro ano de curso já que se trata de um ano de adaptação a uma nova 
realidade que é o ensino superior. 
 
40 – Considero que a lógica subjacente ao plano de estudos da Licenciatura aposta numa formação crescente de conteúdos teóricos para conteúdos de índole mais prática, e 
culmina com a operacionalização dos mesmos no último ano (4.º ano). No entanto, durante a minha formação, senti que os dois primeiros anos foram demasiado expositivos e 
teóricos e dificilmente compreendia as razões que justificaram tanta teoria. Senti falta de aprender coisas práticas, mais directamente ligadas ao exercício desta profissão. Considero, 
por isso, que as Didácticas podem ser exploradas desde cedo no plano de estudos. 
 



41 – Considero que, se olharmos com atenção para o plano de estudos, verificamos que a maioria das disciplinas são de teor teórico e estas concentram-se mais nos dois primeiros 
anos de curso. Penso que estas disciplinas deveriam continuar essencialmente nos dois primeiros anos, no entanto, deveria ser-lhes dada menor carga horária. Isto porque as 
disciplinas de Didácticas e Prática Pedagógica deveriam estar inseridas no plano de estudos desde, pelo menos, o 2.º ano. 
 
42 – A Prática Pedagógica devia ser inserida logo no início do curso, o mais tardar no 2.º semestre, para que se possa ter uma visão global e observar como os conteúdos teóricos e 
práticos se operacionalizam na profissão (as palavras novas de cada disciplina não fazem sentido, se não se perceber a sua dinâmica no micro ou no macrocontextos). 
 
43 – Penso que a Prática Pedagógica devia surgir mais cedo no plano de curso visto que durante três anos praticamente não tivemos qualquer contacto com o contexto educativo 
real. O facto de não termos contacto com a “escola real” e com crianças faz com que muitas vezes as nossas aprendizagens não sejam significativas pois no momento que as 
estamos a estudar ainda não sentimos necessidade de as aprender. 
 
44 – Provavelmente mais uma cadeira de Prática Pedagógica no 1.º ano. 
 
45 – A disciplina de Prática Pedagógica/Estágio deveria iniciar-se mais cedo; mais aulas de Didáctica/Pedagogia. 
 
46 – Penso que deveríamos ter mais didácticas, sobretudo ao nível da Língua Portuguesa. Quando chegámos à Prática Pedagógica sentimos que nos faltava muita coisa, por 
exemplo, conhecimentos mais aprofundados de métodos de ensino da leitura e escrita. Também devíamos ir para escolas do 1.º ciclo mais cedo. Por exemplo, começar com 
observação no 2.º ano, com pequenas intervenções no 3.º ano e dp a prática pedagógica no 4.º ano. 
 
47 – As disciplinas poderiam ter sido inseridas do mesmo modo no referido plano. No entanto, os seus conteúdos não deveriam ter sido aprovados. 
 
48 – Apropriados. 
 
49 – O contacto com a prática nas escolas, seja através de observação ou por intervenção, deveria iniciar-se o quanto antes. Na minha opinião, a observação de recreio/sala de aula 
poderia iniciar-se logo no 1.º ano/2.º semestre. 
 
 
50 – () 
 
51 – () 
 
52 – Estão adequadas. 
 
53 – As disciplinas, a meu ver, estão bem inseridas no plano. 
 
54 – Sempre senti que as disciplinas nos primeiros anos deveriam ser mais práticas para que pudéssemos ter uma noção mais real do que é ser professor primário. Mas estando 
consciente da dificuldade em colocar os alunos nas escolas, penso que a forma como as disciplinas estão organizadas, com as didácticas no 3.º ano é mais eficaz.  
 



55 – Penso que as didácticas deveriam ser inseridas cedo, logo no 2.º ano. 
 
56 – Na minha opinião, os momentos de inserção das disciplinas no plano de estudos foi muito bem conseguido, uma vez que primeiro frequentámos as disciplinas básicas para o 
nosso curso e posteriormente as didácticas. 
 
57 – Penso que, de uma forma global, há ainda algumas disciplinas que são muito teóricas e que não fazem ligação com a realidade que vamos viver. Sugeria que essas disciplinas, 
não deixando de ser necessárias, fossem melhor interligadas com a experiência na escola como fazem os institutos politécnicos. Devia haver mais horas de prática e observação 
nas escolas. Conceitos de Matemática foi muito teórico e houve pouco didáctica. Já Ciências foi excelente! 
 
58 – No que respeita aos momentos de inserção das disciplinas, considero que esteja relativamente bem constituído. O único senão, tem que ver com as disciplinas que nos 
possibilitam contactar directamente com a realidade escolar, pois só nos permitem estabelecer esse contacto quase no final do curso, quando o mesmo deveria ser estabelecido 
desde o início. Para além disso, algumas disciplinas têm apenas a duração de um semestre, o que limita bastante a forma de abordagem dos conteúdos. 
 
59 – Penso que a inserção das disciplinas no plano curricular respeita o “timing” certo na formação de futuros professores; na minha mais sincera opinião, o currículo é adequado 
mas devem englobar mais disciplinas com um carácter mais prático nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. 
 
60 – () 
 
61 – Penso que a disciplina Teoria e Prática Curricular deveria ser introduzida logo no primeiro ano, uma vez que a observação da escola, das aulas e dos professores 
aumenta/esclarece o nosso conhecimento sobre a realidade. Também a Prática Pedagógica deveria ser introduzida mais cedo, por pequenos períodos, de maneira que o aluno ao 
entrar no 4.º ano, nesta disciplina, estivesse consciente do que o esperava. 
 
62 – Na minha opinião, a observação in loco e a prática pedagógica deveria começar mais cedo e não só no último ano; assim como a disciplina de Teoria e Prática Curricular 
deveria acompanhar a Prática Pedagógica. 
 
63 – Relativamente a esses momentos, considero que o plano se encontra bem organizado. Só acho que a disciplina “Prática Pedagógica” e “Projectos Educativos” devia se iniciar 
no 2.º ano e continuar ao longo do 3.º ano, para que pudéssemos observar melhor e até intervir em algumas situações. Também acho que precisávamos de mais tempo em 
“Didáctica da Matemática”. Esta é uma disciplina importantíssima, mas tivemos pouco para aprender estratégias. 
 
64 – Os momentos são oportunos. Não faria qualquer alteração. 
 
65 – Penso que foram inseridas nos momentos adequados com a excepção da Prática Pedagógica que, na minha opinião, deveria ser incluída em todos os semestres. 
 
66 – Como tirei o meu curso num ano de transição, senti que quando cheguei ao ano de estágio estava muito pouco preparada para o trabalho efectivo com os alunos. Julgo 
pertinente que desde o 1.º ano, os potenciais professores, interajam com as crianças, em contexto de sala de aula. 
 
67 – () 
 



68 – Na minha opinião as disciplinas de Necessidades Educativas Especiais e Ética e Educação para a Cidadania deveriam aparecer no 1.º ou 2.º anos, uma vez que abordam 
conteúdos importantes para outras disciplinas do 2.º e 3.º anos. 
 
69 – Creio que são as ideais, porém a Prática Pedagógica deveria iniciar-se mais cedo. 
 
70 – Penso que a Prática Pedagógica (4.º ano) deveria ser introduzida nos anos anteriores com mais frequência e não apenas em momentos muito esporádicos. 
 
71 – Os momentos de inserção das disciplinas no plano estão, na minha opinião, bem seleccionados, excepto algumas disciplinas que deveriam ser nucleares em vez de opcionais, 
exemplo TIC, literatura para a infância, ensino precoce da língua estrangeira e saúde… 
 
72 – Parece-me pertinente que a observação em sala de aula seja feita no 2.º ano, em vez de no 3.º ano, pois permitiria que as disciplinas práticas das Didácticas e mesmo as 
teóricas de NEE, Psicologia e outras poder-se-iam tornar mais objectivas e proveitosas por aplicação ou observação na prática nossa e dos outros docentes. 
 
73 – A Prática Pedagógica, no plano da Licenciatura, deveria ser introduzida em anos anteriores e não apenas no 4.º ano. No plano do Bacharelato essa lacuna não existia. 
 
74 – Considero que há um excesso de disciplinas de cariz teórico no 1.º ano da Licenciatura; poder-se-ia reestruturar a este nível o 1.º ano, pois torna-se bastante desmotivante. Não 
deveria existir um espaçamento tão grande entre as disciplinas teóricas e as didácticas – disciplinas deveriam ser anuais, fazendo-se interligação teoria/prática no decorrer do ano 
lectivo. Existência de Prática Pedagógica desde o 1.º ano e não sendo introduzida com a disciplina de Teoria e Prática Curricular que possui um cariz pouco dinâmico e com pouco 
“contacto” com a sala de aula. 
 
75 – A disciplina de Prática Pedagógica deveria ser desenvolvida logo a partir do 1.º ano da formação inicial, levando desde cedo os alunos à observação de cenários pedagógicos 
reais. 
 
76 – A disciplina de Prática Pedagógica deveria ser iniciada nos primeiros anos de Curso. 
 
77 – Acho que a Prática Pedagógica devia ser uma disciplina existente desde o primeiro ano. 
 
78 – As didácticas em áreas fundamentais como a Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Expressões deviam ser inseridas no curso desde o primeiro semestre. Assim como a 
Prática Pedagógica, o estágio, ainda que gradualmente, devia começar mais cedo. 
 
79 – () 
 
80 – A Prática Pedagógica deveria surgir no segundo semestre do primeiro ano do curso e aumentar a carga horária, paulatinamente, até ao último ano do curso e, em cada 
semestre, serem propostas novas exigências nesta disciplina. 
 
81 – A Prática Pedagógica deve tomar início no primeiro ano do curso. 
 
82 – Julgo estarem bem estruturadas nos vários anos. 



 
83 – Deveríamos realizar a Prática Pedagógica mais cedo; a disciplina Organização e Gestão Escolar deveria estar repartida por anos, tal qual as Didácticas; a disciplina Didáctica 
da Matemática deveria inserir-se logo no 1.º ou 2.º anos… 
 
84 – Penso que estão adequados, embora a disciplina de Prática Pedagógica se pudesse iniciar mais cedo a nível de intervenção. 
 
85 – De maneira geral o momento revela-se adequado, embora seja de parecer que a Prática Pedagógica deva iniciar-se no 2.º ano da Licenciatura. 
 
86 – Penso que nos dois primeiros anos, há uma maior necessidade de disciplinas mais teóricas, sendo que no 2.º semestre do 2.º ano podiam começar a introdução de Didácticas. 
No que se refere a estas últimas, penso que não deviam ser semestrais mas sim anuais, dada a sua importância na formação de professores (nomeadamente Didáctica da Língua 
Portuguesa e Didáctica da Matemática). 
 
87 – Considero teoria em demasia. Na minha perspectiva todas as disciplinas deviam relevar as actuais realidades da sociedade. A complexidade gera insegurança aos alunos e, 
em muitos casos, não premeia os melhores. 
 
88 – Sugiro que a Prática Pedagógica seja iniciada mais cedo, no 2.º ano ou 3.º ano. Sugiro que seja abolido o trabalho de Seminário, dada a sobrecarga que a Prática Pedagógica 
acarreta. Sugiro que as Didácticas da Língua Portuguesa e da Matemática, sejam efectivamente didácticas, com professores capacitados para tal e iniciadas também mais cedo, 
como preparação prévia para a Prática Pedagógica. 
 
89 – Penso que as disciplinas relacionadas com as didácticas deveriam ter um período maior de duração. 
 
90 – Achei o plano de estudos muito longo, mas “apanhei” a mudança de Bacharelato para Licenciatura. No entanto, foi uma etapa bastante rica. Penso que a inserção das 
disciplinas foi adequada e relevante para a formação enquanto professor. 
 
91 – De maneira global, revelam-se adequadas, com progressiva inserção da teoria com o mais relacionado com a prática. No entanto, Prática Pedagógica devia iniciar-se mais 
cedo, no 2.º ano da Licenciatura. 
 
92 – De forma geral, o momento de inserção é adequado, embora a Prática Pedagógica se pudesse iniciar mais cedo. 
 
93 – Não tenho opinião formada por só ter frequentado somente algumas disciplinas do curso pelo facto de possuir o Bacharelato em São Tomé e Príncipe.  
 
94 – Quanto à inserção das disciplinas no referido plano é uma inserção correcta, mas insuficiente. 
 
 



Categoria    Evidências  
+  
(0) 

(-) 

Conteúdos das 
áreas 
disciplinares  

Área  
Língua 
Portuguesa (39) 

-  
(39) 

10 - No referente à Matemática (Conceitos I e II), pude vivenciar que, a dado momento, nos foi dado um teste surpresa que continha matéria 
passível de ensinar aos meninos do 1.º CEB. Essa sim, deveria ser a matéria que nos deveriam ensinar mais. Achei que a grande lacuna é aí e em 
Didáctica da Língua Portuguesa. Aquilo que aprendemos vale pouco na prática.  
13 - As disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Expressões deveriam ser bastante alteradas, pois são abordados conteúdos que não 
interessam ao 1.º CEB, deixando os alunos/futuros professores bastante preocupados em lidar com os conteúdos destas áreas em contextos de 
sala de aula.  
17 - Há algumas disciplinas que têm lacunas, como é o caso de “Crianças e os Textos”, pois apenas se refere aos contos e literatura infantil. 
Deveria realçar, também, as técnicas de contagem de histórias. (…) 
19 - Ao nível da Língua Portuguesa, considero que houve imensas lacunas. Faltou o carácter prático (…) Deveriam ser mais trabalhados os 
conteúdos que se abordam nas aulas do 1.º CEB.  
20 - A didáctica da Língua Portuguesa deveria ser mais trabalhada e mais prática, abordando diferentes técnicas de trabalho em sala de aula.  
30 - A disciplina de Didáctica da Língua Portuguesa foi pouco explorada, devido, sobretudo, ao pouco tempo lectivo que lhe foi reservado. Desta 
forma, alguns temas não foram abordados, tais como, as estratégias para explorar conteúdos gramaticais. Esta disciplina explorou, essencialmente, 
métodos de introdução à leitura e à escrita. (…) 
33 - Nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa deveria existir prática, análise de conteúdos e do currículo, elaboração de estratégias de 
ensino, aplicação das mesmas, etc.  
34 - Na minha opinião, a Didáctica da Língua Portuguesa é extremamente necessária e o tempo que lhe é atribuído no plano de estudo pode 
considerar-se praticamente inexistente. Um semestre não é suficiente para ensinar/aprender o essencial, pelo menos, da forma que está (…)  
35 – (…) Língua Portuguesa – senti lacunas ao nível das estratégias de ensino e de aprendizagem, na disciplina de Didáctica (ex. sequências 
didácticas, tipos de texto, métodos de leitura e escrita).  
38 - Considero que os conteúdos de Técnicas e Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa deviam ser revistos (…) 
41 - Quanto aos conteúdos das Didácticas, disciplinas que deveriam ter sido de crucial importância, poderiam ter sido mais relevantes, 
particularmente na Língua Portuguesa e Matemática. Há muitos conteúdos do currículo que não sei como trabalhar com os alunos, pois não me foi 
ensinado nas didácticas.  
45 - Expressão Plástica, Técnicas de Expressão e Comunicação de Língua Portuguesa, Necessidades Educativas Especiais, Ética e Educação 
para a Cidadania… deveriam ser revistas e os seus conteúdos mais adequados à realidade de ser professor.  
46 - A Didáctica da Língua Portuguesa (…) devíamos ter aprofundado mais os métodos de ensino da leitura e escrita, conhecer mais estratégias 
para colmatar dificuldades mais frequentes dos alunos…  
49 - Nas disciplinas de Francês, Linguística Portuguesa, Didáctica da Língua Portuguesa, Necessidades Educativas Especiais e Ética e 
Educação para a Cidadania, os conteúdos programáticos e principalmente como eles foram direccionados/contribuíram menos do que o esperado 
para a nossa formação.  
51 - As lacunas que mais senti foram ao nível da Língua Portuguesa. Penso que é uma área pouco “trabalhada” durante o curso (…) 
54 - Por exemplo, a Didáctica da Língua Portuguesa deveria ser no 3.º ano, junto com as restantes didácticas e abordar de forma mais directa os 
métodos e formas de trabalho na área curricular da língua.  
56 - Penso que as didácticas são as disciplinas em que aprendemos mais. Embora a Didáctica da Língua Portuguesa deixe algo a desejar, pois, 
no meu ano, acho que faltou a prática dos diversos modelos de escrita/leitura, conteúdos importantes para a nossa prática.  
58 – (…) Em relação às disciplinas de Didáctica da Matemática e Didáctica da Língua Portuguesa, considero que têm um conteúdo de extrema 
relevância, contudo, o tempo ocupado por essas disciplinas no plano de estudos é muito curto, não nos permitindo explorar esses conteúdos da 



  melhor forma possível. 
62 - Durante o meu curso, a disciplina de Didáctica da Língua Portuguesa revelou várias lacunas: ao nível da transmissão de informação e da 
própria informação.  
63 – (…) Linguística Portuguesa e Didáctica da Língua Portuguesa também apresentaram conteúdos que até são interessantes, mas não foram 
bem explorados e faltou alguma prática.  
64 - Os conteúdos das seguintes disciplinas precisam de ser alterados: Conceitos de Matemática I e II; Linguística Portuguesa; Ciências 
Integradas da Natureza I e II; NEE’s…  
65 - As didácticas, em meu entender, são pouco aprofundadas e deixam-nos pouco preparados. Senti, na minha formação, especial falta de 
preparação nas Didácticas da Matemática, Língua Portuguesa e Artes.  
68 - Na minha opinião existe uma grande lacuna ao nível da disciplina de Necessidades Educativas Especiais, bem como ao nível da Didáctica da 
Língua Portuguesa.  
71 – (…) Ao nível da Língua Portuguesa – muitas lacunas, ao nível do Português-língua e do português-literatura (…) 
72 - Na minha opinião, as principais lacunas prendem-se sobretudo com as Didácticas da Matemática, da Língua Portuguesa e das Expressões. 
Na prática posterior à Licenciatura, quando ficamos titulares de turma faltam algumas estratégias e conhecimentos de métodos a aplicar que foram 
(ou não) apresentados na teoria, mas de forma vaga e sem prática. (…) 
74 - Uma aposta mais forte na Língua Portuguesa, Matemática e História e Geografia seria benéfica.  
75 - No âmbito das disciplinas de carácter pedagógico, penso que se deveriam reajustar os conteúdos de Língua Portuguesa e de Ensino e 
Aprendizagem da leitura e da escrita, de forma a trabalhar os diferentes métodos, não apenas numa perspectiva teórica, mas também prática 
(contextualizar os modelos a partir de exemplos, testemunhos de colegas, estudos realizados…)  
76 - Didáctica da Língua Portuguesa – os conteúdos desta disciplina foram pobres; poderiam abordar-se outros métodos de ensino-aprendizagem 
nesta área; os conteúdos reduziram-se ao método analítico-sintético e global de ensino da escrita e da leitura. 
80 - Em Linguística deveriam ser tratados temas gramaticais trabalhados no 1.º ciclo e excluir a transcrição fonética; em Didáctica da Língua 
Materna deveriam ser trabalhados, mais profundamente, os métodos de escrita e de leitura, com oportunidade de verificar como estes se 
processam junto dos alunos (…) 
82 - São abordados temas que nem sequer têm aplicação na nossa actividade profissional (HTE…), enquanto outros deveriam ser mais 
desenvolvidos se tivéssemos mais tempo (NEE, Didáctica Língua Portuguesa e da Matemática…)  
83 - Linguística Portuguesa deveria ter em conta aspectos do foro pedagógico e não tanto do foro técnico; (…) 
84 - As maiores lacunas, na minha opinião, situam-se ao nível de “NEE’s”, “Didáctica do Português”, “OGE” por não nos fornecerem bases 
necessárias para a prática no 1.º CEB. (…) 
85 - Confrontando a realidade com que me deparei, acho que há alguns conteúdos a repensar no plano de estudos da Licenciatura. Por exemplo, 
(…) DLP (exploração dos métodos de leitura/escrita) 
91 - Por exemplo, (…) DLP – métodos diferentes de ensino/aprendizagem da leitura e escrita.  
92 - Apesar de achar as disciplinas bastante boas ao nível de seus objectivos, penso que há algumas em que os conteúdos deveriam ser revistos. É 
o caso de (…) Linguística, em que havia de haver uma maior ligação com a prática. 
2 - Quanto a disciplinas mais direccionados para a “prática no terreno”, como por exemplo, “literatura para a infância”, “matemática”, “educação 
física”, “expressão musical”, entre outras, julgo que deveriam e podiam ser mais aprofundadas e mais direccionadas para o real.  
4 - Penso também que faltam disciplinas que nos ensinem a ensinar os alunos a aprender a ler (…), etc., porque chegamos ao ensino e nada 
sabemos (…)  
55 - Faltam conteúdos relativos a diversos assuntos importantes para a nossa prática futura como metodologias do ensino da escrita e leitura para 
o 1.º ano de escolaridade (…)  
44 - Algumas disciplinas são demasiado teóricas e pouco práticas e deveriam estar mais próximas daquilo que são os conteúdos do 1.º ciclo, 



  nomeadamente a nível da matemática e da língua portuguesa. 
+ 
(0) 

() 

 Área  
Matemática (25) 

- 
(25) 

4 - Penso que os conteúdos das disciplinas de Matemática em nada nos ajudam a leccionar os conteúdos do 1.º CEB.  
10 - No referente à Matemática (Conceitos I e II), pude vivenciar que, a dado momento, nos foi dado um teste surpresa que continha matéria 
passível de ensinar aos meninos do 1.º CEB. Essa sim, deveria ser a matéria que nos deveriam ensinar mais. (…). Aquilo que aprendemos vale 
pouco na prática.  
13 - As disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Expressões deveriam ser bastante alteradas, pois são abordados conteúdos que não 
interessam ao 1.º CEB, deixando os alunos/futuros professores bastante preocupados em lidar com os conteúdos destas áreas em contextos de 
sala de aula.  
23 - Considero que as matemáticas I e II foram desajustadas e desenquadradas no contexto do curso. Na minha opinião, os cursos deveriam ter 
mais conteúdos ligados às didácticas do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
27 - Conceitos de Matemática – conteúdos muito difíceis para os alunos provenientes de Humanidades (existência de desigualdade entre estes e 
os alunos de outras áreas); (…); as Didácticas – conteúdos foram pouco aprofundados…  
31 - Para mim, alguns conteúdos das disciplinas, nomeadamente, de Matemática I e II (por exemplo), são inadequadas para o 1.º CEB, pois um 
professor que se está a formar necessita de aprender a ensinar. Isto é, tem de aprender metodologias de, por exemplo, ensinar as operações com 
transporte, a multiplicação, a divisão, entre outros e não aprender a resolver “inequações ou raízes quadradas”, que não vai colocar em prática na 
sua função como docente do 1.º CEB.  
33 - Nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa deveria existir prática, análise de conteúdos e do currículo, elaboração de estratégias de 
ensino, aplicação das mesmas, etc.  
35 - Matemática e Ciências – considero que as disciplinas de cariz mais teórico deveriam estar de alguma forma associadas às disciplinas em 
Didáctica (ao nível dos conteúdos), principalmente na área de Matemática, na qual a “distância” é mais evidente. (…).  
41 - Quanto aos conteúdos das Didácticas, disciplinas que deveriam ter sido de crucial importância, poderiam ter sido mais relevantes, 
particularmente na Língua Portuguesa e Matemática. Há muitos conteúdos do currículo que não sei como trabalhar com os alunos, pois não me foi 
ensinado nas didácticas.  
56 - Penso que as didácticas são as disciplinas em que aprendemos mais. (…) Quanto a Conceitos de Matemática e a Ciências Integradas da 
Natureza são disciplinas com conteúdos muito específicos e que não nos são úteis posteriormente, ou pelo menos, a maior parte desses conteúdos. 
(…).  
58 – (…) Em relação às disciplinas de Didáctica da Matemática e Didáctica da Língua Portuguesa, considero que têm um conteúdo de extrema 
relevância, contudo, o tempo ocupado por essas disciplinas no plano de estudos é muito curto, não nos permitindo explorar esses conteúdos da 
melhor forma possível.  
63 - Relativamente aos conteúdos, acho que há várias disciplinas que devem ser repensadas, nomeadamente os “Conceitos de Matemática I e II”. 
Esta disciplina deveria de apresentar conteúdos mais direccionados ao 1.º ciclo, principalmente no que diz respeito às estratégias e à forma como se 
ensina. (…)  
64 - Os conteúdos das seguintes disciplinas precisam de ser alterados: Conceitos de Matemática I e II; Linguística Portuguesa; Ciências 
Integradas da Natureza I e II; NEE’s…  
65 - As didácticas, em meu entender, são pouco aprofundadas e deixam-nos pouco preparados. Senti, na minha formação, especial falta de 
preparação nas Didácticas da Matemática, Língua Portuguesa e Artes.  
72 - Na minha opinião, as principais lacunas prendem-se sobretudo com as Didácticas da Matemática, da Língua Portuguesa e das Expressões. 
Na prática posterior à Licenciatura, quando ficamos titulares de turma faltam algumas estratégias e conhecimentos de métodos a aplicar que foram 
(ou não) apresentados na teoria, mas de forma vaga e sem prática. A Psicologia e as NEE’s deviam ser muito mais exploradas e preparadas, pois 



  também se verificam grandes lacunas.  
73 - No plano da Licenciatura, as disciplinas Conceitos de Matemática I e Conceitos de Matemática II não nos enriqueceu enquanto professores 
do 1.º ciclo, porque não aprendemos nada que nos fosse útil em sala de aula.  
74 - Uma aposta mais forte na Língua Portuguesa, Matemática e História e Geografia seria benéfica.  
82 - São abordados temas que nem sequer têm aplicação na nossa actividade profissional (HTE…), enquanto outros deveriam ser mais 
desenvolvidos se tivéssemos mais tempo (NEE, Didáctica Língua Portuguesa e da Matemática…)  
83 – (…) Conceitos de Matemática I e II deveriam ter em conta os conteúdos propostos pelo Currículo Nacional do Ensino Básico do 1.º CEB, e 
não outros… (…)  
84 – (…) Tenho ainda de referir aquelas cadeiras mais teóricas que não nos deixam compreender a sua importância para a nossa prática (por 
exemplo, Conceitos de Matemática I e II, HTE, HGP…)  
86 - A disciplina que acho menos ajustada ao plano curricular do curso é a de Conceitos de Matemática I e II, na medida em que o “investimento” 
na disciplina devia ser a um nível mais básico, sendo que a de Didáctica da Matemática devia ser anual, pois os conteúdos da disciplina não são 
todos leccionados, dada a brevidade da duração da disciplina.  
89 - As disciplinas de Conceitos de Matemática revelaram-se, no meu ponto de vista, desajustadas da realidade. 
2 - Quanto a disciplinas mais direccionados para a “prática no terreno”, como por exemplo, “literatura para a infância”, “matemática”, “educação 
física”, “expressão musical”, entre outras, julgo que deveriam e podiam ser mais aprofundadas e mais direccionadas para o real.  
4 - Penso também que faltam disciplinas que nos ensinem a ensinar os alunos (…) a fazer contas, etc., porque chegamos ao ensino e nada 
sabemos (…)  
44 - Algumas disciplinas são demasiado teóricas e pouco práticas e deveriam estar mais próximas daquilo que são os conteúdos do 1.º ciclo, 
nomeadamente a nível da matemática (…).  

+ 
(1) 

78 - O ensino da língua estrangeira (…) não devem ser opcionais, pois na actualidade ambas fazem parte do quotidiano dos nossos alunos.  Área  
Língua 
Estrangeira 
(3)  

- 
(2) 

34 - Na minha opinião, (…) As disciplinas de Inglês/Francês deveriam ter uma vertente mais didáctica. (…).  
49 - Nas disciplinas de Francês, Linguística Portuguesa, Didáctica da Língua Portuguesa, Necessidades Educativas Especiais e Ética e Educação 
para a Cidadania, os conteúdos programáticos e principalmente como eles foram direccionados/contribuíram menos do que o esperado para a 
nossa formação.  

+ 
(0) 

(-)  Área  
Estudo do Meio 
(7) - 

(7) 
20 - (…) A História e Geografia de Portugal também merece mais atenção. Deveria ser dada mais formação para trabalhar o Estudo 
Acompanhado e a Formação Cívica, uma vez que são novas áreas disciplinares.  
35 - Matemática e Ciências – considero que as disciplinas de cariz mais teórico deveriam estar de alguma forma associadas às disciplinas em 
Didáctica (ao nível dos conteúdos), principalmente na área de Matemática, na qual a “distância” é mais evidente. (…) 
38 - Considero que os conteúdos de Técnicas e Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa deviam ser revistos, assim como os de 
Metodologias das Ciências Sociais e Necessidades Educativas Especiais. (…) 
56 - Penso que as didácticas são as disciplinas em que aprendemos mais. (…). Quanto a Conceitos de Matemática e a Ciências Integradas da 
Natureza são disciplinas com conteúdos muito específicos e que não nos são úteis posteriormente, ou pelo menos, a maior parte desses conteúdos. 
(…) 
64 - Os conteúdos das seguintes disciplinas precisam de ser alterados: Conceitos de Matemática I e II; Linguística Portuguesa; Ciências Integradas 
da Natureza I e II; NEE’s…  
74 - Uma aposta mais forte na Língua Portuguesa, Matemática e História e Geografia seria benéfica.  
84 – (…) Tenho ainda de referir aquelas cadeiras mais teóricas que não nos deixam compreender a sua importância para a nossa prática (por 



  exemplo, Conceitos de Matemática I e II, HTE, HGP…)  
+ 
(0) 

(-)  Área Expressão 
Artística (22) 

- 
(22) 

1 - Expressão Plástica – conteúdos que mostrem as possibilidades desta área no 1.º CEB (como fazer, materiais possíveis para…) e realização 
dos trabalhos práticos com crianças em ATL ou na Universidade.  
13 - As disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Expressões deveriam ser bastante alteradas, pois são abordados conteúdos que não 
interessam ao 1.º CEB, deixando os alunos/futuros professores bastante preocupados em lidar com os conteúdos destas áreas em contextos de 
sala de aula. (q13) 
17 - Há algumas disciplinas que têm lacunas, como (…) as disciplinas de Artes são pouco organizadas.  
21 - Acho que ao nível das artes, os conteúdos das disciplinas deveriam ser mais direccionados ao 1.º CEB, facto que não aconteceu quando andei 
a frequentar o curso.  
26 – (…) Na disciplina de Artes, a componente plástica não aprendi nada, uma vez que as aulas eram destinadas ao visionamento de vídeos acerca 
da biografia dos pintores.  
27 – (…) As disciplinas relacionadas com as Artes – conteúdos muito pouco explorados (passávamos as aulas de Plástica a ver vídeos do Art 
Attack); (…) 
28 - A Expressão Plástica e a Expressão Musical foram avaliadas, sobretudo, através de trabalhos teóricos realizados pelos alunos, com base em 
bibliografia seleccionada. Deveria, no meu entender, serem constituídas por ateliers práticos, com aprendizagens significativas. (…) 
35 – (…) Expressões – pouco relevo nos conhecimentos básicos da expressão musical, fracos conteúdos, ao nível de técnicas de expressão 
plástica.  
42 - Penso que a área das Expressões foi muito negligenciada no desenvolvimento curricular do curso, ou pelo menos, o seu desenvolvimento foi 
ineficaz.  
45 - Expressão Plástica, Técnicas de Expressão e Comunicação de Língua Portuguesa, Necessidades Educativas Especiais, Ética e Educação 
para a Cidadania… deveriam ser revistas e os seus conteúdos mais adequados à realidade de ser professor. 
51 - As artes são pouco exploradas e pouco práticas. 
52 – (…) Era importante que as disciplinas de artes (formação artística geral, didáctica das artes e projectos educativos em artes) estivessem mais 
interligadas mostrando continuidade. 
56 - Penso que as didácticas são as disciplinas em que aprendemos mais. (…). Outras disciplinas, nomeadamente, Necessidades Educativas 
Especiais e Projectos Educativos em Artes, considero bastante importantes. Todavia, foram disciplinas que criaram expectativas, mas não foram 
correspondidas. Ou seja, os conteúdos abordados pelos professores não foram os mais importantes para a nossa prática.  
65 - As didácticas, em meu entender, são pouco aprofundadas e deixam-nos pouco preparados. Senti, na minha formação, especial falta de 
preparação nas Didácticas da Matemática, Língua Portuguesa e Artes.  
72 - Na minha opinião, as principais lacunas prendem-se sobretudo com as Didácticas da Matemática, da Língua Portuguesa e das Expressões. Na 
prática posterior à Licenciatura, quando ficamos titulares de turma faltam algumas estratégias e conhecimentos de métodos a aplicar que foram (ou 
não) apresentados na teoria, mas de forma vaga e sem prática. (…) 
77 - As Expressões deviam ser mais exploradas.  
79 - Ao nível da Expressão Plástica foram exploradas pouquíssimas técnicas, o que me levou a já procurar várias acções de formação nesta área. 
80 – (…) Em Didáctica das Artes deveriam ser exploradas actividades e projectos exequíveis pelos alunos do 1.º ciclo e não pelos futuros 
docentes. Os futuros docentes poderiam aprender a adaptar um texto a um guião dramático, a fazer actividades plásticas possíveis de implementar 
nos alunos e aprender a fazer instrumentos e a utilizá-los.  
81 - As cadeiras relacionadas com a Formação em Artes deveriam ser revistas a nível de conteúdos. Estas deveriam estar direccionadas aos 
alunos do 1.º CEB e não a uma mera formação desligada da realidade de trabalho em sala de aula.  



  83 – (…) A Didáctica das Artes deveria apresentar exemplos práticos (o que fazer, como fazer) para os alunos desenvolverem diferentes 
possibilidades expressivas…  
2 - Quanto a disciplinas mais direccionados para a “prática no terreno”, como por exemplo, “literatura para a infância”, “matemática”, “educação 
física”, “expressão musical”, entre outras, julgo que deveriam e podiam ser mais aprofundadas e mais direccionadas para o real.  
7 - Algumas disciplinas poderiam melhorar a nível de conteúdos, de modo a abordar aspectos relacionados com a prática em sala de aula (por 
exemplo, Didáctica das Artes).  

+ 
(3) 

13 - A disciplina de Educação Física é muito bem abordada ao longo dos diferentes anos, pois saímos com muita preparação (parabéns ao 
professor Rui Neves!).  
34 - Didáctica da Educação e Expressão Físico-Motora está bem melhor orientada, por exemplo  
52 - As disciplinas de Conceitos de Educação Física, Didáctica da Educação Físico-Motora e Projectos Educativos em Saúde, Desporto e 
Lazer que apresentaram uma grande ligação entre elas, bem como uma grande coordenação entre os momentos teóricos e práticos.  

 

Área Expressão 
Motora (4) - 

(1) 
 
 

2 - Quanto a disciplinas mais direccionados para a “prática no terreno”, como por exemplo, “literatura para a infância”, “matemática”, “educação 
física”, “expressão musical”, entre outras, julgo que deveriam e podiam ser mais aprofundadas e mais direccionadas para o real.  

+ 
(1) 

78 – (…) As tecnologias da informação e comunicação não devem ser opcionais, pois na actualidade ambas fazem parte do quotidiano dos 
nossos alunos. 

 

Área 
Compreensão 
geral (31) 

- 
(31) 

1 - Organização e Gestão Escolar – conteúdos mais ligados aos contextos escolares (por exemplo, ver a dinâmica organizativa de uma escola do 
1.º CEB, enquadrada num Agrupamento de Escolas…) e Necessidades Educativas Especiais – conteúdos mais práticos de “como lidar com…”, 
“que estratégias utilizar para…”, “que apoios legislativos solicitar…”  
11 - Na disciplina “Ética e Educação para a Cidadania” deveria ser vocacionada para questões actuais, e direccionada para todas as áreas 
abordadas no 1.º CEB, trabalhando estratégias para “trabalhar” estas questões em/na sala de aula. 
15 - Lacunas em várias disciplinas (como OGE e NEE) que se revelam graves quando somos inseridos na rede escolar, ao desenvolvermos o nosso 
trabalho no dia-a-dia. (q15) 
17 - Há algumas disciplinas que têm lacunas. (…) A disciplina de NEE’s é muito pouco específica, deveria ser mais prática e menos teórica. (…) 
24 - A nossa formação em NEE, devia também incidir em estratégias para trabalhar com estas crianças e não só no estudo dos seus problemas 
clínicos.  
26 - A disciplina de Necessidades Educativas Especiais, os conteúdos abordados deveriam ter sido direccionados para o “saber agir” numa sala 
de aula com crianças com NEE’s. Nesta disciplina não aprendi nada, uma vez que o professor responsável pela mesma levou a maior parte do 
tempo a falar como funciona o cérebro humano e as aulas práticas foram destinadas à apresentação de trabalhos de grupo realizados por nós. (…) 
27 – (…) Tecnologias da Informação e Comunicação – passámos um semestre a trabalhar com um programa (HyperStudio), um programa pouco 
comum e quase desconhecidos…  
28 – (…) Necessidades Educativas Especiais foi uma disciplina puramente teórica, baseada na bibliografia do professor que ministrava a cadeira.  
30 – (…) Necessidades Educativas Especiais devia ser reformulada e abordar estratégias para lidar com crianças NEE’s.  
34 - Na minha opinião, (…), na disciplina de NEE’s, há muita teoria, que a maioria dos alunos não compreende e acaba por desinteressar-se e, no 
final, não se sabe características de determinadas NEE’s, nem como lidar com um aluno com uma necessidade educativa específica. (…). A 
disciplina de Ética e Educação para a Cidadania é mal explorada – acabou por fazer-se trabalhos e exames com maus resultados, sem se saber 
como ficariam bem.  
38 - Considero que os conteúdos de Técnicas e Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa deviam ser revistos, assim como os de 
Metodologias das Ciências Sociais e Necessidades Educativas Especiais. (…). 
45 – (…) Necessidades Educativas Especiais, Ética e Educação para a Cidadania… deveriam ser revistas e os seus conteúdos mais 



  adequados à realidade de ser professor.  
49 – (…) Necessidades Educativas Especiais e Ética e Educação para a Cidadania, os conteúdos programáticos e principalmente como eles 
foram direccionados, contribuíram menos do que o esperado para a nossa formação.  
51 – (…) Outra lacuna é ao nível das Necessidades Educativas Especiais. É uma disciplina (no meu caso) leccionado de uma forma tão teórica, 
que em nada ajuda ao nível de sala de aula durante o futuro estágio (já que ainda não trabalhei).  
52 - Em relação à disciplina de Necessidades Educativas Especiais, esta poderia ter conteúdos mais direccionados para a realidade escolar, indo 
de encontro às dificuldades sentidas nas escolas. Proporcionar ao aluno futuro professor do 1.º CEB contacto com a realidade educativa (ex. visitar 
uma sala TEACH). (…) 
54 - Por exemplo, (…) também Necessidades Educativas Especiais poderia ter sido abordado de forma a nos ajudar a identificar problemas nos 
alunos e combatê-los quando não temos apoio. 
56 – (…) Outras disciplinas, nomeadamente, Necessidades Educativas Especiais e Projectos Educativos em Artes, considero bastante 
importantes. Todavia, foram disciplinas que criaram expectativas, mas não foram correspondidas. Ou seja, os conteúdos abordados pelos 
professores não foram os mais importantes para a nossa prática.  
64 - Os conteúdos das seguintes disciplinas precisam de ser alterados: Conceitos de Matemática I e II; Linguística Portuguesa; Ciências Integradas 
da Natureza I e II; NEE’s…  
68 - Na minha opinião existe uma grande lacuna ao nível da disciplina de Necessidades Educativas Especiais (…) 
70 - Nos anos em que frequentei o curso penso que a maior lacuna foi em Necessidades Educativas Especiais, uma vez que é a área onde 
durante o exercício da minha profissão tenho sentido maiores dificuldades e onde me faltam mais bases, mesmo a nível de conceitos básicos. Além 
de que hoje em dia são raras as turmas sem crianças com NEE.  
71 – Correntes Pedagógicas Contemporâneas – deveria haver um estudo mais aprofundado dos pedagogos e suas teorias; (…); Educação 
Especial – conteúdos pouco ligados à realidade…  
72 - Na minha opinião, (…), a Psicologia e as NEE’s deviam ser muito mais exploradas e preparadas, pois também se verificam grandes lacunas. 
76 - Necessidades Educativas Especiais – nesta disciplina abordaram-se apenas conteúdos na área da Psicologia sem apresentação de 
propostas aplicáveis em contexto sala de aula: os temas tratados não contribuíram para a compreensão de algumas necessidades educativas 
encontradas em contexto escolar.  
82 - São abordados temas que nem sequer têm aplicação na nossa actividade profissional (HTE…), enquanto outros deveriam ser mais 
desenvolvidos se tivéssemos mais tempo (NEE, ….)  
84 - As maiores lacunas, na minha opinião, situam-se ao nível de “NEE’s”, “OGE” por não nos fornecerem bases necessárias para a prática no 1.º 
CEB. Tenho ainda de referir aquelas cadeiras mais teóricas que não nos deixam compreender a sua importância para a nossa prática (por exemplo, 
(…), HTE). 
85 - Confrontando a realidade com que me deparei, acho que há alguns conteúdos a repensar no plano de estudos da Licenciatura. Por exemplo, 
NEE’s (muita teoria, pouca prática e respectiva observação em contexto); OGE (sugeria observação e trabalho de campo em contexto); Ética 
(exploração de situações mais ligados ao 1.º CEB) (…) 
88 - OGE – grande lacuna ao nível da informação sobre a organização dos concursos e respectivos procedimentos administrativos (…)  
90 - Por exemplo, NEE falta-lhe uma maior ligação com o terreno e Ética também.  
91 - Por exemplo, NEE’s – muita teoria e pouca prática de observação em contexto; OGE – sugeria observação e trabalho de campo em contexto; 
Ética – exploração de situações mais ligados ao 1.º CEB (…) 
92 - É o caso de NEE, Ética e (…), em que havia de haver uma maior ligação com a prática.  
55 - Faltam conteúdos relativos a diversos assuntos importantes para a nossa prática futura como (…) identificação de alguns problemas do foro 
psicológico que afectam os nossos alunos e que não estamos preparados para lidar (….)  
 



+ 
(0) 

(-)  Área 
Prática 
Pedagógica (2) - 

(2) 
88 - (…) Seminário – quantos dos alunos sabem como elaborar um seminário? Quais as fases, pesquisas, elaboração gráfica?  
62 - (…) A disciplina de Seminário deve estar directamente ligada ao grupo/turma do estágio.  
 
 
 
 

 Desenvolvimento 
de conteúdos 
omissos no plano 
de estudos 
(4) 

 20 - (…) Deveria ser dada mais formação para trabalhar o Estudo Acompanhado e a Formação Cívica, uma vez que são novas áreas 
disciplinares.  
49 - Na minha opinião, a caligrafia e noções de primeiros socorros deveriam constar do plano de formação/estudos. 
55 - Faltam conteúdos relativos a diversos assuntos importantes para a nossa prática futura como (…) alguns conteúdos relativos aos primeiros 
socorros. 
79 - Penso que falta também no plano de estudos, formação em primeiros socorros, lacuna essa do meu currículo e que eu já procurei resolver 
em formação que fiz.  

+ 
(0) 

 
Natureza dos 
conteúdos 
(21) 

- 
(21) 

 
 
 
5 - Todas as disciplinas deveriam ter uma componente mais prática.  
9 - Abordar conteúdos da área do saber com base em situações e problemas.  
14 - Demasiado teóricas, proporcionando pouco contacto com os contextos reais e práticos que abordam.  
22 - Muitas disciplinas, principalmente as do primeiro ano, possuem conteúdos que pouco servem para a prática profissional. Sou da opinião que 
todas as disciplinas devem tratar os seus conteúdos, dando exemplos práticos e praticáveis de actividades/estratégias para se usar dentro de 
uma sala de aula do 1.º CEB.  
39 - Há disciplinas ao longo do curso que pouco ou nada valem para a formação de um futuro professor do 1.º CEB. Deviam ser revistas não só ao 
nível dos conteúdos, mas também ao nível dos docentes que as leccionam. Há muita teoria e pouca prática nesta licenciatura. E quando 
chegamos ao terreno, a consciência desta realidade é flagrante.  
8 - Todas as disciplinas de didáctica foram pobres em conteúdos, haviam de ter sido leccionadas por professores do 1.º CEB no activo, mostrar e 
analisar manuais do 1.º CEB para se estudar os vários métodos de ensino de conteúdos aos alunos.  
16 - Nas disciplinas que realmente interessam, não nos ensinam estratégias para leccionar determinados conteúdos às crianças.  
40 - Sugiro que se privilegiem mais os conteúdos didácticos e pedagógicos de todas as disciplinas, pois no meu entender está muito presente 
a perspectiva de ensinar conteúdos científicos específicos de cada disciplina. Não quero com isto dizer que devemos descurar essa perspectiva, 
mas sim interligá-la com aspectos práticos que serão muito úteis no futuro destes professores. ( 
41 - Os conteúdos dessas disciplinas a que me refiro, foram abordados de uma forma puramente teórica e sem haver uma preocupação em 
fazer dessas disciplinas uma ferramenta útil para a profissão dos professores do 1.º CEB.  
43 - As disciplinas deviam ser muito mais práticas tendo por base o contexto real da escola (…) Penso que há disciplinas que não fazem 
qualquer sentido, visto que não é o momento para nós as estudarmos, já que as teremos que estudar novamente quando já estivermos na escola.  
47 - Os conteúdos deveriam ser vocacionados para a didáctica e isso quase não aconteceu ao longo dos três anos de base curricular. As 
disciplinas e os seus conteúdos deveriam ter sido revistos e todos nós respondemos a um inquérito no final do curso onde tudo isso foi referido.  
49 - Sem dúvida que a vertente teórica das diversas disciplinas é de grande importância, contudo a mesma deve ter em conta as necessidades 
com que nos iremos deparar na vida activa.  



  53 - Os conteúdos deveriam ser mais práticos e directamente relacionados com a realidade do ensino no 1.º ciclo.  
57 - Penso que esses conteúdos foram abordados ou leccionados por alguns professores de forma muito rígida e formal, o que não possibilitou a 
compreensão dos modos como se deveriam aplicar na prática, esses conteúdos.  
61 - Vivenciei muitas disciplinas teóricas e poucas disciplinas práticas, nomeadamente a nível das didácticas.  
69 - Dotar as disciplinas de um sentido mais prático naquilo que se ensina.  
90 - Apesar da teoria ser importante para organizar as nossas práticas, é fundamental dar-lhe visibilidade enquanto a outra face da moeda e 
entruzá-la com a prática.  
4 - Considero que havia mais disciplinas que supostamente seriam práticas e não passavam de teóricas.  
42 - Foi uma dificuldade ter de perceber determinadas expressões e/ou palavras. Os docentes abordavam temas que para mim eram muitos 
abstractos e teóricos e deviam proporcionar exemplos práticos ou oportunidades de experimentar na prática o que se tinha estudado. 
38 - Penso que muitas disciplinas, neste caso os seus conteúdos, estão muito longe da realidade escolar. Alguns conteúdos não nos vão ajudar 
em nada na nossa prática.  
94 - Por vezes, alguns conteúdos são muito aprofundados e de pouco nos servem para o dia-a-dia com crianças dos 6-10 anos. Conteúdos 
mais interessantes para este nível etário são pouco abordados. 

+ 
(0) 

(-)  Outros aspectos 
(6) 

- 
(6) 

27 - As Didácticas – conteúdos foram pouco aprofundados…  
6 - As disciplinas de didáctica deveriam ser mais desenvolvidas, isto é, mais horas e abordando mais conteúdos.  
12 - A maior parte das disciplinas não estão pensadas, em termos de conteúdos, nas crianças. Por este motivo não nos prepara para a realidade 
que encontramos  
25 - No fundo, existem muitos problemas numa sala de aula para os quais as disciplinas não me prepararam muito…  
82 - Os conteúdos das disciplinas não vão de encontro às reais necessidades com que nos deparamos na vida profissional.  
87 - Há sempre muita teoria que não podemos ver aplicada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transcrição das respostas 
 
Q. 6.3.b) conteúdos das disciplinas (sobretudo lacunas/omissões…) 
 
 
1 – Organização e Gestão Escolar – conteúdos mais ligados aos contextos escolares (por exemplo, ver a dinâmica organizativa de uma escola do 1.º CEB, enquadrada num Agrupamento de 
Escolas…). 
Necessidades Educativas Especiais – conteúdos mais práticos de “como lidar com…”, “que estratégias utilizar para…”, “que apoios legislativos solicitar…”. 
Expressão Plástica – conteúdos que mostrem as possibilidades desta área no 1.º CEB (como fazer, materiais possíveis para…) e realização dos trabalhos práticos com crianças em ATL ou na 
Universidade. 
 
2 – Quanto a disciplinas mais direccionados para a “prática no terreno”, como por exemplo, “literatura para a infância”, “matemática”, “educação física”, “expressão musical”, entre outras, julgo que 
deveriam e podiam ser mais aprofundadas e mais direccionadas para o real. Há muito que se pode ensinar nessas disciplinas e que ainda hoje procuro no dia-a-dia e que teria sido muito mais útil 
ensinar-nos aquando do curso. 
 
3 – () 
 
4 – Considero que havia mais disciplinas que supostamente seriam práticas e não passavam de teóricas. Penso que os conteúdos das disciplinas de Matemática em nada nos ajudam a leccionar os 
conteúdos do 1.º CEB. Penso também que faltam disciplinas que nos ensinem a ensinar os alunos a aprender a ler, a fazer contas, etc., porque chegamos ao ensino e nada sabemos, a não ser o que 
fomos descobrindo na Prática Pedagógica. 
 
5 – Todas as disciplinas deveriam ter uma componente mais prática. 
 
6 – As disciplinas de didáctica deveriam ser mais desenvolvidas, isto é, mais horas e abordando mais conteúdos. Apesar da teoria ser a base para uma boa prática, o professor necessita de 
ferramentas para trabalhar e desenvolver actividades com os alunos. É importante que aprenda a interligar as áreas para que desenvolva actividades as competências de forma transversal. Não basta 
chegar à Prática Pedagógica no último ano e só lá descobrir como e o quê deve ensinar. Falta esta preparação. 
 
7 – Na minha opinião, algumas disciplinas poderiam melhorar a nível de conteúdos, de modo a abordar aspectos relacionados com a prática em sala de aula (por exemplo, Didáctica das Artes). 
 
8 – Todas as disciplinas de didáctica foram pobres em conteúdos, haviam de ter sido leccionadas por professores do 1.º CEB no activo, mostrar e analisar manuais do 1.º CEB para se estudar os 
vários métodos de ensino de conteúdos aos alunos. Houve também uma grande falta de conteúdo programático, a nível burocrático e administrativo, necessário para o bom funcionamento de uma 
instituição escolar. 
 
9 – Abordar conteúdos da área do saber com base em situações e problemas. 
 
10 – No referente à Matemática (Conceitos I e II), pude vivenciar que, a dado momento, nos foi dado um teste surpresa que continha matéria passível de ensinar aos meninos do 1.º CEB. Essa sim, 
deveria ser a matéria que nos deveriam ensinar mais. Achei que a grande lacuna é aí e em Didáctica da Língua Portuguesa. Aquilo que aprendemos vale pouco na prática. E tanto precisamos de 
saber! 
 
11 – Na disciplina “Ética e Educação para a Cidadania” deveria ser vocacionada para questões actuais, e direccionada para todas as áreas abordadas no 1.º CEB, trabalhando estratégias para 
“trabalhar” estas questões em/na sala de aula. 



 
12 – A maior parte das disciplinas não estão pensadas, em termos de conteúdos, nas crianças. Por este motivo não nos prepara para a realidade que encontramos, primeiramente no estágio e, 
posteriormente, nas escolas, na nossa carreira profissional. 
 
13 – Quando frequentei o curso, experienciei várias lacunas e muitas omissões, que não vou mencionar, pois seria demasiado pessimista. A disciplina de Educação Física é muito bem abordada ao 
longo dos diferentes anos, pois saímos com muita preparação (parabéns ao professor Rui Neves!). Devo dizer apenas que as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Expressões deveriam 
ser bastante alteradas, pois são abordados conteúdos que não interessam ao 1.º CEB, deixando os alunos/futuros professores bastante preocupados em lidar com os conteúdos destas áreas em 
contextos de sala de aula. 
 
14 – Demasiado teóricas, proporcionando pouco contacto com os contextos reais e práticos que abordam. 
 
15 – Neste aspecto devo referir que há determinados conteúdos que se revelam desnecessários. Mas mais importante é a exigência de lacunas em várias disciplinas (como OGE e NEE) que se 
revelam graves quando somos inseridos na rede escolar, ao desenvolvermos o nosso trabalho no dia-a-dia. 
 
16 – Nas disciplinas que realmente interessam, não nos ensinam estratégias para leccionar determinados conteúdos às crianças. 
 
17 – Há algumas disciplinas que têm lacunas, como é o caso de “Crianças e os Textos”, pois apenas se refere aos contos e literatura infantil. Deveria realçar, também, as técnicas de contagem de 
histórias. A disciplina de NEE’s é muito pouco específica, deveria ser mais prática e menos teórica. As disciplinas de Artes são pouco organizadas. 
 
18 – () 
 
19 – Ao nível da Língua Portuguesa, considero que houve imensas lacunas. Faltou o carácter prático, tal como aconteceu com as ciências. Considero que saí da universidade mais preparada para as 
ciências e a matemática, do que para a língua portuguesa. Deveriam ser mais trabalhados os conteúdos que se abordam nas aulas do 1.º CEB. 
 
20 – A didáctica da Língua Portuguesa deveria ser mais trabalhada e mais prática, abordando diferentes técnicas de trabalho em sala de aula. A História e Geografia de Portugal também merece mais 
atenção. Deveria ser dada mais formação para trabalhar o Estudo Acompanhado e a Formação Cívica, uma vez que são novas áreas disciplinares. 
 
21 – Acho que ao nível das artes, os conteúdos das disciplinas deveriam ser mais direccionados ao 1.º CEB, facto que não aconteceu quando andei a frequentar o curso. 
 
22 – Muitas disciplinas, principalmente as do primeiro ano, possuem conteúdos que pouco servem para a prática profissional. Sou da opinião que todas as disciplinas devem tratar os seus conteúdos, 
dando exemplos práticos e praticáveis de actividades/estratégias para se usar dentro de uma sala de aula do 1.º CEB. 
 
23 – Considero que as matemáticas I e II foram desajustadas e desenquadradas no contexto do curso. Na minha opinião, os cursos deveriam ter mais conteúdos ligados às didácticas do 1.º CEB, 
além de um maior contacto com a realidade escolar. 
 
24 – Penso que também estavam bem. No entanto, acho que a nossa formação em NEE, devia também incidir em estratégias para trabalhar com estas crianças e não só no estudo dos seus 
problemas clínicos. 
 
25 – Em certos casos, os conteúdos das disciplinas vão em direcção a uma população de alunos que é uma “elite”, quando me deparo numa turma, vejo que muitos dos conteúdos das disciplinas, por 
vezes, focaram realidades escolares demasiado positivas. No fundo, existem muitos problemas numa sala de aula para os quais as disciplinas não me prepararam muito… 
 



26 – Na disciplina de Necessidades Educativas Especiais, os conteúdos abordados deveriam ter sido direccionados para o “saber agir” numa sala de aula com crianças com NEE’s. Nesta disciplina 
não aprendi nada, uma vez que o professor responsável pela mesma levou a maior parte do tempo a falar como funciona o cérebro humano e as aulas práticas foram destinadas à apresentação de 
trabalhos de grupo realizados por nós. Na disciplina de Artes, a componente plástica não aprendi nada, uma vez que as aulas eram destinadas ao visionamento de vídeos acerca da biografia dos 
pintores.  
 
27 – Conceitos de Matemática – conteúdos muito difíceis para os alunos provenientes de Humanidades (existência de desigualdade entre estes e os alunos de outras áreas); as disciplinas 
relacionadas com as Artes – conteúdos muito pouco explorados (passávamos as aulas de Plástica a ver vídeos do Art Attack); Tecnologias da Informação e Comunicação – passámos um semestre a 
trabalhar com um programa (HyperStudio), um programa pouco comum e quase desconhecido; as Didácticas – conteúdos foram pouco aprofundados… 
 
28 – A Expressão Plástica e a Expressão Musical foram avaliadas, sobretudo, através de trabalhos teóricos realizados pelos alunos, com base em bibliografia seleccionada. Deveria, no meu entender, 
serem constituídas por ateliers práticos, com aprendizagens significativas. Necessidades Educativas Especiais foi uma disciplina puramente teórica, baseada na bibliografia do professor que 
ministrava a cadeira. Logo, posso afirmar que há uma lacuna na minha formação nesta área, e com a diversidade de alunos que se nos apresenta, ela é notória. 
 
29 – () 
 
30 – A disciplina de Didáctica da Língua Portuguesa foi pouco explorada, devido, sobretudo, ao pouco tempo lectivo que lhe foi reservado. Desta forma, alguns temas não foram abordados, tais como, 
as estratégias para explorar conteúdos gramaticais. Esta disciplina explorou, essencialmente, métodos de introdução à leitura e à escrita. Necessidades Educativas Especiais devia ser reformulada e 
abordar estratégias para lidar com crianças NEE’s. 
 
31 – Para mim, alguns conteúdos das disciplinas, nomeadamente, de Matemática I e II (por exemplo), são inadequadas para o 1.º CEB, pois um professor que se está a formar necessita de aprender 
a ensinar. Isto é, tem de aprender metodologias de, por exemplo, ensinar as operações com transporte, a multiplicação, a divisão, entre outros e não aprender a resolver “inequações ou raízes 
quadradas”, que não vai colocar em prática na sua função como docente do 1.º CEB. 
 
32 – () 
 
33 – Nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa deveria existir prática, análise de conteúdos e do currículo, elaboração de estratégias de ensino, aplicação das mesmas, etc. 
 
34 – Na minha opinião, a Didáctica da Língua Portuguesa é extremamente necessária e o tempo que lhe é atribuído no plano de estudo pode considerar-se praticamente inexistente. Um semestre não 
é suficiente para ensinar/aprender o essencial, pelo menos, da forma que está (Didáctica da Educação e Expressão Físico-Motora está bem melhor orientada, por exemplo). Na disciplina de NEE’s, há 
muita teoria, que a maioria dos alunos não compreende e acaba por desinteressar-se e, no final, não se sabe características de determinadas Nee’s, nem como lidar com um aluno com uma 
necessidade educativa específica. As disciplinas de Inglês/Francês deveriam ter uma vertente mais didáctica. A disciplina de Ética e Educação para a Cidadania é mal explorada – acabou por fazer-se 
trabalhos e exames com maus resultados, sem se saber como ficariam bem. 
 
35 – Matemática e Ciências – considero que as disciplinas de cariz mais teórico deveriam estar de alguma forma associadas às disciplinas em Didáctica (ao nível dos conteúdos), principalmente na 
área de Matemática, na qual a “distância” é mais evidente. Língua Portuguesa – senti lacunas ao nível das estratégias de ensino e de aprendizagem, na disciplina de Didáctica (ex. sequências 
didácticas, tipos de texto, métodos de leitura e escrita). Expressões – pouco relevo nos conhecimentos básicos da expressão musical, fracos conteúdos, ao nível de técnicas de expressão plástica.  
 
36 – () 
 
37 – () 
 



38 – Penso que muitas disciplinas, neste caso os seus conteúdos, estão muito longe da realidade escolar. Alguns conteúdos não nos vão ajudar em nada na nossa prática. Por outro lado, considero 
que os conteúdos de Técnicas e Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa deviam ser revistos, assim como os de Metodologias das Ciências Sociais e Necessidades Educativas Especiais. 
Também considero que a metodologia usada por alguns professores para leccionar alguns conteúdos devem ser revistas, de modo a inovar. 
 
39 – Há disciplinas ao longo do curso que pouco ou nada valem para a formação de um futuro professor do 1.º CEB. Deviam ser revistas não só ao nível dos conteúdos, mas também ao nível dos 
docentes que as leccionam. Há muita teoria e pouca prática nesta licenciatura. E quando chegamos ao terreno, a consciência desta realidade é flagrante. 
 
40 – Sugiro que se privilegiem mais os conteúdos didácticos e pedagógicos de todas as disciplinas, pois no meu entender está muito presente a perspectiva de ensinar conteúdos científicos 
específicos de cada disciplina. Não quero com isto dizer que devemos descurar essa perspectiva, mas sim interligá-la com aspectos práticos que serão muito úteis no futuro destes professores. 
 
41 – Na minha opinião, antes de um professor leccionar uma disciplina das que apresentam o cariz mais teórico, deveria reflectir muito bem acerca do que deveria ser trabalhado na mesma. Isto 
porque os conteúdos dessas disciplinas a que me refiro, foram abordados de uma forma puramente teórica e sem haver uma preocupação em fazer dessas disciplinas uma ferramenta útil para a 
profissão dos professores do 1.º CEB. Quanto aos conteúdos das Didácticas, disciplinas que deveriam ter sido de crucial importância, poderiam ter sido mais relevantes, particularmente na Língua 
Portuguesa e Matemática. Há muitos conteúdos do currículo que não sei como trabalhar com os alunos, pois não me foi ensinado nas didácticas. 
 
42 – Para mim, foi uma dificuldade ter de perceber determinadas expressões e/ou palavras. Os docentes abordavam temas que para mim eram muitos abstractos e teóricos e deviam proporcionar 
exemplos práticos ou oportunidades de experimentar na prática o que se tinha estudado (por exemplo, aplicar os projectos educativos que delineámos em várias disciplinas teóricas). Penso que a 
área das Expressões foi muito negligenciada no desenvolvimento curricular do curso, ou pelo menos, o seu desenvolvimento foi ineficaz. 
 
43 – As disciplinas deviam ser muito mais práticas tendo por base o contexto real da escola. Penso que no 1.º ano nós já devíamos ter Prática Pedagógica, no sentido de percebemos através da 
experiência o que temos que saber enquanto professores. Assim, quando fossemos às disciplinas mais teóricas perceberíamos o sentido do que estamos a aprender. Não tendo contacto com a 
prática, muitas vezes apenas “decoramos” as matérias para os exames sem os interiorizar verdadeiramente. Penso que há disciplinas que não fazem qualquer sentido, visto que não é o momento 
para nós as estudarmos, já que as teremos que estudar novamente quando já estivermos na escola. 
 
44 – Algumas disciplinas são demasiado teóricas e pouco práticas e deveriam estar mais próximas daquilo que são os conteúdos do 1.º ciclo, nomeadamente a nível da matemática e da língua 
portuguesa. 
 
45 – Expressão Plástica, Técnicas de Expressão e Comunicação de Língua Portuguesa, Necessidades Educativas Especiais, Ética e Educação para a Cidadania… deveriam ser revistas e os seus 
conteúdos mais adequados à realidade de ser professor. 
 
46 – A Didáctica da Língua Portuguesa. Como disse na questão anterior, devíamos ter aprofundado mais os métodos de ensino da leitura e escrita, conhecer mais estratégias para colmatar 
dificuldades mais frequentes dos alunos… 
 
47 – Os conteúdos deveriam ser vocacionados para a didáctica e isso quase não aconteceu ao longo dos três anos de base curricular. As disciplinas e os seus conteúdos deveriam ter sido revistos e 
todos nós respondemos a um inquérito no final do curso onde tudo isso foi referido. 
 
48 – () 
 
49 – Sem dúvida que a vertente teórica das diversas disciplinas é de grande importância, contudo a mesma deve ter em conta as necessidades com que nos iremos deparar na vida activa. Nas 
disciplinas de Francês, Linguística Portuguesa, Didáctica da Língua Portuguesa, Necessidades Educativas Especiais e Ética e Educação para a Cidadania, os conteúdos programáticos e 



principalmente como eles foram direccionados/contribuíram menos do que o esperado para a nossa formação. Na minha opinião, a caligrafia e noções de primeiros socorros deveriam constar do 
plano de formação/estudos. 
 
50 – () 
 
51 – As lacunas que mais senti foi ao nível da Língua Portuguesa. Penso que é uma área pouco “trabalhada” durante o curso, contrariamente às ciências e à matemática. As artes são também pouco 
exploradas e pouco práticas. Outra lacuna é ao nível das Necessidades Educativas Especiais. É uma disciplina (no meu caso) leccionado de uma forma tão teórica, que em nada ajuda ao nível de 
sala de aula durante o futuro estágio (já que ainda não trabalhei). 
 
52 – Em relação à disciplina de Necessidades Educativas Especiais, esta poderia ter conteúdos mais direccionados para a realidade escolar, indo de encontro às dificuldades sentidas nas escolas. 
Proporcionar ao aluno futuro professor do 1.º CEB contacto com a realidade educativa (ex. visitar uma sala TEACH). Era importante que as disciplinas de artes (formação artística geral, didáctica das 
artes e projectos educativos em artes) estivessem mais interligadas mostrando continuidade, como aconteceu com as disciplinas de Conceitos de Educação Física, Didáctica da Educação Físico-
Motora e Projectos Educativos em Saúde, Desporto e Lazer que apresentaram uma grande ligação entre elas, bem como uma grande coordenação entre os momentos teóricos e práticos. 
 
53 – Os conteúdos deveriam ser mais práticos e directamente relacionados com a realidade do ensino no 1.º ciclo. 
 
54 – Já em prática, reconhecendo que tive uma formação bastante ampla, senti que muitas disciplinas estiveram completamente desajustadas, em que os conteúdos são muito necessários na prática. 
Por exemplo, a Didáctica da Língua Portuguesa deveria ser no 3.º ano, junto com as restantes didácticas e abordar de forma mais directa os métodos e formas de trabalho na área curricular da língua. 
Também Necessidades Educativas Especiais poderia ter sido abordado de forma a nos ajudar a identificar problemas nos alunos e combatê-los quando não temos apoio. 
 
55 – Faltam conteúdos relativos a diversos assuntos importantes para a nossa prática futura como metodologias do ensino da escrita e leitura para o 1.º ano de escolaridade; identificação de alguns 
problemas do foro psicológico que afectam os nossos alunos e que não estamos preparados para lidar e alguns conteúdos relativos aos primeiros socorros. 
 
56 – Penso que as didácticas são as disciplinas em que aprendemos mais. Embora a Didáctica da Língua Portuguesa deixe algo a desejar, pois, no meu ano, acho que faltou a prática dos diversos 
modelos de escrita/leitura, conteúdos importantes para a nossa prática. Quanto a Conceitos de Matemática e a Ciências Integradas da Natureza são disciplinas com conteúdos muito específicos e que 
não nos são úteis posteriormente, ou pelo menos, a maior parte desses conteúdos. Outras disciplinas, nomeadamente, Necessidades Educativas Especiais e Projectos Educativos em Artes, considero 
bastante importantes. Todavia, foram disciplinas que criaram expectativas, mas não foram correspondidas. Ou seja, os conteúdos abordados pelos professores não foram os mais importantes para a 
nossa prática. 
 
57 – Penso que esses conteúdos foram abordados ou leccionados por alguns professores de forma muito rígida e formal, o que não possibilitou a compreensão dos modos como se deveriam aplicar 
na prática, esses conteúdos. Denotou-se por vezes (quase consecutivamente), uma carga horária de certos professores excessiva, o que não lhes dava tempo para trabalhar com os alunos, esses 
conteúdos. Em suma, currículos extensos! Em suma, demasiado trabalho e pouco tempo. 
 
58 – A disciplina de Cultura Portuguesa I tem um conteúdo que, a meu ver, não é nada relevante para entender e compreender as funções da escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Em relação às 
disciplinas de Didáctica da Matemática e Didáctica da Língua Portuguesa, considero que têm um conteúdo de extrema relevância, contudo, o tempo ocupado por essas disciplinas no plano de estudos 
é muito curto, não nos permitindo explorar esses conteúdos da melhor forma possível. 
 
59 – () 
 
60 – () 
 



61 – Na minha opinião, vivenciei muitas disciplinas teóricas e poucas disciplinas práticas, nomeadamente a nível das didácticas. Estas disciplinas são muito importantes na formação do professor, 
capacitam-no de estratégias, recursos, abrem os “horizontes” da criatividade, contudo, a meu ver, dispendem pouco tempo no plano de estudos, o que torna diminuto o respectivo conteúdo. 
 
62 – Durante o meu curso, a disciplina de Didáctica da Língua Portuguesa revelou várias lacunas: ao nível da transmissão de informação e da própria informação. A disciplina de Seminário deve estar 
directamente ligada ao grupo/turma do estágio para que o trabalho seja desenvolvido em turma. 
 
63 – Relativamente aos conteúdos, acho que há várias disciplinas que devem ser repensadas, nomeadamente os “Conceitos de Matemática I e II”. Esta disciplina deveria de apresentar conteúdos 
mais direccionados ao 1.º ciclo, principalmente no que diz respeito às estratégias e à forma como se ensina. Linguística Portuguesa e Didáctica da Língua Portuguesa também apresentaram 
conteúdos que até são interessantes, mas não foram bem explorados e faltou alguma prática. 
 
64 – Os conteúdos das seguintes disciplinas precisam de ser alterados: Conceitos de Matemática I e II; Linguística Portuguesa; Ciências Integradas da Natureza I e II; NEE’s… São muito extensas 
(sobretudo Ciências), demasiado complexas e, por exemplo, em Linguística lembro-me que não havia um plano estruturado, mas conversas soltas. As Matemáticas e as Ciências são tão extensas 
que só nos levam a ter notas baixas, desmotivadoras e pouco promotoras de aprendizagens. 
 
65 – As didácticas, em meu entender, são pouco aprofundadas e deixam-nos pouco preparados. Senti, na minha formação, especial falta de preparação nas Didácticas da Matemática, Língua 
Portuguesa e Artes. 
 
66 – () 
 
67 – () 
 
68 – Na minha opinião existe uma grande lacuna ao nível da disciplina de Necessidades Educativas Especiais, bem como ao nível da Didáctica da Língua Portuguesa. 
 
69 – Dotar as disciplinas de um sentido mais prático naquilo que se ensina. 
 
70 – Nos anos em que frequentei o curso penso que a maior lacuna foi em Necessidades Educativas Especiais, uma vez que é a área onde durante o exercício da minha profissão tenho sentido 
maiores dificuldades e onde me faltam mais bases, mesmo a nível de conceitos básicos. Além de que hoje em dia são raras as turmas sem crianças com NEE. 
 
71 – Correntes Pedagógicas Contemporâneas – deveria haver um estudo mais aprofundado dos pedagogos e suas teorias; Ao nível da Língua Portuguesa – muitas lacunas, ao nível do Português-
língua e do português-literatura; Educação Especial – conteúdos pouco ligados à realidade… 
 
72 – Na minha opinião, as principais lacunas prendem-se sobretudo com as Didácticas da Matemática, da Língua Portuguesa e das Expressões. Na prática posterior à Licenciatura, quando ficamos 
titulares de turma faltam algumas estratégias e conhecimentos de métodos a aplicar que foram (ou não) apresentados na teoria, mas de forma vaga e sem prática. A Psicologia e as NEE’s deviam ser 
muito mais exploradas e preparadas, pois também se verificam grandes lacunas. 
 
73 – No plano da Licenciatura, as disciplinas Conceitos de Matemática I e Conceitos de Matemática II não nos enriqueceu enquanto professores do 1.º ciclo, porque não aprendemos nada que nos 
fosse útil em sala de aula. 
 
74 – A este nível penso que o plano abrange todas as áreas curriculares, contudo uma aposta mais forte na Língua Portuguesa, Matemática e História e Geografia seria benéfica. 
 



75 – No âmbito das disciplinas de carácter pedagógico, penso que se deveriam reajustar os conteúdos de Língua Portuguesa e de Ensino e Aprendizagem da leitura e da escrita, de forma a trabalhar 
os diferentes métodos, não apenas numa perspectiva teórica, mas também prática (contextualizar os modelos a partir de exemplos, testemunhos de colegas, estudos realizados…) 
 
76 – Didáctica da Língua Portuguesa – os conteúdos desta disciplina foram pobres; poderiam abordar-se outros métodos de ensino-aprendizagem nesta área; os conteúdos reduziram-se ao método 
analítico-sintético e global de ensino da escrita e da leitura. 
Necessidades Educativas Especiais – nesta disciplina abordaram-se apenas conteúdos na área da Psicologia sem apresentação de propostas aplicáveis em contexto sala de aula: os temas tratados 
não contribuíram para a compreensão de algumas necessidades educativas encontradas em contexto escolar. 
 
77 – As Expressões deviam ser mais exploradas. 
 
78 – O ensino da língua estrangeira e as tecnologias da informação e comunicação não devem ser opcionais, pois na actualidade ambas fazem parte do quotidiano dos nossos alunos. 
 
79 – Ao nível da Expressão Plástica foram exploradas pouquíssimas técnicas, o que me levou a já procurar várias acções de formação nesta área. Penso que falta também no plano de estudos, 
formação em primeiros socorros, lacuna essa do meu currículo e que eu já procurei resolver em formação que fiz. 
 
80 – Em Linguística deveriam ser tratados temas gramaticais trabalhados no 1.º ciclo e excluir a transcrição fonética; em Didáctica da Língua Materna deveriam ser trabalhados, mais profundamente, 
os métodos de escrita e de leitura, com oportunidade de verificar como estes se processam junto dos alunos; em Didáctica das Artes deveriam ser exploradas actividades e projectos exequíveis pelos 
alunos do 1.º ciclo e não pelos futuros docentes. Os futuros docentes poderiam aprender a adaptar um texto a um guião dramático, a fazer actividades plásticas possíveis de implementar nos alunos e 
aprender a fazer instrumentos e a utilizá-los. 
 
81 – As cadeiras relacionadas com a Formação em Artes deveriam ser revistas a nível de conteúdos. Estas deveriam estar direccionadas aos alunos do 1.º CEB e não a uma mera formação 
desligada da realidade de trabalho em sala de aula. 
 
82 – Os conteúdos das disciplinas não vão de encontro às reais necessidades com que nos deparamos na vida profissional. São abordados temas que nem sequer têm aplicação na nossa actividade 
profissional (HTE…), enquanto outros deveriam ser mais desenvolvidos se tivéssemos mais tempo (NEE, Didáctica Língua Portuguesa e da Matemática…) 
 
83 – Linguística Portuguesa deveria ter em conta aspectos do foro pedagógico e não tanto do foro técnico; Conceitos de Matemática I e II deveriam ter em conta os conteúdos propostos pelo Currículo 
Nacional do Ensino Básico do 1.º CEB, e não outros… A Didáctica das Artes deveria apresentar exemplos práticos (o que fazer, como fazer) para os alunos desenvolverem diferentes possibilidades 
expressivas… 
 
84 – As maiores lacunas, na minha opinião, situam-se ao nível de “Nee’s”, “Didáctica do Português”, “OGE” por não nos fornecerem bases necessárias para a prática no 1.º CEB. Tenho ainda de 
referir aquelas cadeiras mais teóricas que não nos deixam compreender a sua importância para a nossa prática (por exemplo, Conceitos de Matemática I e II, HTE, HGP…) 
 
85 – Confrontando a realidade com que me deparei, acho que há alguns conteúdos a repensar no plano de estudos da Licenciatura. Por exemplo, NEE’s (muita teoria, pouca prática e respectiva 
observação em contexto); OGE (sugeria observação e trabalho de campo em contexto); Ética (exploração de situações mais ligados ao 1.º CEB); DLP (exploração dos métodos de leitura/escrita) 
 
86 – A disciplina que acho menos ajustada ao plano curricular do curso é a de Conceitos de Matemática I e II, na medida em que o “investimento” na disciplina devia ser a um nível mais básico, sendo 
que a de Didáctica da Matemática devia ser anual, pois os conteúdos da disciplina não são todos leccionados, dada a brevidade da duração da disciplina. 
 
87 – É difícil descrever. Há sempre muita teoria que não podemos ver aplicada. 
 



88 – OGE – grande lacuna ao nível da informação sobre a organização dos concursos e respectivos procedimentos administrativos; Seminário – quantos dos alunos sabem como elaborar um 
seminário? Quais as fases, pesquisas, elaboração gráfica? 
 
89 – As disciplinas de Conceitos de Matemática revelaram-se, no meu ponto de vista, desajustadas da realidade, ou seja, perante o nível dos conhecimentos dos alunos. 
 
90 – Sabemos que a Formação Inicial não pode tudo! Ela é apenas um momento. Contudo, senti algumas omissões. Por exemplo, NEE falta-lhe uma maior ligação com o terreno e Ética também. 
Apesar da teoria ser importante para organizar as nossas práticas, é fundamental dar-lhe visibilidade enquanto a outra face da moeda e entruzá-la com a prática. 
 
91 – Confrontando a realidade com que me deparei, acho que há alguns conteúdos a repensar no plano de estudos da Licenciatura. Por exemplo, NEE’s – muita teoria e pouca prática de observação 
em contexto; OGE – sugeria observação e trabalho de campo em contexto; Ética – exploração de situações mais ligados ao 1.º CEB; DLP – métodos diferentes de ensino/aprendizagem da leitura e 
escrita. 
 
92 – Apesar de achar as disciplinas bastante boas ao nível de seus objectivos, penso que há algumas em que os conteúdos deveriam ser revistos. É o caso de NEE, Ética e Linguística, em que havia 
de haver uma maior ligação com a prática. 
 
93 – () 
 
94 – Por vezes, alguns conteúdos são muito aprofundados e de pouco nos servem para o dia-a-dia com crianças dos 6-10 anos. Conteúdos mais interessantes para este nível etário são pouco 
abordados. 
 
 
Q.6.3.c) estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação (genericamente desenvolvidas nas disciplinas) 
 
1 – Regra geral, as estratégias foram positivas, exceptuando, por exemplo, as relativas a NEE’s (do ponto de vista do ensino), Linguística (do ponto de vista da avaliação, uma vez que se centrou 
exclusivamente num exame final), HTE (ensino expositivo e avaliação por exame final). Assim, defendo que as técnicas de ensino não se deveriam centrar tanto na exposição, as técnicas de 
avaliação deveriam privilegiar uma componente também prática e as estratégias de aprendizagem deveriam contemplar formas mais dinâmicas (trabalhos de campo, trabalhos de projecto, portfolios, 
trabalhos de investigação…). Considero que o tipo de avaliação das disciplinas de Didáctica muito relevante e adequado, o mesmo achando das disciplinas da área científica da Prática Pedagógica. 
Não obstante, considero importante a componente de avaliação individual (quer por exame, quer por trabalho/reflexão), como complemento à avaliação dita “mais prática”. 
 
2 – Concordo com tudo, embora que a avaliação não devesse ser tão-somente no final do semestre, mas com maior peso/atenção, por parte dos professores, numa avaliação intermédia. 
 
3 – () 
 
4 – () 
 
5 – () 
 
6 – Julgo que no geral as estratégias foram as mais adequadas e motivadoras, assim como a avaliação. 
 
7 – Este é um aspecto que, na minha opinião, deveria ser mais desenvolvido na globalidade das disciplinas. 
 



8 – A avaliação das disciplinas podia ter sido feita mais a nível prático. 
 
9 – As estratégias de ensino devem ser reajustadas de acordo com o contexto de cada escola, turma, etc. 
 
10 – De uma forma genérica torna-se difícil responder. Diria antes que houve algumas extraordinárias e outras que, tendo conteúdos óptimos, se perderam pela falta de estratégias por parte dos 
docentes. Refiro-me a NEE’s, CIN, L.P, D.L.P, em especial. 
 
11 – Na disciplina de Ética e Educação para a Cidadania deveria ser promovido o debate, respeitando a opinião de cada um… Disciplinas como “Metodologias de Ensino das Ciências Sociais” e 
“Necessidades Educativas Especiais”, deveriam ter uma componente mais prática. 
 
12 – As estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação são recalcadas, não nos é dada grande noção sobre elas e nem sequer são desenvolvidas nas disciplinas com o intuito de serem para as 
crianças do 1.º CEB. 
 
13 – Não quero comentar! 
 
14 – Demasiado centradas em caracteres sumativos, ou seja, houve muitas disciplinas em que basicamente se decorava para os exames e, passado algum tempo, tinha-se consciência que nada 
tinha ficado retido na memória. Avaliação demasiado centrada em testes e trabalhos de grupo e pouco na participação na sala de aula ou no desempenho e motivação do aluno. 
 
15 – Penso que os métodos de avaliação não deveriam focar-se tanto na qualificação de um exame, mas sim ser mais abrangente ao trabalho realizado durante o semestre através de maior 
componente prática e experimental. 
 
16 – () 
 
17 – Genericamente são boas. Concordo com avaliação teórica e prática, individual e de grupo. 
 
18 – () 
 
19 – Na grande maioria foram justas. No entanto, na Prática Pedagógica, aquando dos comentários críticos das colegas que assistem às aulas, deveriam ser exigidas mais fundamentações em 
relação às críticas destrutivas que por vezes se formulam, resultantes de muitas inimizades criadas pela simples disputa de uma classificação. 
 
20 – Quando fazemos uma avaliação da disciplina, naturalmente que somos influenciados pela forma como foi leccionada. Sendo sempre de valorizar todas as disciplinas que valorizaram uma 
avaliação da prática, ou seja, os trabalhos de projecto e investigação em detrimento dos antiquados testes de avaliação que como nós sabemos não são o mais justo instrumento de avaliação, pelo 
que nunca deveriam ser o único a utilizar. 
 
21 – () 
 
22 – Uma grande parte dos docentes usa o método expositivo para transmitir os seus conteúdos. Os docentes deveriam usar estratégias diversificadas e mais atractivas, uma vez que tentam incutir 
esse hábito/estratégia ao longo de toda a formação inicial. 
 
23 – Deve recorrer-se mais a trabalhos de observação de turmas, bem como a desenvolver temas que devem ser abordados na sala. Devem sair mais da Universidade e ir mais às escolas. Só assim 
terão um maior conhecimento da realidade escolar. 



 
24 – Nada a dizer. 
 
25 – Na minha opinião poderia haver mais cedo um contacto/interacção do estudante (futuro professor), com os alunos e com a escola. 
 
26 – () 
 
27 – Algumas disciplinas recorreram a estratégias pouco diversificadas, criativas, atraentes e motivadoras, como por exemplo Necessidades Educativas Especiais, disciplinas relacionadas com Artes e 
Expressão e Educação Físico-Motora, Tecnologia Educativa, História e Teoria da Educação… 
 
28 – () 
 
29 – As estratégias, genericamente desenvolvidas nas disciplinas deveriam direccionar-se, desde o início do Curso, mais para a prática. 
 
30 – Acho que todas as disciplinas deviam ser avaliadas continuamente e não só por exame e/ou trabalhos. Alguns professores deviam proporcionar aulas mais práticas, associando o saber com o 
saber-fazer. 
 
31 – Penso que as estratégias de ensino deveriam ser projectadas numa vertente mais prática, mais próxima da realidade escolar do 1.º CEB, de modo a formar bons alicerces  metodológicos. 
 
32 – () 
 
33 – Mais actividades direccionadas para aquilo que iremos encontrar em sala de aula: exemplos práticos. 
 
34 – Julgo ter respondido a esta questão na alínea anterior, especificamente quanto às disciplinas de Nee’s e Ética e Educação para a Cidadania. As disciplinas de Teoria e Prática Curricular e OGE 
não são muito cativantes. Apesar de não ter feito parte das minhas opções, a disciplina de Cultura Portuguesa também tem sido alvo de algumas críticas negativas.  
 
35 – Trabalhos de grupo em excesso (na maioria das disciplinas); auto e hetero-avaliação praticamente ausentes; métodos expositivos (à excepção das disciplinas em Didáctica) 
 
36 – () 
 
37 – () 
 
38 – Como disse anteriormente, alguns professores devem rever as suas estratégias de ensino/aprendizagem, de modo a tornarem os conteúdos mais interessantes. Isto porque, muitas vezes, o 
conteúdo não é interessante devido ao modo como é exposto. Afinal, na Prática Pedagógica pedem-nos para inovar nas estratégias e os próprios professores da Universidade não dão esse exemplo. 
 
39 – Os trabalhos de grupo são sem dúvida um enriquecimento para qualquer pessoa, tanto ao nível pessoal como profissional. No entanto, houve docentes que, a meu ver, exageraram nos trabalhos 
de grupo em detrimento das suas próprias funções como docentes que eram. 
 
40 – Relativamente às estratégias de ensino/aprendizagem, creio que seria mais enriquecedor diminuir as exposições teóricas feitas (em demasia) em algumas disciplinas e apostar na realização de 
trabalhos práticos que permitam verificar e compreender melhor os conteúdos abordados. Quanto à avaliação, sugiro optar por estratégias individuais de avaliação para tentar evitar 
possíveis/eventuais situações de subterfúgio. 



 
41 – O que aconteceu em muitas disciplinas é que os conteúdos que os professores apresentavam eram demasiadamente abstractos e teóricos. Os conteúdos e temas mais práticos acabavam por 
ser trabalhados apenas nos trabalhos de grupo pelos alunos. Isto foi um erro, uma vez que eram estes temas mais práticos que deveriam ter sido aprofundados e bem explanados pelos professores 
das disciplinas. Quanto à avaliação dos trabalhos de grupo, deveria de haver um maior cuidado em relação ao que cada elemento trabalhou efectivamente. Além disso, não compreendo por que é que 
os trabalhos ficam na Universidade, em vez de serem entregues aos alunos, com as correcções para que pudessem ver onde tinham errado, afim de não repetirem erros já dados. 
 
42 – Devia haver mais observação de classes em escolas cooperantes. Teria sido muito importante que eu tivesse tido oportunidade (antes de ir para o ano de Estágio) de confrontar o modelo de 
profissão que eu tinha (o da minha professora do 1.º CEB) com outros modelos para que pudesse construir melhor a minha profissionalidade (pelo menos o 1.º semestre do Estágio não teria sido tão 
brusco em termos de ter que adoptar novas posturas, sem ter tempo para reflectir se seriam as melhores). Em relação aos trabalhos de grupo, eles foram importantes porque pude aprender com os 
meus pares. Mas devido à sua quantidade, não tínhamos, muitas vezes, possibilidade de aprofundar os temas com pesquisas mais aprofundadas e de nos apropriar das técnicas de trabalho (o final 
do trabalho e a preparação das comunicações eram feitos “sobre o joelho”). 
 
43 – Penso que a estratégia de Prática Pedagógica e do Seminário foram boas, tendo em conta que eram uma reflexão ou “diário de bordo” sobre as nossas práticas e vivências enquanto 
professores. Não acho positiva a estratégia usada na maioria das disciplinas: “ouvir” o professor todo o semestre e no final teste ou exame… Penso que vai contra as correntes pedagógicas mais 
actuais. 
 
44 – Deveria haver mais investigação por parte dos alunos e menos apresentações teóricas, nomeadamente daquilo que são as várias práticas possíveis de aplicar ao nível do 1.º ciclo. 
 
45 – As disciplinas didácticas deveriam ser mais práticos. Algumas disciplinas deveriam ser menos expositivas e “ditadas”. Os critérios de avaliação deveriam ser fornecidos no início (por exemplo, 
Expressão Plástica não existia). Dever-se-iam estudar casos práticos e estratégias de inserção, diferentes metodologias de aprendizagem na disciplina de Necessidades Educativas Especiais. 
Expressão Plástica deveria ser prática e trabalhar-se com diferentes materiais… 
 
46 – () 
 
47 – É muito difícil falar em estratégias quando a base curricular já está “errada”. 
 
48 – Geralmente, apropriadas e correctas. 
 
49 – Como já referi, a teoria tem a sua relevância. Contudo, penso que o contacto prático com a realidade educativa das escolas é essencial, daí que todas as disciplinas ministradas com carácter 
prático são uma mais valia na nossa formação. 
 
50 – () 
 
51 – () 
 
52 – As estratégias de ensino/aprendizagem desenvolvidas nas disciplinas são genericamente muito expositivas sendo que os professores recorrem com muita frequência a acetatos, o que não 
corresponde ao “modelo” de ensino defendido pela Universidade de Aveiro. O tipo de avaliação deveria ser mais diversificado, dando a possibilidade ao aluno de escolher o modo de avaliação, como 
aconteceu por exemplo na disciplina de Teoria e Prática Curricular. 
 
53 – Na sua maioria foram monótonas e excessivamente teóricas. A avaliação deveria ser mais prática através de trabalhos realizados e apresentados individualmente. 
 



54 – Faltam ainda disciplinas de carácter mais prático da aula, que abordassem questões diárias que no trabalho são difíceis de desenvolver sem se ter abordado antes na universidade, questões 
organizacionais da escola, questões burocráticas e outros, ou seja, competências de consultadoria. 
 
55 – Muitos docentes recorriam a estratégias de ensino muito expositivas e desinteressantes, o que tornava a aprendizagem pouco motivante e proveitosa. De uma forma geral, penso que as 
estratégias de avaliação foram adequadas e positivas. 
 
56 – Relativamente às estratégias de ensino/aprendizagem, penso que a maior parte dos professores utilizam uma boa estratégia. No entanto, existem algumas disciplinas em que o professor era 
bastante expositivo. Quanto à avaliação, penso que era a mais adequada. 
 
57 – Penso que houve em disciplinas (não todas), uma boa aplicação e explicação de estratégias de ensino/aprendizagem, mas acho que os modos de avaliar os alunos na universidade foram 
excelentes, enquanto que não nos ensinaram a avaliar os nossos futuros alunos do 1.º CEB. De um modo geral, eu penso que certas estratégias foram bem aplicadas porque alguns professores se 
esforçaram para isso. 
 
58 – As estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação foram muito boas nas disciplinas de Didáctica da Matemática e Prática Pedagógica, por exemplo. De uma forma geral, foram genericamente 
bem desenvolvidas em todas as disciplinas, com excepção da disciplina Necessidades Educativas Especiais. 
 
59 – Neste assunto, há sempre aspectos e possíveis situações que deveriam ser alvo de uma atitude mais reflexiva por parte dos professores. No entanto, na qualidade de ex-aluno, não tenho algo 
de concreto a mencionar. 
 
60 – () 
 
61 – Ao nível das estratégias ensino/aprendizagem penso que eram (na generalidade) repetitivas, apesar de sermos aconselhados a diversificar as estratégias, exemplo acetatos e aulas expostas (só 
fala o professor) 
 
62 – As disciplinas ditas didácticas devem, por um lado, transmitirem formas de orientar e desenvolver as actividades propostas e por outro lado serem aulas dinâmicas com manipulação de recursos, 
troca de ideias e discussão de “caminhos a percorrer”. Numa ou outra disciplina com mais que um professor deveria haver mais organização (artes). A questão da avaliação será sempre susceptível 
de várias opiniões. Num curso que encaminha professores para um concurso nacional em que só a média interessa, a questão dos exames e trabalhos deveria ser bem analisada e reflectida. 
 
63 – No geral, as disciplinas apresentaram boas estratégias, mas particularmente “Didáctica da Língua Portuguesa” foi uma disciplina que se podia considerar importante para a nossa formação, só 
que isso não se notou. Uma vez que as aulas teóricas não foram bem exploradas e eram à base de acetatos e leitura dos mesmos. Ficámos logo desinteressados e hoje sinto a falta de boas 
estratégias nessa área. 
 
64 – Nesta área, os docentes são tão heterogéneos que fazem com que a disciplina mude nestes três pontos, sobretudo nas estratégias de ensino e avaliação. Penso que deveria haver mais trabalho 
de grupo entre os docentes para que o fosso entre as disciplinas não fosse tão grande. Há professores demasiado exigentes e alguns “nem dão matéria”… 
 
65 – Adequadas. 
 
66 – Deveriam aplicar-se mais às práticas do 1.º ciclo. Julgo que existe muita teoria e pouca prática, isto é, poucas estratégias, fraca metodologia para aplicar na nossa prática diária enquanto 
docentes. 
 
67 – () 



 
68 – Tendo em conta o referido na alínea anterior, as estratégias utilizadas em cada uma das disciplinas eram desmotivadoras e pouco coerentes com o que se passa na realidade das escolas. 
 
69 – Criar ligações pertinentes e mais óbvias com a prática, com a realidade educativa que existe nas escolas. 
 
70 – Penso que aqui não houve problemas relativamente ao plano de estudos, uma vez que contemplaram diversos momentos com actividades bastante diferenciadas. 
  
71 – Valorização da criatividade 
 
72 – Do meu ponto de vista, não houve uma generalização de nenhum destes parâmetros. Cada disciplina dependia do docente e não é possível fazer generalizações. Houve de tudo, muito boas 
estratégias de ensino e que consequentemente promoverem uma aprendizagem eficaz, outras que pelo contrário “davam vontade de fugir das aulas”. A avaliação de uma forma geral é sempre 
exigente e quase sempre pouco competitiva com as privadas. 
 
73 – Na maioria das disciplinas, o processo de avaliação foi positivo pois realizávamos diversos trabalhos, assim a avaliação não foi apenas relativa ao exame final. 
 
74 – Num nível genérico, não observei muitas estratégias, ou seja, o ensino formal esteve sempre muito presente, com os professores a recorrerem muitas vezes, unicamente, à exposição oral dos 
conteúdos, não existindo interacção com o aluno; isto verificou-se maioritariamente nos primeiros dois anos da Licenciatura. Quanto à avaliação, esta focou-se também na sua maioria num exame 
escrito final. 
 
75 – Penso que se devia valorizar mais o trabalho cooperativo. 
 
76 – A avaliação na disciplina de Ética e Educação para a Cidadania não é/foi muito clara; as estratégias de ensino/aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa não permitem uma efectiva, 
reflexiva e construtiva aprendizagem, poderiam ser aplicadas estratégias que nos obrigassem a reflectir sobre os métodos de ensino; na disciplina de Necessidades Educativas Especiais poderiam ser 
abordados problemas concretos e possíveis estratégias de intervenção. 
 
77 – Devia ser mais prática. 
 
78 – A parte prática da avaliação devia ser mais valorizada, pois muitas das disciplinas limitaram-se ao teste, aferindo conhecimentos teóricos. 
 
79 – () 
 
80 – As disciplinas de Didáctica das Artes e a de Língua Materna, deveriam ser mais práticas e vocacionadas para actividades exequíveis com os alunos. A Prática Pedagógica, sempre que possível, 
deveria constituir grupos de estágio de dois ou três elementos, para maior oportunidade de prática e maior autonomia de seus elementos. 
 
81 – As estratégias estiveram adequadas, sobretudo as relacionadas com o portfolio nas disciplinas de Teoria e Prática Curricular, Didáctica das Ciências e Prática Pedagógica. 
 
82 – () 
 
83 – Faria reajustes à avaliação da Prática Pedagógica (supervisores institucionais deverão acompanhar mais os seus formandos). A disciplina de Matemática (I e II) sofria um grande reajuste: mais 
do que um exame por semestre. 



84 – Regra geral, adequam-se às disciplinas e são, de certa forma, adequadas aos alunos e suas maneiras de aprender. Por exemplo, “Teoria e Prática Curricular” podia-se escolher avaliação 
contínua (portfólio, frequências…) ou apenas o exame final. 
 
85 – Globalmente são adequadas, exceptuando aquelas que, no meu entender, se não revelam flexíveis e ajustadas aos alunos e que geralmente se restringem a testes escritos com 100 por cento de 
peso na nota final da cadeira (por exemplo, Linguística, Conceitos de Matemática I e II)  
 
86 – Há casos de disciplinas em que se verifica uma assistência reduzida nas aulas teóricas, na minha opinião, devido aos métodos utilizados pelos professores para as leccionar (como é o caso de 
Didáctica da Língua Portuguesa e Linguística Portuguesa). A avaliação de uma disciplina em específico (Teoria e Prática Curricular) devia ser revista, uma vez que a professora demonstra nitidamente 
uma preferência especial pelos alunos que optam pela avaliação através de portfolios reflexivos. Em relação a todas as outras disciplinas penso não haver nada muito específico a referir. 
 
87 – É muito difícil de avaliar nos exames as verdadeiras capacidades de cada pessoa. Por vezes escreve-se muito e bem porque se estudou bem a lição, mas na prática nada disso se consegue pôr 
em prática. 
 
88 – Sugiro menor quantidade de “trabalhos de casa”, pois os que chegam nem sempre são elaborados pelos alunos, mas sim por outrem que é pago para o fazer. E nem todos os alunos podem 
pagar a quem os faça. Há alguma injustiça por esse facto nas avaliações. 
 
89 – () 
 
90 – Globalmente foram adequadas. No entanto, e numa perspectiva de contínuo melhoramento, acho que poderiam oferecer um maior leque de escolhas, sendo o exame final apenas uma outra 
alternativa. Os alunos são únicos e a avaliação não pode ser igual para todos. 
 
91 – Globalmente são adequadas, exceptuando aquelas que não se revelaram flexíveis em relação à pessoalidade dos alunos. Um bom exemplo, é a flexibilidade de T.P.C. A avaliação é discutida 
com os alunos, escolhendo estes a que mais se lhes adequa. Um mau exemplo: Linguística – apenas exame final. 
 
92 – Bastante boas, pesando o facto de algumas apenas sustentarem o seu peso no exame final (Linguística, HTE…). Teoria e Prática Curricular é uma disciplina exemplo em termos de avaliação. 
 
93 – () 
 
94 – Estratégias de ensino de muita exposição teórica e pouca prática. Estratégias de avaliação flexíveis. 
 
 
 
 
 



Categoria    Evidências 
+ 
(0) 

(-) 

Área  
Língua Portuguesa 
(9) - 

(9) 

1 - Regra geral, as estratégias foram positivas, exceptuando, por exemplo, (…) Linguística (do ponto de vista da avaliação, uma vez que se centrou 
exclusivamente num exame final), (…). 
10 – De uma forma genérica torna-se difícil responder. Diria antes que houve algumas extraordinárias e outras que, tendo conteúdos óptimos, se 
perderam pela falta de estratégias por parte dos docentes. Refiro-me a (…) L.P, D.L.P, em especial. 
63 – No geral, as disciplinas apresentaram boas estratégias, mas particularmente “Didáctica da Língua Portuguesa” foi uma disciplina que se podia 
considerar importante para a nossa formação, só que isso não se notou. Uma vez que as aulas teóricas não foram bem exploradas e eram à base de 
acetatos e leitura dos mesmos. Ficámos logo desinteressados e hoje sinto a falta de boas estratégias nessa área. 
76 – (…) As estratégias de ensino/aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa não permitem uma efectiva, reflexiva e construtiva 
aprendizagem, poderiam ser aplicadas estratégias que nos obrigassem a reflectir sobre os métodos de ensino; (…). 
80 – As disciplinas de Didáctica das Artes e a de Língua Materna, deveriam ser mais práticas e vocacionadas para actividades exequíveis com os 
alunos. (…). 
85 – Globalmente são adequadas, exceptuando aquelas que, no meu entender, se não revelam flexíveis e ajustadas aos alunos e que geralmente se 
restringem a testes escritos com 100 por cento de peso na nota final da cadeira (por exemplo, Linguística, (…)).  
86 – Há casos de disciplinas em que se verifica uma assistência reduzida nas aulas teóricas, na minha opinião, devido aos métodos utilizados pelos 
professores para as leccionar (como é o caso de Didáctica da Língua Portuguesa e Linguística Portuguesa). (…). Em relação a todas as outras 
disciplinas penso não haver nada muito específico a referir. 
91 – Globalmente são adequadas, exceptuando aquelas que não se revelaram flexíveis em relação à pessoalidade dos alunos. (…) Um mau 
exemplo: Linguística – apenas exame final. 
92 – Bastante boas, pesando o facto de algumas apenas sustentarem o seu peso no exame final (Linguística, …). (…) 

+ 
(1) 

58 – As estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação foram muito boas nas disciplinas de Didáctica da Matemática e Prática Pedagógica, por 
exemplo. De uma forma geral, foram genericamente bem desenvolvidas em todas as disciplinas (…). Área  

Matemática 
(3) - 

(2) 

83 – (…). A disciplina de Matemática (I e II) sofria um grande reajuste: mais do que um exame por semestre. 
85 – Globalmente são adequadas, exceptuando aquelas que, no meu entender, se não revelam flexíveis e ajustadas aos alunos e que geralmente se 
restringem a testes escritos com 100 por cento de peso na nota final da cadeira (por exemplo, (…), Conceitos de Matemática I e II)  

+ 
(0) (-) Área  

Língua 
Estrangeira (0)  - 

(0) (-) 

+ 
(1) 

81 – As estratégias estiveram adequadas, sobretudo as relacionadas com (…) Didáctica das Ciências e (…). 
Área  
Estudo do Meio (3) - 

(2) 

10 – De uma forma genérica torna-se difícil responder. Diria antes que houve algumas extraordinárias e outras que, tendo conteúdos óptimos, se 
perderam pela falta de estratégias por parte dos docentes. Refiro-me a (…), CIN, (…). 
11 – (…) Disciplinas como “Metodologias de Ensino das Ciências Sociais” e (…) deveriam ter uma componente mais prática. 

+ 
(0) 

(-) 

Estratégias 
genericamente 
desenvolvidas 
 

Área Expressão 
Artística (3) 

- 
(3) 

27 – Algumas disciplinas recorreram a estratégias pouco diversificadas, criativas, atraentes e motivadoras, como por exemplo (…) disciplinas 
relacionadas com Artes (…) 
45 – As disciplinas didácticas deveriam ser mais práticos. Algumas disciplinas deveriam ser menos expositivas e “ditadas”. Os critérios de avaliação 



 deveriam ser fornecidos no início (por exemplo, Expressão Plástica não existia). (…). Expressão Plástica deveria ser prática e trabalhar-se com 
diferentes materiais… 
80 – As disciplinas de Didáctica das Artes e (…), deveriam ser mais práticas e vocacionadas para actividades exequíveis com os alunos. (…). 
 

+ 
(0) (-) Área Expressão 

Motora (1) - 
(1) 

27 – Algumas disciplinas recorreram a estratégias pouco diversificadas, criativas, atraentes e motivadoras, como por exemplo (…) Expressão e 
Educação Físico-Motora, (…). 

+ 
(0) 

(-) 

 

Área Compreensão 
geral (9) 

- 
(9) 

1 – Regra geral, as estratégias foram positivas, exceptuando, por exemplo, as relativas a NEE’s (do ponto de vista do ensino), (…), HTE (ensino 
expositivo e avaliação por exame final).  
10 – De uma forma genérica torna-se difícil responder. Diria antes que houve algumas extraordinárias e outras que, tendo conteúdos óptimos, se 
perderam pela falta de estratégias por parte dos docentes. Refiro-me a NEE’s, (…). 
11 – Na disciplina de Ética e Educação para a Cidadania deveria ser promovido o debate, respeitando a opinião de cada um… (…) “Necessidades 
Educativas Especiais”, deveriam ter uma componente mais prática. 
27 – Algumas disciplinas recorreram a estratégias pouco diversificadas, criativas, atraentes e motivadoras, como por exemplo Necessidades 
Educativas Especiais, (…), Tecnologia Educativa, História e Teoria da Educação… 
34 – Julgo ter respondido a esta questão na alínea anterior, especificamente quanto às disciplinas de NEE’s e Ética e Educação para a Cidadania. 
(…) OGE não são muito cativantes. (…).  
45 – As disciplinas didácticas deveriam ser mais práticos. Algumas disciplinas deveriam ser menos expositivas e “ditadas”. (…). Dever-se-iam estudar 
casos práticos e estratégias de inserção, diferentes metodologias de aprendizagem na disciplina de Necessidades Educativas Especiais. (…). 
58 – (…) De uma forma geral, foram genericamente bem desenvolvidas em todas as disciplinas, com excepção da disciplina Necessidades 
Educativas Especiais. 
76 – A avaliação na disciplina de Ética e Educação para a Cidadania não é/foi muito clara; (…) na disciplina de Necessidades Educativas Especiais 
poderiam ser abordados problemas concretos e possíveis estratégias de intervenção. 
92 – Bastante boas, pesando o facto de algumas apenas sustentarem o seu peso no exame final (HTE…). (…) 

 
Área 
Prática Pedagógica 
(13) + 

(8) 

1 - Considero que o tipo de avaliação das disciplinas de (…) área científica da Prática Pedagógica é boa. (…). 
43 – Penso que a estratégia de Prática Pedagógica e do Seminário foram boas, tendo em conta que eram uma reflexão ou “diário de bordo” sobre as 
nossas práticas e vivências enquanto professores. (…). 
52 – As estratégias de ensino/aprendizagem desenvolvidas nas disciplinas são genericamente muito expositivas sendo que os professores recorrem 
com muita frequência a acetatos, o que não corresponde ao “modelo” de ensino defendido pela Universidade de Aveiro. O tipo de avaliação deveria 
ser mais diversificado, dando a possibilidade ao aluno de escolher o modo de avaliação, como aconteceu por exemplo na disciplina de Teoria e 
Prática Curricular. 
58 – As estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação foram muito boas nas disciplinas de (…) Prática Pedagógica, por exemplo. De uma forma 
geral, foram genericamente bem desenvolvidas em todas as disciplinas (…). 
81 – As estratégias estiveram adequadas, sobretudo as relacionadas com o portfolio nas disciplinas de Teoria e Prática Curricular, (…) e Prática 
Pedagógica. 
84 – Regra geral, adequam-se às disciplinas e são, de certa forma, adequadas aos alunos e suas maneiras de aprender. Por exemplo, “Teoria e 
Prática Curricular” podia-se escolher avaliação contínua (Portfolio, frequências…) ou apenas o exame final. 
91 – Globalmente são adequadas, exceptuando aquelas que não se revelaram flexíveis em relação à pessoalidade dos alunos. Um bom exemplo, é a 



flexibilidade de T.P.C. A avaliação é discutida com os alunos, escolhendo estes a que mais se lhes adequa. (…) 
92 – Bastante boas, (…) Teoria e Prática Curricular é uma disciplina exemplo em termos de avaliação. 

- 
(5) 

19 – Na grande maioria foram justas. No entanto, na Prática Pedagógica, aquando dos comentários críticos das colegas que assistem às aulas, 
deveriam ser exigidas mais fundamentações em relação às críticas destrutivas que por vezes se formulam, resultantes de muitas inimizades criadas 
pela simples disputa de uma classificação. 
34 – (…). As disciplinas de Teoria e Prática Curricular e (…) OGE não são muito cativantes.   
80 – (…) A Prática Pedagógica, sempre que possível, deveria constituir grupos de estágio de dois ou três elementos, para maior oportunidade de 
prática e maior autonomia de seus elementos. 
83 – Faria reajustes à avaliação da Prática Pedagógica (supervisores institucionais deverão acompanhar mais os seus formandos). (…). 
86 – (…). A avaliação de uma disciplina em específico (Teoria e Prática Curricular) devia ser revista, uma vez que a professora demonstra 
nitidamente uma preferência especial pelos alunos que optam pela avaliação através de portfolios reflexivos. Em relação a todas as outras disciplinas 
penso não haver nada muito específico a referir. 

+ 
(0) 

(-) 

Natureza das 
estratégias 

Articulação 
teoria/prática  - 

(28) 

23 – Deve recorrer-se mais a trabalhos de observação de turmas, bem como a desenvolver temas que devem ser abordados na sala. Devem sair 
mais da Universidade e ir mais às escolas. Só assim terão um maior conhecimento da realidade escolar. 
25 – Na minha opinião poderia haver mais cedo um contacto/interacção do estudante (futuro professor), com os alunos e com a escola. 
29 – As estratégias, genericamente desenvolvidas nas disciplinas deveriam direccionar-se, desde o início do Curso, mais para a prática. 
30 – Acho que todas as disciplinas deviam ser avaliadas continuamente e não só por exame e/ou trabalhos. Alguns professores deviam proporcionar 
aulas mais práticas, associando o saber com o saber-fazer. 
31 – Penso que as estratégias de ensino deveriam ser projectadas numa vertente mais prática, mais próxima da realidade escolar do 1.º CEB, de 
modo a formar bons alicerces metodológicos. 
33 – Mais actividades direccionadas para aquilo que iremos encontrar em sala de aula: exemplos práticos 
40 – Relativamente às estratégias de ensino/aprendizagem, creio que seria mais enriquecedor diminuir as exposições teóricas feitas (em demasia) 
em algumas disciplinas e apostar na realização de trabalhos práticos que permitam verificar e compreender melhor os conteúdos abordados. Quanto 
à avaliação, sugiro optar por estratégias individuais de avaliação para tentar evitar possíveis/eventuais situações de subterfúgio. 
42 – Devia haver mais observação de classes em escolas cooperantes. Teria sido muito importante que eu tivesse tido oportunidade (antes de ir para 
o ano de Estágio) de confrontar o modelo de profissão que eu tinha (o da minha professora do 1.º CEB) com outros modelos para que pudesse 
construir melhor a minha profissionalidade (pelo menos o 1.º semestre do Estágio não teria sido tão brusco em termos de ter que adoptar novas 
posturas, sem ter tempo para reflectir se seriam as melhores). Em relação aos trabalhos de grupo, eles foram importantes porque pude aprender com 
os meus pares. Mas devido à sua quantidade, não tínhamos, muitas vezes, possibilidade de aprofundar os temas com pesquisas mais aprofundadas 
e de nos apropriar das técnicas de trabalho (o final do trabalho e a preparação das comunicações eram feitos “sobre o joelho”). 
44 – Deveria haver mais investigação por parte dos alunos e menos apresentações teóricas, nomeadamente daquilo que são as várias práticas 
possíveis de aplicar ao nível do 1.º ciclo. 
45 – As disciplinas didácticas deveriam ser mais práticas. 
49 – Como já referi, a teoria tem a sua relevância. Contudo, penso que o contacto prático com a realidade educativa das escolas é essencial, daí que 
todas as disciplinas ministradas com carácter prático são uma mais valia na nossa formação. 
54 – Faltam ainda disciplinas de carácter mais prático da aula, que abordassem questões diárias que no trabalho são difíceis de desenvolver sem se 
ter abordado antes na universidade, questões organizacionais da escola, questões burocráticas e outros, ou seja, competências de consultadoria. 
62 – As disciplinas ditas didácticas devem, por um lado, transmitirem formas de orientar e desenvolver as actividades propostas e por outro lado 
serem aulas dinâmicas com manipulação de recursos, troca de ideias e discussão de “caminhos a percorrer”. Numa ou outra disciplina com mais que 



  um professor deveria haver mais organização (artes). A questão da avaliação será sempre susceptível de várias opiniões. Num curso que encaminha 
professores para um concurso nacional em que só a média interessa, a questão dos exames e trabalhos deveria ser bem analisada e reflectida. 
66 – Deveriam aplicar-se mais às práticas do 1.º ciclo. Julgo que existe muita teoria e pouca prática, isto é, poucas estratégias, fraca metodologia 
para aplicar na nossa prática diária enquanto docentes. 
68 – Tendo em conta o referido na alínea anterior, as estratégias utilizadas em cada uma das disciplinas eram desmotivadoras e pouco coerentes 
com o que se passa na realidade das escolas. 
69 – Criar ligações pertinentes e mais óbvias com a prática, com a realidade educativa que existe nas escolas. 
94 – Estratégias de ensino de muita exposição teórica e pouca prática. Estratégias de avaliação flexíveis. 
77 – Devia ser mais prática. 
78 – A parte prática da avaliação devia ser mais valorizada, pois muitas das disciplinas limitaram-se ao teste, aferindo conhecimentos teóricos. 
8 – A avaliação das disciplinas podia ter sido feita mais a nível prático. 
1 – (…) Defendo que as técnicas de ensino não se deveriam centrar tanto na exposição, as técnicas de avaliação deveriam privilegiar uma 
componente também prática e as estratégias de aprendizagem deveriam contemplar formas mais dinâmicas (trabalhos de campo, trabalhos de 
projecto, portfolios, trabalhos de investigação…). 
15 – Penso que os métodos de avaliação não deveriam focar-se tanto na qualificação de um exame, mas sim ser mais abrangente ao trabalho 
realizado durante o semestre através de maior componente prática e experimental. 
20 – Quando fazemos uma avaliação da disciplina, naturalmente que somos influenciados pela forma como foi leccionada. Sendo sempre de valorizar 
todas as disciplinas que valorizaram uma avaliação da prática, ou seja, os trabalhos de projecto e investigação em detrimento dos antiquados testes 
de avaliação que como nós sabemos não são o mais justo instrumento de avaliação, pelo que nunca deveriam ser o único a utilizar. 
40 – Relativamente às estratégias de ensino/aprendizagem, creio que seria mais enriquecedor diminuir as exposições teóricas feitas (em demasia) 
em algumas disciplinas e apostar na realização de trabalhos práticos que permitam verificar e compreender melhor os conteúdos abordados. (…) 
41 – O que aconteceu em muitas disciplinas é que os conteúdos que os professores apresentavam eram demasiadamente abstractos e teóricos. Os 
conteúdos e temas mais práticos acabavam por ser trabalhados apenas nos trabalhos de grupo pelos alunos. Isto foi um erro, uma vez que eram 
estes temas mais práticos que deveriam ter sido aprofundados e bem explanados pelos professores das disciplinas. (…) 
53 – Na sua maioria foram monótonas e excessivamente teóricas. A avaliação deveria ser mais prática através de trabalhos realizados e 
apresentados individualmente. 
94 – Estratégias de ensino de muita exposição teórica e pouca prática 

Grau de 
adequação das 
estratégias (22) 

 + 
(21) 

1 – Regra geral, as estratégias foram positivas, exceptuando (…) 
2 – Concordo com tudo, embora (…) 
6 – Julgo que no geral as estratégias foram as mais adequadas e motivadoras, assim como a avaliação. 
17 – Genericamente são boas. Concordo com avaliação teórica e prática, individual e de grupo. 
19 – Na grande maioria foram justas. 
24 – Nada a dizer. 
48 – Geralmente, apropriadas e correctas. 
55 – (…) De uma forma geral, penso que as estratégias de avaliação foram adequadas e positivas. 
56 – Relativamente às estratégias de ensino/aprendizagem, penso que a maior parte dos professores utilizam uma boa estratégia. No entanto, 
existem algumas disciplinas em que o professor era bastante expositivo. Quanto à avaliação, penso que era a mais adequada. 
57 – Penso que houve em disciplinas (não todas), uma boa aplicação e explicação de estratégias de ensino/aprendizagem, mas acho que os modos 
de avaliar os alunos na universidade foram excelentes, enquanto que não nos ensinaram a avaliar os nossos futuros alunos do 1.º CEB. De um modo 
geral, eu penso que certas estratégias foram bem aplicadas porque alguns professores se esforçaram para isso. 
59 – Neste assunto, há sempre aspectos e possíveis situações que deveriam ser alvo de uma atitude mais reflexiva por parte dos professores. No 



entanto, na qualidade de ex-aluno, não tenho algo de concreto a mencionar. 
63 – No geral, as disciplinas apresentaram boas estratégias, mas particularmente “Didáctica da Língua Portuguesa” foi uma disciplina que se podia 
considerar importante para a nossa formação, só que isso não se notou. Uma vez que as aulas teóricas não foram bem exploradas e eram à base de 
acetatos e leitura dos mesmos. Ficámos logo desinteressados e hoje sinto a falta de boas estratégias nessa área. 
65 – Adequadas. 
70 – Penso que aqui não houve problemas relativamente ao plano de estudos, uma vez que contemplaram diversos momentos com actividades 
bastante diferenciadas. 
73 – Na maioria das disciplinas, o processo de avaliação foi positivo pois realizávamos diversos trabalhos, assim a avaliação não foi apenas relativa 
ao exame final. 
81 – As estratégias estiveram adequadas, sobretudo as relacionadas com o portfolio nas disciplinas de Teoria e Prática Curricular, Didáctica das 
Ciências e Prática Pedagógica. 
84 – Regra geral, adequam-se às disciplinas e são, de certa forma, adequadas aos alunos e suas maneiras de aprender. Por exemplo, “Teoria e 
Prática Curricular” podia-se escolher avaliação contínua (Portfolio, frequências…) ou apenas o exame final. 
85 – Globalmente são adequadas, exceptuando aquelas que, no meu entender, se não revelam flexíveis e ajustadas aos alunos e que geralmente se 
restringem a testes escritos com 100 por cento de peso na nota final da cadeira (por exemplo, Linguística, Conceitos de Matemática I e II)  
90 – Globalmente foram adequadas. No entanto, e numa perspectiva de contínuo melhoramento, acho que poderiam oferecer um maior leque de 
escolhas, sendo o exame final apenas uma outra alternativa. Os alunos são únicos e a avaliação não pode ser igual para todos. 
91 – Globalmente são adequadas, exceptuando aquelas que não se revelaram flexíveis em relação à pessoalidade dos alunos. Um bom exemplo, é a 
flexibilidade de T.P.C. A avaliação é discutida com os alunos, escolhendo estes a que mais se lhes adequa. Um mau exemplo: Linguística – apenas 
exame final. 
92 – Bastante boas, pesando o facto de algumas apenas sustentarem o seu peso no exame final (Linguística, HTE…). Teoria e Prática Curricular é 
uma disciplina exemplo em termos de avaliação. 

  - 
(1) 

13 – Não quero comentar! 

Aspectos 
gerais relativos 
às estratégias 
(24) 

 

 
 
 

2 - Concordo com tudo, embora a avaliação não devesse ser tão-somente no final do semestre, mas com maior peso/atenção, por parte dos 
professores, numa avaliação intermédia. 
43 – Não acho positiva a estratégia usada na maioria das disciplinas: “ouvir” o professor todo o semestre e no final teste ou exame… Penso que vai 
contra as correntes pedagógicas mais actuais. 
71 – Valorização da criatividade 
75 – Penso que se devia valorizar mais o trabalho cooperativo. 
14 – Demasiado centradas em caracteres sumativos, ou seja, houve muitas disciplinas em que basicamente se decorava para os exames e, passado 
algum tempo, tinha-se consciência que nada tinha ficado retido na memória. Avaliação demasiado centrada em testes e trabalhos de grupo e pouco 
na participação na sala de aula ou no desempenho e motivação do aluno. 
22 – Uma grande parte dos docentes usa o método expositivo para transmitir os seus conteúdos. Os docentes deveriam usar estratégias 
diversificadas e mais atractivas, uma vez que tentam incutir esse hábito/estratégia ao longo de toda a formação inicial. 
35 – Trabalhos de grupo em excesso (na maioria das disciplinas); auto e hetero-avaliação praticamente ausentes; métodos expositivos 
38 – Como disse anteriormente, alguns professores devem rever as suas estratégias de ensino/aprendizagem, de modo a tornarem os conteúdos 
mais interessantes. Isto porque, muitas vezes, o conteúdo não é interessante devido ao modo como é exposto. Afinal, na Prática Pedagógica pedem-
nos para inovar nas estratégias e os próprios professores da Universidade não dão esse exemplo. 
39 – Os trabalhos de grupo são sem dúvida um enriquecimento para qualquer pessoa, tanto ao nível pessoal como profissional. No entanto, houve 
docentes que, a meu ver, exageraram nos trabalhos de grupo em detrimento das suas próprias funções como docentes que eram. 



40 – (…). Quanto à avaliação, sugiro optar por estratégias individuais de avaliação para tentar evitar possíveis/eventuais situações de subterfúgio. 
41 – (…). Quanto à avaliação dos trabalhos de grupo, deveria de haver um maior cuidado em relação ao que cada elemento trabalhou efectivamente. 
Além disso, não compreendo por que é que os trabalhos ficam na Universidade, em vez de serem entregues aos alunos, com as correcções para que 
pudessem ver onde tinham errado, afim de não repetirem erros já dados. 
52 – As estratégias de ensino/aprendizagem desenvolvidas nas disciplinas são genericamente muito expositivas sendo que os professores recorrem 
com muita frequência a acetatos, o que não corresponde ao “modelo” de ensino defendido pela Universidade de Aveiro. O tipo de avaliação deveria 
ser mais diversificado, dando a possibilidade ao aluno de escolher o modo de avaliação, como aconteceu por exemplo na disciplina de Teoria e 
Prática Curricular. 
55 – Muitos docentes recorriam a estratégias de ensino muito expositivas e desinteressantes, o que tornava a aprendizagem pouco motivante e 
proveitosa. De uma forma geral, penso que as estratégias de avaliação foram adequadas e positivas. 
56 – Relativamente às estratégias de ensino/aprendizagem, penso que a maior parte dos professores utilizam uma boa estratégia. No entanto, 
existem algumas disciplinas em que o professor era bastante expositivo. Quanto à avaliação, penso que era a mais adequada. 
61 – Ao nível das estratégias ensino/aprendizagem penso que eram (na generalidade) repetitivas, apesar de sermos aconselhados a diversificar as 
estratégias, exemplo acetatos e aulas expostas (só fala o professor) 
62 – As disciplinas ditas didácticas devem, por um lado, transmitirem formas de orientar e desenvolver as actividades propostas e por outro lado 
serem aulas dinâmicas com manipulação de recursos, troca de ideias e discussão de “caminhos a percorrer”. Numa ou outra disciplina com mais que 
um professor deveria haver mais organização (artes). A questão da avaliação será sempre susceptível de várias opiniões. Num curso que encaminha 
professores para um concurso nacional em que só a média interessa, a questão dos exames e trabalhos deveria ser bem analisada e reflectida. 
64 – Nesta área, os docentes são tão heterogéneos que fazem com que a disciplina mude nestes três pontos, sobretudo nas estratégias de ensino e 
avaliação. Penso que deveria haver mais trabalho de grupo entre os docentes para que o fosso entre as disciplinas não fosse tão grande. Há 
professores demasiado exigentes e alguns “nem dão matéria”… 
68 – Tendo em conta o referido na alínea anterior, as estratégias utilizadas em cada uma das disciplinas eram desmotivadoras e pouco coerentes 
com o que se passa na realidade das escolas. 
72 – Do meu ponto de vista, não houve uma generalização de nenhum destes parâmetros. Cada disciplina dependia do docente e não é possível 
fazer generalizações. Houve de tudo, muito boas estratégias de ensino e que consequentemente promoverem uma aprendizagem eficaz, outras que 
pelo contrário “davam vontade de fugir das aulas”. A avaliação de uma forma geral é sempre exigente e quase sempre pouco competitiva com as 
privadas. 
74 – Num nível genérico, não observei muitas estratégias, ou seja, o ensino formal esteve sempre muito presente, com os professores a recorrerem 
muitas vezes, unicamente, à exposição oral dos conteúdos, não existindo interacção com o aluno; isto verificou-se maioritariamente nos primeiros 
dois anos da Licenciatura. Quanto à avaliação, esta focou-se também na sua maioria num exame escrito final. 
87 – É muito difícil de avaliar nos exames as verdadeiras capacidades de cada pessoa. Por vezes escreve-se muito e bem porque se estudou bem a 
lição, mas na prática nada disso se consegue pôr em prática. 
88 – Sugiro menor quantidade de “trabalhos de casa”, pois os que chegam nem sempre são elaborados pelos alunos, mas sim por outrem que é 
pago para o fazer. E nem todos os alunos podem pagar a quem os faça. Há alguma injustiça por esse facto nas avaliações. 
90 – Globalmente foram adequadas. No entanto, e numa perspectiva de contínuo melhoramento, acho que poderiam oferecer um maior leque de 
escolhas, sendo o exame final apenas uma outra alternativa. Os alunos são únicos e a avaliação não pode ser igual para todos. 
94 – (…). Estratégias de avaliação flexíveis. 

Outros (3)   7 – Este é um aspecto que, na minha opinião, deveria ser mais desenvolvido na globalidade das disciplinas. 
9 – As estratégias de ensino devem ser reajustadas de acordo com o contexto de cada escola, turma, etc. 
12 – As estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação são recalcadas, não nos é dada grande noção sobre elas e nem sequer são desenvolvidas 
nas disciplinas com o intuito de serem para as crianças do 1.º CEB. 



Transcrição das respostas 
 
Q.6.3.c) estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação (genericamente desenvolvidas nas disciplinas) 
 
1 – Regra geral, as estratégias foram positivas, exceptuando, por exemplo, as relativas a NEE’s (do ponto de vista do ensino), Linguística (do ponto de vista da avaliação, uma vez que se centrou 
exclusivamente num exame final), HTE (ensino expositivo e avaliação por exame final). Assim, defendo que as técnicas de ensino não se deveriam centrar tanto na exposição, as técnicas de 
avaliação deveriam privilegiar uma componente também prática e as estratégias de aprendizagem deveriam contemplar formas mais dinâmicas (trabalhos de campo, trabalhos de projecto, portfolios, 
trabalhos de investigação…). Considero que o tipo de avaliação das disciplinas de Didáctica muito relevante e adequado, o mesmo achando das disciplinas da área científica da Prática Pedagógica. 
Não obstante, considero importante a componente de avaliação individual (quer por exame, quer por trabalho/reflexão), como complemento à avaliação dita “mais prática”. 
 
2 – Concordo com tudo, embora que a avaliação não devesse ser tão-somente no final do semestre, mas com maior peso/atenção, por parte dos professores, numa avaliação intermédia. 
 
3 – () 
 
4 – () 
 
5 – () 
 
6 – Julgo que no geral as estratégias foram as mais adequadas e motivadoras, assim como a avaliação. 
 
7 – Este é um aspecto que, na minha opinião, deveria ser mais desenvolvido na globalidade das disciplinas. 
 
8 – A avaliação das disciplinas podia ter sido feita mais a nível prático. 
 
9 – As estratégias de ensino devem ser reajustadas de acordo com o contexto de cada escola, turma, etc. 
 
10 – De uma forma genérica torna-se difícil responder. Diria antes que houve algumas extraordinárias e outras que, tendo conteúdos óptimos, se perderam pela falta de estratégias por parte dos 
docentes. Refiro-me a NEE’s, CIN, L.P, D.L.P, em especial. 
 
11 – Na disciplina de Ética e Educação para a Cidadania deveria ser promovido o debate, respeitando a opinião de cada um… Disciplinas como “Metodologias de Ensino das Ciências Sociais” e 
“Necessidades Educativas Especiais”, deveriam ter uma componente mais prática. 
 
12 – As estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação são recalcadas, não nos é dada grande noção sobre elas e nem sequer são desenvolvidas nas disciplinas com o intuito de serem para as 
crianças do 1.º CEB. 
 
13 – Não quero comentar! 
 
14 – Demasiado centradas em caracteres sumativos, ou seja, houve muitas disciplinas em que basicamente se decorava para os exames e, passado algum tempo, tinha-se consciência que nada 
tinha ficado retido na memória. Avaliação demasiado centrada em testes e trabalhos de grupo e pouco na participação na sala de aula ou no desempenho e motivação do aluno. 
 



15 – Penso que os métodos de avaliação não deveriam focar-se tanto na qualificação de um exame, mas sim ser mais abrangente ao trabalho realizado durante o semestre através de maior 
componente prática e experimental. 
 
16 – () 
 
17 – Genericamente são boas. Concordo com avaliação teórica e prática, individual e de grupo. 
 
18 – () 
 
19 – Na grande maioria foram justas. No entanto, na Prática Pedagógica, aquando dos comentários críticos das colegas que assistem às aulas, deveriam ser exigidas mais fundamentações em 
relação às críticas destrutivas que por vezes se formulam, resultantes de muitas inimizades criadas pela simples disputa de uma classificação. 
 
20 – Quando fazemos uma avaliação da disciplina, naturalmente que somos influenciados pela forma como foi leccionada. Sendo sempre de valorizar todas as disciplinas que valorizaram uma 
avaliação da prática, ou seja, os trabalhos de projecto e investigação em detrimento dos antiquados testes de avaliação que como nós sabemos não são o mais justo instrumento de avaliação, pelo 
que nunca deveriam ser o único a utilizar. 
 
21 – () 
 
22 – Uma grande parte dos docentes usa o método expositivo para transmitir os seus conteúdos. Os docentes deveriam usar estratégias diversificadas e mais atractivas, uma vez que tentam incutir 
esse hábito/estratégia ao longo de toda a formação inicial. 
 
23 – Deve recorrer-se mais a trabalhos de observação de turmas, bem como a desenvolver temas que devem ser abordados na sala. Devem sair mais da Universidade e ir mais às escolas. Só assim 
terão um maior conhecimento da realidade escolar. 
 
24 – Nada a dizer. 
 
25 – Na minha opinião poderia haver mais cedo um contacto/interacção do estudante (futuro professor), com os alunos e com a escola. 
 
26 – () 
 
27 – Algumas disciplinas recorreram a estratégias pouco diversificadas, criativas, atraentes e motivadoras, como por exemplo Necessidades Educativas Especiais, disciplinas relacionadas com Artes e 
Expressão e Educação Físico-Motora, Tecnologia Educativa, História e Teoria da Educação… 
 
28 – () 
 
29 – As estratégias, genericamente desenvolvidas nas disciplinas deveriam direccionar-se, desde o início do Curso, mais para a prática. 
 
30 – Acho que todas as disciplinas deviam ser avaliadas continuamente e não só por exame e/ou trabalhos. Alguns professores deviam proporcionar aulas mais práticas, associando o saber com o 
saber-fazer. 
 
31 – Penso que as estratégias de ensino deveriam ser projectadas numa vertente mais prática, mais próxima da realidade escolar do 1.º CEB, de modo a formar bons alicerces  metodológicos. 



 
32 – () 
 
33 – Mais actividades direccionadas para aquilo que iremos encontrar em sala de aula: exemplos práticos. 
 
34 – Julgo ter respondido a esta questão na alínea anterior, especificamente quanto às disciplinas de Nee’s e Ética e Educação para a Cidadania. As disciplinas de Teoria e Prática Curricular e OGE 
não são muito cativantes. Apesar de não ter feito parte das minhas opções, a disciplina de Cultura Portuguesa também tem sido alvo de algumas críticas negativas.  
 
35 – Trabalhos de grupo em excesso (na maioria das disciplinas); auto e hetero-avaliação praticamente ausentes; métodos expositivos (à excepção das disciplinas em Didáctica) 
 
36 – () 
 
37 – () 
 
38 – Como disse anteriormente, alguns professores devem rever as suas estratégias de ensino/aprendizagem, de modo a tornarem os conteúdos mais interessantes. Isto porque, muitas vezes, o 
conteúdo não é interessante devido ao modo como é exposto. Afinal, na Prática Pedagógica pedem-nos para inovar nas estratégias e os próprios professores da Universidade não dão esse exemplo. 
 
39 – Os trabalhos de grupo são sem dúvida um enriquecimento para qualquer pessoa, tanto ao nível pessoal como profissional. No entanto, houve docentes que, a meu ver, exageraram nos trabalhos 
de grupo em detrimento das suas próprias funções como docentes que eram. 
 
40 – Relativamente às estratégias de ensino/aprendizagem, creio que seria mais enriquecedor diminuir as exposições teóricas feitas (em demasia) em algumas disciplinas e apostar na realização de 
trabalhos práticos que permitam verificar e compreender melhor os conteúdos abordados. Quanto à avaliação, sugiro optar por estratégias individuais de avaliação para tentar evitar 
possíveis/eventuais situações de subterfúgio. 
 
41 – O que aconteceu em muitas disciplinas é que os conteúdos que os professores apresentavam eram demasiadamente abstractos e teóricos. Os conteúdos e temas mais práticos acabavam por 
ser trabalhados apenas nos trabalhos de grupo pelos alunos. Isto foi um erro, uma vez que eram estes temas mais práticos que deveriam ter sido aprofundados e bem explanados pelos professores 
das disciplinas. Quanto à avaliação dos trabalhos de grupo, deveria de haver um maior cuidado em relação ao que cada elemento trabalhou efectivamente. Além disso, não compreendo por que é que 
os trabalhos ficam na Universidade, em vez de serem entregues aos alunos, com as correcções para que pudessem ver onde tinham errado, afim de não repetirem erros já dados. 
 
42 – Devia haver mais observação de classes em escolas cooperantes. Teria sido muito importante que eu tivesse tido oportunidade (antes de ir para o ano de Estágio) de confrontar o modelo de 
profissão que eu tinha (o da minha professora do 1.º CEB) com outros modelos para que pudesse construir melhor a minha profissionalidade (pelo menos o 1.º semestre do Estágio não teria sido tão 
brusco em termos de ter que adoptar novas posturas, sem ter tempo para reflectir se seriam as melhores). Em relação aos trabalhos de grupo, eles foram importantes porque pude aprender com os 
meus pares. Mas devido à sua quantidade, não tínhamos, muitas vezes, possibilidade de aprofundar os temas com pesquisas mais aprofundadas e de nos apropriar das técnicas de trabalho (o final 
do trabalho e a preparação das comunicações eram feitos “sobre o joelho”). 
 
43 – Penso que a estratégia de Prática Pedagógica e do Seminário foram boas, tendo em conta que eram uma reflexão ou “diário de bordo” sobre as nossas práticas e vivências enquanto 
professores. Não acho positiva a estratégia usada na maioria das disciplinas: “ouvir” o professor todo o semestre e no final teste ou exame… Penso que vai contra as correntes pedagógicas mais 
actuais. 
 
44 – Deveria haver mais investigação por parte dos alunos e menos apresentações teóricas, nomeadamente daquilo que são as várias práticas possíveis de aplicar ao nível do 1.º ciclo. 
 



45 – As disciplinas didácticas deveriam ser mais práticos. Algumas disciplinas deveriam ser menos expositivas e “ditadas”. Os critérios de avaliação deveriam ser fornecidos no início (por exemplo, 
Expressão Plástica não existia). Dever-se-iam estudar casos práticos e estratégias de inserção, diferentes metodologias de aprendizagem na disciplina de Necessidades Educativas Especiais. 
Expressão Plástica deveria ser prática e trabalhar-se com diferentes materiais… 
 
46 – () 
 
47 – É muito difícil falar em estratégias quando a base curricular já está “errada”. 
 
48 – Geralmente, apropriadas e correctas. 
 
49 – Como já referi, a teoria tem a sua relevância. Contudo, penso que o contacto prático com a realidade educativa das escolas é essencial, daí que todas as disciplinas ministradas com carácter 
prático são uma mais valia na nossa formação. 
 
50 – () 
 
51 – () 
 
52 – As estratégias de ensino/aprendizagem desenvolvidas nas disciplinas são genericamente muito expositivas sendo que os professores recorrem com muita frequência a acetatos, o que não 
corresponde ao “modelo” de ensino defendido pela Universidade de Aveiro. O tipo de avaliação deveria ser mais diversificado, dando a possibilidade ao aluno de escolher o modo de avaliação, como 
aconteceu por exemplo na disciplina de Teoria e Prática Curricular. 
 
53 – Na sua maioria foram monótonas e excessivamente teóricas. A avaliação deveria ser mais prática através de trabalhos realizados e apresentados individualmente. 
 
54 – Faltam ainda disciplinas de carácter mais prático da aula, que abordassem questões diárias que no trabalho são difíceis de desenvolver sem se ter abordado antes na universidade, questões 
organizacionais da escola, questões burocráticas e outros, ou seja, competências de consultadoria. 
 
55 – Muitos docentes recorriam a estratégias de ensino muito expositivas e desinteressantes, o que tornava a aprendizagem pouco motivante e proveitosa. De uma forma geral, penso que as 
estratégias de avaliação foram adequadas e positivas. 
 
56 – Relativamente às estratégias de ensino/aprendizagem, penso que a maior parte dos professores utilizam uma boa estratégia. No entanto, existem algumas disciplinas em que o professor era 
bastante expositivo. Quanto à avaliação, penso que era a mais adequada. 
 
57 – Penso que houve em disciplinas (não todas), uma boa aplicação e explicação de estratégias de ensino/aprendizagem, mas acho que os modos de avaliar os alunos na universidade foram 
excelentes, enquanto que não nos ensinaram a avaliar os nossos futuros alunos do 1.º CEB. De um modo geral, eu penso que certas estratégias foram bem aplicadas porque alguns professores se 
esforçaram para isso. 
 
58 – As estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação foram muito boas nas disciplinas de Didáctica da Matemática e Prática Pedagógica, por exemplo. De uma forma geral, foram genericamente 
bem desenvolvidas em todas as disciplinas, com excepção da disciplina Necessidades Educativas Especiais. 
 
59 – Neste assunto, há sempre aspectos e possíveis situações que deveriam ser alvo de uma atitude mais reflexiva por parte dos professores. No entanto, na qualidade de ex-aluno, não tenho algo 
de concreto a mencionar. 



 
60 – () 
 
61 – Ao nível das estratégias ensino/aprendizagem penso que eram (na generalidade) repetitivas, apesar de sermos aconselhados a diversificar as estratégias, exemplo acetatos e aulas expostas (só 
fala o professor) 
 
62 – As disciplinas ditas didácticas devem, por um lado, transmitirem formas de orientar e desenvolver as actividades propostas e por outro lado serem aulas dinâmicas com manipulação de recursos, 
troca de ideias e discussão de “caminhos a percorrer”. Numa ou outra disciplina com mais que um professor deveria haver mais organização (artes). A questão da avaliação será sempre susceptível 
de várias opiniões. Num curso que encaminha professores para um concurso nacional em que só a média interessa, a questão dos exames e trabalhos deveria ser bem analisada e reflectida. 
 
63 – No geral, as disciplinas apresentaram boas estratégias, mas particularmente “Didáctica da Língua Portuguesa” foi uma disciplina que se podia considerar importante para a nossa formação, só 
que isso não se notou. Uma vez que as aulas teóricas não foram bem exploradas e eram à base de acetatos e leitura dos mesmos. Ficámos logo desinteressados e hoje sinto a falta de boas 
estratégias nessa área. 
 
64 – Nesta área, os docentes são tão heterogéneos que fazem com que a disciplina mude nestes três pontos, sobretudo nas estratégias de ensino e avaliação. Penso que deveria haver mais trabalho 
de grupo entre os docentes para que o fosso entre as disciplinas não fosse tão grande. Há professores demasiado exigentes e alguns “nem dão matéria”… 
 
65 – Adequadas. 
 
66 – Deveriam aplicar-se mais às práticas do 1.º ciclo. Julgo que existe muita teoria e pouca prática, isto é, poucas estratégias, fraca metodologia para aplicar na nossa prática diária enquanto 
docentes. 
 
67 – () 
 
68 – Tendo em conta o referido na alínea anterior, as estratégias utilizadas em cada uma das disciplinas eram desmotivadoras e pouco coerentes com o que se passa na realidade das escolas. 
 
69 – Criar ligações pertinentes e mais óbvias com a prática, com a realidade educativa que existe nas escolas. 
 
70 – Penso que aqui não houve problemas relativamente ao plano de estudos, uma vez que contemplaram diversos momentos com actividades bastante diferenciadas. 
  
71 – Valorização da criatividade 
 
72 – Do meu ponto de vista, não houve uma generalização de nenhum destes parâmetros. Cada disciplina dependia do docente e não é possível fazer generalizações. Houve de tudo, muito boas 
estratégias de ensino e que consequentemente promoverem uma aprendizagem eficaz, outras que pelo contrário “davam vontade de fugir das aulas”. A avaliação de uma forma geral é sempre 
exigente e quase sempre pouco competitiva com as privadas. 
 
73 – Na maioria das disciplinas, o processo de avaliação foi positivo pois realizávamos diversos trabalhos, assim a avaliação não foi apenas relativa ao exame final. 
 
74 – Num nível genérico, não observei muitas estratégias, ou seja, o ensino formal esteve sempre muito presente, com os professores a recorrerem muitas vezes, unicamente, à exposição oral dos 
conteúdos, não existindo interacção com o aluno; isto verificou-se maioritariamente nos primeiros dois anos da Licenciatura. Quanto à avaliação, esta focou-se também na sua maioria num exame 
escrito final. 



 
75 – Penso que se devia valorizar mais o trabalho cooperativo. 
 
76 – A avaliação na disciplina de Ética e Educação para a Cidadania não é/foi muito clara; as estratégias de ensino/aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa não permitem uma efectiva, 
reflexiva e construtiva aprendizagem, poderiam ser aplicadas estratégias que nos obrigassem a reflectir sobre os métodos de ensino; na disciplina de Necessidades Educativas Especiais poderiam ser 
abordados problemas concretos e possíveis estratégias de intervenção. 
 
77 – Devia ser mais prática. 
 
78 – A parte prática da avaliação devia ser mais valorizada, pois muitas das disciplinas limitaram-se ao teste, aferindo conhecimentos teóricos. 
 
79 – () 
 
80 – As disciplinas de Didáctica das Artes e a de Língua Materna, deveriam ser mais práticas e vocacionadas para actividades exequíveis com os alunos. A Prática Pedagógica, sempre que possível, 
deveria constituir grupos de estágio de dois ou três elementos, para maior oportunidade de prática e maior autonomia de seus elementos. 
 
81 – As estratégias estiveram adequadas, sobretudo as relacionadas com o portfolio nas disciplinas de Teoria e Prática Curricular, Didáctica das Ciências e Prática Pedagógica. 
 
82 – () 
 
83 – Faria reajustes à avaliação da Prática Pedagógica (supervisores institucionais deverão acompanhar mais os seus formandos). A disciplina de Matemática (I e II) sofria um grande reajuste: mais 
do que um exame por semestre. 
84 – Regra geral, adequam-se às disciplinas e são, de certa forma, adequadas aos alunos e suas maneiras de aprender. Por exemplo, “Teoria e Prática Curricular” podia-se escolher avaliação 
contínua (portfólio, frequências…) ou apenas o exame final. 
 
85 – Globalmente são adequadas, exceptuando aquelas que, no meu entender, se não revelam flexíveis e ajustadas aos alunos e que geralmente se restringem a testes escritos com 100 por cento de 
peso na nota final da cadeira (por exemplo, Linguística, Conceitos de Matemática I e II)  
 
86 – Há casos de disciplinas em que se verifica uma assistência reduzida nas aulas teóricas, na minha opinião, devido aos métodos utilizados pelos professores para as leccionar (como é o caso de 
Didáctica da Língua Portuguesa e Linguística Portuguesa). A avaliação de uma disciplina em específico (Teoria e Prática Curricular) devia ser revista, uma vez que a professora demonstra nitidamente 
uma preferência especial pelos alunos que optam pela avaliação através de portfolios reflexivos. Em relação a todas as outras disciplinas penso não haver nada muito específico a referir. 
 
87 – É muito difícil de avaliar nos exames as verdadeiras capacidades de cada pessoa. Por vezes escreve-se muito e bem porque se estudou bem a lição, mas na prática nada disso se consegue pôr 
em prática. 
 
88 – Sugiro menor quantidade de “trabalhos de casa”, pois os que chegam nem sempre são elaborados pelos alunos, mas sim por outrem que é pago para o fazer. E nem todos os alunos podem 
pagar a quem os faça. Há alguma injustiça por esse facto nas avaliações. 
 
89 – () 
 



90 – Globalmente foram adequadas. No entanto, e numa perspectiva de contínuo melhoramento, acho que poderiam oferecer um maior leque de escolhas, sendo o exame final apenas uma outra 
alternativa. Os alunos são únicos e a avaliação não pode ser igual para todos. 
 
91 – Globalmente são adequadas, exceptuando aquelas que não se revelaram flexíveis em relação à pessoalidade dos alunos. Um bom exemplo, é a flexibilidade de T.P.C. A avaliação é discutida 
com os alunos, escolhendo estes a que mais se lhes adequa. Um mau exemplo: Linguística – apenas exame final. 
 
92 – Bastante boas, pesando o facto de algumas apenas sustentarem o seu peso no exame final (Linguística, HTE…). Teoria e Prática Curricular é uma disciplina exemplo em termos de avaliação. 
 
93 – () 
 
94 – Estratégias de ensino de muita exposição teórica e pouca prática. Estratégias de avaliação flexíveis. 
 
 
 
 
 



Categoria    Evidências  

Contacto com a 
profissão 
 

1.º Arg 
(58) + 

1 – Contacto com os contextos da prática 
2 – Primeiro contacto com a “realidade” 
6 - O contacto com a realidade escolar 
7 - A Prática Pedagógica permite-nos vivenciar a realidade profissional que nos espera 
12 - Porque ter contacto com a escola e com os alunos é muito importante 
14 - Contextualização com o ambiente da sala de aula 
15 - É a fase mais importante em que sentimos e descobrimos o que é ser professor 
18 - Contacto com a realidade 
22 - Existe uma aproximação à realidade do 1.º Ciclo 
23 - Aproximou-nos da realidade escolar 
24 - Permitiu-nos observar inicialmente como seria a nossa realidade laboral 
8 – Preparação para o mercado de trabalho 
9 - Preparação para o mercado de trabalho 
21 - Aquisição de experiência educativa 
25 - Estas disciplinas permitiram-me adquirir múltiplas aprendizagens relativas à sala de aula, ao controlo do ambiente turma 
27 - Prepara-nos para a profissão. 
30 - Permitiram ter uma percepção real dos problemas e das estratégias para os solucionar, dentro da sala de aula 
31 - É o princípio do contacto com a realidade escolar, até então era tudo um pouco fictício 
33 - Oportunidade de adquirir alguma experiência 
34 - Permitem-nos conhecer a base curricular que irá fundamentar a nossa Prática Pedagógica no futuro 
42 - Conhecimento de modos de agir (e de não agir) 
43 - Ajudou-me a compreender melhor qual o meu papel como professora e como ser capaz de melhor dar resposta aos problemas do dia-a-
dia 
45 - O saber fazer é bastante importante 
48 - Permitem-nos ter uma visão, embora pouco abrangente, de determinadas realidades 
49 - Contacto com a realidade educativa – conhecimento dos problemas vivenciados na escola 
50 - Ajuda a desenvolver competências para o 1.º contacto com a nossa profissão 
51 - Vertente mais prática, dando a conhecer a realidade educativa 
54 - A Prática Pedagógica é das únicas oportunidades para evidenciar o trabalho que vamos desenvolver (visão educativa) 
55 - Proporcionar o desenvolvimento de uma consciência sobre os constrangimentos e vivências do que é ser professor  
56 - Contacto com as realidades que são cada vez mais diversas 
57 - Inseriu-nos no mundo real prático do ensino-aprendizagem 
58 - Este conjunto de disciplinas permitiu-me adquirir conhecimentos programáticos e curriculares 
61 - Foram disciplinas mais práticas do que teóricas, permitindo o aumento do conhecimento sobre a realidade 
63 - Aproximaram-nos da realidade educativa 



64 - Qualquer professor ou pessoa consegue aprender teoria sozinho, a prática é que precisa de feedback exterior 
65 - Contacto real entre uma realidade “imaginada” e a realidade “vivida” 
66 - Contacto com o contexto escolar 
67 - Iniciação à prática 
68 - Nestas disciplinas observámos com detalhe o que acontece na prática 
70 - Contacto com a realidade escolar 
72 - O contacto com os alunos numa perspectiva profissional 
73 - A prática é mais importante que a teoria 
75 - Foi a minha primeira experiência de desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem num cenário pedagógico real 
77 - Ajuda a ganhar experiência 
78 - Oportunidade de experimentar a realidade escolar, vivenciando os diversos aspectos da mesma 
79 - Foi uma forma de, progressivamente, contactar com a realidade-escola 
81 - Proximidade com a realidade escolar e da comunidade educativa 
82 - Espaço de partilha de experiências 
84 - Contacto com a realidade educativa do 1.º CEB 
85 - Contacto com a realidade “profissão de professor” 
86 - Aprendizagem adquirida e vivenciada no contexto específico de sala de aula 
90 - Contacto com o terreno/campo do 1.º CEB 
91 - Contacto com a realidade “profissão de professor do 1.º CEB” 
92 - Contacto com a realidade 
10 - Foi a fase que mais ensinou a saber fazer e a saber ser 
26 - As disciplinas de Prática Pedagógica ajudaram-me a aprender a ser, a aprender a fazer e a aprender a estar com os outros. 
28 - Ferramentas de trabalho 

  -  94 - Não foram muito importantes porque não nos levou ao contacto com a realidade efectiva 
 

2.º Arg 
(21) + 

1 - Aproximação à realidade educativa 
9 - Início da actividade lectiva 
10 - Sem a Prática Pedagógica, em qualquer do seu contexto, não ficaríamos preparados para assumir uma turma 
11 - Contacto com a realidade educativa 
18 - Prática essencial 
21 - Conhecimento da escola no seu todo 
23 - Deu-nos a oportunidade de “aprender a ser professores” 
27 - Promove o nosso conhecimento acerca da realidade educativa. 
34 - Permitem-nos conhecer um pouco o que nos espera em contexto de sala de aula/escola/comunidade educativa 
35 - Desenvolvimento do meu “eu” profissional: observação de atitudes e comportamentos; aplicação e criação de estratégias de ensino e de 
aprendizagem; reflexão 
40 - Possibilitaram o contacto com a realidade escolar e o envolvimento activo nas actividades lectivas 



43 - Ajudou-me a sentir “na pele” o dia-a-dia de um docente, quais as sensações, dúvidas e alegrias 
44 - Maior proximidade com a realidade escolar 
45 - Verdadeiro contacto com a realidade 
56 - Conhecimento gradual dessas realidades 
64 - Como professores, é na prática pedagógica que concretizamos o nosso trabalho 
67 - Preparação, elaboração e participação em actividades lectivas 
74 - Mostrar a realidade educativa 
84 - Vivência do papel “professor” 
87 - Confronto com a verdadeira realidade das dificuldades dos alunos 
88 - Pela consciencialização de “ser professor” 

 - (-) 

+ 

6 - Ser um processo faseado de contacto com a profissão docente 
8 - Aproximação à realidade educativa 
9 - Contacto com a realidade educativa 
13 - Preparamo-nos minimamente para desenvolvermos o nosso percurso profissional 
14 - Oportunidade de aproximação à realidade educativa através do envolvimento em actividades lectivas 
58 - É através destas disciplinas que tomamos consciência da realidade escolar actual no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
67 - Contacto com a realidade educativa 
71 - O contacto com diferentes realidades educativas 

 

3.º Arg 
(8) 

- (-) 

+ 

5 - A Prática Pedagógica permite o confronto com a teoria 
11 - Aplicação de conhecimentos relacionando a teoria com a prática 
13 - É uma etapa onde intensificamos a formação, adquirimos maior conhecimento e… finalmente articulamos a teoria com a prática 
29 - Proporcionaram-me uma visão equilibrada (teoria/prática) da profissão 
37 - Foi a forma de “aplicar” a teoria em situações reais 
40 - Permitiram aliar a teoria aprendida anteriormente à prática, embora limitada 
44 - Possibilidade de aplicar na prática os conceitos teóricos em diferentes contextos 
52 - Momento de inter-relação entre a teoria e a prática 
74 - Permitiu uma ligação teoria-prática 
76 - Aplicação prática e reflexiva das aprendizagens realizadas durante o curso 
80 - Oportunidade de colocação em prática dos pressupostos teóricos pessoais e teste destes para futura reorganização teórico-prática 
87 - A única oportunidade para pôr em prática as aprendizagens 

Articulação 
teoria/prática 

1.º Arg 
(13) 

- 94 - Muita teoria e pouca prática no terreno 
 2.º Arg 

(18) 
+ 5 - Nem sempre a teoria se aplica à prática 

6 - Ponte entre a teoria e a prática 
8 - Integração dos conteúdos teóricos 



14 - Proporcionar novas situações onde pudemos aplicar alguns conhecimentos adquiridos nos anos anteriores 
15 - É a passagem de uma vertente mais teórica para um contexto prático 
22 - Possuem um complemento à teoria (relação teoria-prática) 
31 - É um momento em que se vê que a teoria e a prática não são “uma regra de três simples” 
33 - Oportunidade de aplicação de conhecimentos 
37 - Conhecimento de campo e da realidade de um dia-a-dia do professor 
41 - Apenas depois da Prática que a disciplina em causa nos ofereceu, pude sentir-me motivada para compreender/estudar componentes mais 
teóricas/académicas. 
51 - Colocar-nos perante situações que são características da actividade docente 
54 - Dá-nos oportunidade para fazer a relação entre a teoria e a prática 
77 - Ajuda a assimilar melhor toda a teoria aprendida ao longo do curso 
79 - Ajudou a ir pondo em prática, ao longo da Formação Inicial, as teorias trabalhadas 
85 - Consciencialização das pontes entre a teoria e a prática 
90 - Consciencialização das ligações teoria – prática 
91 - Consciencialização das pontes entre a teoria e a prática 
92 - Oportunidade de consciencialização das ligações teoria/prática 

  - (-) 

+ 

25 - Foi uma forma de aprofundar e aplicar conhecimentos anteriormente adquiridos 
26 - Nas disciplinas de Prática Pedagógica tive a oportunidade de relacionar a teoria com a prática. 
27 - Permite aplicar os conhecimentos aprendidos na teoria 
30 - Estabeleceram ligação teoria/prática, dotando os alunos de conhecimentos importantes para desempenharem o papel de professores 
44 - Verificar e vivenciar a diferença entre a teoria e a prática. 
45 - O fazer consolida o conhecimento 
51 - Interacção entre os conteúdos teóricos de forma a conseguir uma melhor “acção” no contexto de sala de aula 
87 - Possibilidade de aplicar os conhecimentos e fazer verdadeiros reajustamentos 
86 - Aprofundamento de questões teóricas importantes na futura prática profissional 

 

- () 
 

3.º Arg 
(9) 

  
+ (-) 1.º Arg 

(0) - (-) 

Relação 
Interpessoal 2.º Arg 

(13) + 

7 - Temos a mais valia de podermos recorrer à ajuda de colegas e orientadores 
12 - A convivência com outros professores com mais experiência 
29 - Proporcionaram-me oportunidades de contacto e interacção com a comunidade educativa 
42 - Interactividade e partilha com diferentes intervenientes 
52 - Oportunidade de adquirir experiências bem como partilhá-las e reflectir sobre elas 
65 - O convívio com professores na escola 



 66 - Contacto com as crianças e suas possíveis dificuldades 
70 - Contacto com cooperantes empenhados na formação de novos professores 
71 - O apoio da supervisão 
72 - A monitorização e orientação das orientadoras (que pode ser muito prejudicial se for mal feita ou muito limitativa) 
73 - O contacto com as crianças é enriquecedor não só a nível profissional, como também a nível pessoal 
75 - Compreendi que o trabalho cooperativo é fundamental no meu desenvolvimento enquanto professora 
86 - Troca de opiniões e experiências com professores 

  - (-) 
+ 11 - Contacto com experiências e estratégias utilizadas por colegas com mais tempo de serviço 

33 - Primeira socialização e contacto com a comunidade educativa 
35 - Percepção do funcionamento da comunidade educativa, nos diversos sectores e contextos; integração na “vida escolar” 
57 - Fez-me compreender o papel da escola/família (comunidade escolar) 
61 - Permitiram estar em contacto com as crianças e o meio escolar, que era o meu grande objectivo 
65 - O acompanhamento, as explicações práticas e contextualizadas, dos professores cooperantes e da supervisora da universidade 

 3.º Arg 
(6) 

- (-) 
    

+ 50 - Ajuda a desenvolver competências para o 1.º contacto com a nossa profissão 1.º Arg 
(1) - () 

Desenvolvimento 
de competências  

2.º Arg 
(18) 

+ 24 - Instruiu-nos e desenvolveu em nós capacidades, atitudes e meios de trabalho importante 
25 - Aprendi estratégias para melhor conduzir a teoria à prática, na prática em sala de aula 
26 - Estas disciplinas forneceram aos “futuros” professores do 1.º CEB, as bases para sermos profissionais activos e conscientes num mundo 
que está sempre em constante mudança. 
28 - Competências de reflexão crítica 
30 - Despertaram o espírito crítico e empreendedor 
49 - Auto-avaliação das nossas competências como futuros profissionais de ensino 
50 - Estimula a nossa capacidade crítica e reflexiva 
55 - Contribuir para a criação de um conjunto de conhecimentos teóricos e pedagógico-didácticos basilares 
57 - Facultou-nos a capacidade de perceber o que é reflectir para mudar e melhorar 
58 - Foi essencialmente devido ao trabalho realizado nestas disciplinas que adquiri competências pessoais e profissionais 
61 - Desenvolveram uma atitude reflexiva face ao contacto com as dificuldades 
63 - Ajudaram-nos a preparar estratégias de ensino e aprendizagem junto dos alunos 
68 - Nestas disciplinas vivenciamos o processo ensino/aprendizagem 
76 - Construção de conhecimentos de forma orientada e colectiva 
75 - Compreendi que o trabalho cooperativo é fundamental no meu desenvolvimento enquanto professora 
78 - Elaboração de planificação de uma actividade ou mais, contemplando todos os aspectos importantes (conteúdos programáticos, 
objectivos, recursos, tempo, psicologia da criança, ritmos de aprendizagem diferenciados…) para a adequar a determinado ano de 



 escolaridade 
81 - Vivenciar diferentes contextos e reflexão sobre os mesmos 
82 - Oportunidade de uma análise auto-reflexiva 

  - (-) 
 3.º Arg 

(29) 
+ 1 - Desenvolvimento de competências para a docência e sua fundamentação 

2 - Reforço de formação/ensino/reflexão 
7 - É importante porque nos faz reflectir sobre tudo 
10 - A parte reflexiva foi também fundamental para nos questionarmos em todos os momentos de docência e convívio com os outros 
15 - É a altura de desenvolvimento de novas competências essenciais para o ensino e aprendizagem 
22 - Realizam-se aprendizagens úteis e práticas envolvendo actividades na escola 
23 - Permitiu-nos encontrar dúvidas para tentar esclarecer posteriormente no contexto académico 
24 - Deu-nos a capacidade de reflectir sobre o nosso trabalho e, consequentemente, melhorá-lo 
25 - Foi uma forma de aprofundar (…) conhecimentos anteriormente adquiridos 
28 - Capacidade de observação e consequentemente aprendizagem 
31 - Forte período convidativo à reflexão da prática e, consequentemente, à sua mudança mediante variados contextos. 
34 - Permitem-nos uma reflexão sobre a nossa preparação para a Prática Pedagógica futura, de maneira a podermos sempre saber onde 
“falhámos” mais/o que devemos alterar ou melhorar 
40 - Exigiram dos formandos o desenvolvimento de várias competências pessoais e profissionais para a concretização das actividades 
docentes 
42 - Oportunidade para começar a construir a profissionalidade 
43 - Ajudou-se a pensar a profissão de docente e a educação em geral – qual o caminho que devem seguir 
48 - Momentos de formação profissional, mas também e sobretudo pessoal 
52 - Momento de viver o papel “professor/investigador” 
55 - Sensibilizar para a necessidade de exercer uma prática reflexiva, antes, durante e após a acção, no sentido de as reformular 
64 - Estas disciplinas “ensinam-nos” a reflectir as práticas 
68 - Nestas disciplinas tivemos oportunidade de reflectir sobre as nossas práticas na sala de aula e as práticas de outros 
70 - Oportunidade de perceber e colmatar falhas na formação 
72 - A capacidade de desenvolver recursos, explorar os existentes, capacidade de reflexão 
75 - Desenvolvi conhecimentos pedagógicos importantes para compreender o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, as 
dinâmicas de sala de aula e as interacções contextuais 
76 - Desenvolvimento do pensamento e atitude reflexiva no âmbito da prática profissional 
78 - Reflexão da acção desenvolvida, avaliando o maior número de aspectos possível 
81 - Interacção com diferentes métodos de ensino/aprendizagem 
82 - Oportunidade de aprender com os erros e de mudar pontos de vista 
84 - Reflexão sobre a articulação teoria/prática 
88 - Pela experienciação que geram 



Transcrição de respostas 

1 Muito Imp 1 – Contacto com os contextos da prática 
2 – Aproximação à realidade educativa 
3 - Desenvolvimento de competências para a docência e sua fundamentação 

2 Muito Imp 1 – Primeiro contacto com a “realidade” 
2 – Aumento da auto-estima e concretização de um objectivo 
3 – Reforço de formação/ensino/reflexão  

3 Muito Imp - 
- 
- 

4 Imp - 
- 
- 

5 Muito Imp 1 – A Prática Pedagógica permite o confronto com a teoria 
2 – Nem sempre a teoria se aplica à prática 
3 -  

6 Muito Imp 1 – O contacto com a realidade escolar 
2 – Ponte entre a teoria e a prática 
3 – Ser um processo faseado de contacto com a profissão docente 

7 Imp  1 – A Prática Pedagógica permite-nos vivenciar a realidade profissional que nos espera 
2 – Temos a mais valia de podermos recorrer à ajuda de colegas e orientadores 
3 – É importante porque nos faz reflectir sobre tudo  

8 Muito Imp 1 – Preparação para o mercado de trabalho 
2 – Integração dos conteúdos teóricos 
3 – Aproximação à realidade educativa 

9 Imp 1 – Preparação para o mercado de trabalho 
2 – Início da actividade lectiva 
3 – Contacto com a realidade educativa 

10 Muito Imp 1 – Foi a fase que mais ensinou a saber fazer e a saber ser 
2 – Sem a Prática Pedagógica, em qualquer do seu contexto, não ficaríamos preparados para assumir uma turma 
3 – A parte reflexiva foi também fundamental para nos questionarmos em todos os momentos de docência e convívio com os outros  

11 Muito Imp 1 – Aplicação de conhecimentos relacionando a teoria com a prática 
2 – Contacto com a realidade educativa 
3 – Contacto com experiências e estratégias utilizadas por colegas com mais tempo de serviço 

12 Imp  1 – Porque ter contacto com a escola e com os alunos é muito importante 
2 – A convivência com outros professores com mais experiência 



3 – Mostrou-nos a nossa capacidade de “enfrentar” uma turma e tudo o que isso implica 
13 Muito Imp 1 – É uma etapa onde intensificamos a formação, adquirimos maior conhecimento e… finalmente articulamos a teoria com a prática 

2 – Experienciamos o quão é exigente o processo educativo 
3 – Preparamo-nos minimamente para desenvolvermos o nosso percurso profissional 
 

14 Muito Imp 1 – Contextualização com o ambiente da sala de aula 
2 – Proporcionar novas situações onde pudemos aplicar alguns conhecimentos adquiridos nos anos anteriores 
3 – Oportunidade de aproximação à realidade educativa através do envolvimento em actividades lectivas 

15 Muito Imp 1 – É a fase mais importante em que sentimos e descobrimos o que é ser professor 
2 – É a passagem de uma vertente mais teórica para um contexto prático 
3 – É a altura de desenvolvimento de novas competências essenciais para o ensino e aprendizagem 

16 Imp  - 
- 
- 

17 Imp  1 – Teoria e Prática Curricular é importante para percebemos os paradigmas 
2 – Prática Pedagógica e Projectos Educativos não achei importante, porque se observam práticas não muito inovadoras 
3 – Prática Pedagógica é importante para percebermos o que é a docência, as nossas competências e limitações 

18 Imp  1 – Contacto com a realidade 
2 – Prática essencial 
3 -  

19 Imp  - 
- 
- 

20 Muito Imp - 
- 
- 

21 Muito Imp 1 – Aquisição de experiência educativa 
2 – Conhecimento da escola no seu todo 
3 – Conhecimento de possíveis dificuldades que podem surgir numa escola 

22 Muito Imp 1 – Existe uma aproximação à realidade do 1.º Ciclo 
2 – Possuem um complemento à teoria (relação teoria-prática) 
3 – Realizam-se aprendizagens úteis e práticas envolvendo actividades na escola 

23 Muito Imp 1 – Aproximou-nos da realidade escolar 
2 – Deu-nos a oportunidade de “aprender a ser professores” 
3 – Permitiu-nos encontrar dúvidas para tentar esclarecer posteriormente no contexto académico 
 



 
 

24 Muito Imp 1 – Permitiu-nos observar inicialmente como seria a nossa realidade laboral 
2 – Instruiu-nos e desenvolveu em nós capacidades, atitudes e meios de trabalho importante 
3 – Deu-nos a capacidade de reflectir sobre o nosso trabalho e, consequentemente, melhorá-lo 

25 Muito Imp 1 – Estas disciplinas permitiram-me adquirir múltiplas aprendizagens relativas à sala de aula, ao controlo do ambiente turma 
2 – Aprendi estratégias para melhor conduzir a teoria à prática, na prática em sala de aula 
3- Foi uma forma de aprofundar e aplicar conhecimentos anteriormente adquiridos 

26 Muito Imp 1 – As disciplinas de Prática Pedagógica ajudaram-me a aprender a ser, a aprender a fazer e a aprender a estar com os outros. 
2 – Estas disciplinas forneceram aos “futuros” professores do 1.º CEB, as bases para sermos profissionais activos e conscientes num mundo que está sempre em 
constante mudança. 
3 – Nas disciplinas de Prática Pedagógica tive a oportunidade de relacionar a teoria com a prática. 

27 Muito Imp 1 – Prepara-nos para a profissão. 
2 – Promove o nosso conhecimento acerca da realidade educativa. 
3 – Permite aplicar os conhecimentos aprendidos na teoria. 

28 Muito Imp 1 – Ferramentas de trabalho 
2 – Competências de reflexão crítica 
3 – Capacidade de observação e consequentemente aprendizagem 

29 Imp 1 – Proporcionaram-me uma visão equilibrada (teoria/prática) da profissão 
2 – Proporcionaram-me oportunidades de contacto e interacção com a comunidade educativa 
3 – () 

30 Muito Imp 1 – Permitiram ter uma percepção real dos problemas e das estratégias para os solucionar, dentro da sala de aula 
2 – Despertaram o espírito crítico e empreendedor 
3 – Estabeleceram ligação teoria/prática, dotando os alunos de conhecimentos importantes para desempenharem o papel de professores 

31 Muito Imp 1 – É o princípio do contacto com a realidade escolar, até então era tudo um pouco fictício 
2 – É um momento em que se vê que a teoria e a prática não são “uma regra de três simples” 
3 – Forte período convidativo à reflexão da prática e, consequentemente, à sua mudança mediante variados contextos. 

32 Muito Imp 1 – () 
2 – () 
3 – () 

33 Muito Imp 1 – Oportunidade de adquirir alguma experiência 
2 – Oportunidade de aplicação de conhecimentos 
3 - Primeira socialização e contacto com a comunidade educativa 

34 Imp 1 – Permitem-nos conhecer a base curricular que irá fundamentar a nossa Prática Pedagógica no futuro 
2 – Permitem-nos conhecer um pouco o que nos espera em contexto de sala de aula/escola/comunidade educativa 
3 – Permitem-nos uma reflexão sobre a nossa preparação para a Prática Pedagógica futura, de maneira a podermos sempre saber onde “falhámos” mais/o que 



devemos alterar ou melhorar 
35 Muito Imp 1 – Conhecimento e (re)construção de percepções sobre paradigmas relativos à educação 

2 – Desenvolvimento do meu “eu” profissional: observação de atitudes e comportamentos; aplicação e criação de estratégias de ensino e de aprendizagem; reflexão 
3 – Percepção do funcionamento da comunidade educativa, nos diversos sectores e contextos; integração na “vida escolar” 

36 Muito Imp 1 – () 
2 – () 
3 – () 

37 Imp 1 – Foi a forma de “aplicar” a teoria em situações reais 
2 – Conhecimento de campo e da realidade de um dia-a-dia do professor 
3 – () 

38 Imp 
 

1 – Ao nível da disciplina de Teoria e Prática Curricular, esta foi importante dado que tomei conhecimento do conhecimento profissional do professor, dos paradigmas, 
do modo como devemos orientar os alunos para construírem o seu conhecimento 
2 – Na disciplina de Prática Pedagógica e Projectos Educativos tive pela primeira vez contacto directo com a realidade. Inicialmente em contexto de recreio e 
posteriormente em contexto de sala de aula. Foi importante porque deu para ter uma vaga ideia da realidade que me esperava. Por outro lado, esta observação não foi 
sempre realizada na mesma escola, o que permitiu um contacto com diferentes realidades. 
3 – A Prática Pedagógica foi importante porque pela primeira vez pude leccionar. No entanto, senti-me mal preparada para ajudar os alunos a construírem o seu 
conhecimento. A teoria nem sempre coincidia com a prática… 
 

39 Muito Imp 1 – O estudo do currículo 
2 – Observação em sala de aula 
3 – Dar aulas 
 

40 Muito Imp 1 – Permitiram aliar a teoria aprendida anteriormente à prática, embora limitada 
2 – Possibilitaram o contacto com a realidade escolar e o envolvimento activo nas actividades lectivas 
3 – Exigiram dos formandos o desenvolvimento de várias competências pessoais e profissionais para a concretização das actividades docentes 

41 Muito Imp 1 – Foi através das disciplinas de Prática Pedagógica que podemos verificar se realmente era este o curso que queríamos (ou não) 
2 – Apenas depois da Prática que a disciplina em causa nos ofereceu, pude sentir-me motivada para compreender/estudar componentes mais teóricas/académicas. 
3 – Cada um pode mostrar mais evidentemente as suas próprias capacidades, potencialidades, atitudes e valores. 

42 Imp 1 – Conhecimento de modos de agir (e de não agir) 
2 – Interactividade e partilha com diferentes intervenientes 
3 – Oportunidade para começar a construir a profissionalidade 

43 Muito Imp 1 – Ajudou-me a compreender melhor qual o meu papel como professora e como ser capaz de melhor dar resposta aos problemas do dia-a-dia 
2 – Ajudou-me a sentir “na pele” o dia-a-dia de um docente, quais as sensações, dúvidas e alegrias 
3 – Ajudou-se a pensar a profissão de docente e a educação em geral – qual o caminho que devem seguir 



44 Muito Imp 1 – Possibilidade de aplicar na prática os conceitos teóricos em diferentes contextos 
2 – Maior proximidade com a realidade escolar 
3 – Verificar e vivenciar a diferença entre a teoria e a prática. 

45 Muito Imp 1 – O saber fazer é bastante importante 
2 – Verdadeiro contacto com a realidade 
3 – O fazer consolida o conhecimento 

46 Muito Imp 1 – () 
2 – () 
3 – () 

47 () 1 – () 
2 – () 
3 – () 

48 Muito Imp 1 – Permitem-nos ter uma visão, embora pouco abrangente, de determinadas realidades 
2 – Conhecimento do que somos ou não capazes 
3 – Momentos de formação profissional, mas também e sobretudo pessoal 

49 Muito Imp 1 – Contacto com a realidade educativa – conhecimento dos problemas vivenciados na escola 
2 – Auto-avaliação das nossas competências como futuros profissionais de ensino 
3 – Contacto com o lado burocrático do ensino, ainda que insuficiente 

50 Imp 1 – Ajuda a desenvolver competências para o 1.º contacto com a nossa profissão 
2 – Estimula a nossa capacidade crítica e reflexiva 
3 – Poderia ajudar mais na compreensão do funcionamento e gestão de uma escola do 1.º CEB (não é só dar aulas e encontrar estratégias para resolver as mais 
diversas situações) 

51 Muito Imp 1 – Vertente mais prática, dando a conhecer a realidade educativa 
2 – Colocar-nos perante situações que são características da actividade docente 
3 – Interacção entre os conteúdos teóricos de forma a conseguir uma melhor “acção” no contexto de sala de aula 

52 Muito Imp 1 – Momento de inter-relação entre a teoria e a prática 
2 – Oportunidade de adquirir experiências bem como partilhá-las e reflectir sobre elas 
3 – Momento de viver o papel “professor/investigador” 

53 Imp 1 – () 
2 – () 
3 – () 



54 Muito Imp 1 – A Prática Pedagógica é das únicas oportunidades para evidenciar o trabalho que vamos desenvolver (visão educativa) 
2 – Dá-nos oportunidade para fazer a relação entre a teoria e a prática 
3 – Dá-nos um pouco de experiência com a Prática Pedagógica em si, muito irrealista, mas é o melhor que temos durante todo o curso 

55 Muito Imp 1 – Proporcionar o desenvolvimento de uma consciência sobre os constrangimentos e vivências do que é ser professor  
2 – Contribuir para a criação de um conjunto de conhecimentos teóricos e pedagógico-didácticos basilares 
3 – Sensibilizar para a necessidade de exercer uma prática reflexiva, antes, durante e após a acção, no sentido de as reformular 

56 Muito Imp 1 – Contacto com as realidades que são cada vez mais diversas 
2 – Conhecimento gradual dessas realidades 
3 – É através dessas disciplinas (principalmente) que temos consciência se é esta a profissão a seguir ou não, se gostamos ou não. 

57 Muito Imp 1 – Inseriu-nos no mundo real prático do ensino-aprendizagem 
2 – Facultou-nos a capacidade de perceber o que é reflectir para mudar e melhorar 
3 – Fez-me compreender o papel da escola/família (comunidade escolar) 

58 Muito Imp 1 – Este conjunto de disciplinas permitiu-me adquirir conhecimentos programáticos e curriculares 
2 – Foi essencialmente devido ao trabalho realizado nestas disciplinas que adquiri competências pessoais e profissionais 
3 – É através destas disciplinas que tomamos consciência da realidade escolar actual no 1.º Ciclo do Ensino Básico  

59 Imp 1 – () 
2 – () 
3 – () 

60 Muito Imp 1 – () 
2 – () 
3 – () 

61 Muito Imp 1 – Foram disciplinas mais práticas do que teóricas, permitindo o aumento do conhecimento sobre a realidade 
2 – Desenvolveram uma atitude reflexiva face ao contacto com as dificuldades 
3 – Permitiram estar em contacto com as crianças e o meio escolar, que era o meu grande objectivo 

62 Muito Imp 1 – Aprender a pensar 
2 – Aprender a aplicar e a tornar eficaz 
3 – Aprender a mudar 

63 Imp  1 – Aproximaram-nos da realidade educativa 
2 – Ajudaram-nos a preparar estratégias de ensino e aprendizagem junto dos alunos 
3 – Permitiram-nos uma observação directa para pensarmos se era esta a nossa vocação 



64 Muito Imp 1 – Qualquer professor ou pessoa consegue aprender teoria sozinho, a prática é que precisa de feedback exterior 
2 – Como professores, é na prática pedagógica que concretizamos o nosso trabalho 
3 – Estas disciplinas “ensinam-nos” a reflectir as práticas 

65 Muito Imp 1 – Contacto real entre uma realidade “imaginada” e a realidade “vivida” 
2 – O convívio com professores na escola 
3 – O acompanhamento, as explicações práticas e contextualizadas, dos professores cooperantes e da supervisora da universidade 

66 Muito Imp 1 – Contacto com o contexto escolar 
2 – Contacto com as crianças e suas possíveis dificuldades 
3 – () 

67 Muito Imp 1 – Iniciação à prática 
2 – Preparação, elaboração e participação em actividades lectivas 
3 – Contacto com a realidade educativa 

68 Muito Imp 1 – Nestas disciplinas observámos com detalhe o que acontece na prática 
2 – Nestas disciplinas vivenciamos o processo ensino/aprendizagem 
3 – Nestas disciplinas tivemos oportunidade de reflectir sobre as nossas práticas na sala de aula e as práticas de outros 

69 Imp 1 – () 
2 – () 
3 – () 

70 Muito Imp 1 – Contacto com a realidade escolar 
2 – Contacto com cooperantes empenhados na formação de novos professores 
3 – Oportunidade de perceber e colmatar falhas na formação 

71 Imp 1 – A excelência dos professores cooperantes 
2 – O apoio da supervisão 
3 – O contacto com diferentes realidades educativas 

72 Muito 
Imp 

1 – O contacto com os alunos numa perspectiva profissional 
2 – A monitorização e orientação das orientadoras (que pode ser muito prejudicial se for mal feita ou muito limitativa) 
3 – A capacidade de desenvolver recursos, explorar os existentes, capacidade de reflexão 

73 Muito 
Imp 

1 – A prática é mais importante que a teoria 
2 – O contacto com as crianças é enriquecedor não só a nível profissional, como também a nível pessoal 
3 – É na prática que se vê os bons professores e não em avaliação de um exame final às várias disciplinas 



74 Muito 
Imp 

1 – Permitiu uma ligação teoria-prática 
2 – Mostrar a realidade educativa 
3 – () 

75 Imp 1 – Foi a minha primeira experiência de desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem num cenário pedagógico real 
2 – Compreendi que o trabalho cooperativo é fundamental no meu desenvolvimento enquanto professora 
3 – Desenvolvi conhecimentos pedagógicos importantes para compreender o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, as dinâmicas de sala de aula e 
as interacções contextuais 

76 Muito 
Imp 

1 – Aplicação prática e reflexiva das aprendizagens realizadas durante o curso 
2 – Construção de conhecimentos de forma orientada e colectiva 
3 – Desenvolvimento do pensamento e atitude reflexiva no âmbito da prática profissional 

77 Muito 
Imp 

1 – Ajuda a ganhar experiência 
2 – Ajuda a assimilar melhor toda a teoria aprendida ao longo do curso 
3 – () 

78 Muito 
Imp 

1 – Oportunidade de experimentar a realidade escolar, vivenciando os diversos aspectos da mesma 
2 – Elaboração de planificação de uma actividade ou mais, contemplando todos os aspectos importantes (conteúdos programáticos, objectivos, recursos, tempo, 
psicologia da criança, ritmos de aprendizagem diferenciados…) para a adequar a determinado ano de escolaridade 
3 – Reflexão da acção desenvolvida, avaliando o maior número de aspectos possível 

79 Muito 
Imp 

1 – Foi uma forma de, progressivamente, contactar com a realidade-escola 
2 – Ajudou a ir pondo em prática, ao longo da Formação Inicial, as teorias trabalhadas 
3 – Preparou para a integração na carreira 

80 Muito  
Imp 

1 – Oportunidade de colocação em prática dos pressupostos teóricos pessoais e teste destes para futura reorganização teórico-prática 
2 – Oportunidade de repensar a vocação pessoal e profissional 
3 – () 

81 Muito  
Imp 

1 – Proximidade com a realidade escolar e da comunidade educativa 
2 – Vivenciar diferentes contextos e reflexão sobre os mesmos 
3 – Interacção com diferentes métodos de ensino/aprendizagem 

82 Muito  
Imp 

1 – Espaço de partilha de experiências 
2 – Oportunidade de uma análise auto-reflexiva 
3 – Oportunidade de aprender com os erros e de mudar pontos de vista 

83 Imp 1 – A disciplina Seminário foi revelar-se um complemento à Prática Pedagógica; 
2 – () 
3 – () 



84 Muito 
Imp 

1 – Contacto com a realidade educativa do 1.º CEB 
2 – Vivência do papel “professor” 
3 – Reflexão sobre a articulação teoria/prática 

85 Muito 
Imp 

1 – Contacto com a realidade “profissão de professor” 
2 – Consciencialização das pontes entre a teoria e a prática 
3 – Consciencialização das funções de um professor  

86 Muito  
Imp 

1 – Aprendizagem adquirida e vivenciada no contexto específico de sala de aula 
2 – Troca de opiniões e experiências com professores 
3 – Aprofundamento de questões teóricas importantes na futura prática profissional 

87 Muito 
Imp 

1 – A única oportunidade para pôr em prática as aprendizagens 
2 – Confronto com a verdadeira realidade das dificuldades dos alunos 
3 – Possibilidade de aplicar os conhecimentos e fazer verdadeiros reajustamentos 

88 Muito  
Imp 

1 – Pela motivação que gerava 
2 – Pela consciencialização de “ser professor” 
3 – Pela experienciação que geram 

89  Muito  
Imp 

1 – () 
2 – () 
3 – () 

90 Muito Imp 1 – Contacto com o terreno/campo do 1.º CEB 
2 – Consciencialização das ligações teoria – prática 
3 – Consciencialização da importância dos saberes académicos para desenvolver as nossas práticas 

91 Muito Imp 1 – Contacto com a realidade “profissão de professor do 1.º CEB” 
2 – Consciencialização das pontes entre a teoria e a prática 
3 – Maior consciencialização das funções de um professor  

92 Muito Imp 1 – Contacto com a realidade 
2 – Oportunidade de consciencialização das ligações teoria/prática 
3 – Consciencialização das múltiplas funções do professor  

93 Imp 1 – Só tive a experiência da última fase da Prática Pedagógica. Acho importante mas não o suficiente, nem um padrão para a vida profissional 
2 – É realizado em muito pouco tempo para cada estagiário 
3 – É o principio de uma longa caminhada para a vida profissional 



 

94 Pouco Imp 1 – Não foram muito importantes porque não nos levou ao contacto com a realidade efectiva 
2 – Muita teoria e pouca prática no terreno 
3 – Não podermos pôr em prática projectos que criámos 

 



Categoria   Evidências  
 
 
Dimensão saber 
 
 
(27) 

 5 – Procurar o conhecimento. Ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo e procurar saber. 
6 – O professor deve conhecer com profundidade o currículo nacional e as suas orientações, de forma a estar esclarecido 
para orientar a sua prática docente com base nas exigências actuais. Já não basta ensinar a ler, a contar e a escrever. O 
professor deve estar actualizado e in(formado) sobre as mudanças científicas e tecnológicas, dominar o uso do 
computador e saber utilizar este instrumento nas suas práticas. 
8 – A meu ver, o professor tem de estar em constante aprendizagem, formação de novas competências para fazer face a 
problemas como a indisciplina, como também ter novas competências a nível dos processos didácticos. 
13 – Saber ser, conhecer e reflectir (na acção, durante e depois da mesma) 
14 – Noções básicas de informática e de inglês. 
20 – Principalmente saber respeitar a diferença de cada aluno e descobrir diferentes formas de trabalhar com ele para ele 
próprio “aprender a aprender” em todas as vertentes: pessoal, social e académica. 
23 – Estar informado sobre a legislação; estar preparado para as muitas dificuldades que encontra no contexto escolar – 
muito trabalho, pouca ajuda e poucos recursos materiais. 
25 – São as competências para: gerir os diferentes níveis de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos na aula; 
articular conteúdos programáticos com os interesses dos alunos sobre o que querem aprender e trabalhar no sentido de 
formar alunos com valores, atitudes, comportamentos e modos de pensar críticos de acordo com a sociedade de 
cidadania dinâmica e socialmente interactiva. 
27 – Competências ao nível das novas tecnologias da informação, das didácticas, dos problemas das crianças 
(hiperactividade, dislexia, necessidades educativas especiais…), do querer saber sempre mais e actualizar-se. 
40 – Considero de extrema importância que os professores do 1.º CEB estejam conscientes da indispensabilidade da 
aprendizagem ao longo da vida para um desempenho profissional consolidado e para a adequação aos diversos desafios 
que lhe serão colocados; deve ser auto-reflexivo e construir a sua formação a partir das necessidades das suas práticas, 
mediante uma reflexão sobre a sua profissão, a investigação e a partilha de saberes e experiências com outros 
profissionais; deve gostar do que faz; ser dinâmico, flexível e criativo e, principalmente, autónomo. 
42 – Considero que o professor tem de mobilizar determinados conhecimentos e essa mobilização acontece em situações 
complexas e quotidianamente, seja a determinar os conhecimentos essenciais e reorganizá-los em função da situação ou 
mesmo extrapolar para outros domínios. Deste modo, identifico, pelo menos, seis competências: linguística, comunicativa, 
meta-linguística, técnica, relacional e de gestão. Todas elas para poder dar a melhor resposta possível às diferentes 
situações. 
43 – Penso que para alguém ser professor do 1.º CEB devia cumprir determinados requisitos (o que se nota é que 
qualquer pessoa pode ser professor desde que tenha conhecimento científico). Para ser professor devia ser uma pessoa 
que soubesse “ser”; uma pessoa que soubesse pensar, tolerar, estar com e que fosse feliz. Ninguém pode ensinar o que 



não tem dentro de si. Ninguém dá o que não tem… um professor devia ser alguém atento à vida das crianças, das suas 
famílias, sensível aos problemas do mundo que afectam as crianças, para além de ser alguém aberto e disponível para 
aprender algo novo. Deve estar disposto a questionar-se e a reflectir sobre as suas práticas. 
44 – Multidisciplinaridade; formação e autoformação regular; conhecimento o mais profundo possível do meio e de todos 
os intervenientes no processo ensino/aprendizagem… 
39 – Deixarei apenas uma que, na minha opinião, implicará qualquer outra, e que nem todos os professores valorizam 
e/ou praticam: formação contínua. 
47 – Penso que não se trata de competências novas, mas sim de ir constantemente melhorando as que já têm. Isto é, 
fazer formação contínua é extremamente importante, no meu ponto de vista. Melhorar, melhorar, melhorar… 
49 – Reflexivo; dinâmico e inovador; multifacetado (formação alargada); empenhado no sucesso escolar dos seus alunos 
(…) 
53 – Competências ao nível das tecnologias de informação, ao nível da psicologia infantil, ao nível das necessidades 
educativas especiais. 
55 – Competências como: integração das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem; gestão flexível e 
articulada do currículo para a promoção de uma educação para a sustentabilidade; avaliação e reflexão e reformulação 
das suas práticas educativas, de acordo com o público-alvo. 
56 – Penso que as competências adquiridas devem sempre fazer parte das nossas práticas. No entanto, penso que nos 
dias de hoje é necessário estar mais atento, conhecer bem o contexto onde os alunos estão inseridos, pois o meio onde 
estão inseridos é cada vez mais diversificado. Um professor deve também ser cada vez mais criativo para poder cativar os 
alunos para o seu próprio processo de ensino/aprendizagem. 
58 – O professor, actualmente, tem de ser capaz de se manter actualizado para acompanhar as mudanças e o ritmo 
vertiginoso a que os acontecimentos tomam lugar; tem de ser capaz de aprender a aprender, a fazer e a conhecer, mas 
todas estas competências não são necessariamente novas. 
61 – Saber agir em situações de aula em que haja crianças com dificuldades de aprendizagem, saber que apoios se 
podem solicitar (ex. psicológico). 
64 – Deve estar disponível para aprender novos conteúdos; deve estar preparado para errar e assumir os erros; deve 
estar atento às inovações; deve valorizar o seu nível de ensino. 
72 – Bons conhecimentos e manipulação de tecnologias – sobretudo informáticos; saber ser e estar, como testemunho, 
exemplo e modelo de valores e conhecimentos; saber gerir situações problemáticas (nos diferentes níveis) com os pais, 
alunos e restante comunidade educativa… 
75 – O professor deve ser capaz de diferenciar o ensino, de envolver mais os alunos nas suas aprendizagens, deixando 
de lado as aulas demasiado expositivas; de promover o trabalho a pares e de grupo, de deixar de centrar o seu ensino nos 
manuais escolares e de se actualizar face aos interesses e expectativas dos alunos em consideração da escola e à vida. 



76 – Atitude reflexiva perante as aprendizagens dos alunos e métodos de ensino-aprendizagem; insatisfação perante a 
não aprendizagem dos alunos; promoção do espírito crítico e reflexivo, dos valores de cidadania e solidariedade nos 
alunos. 
83 – Competência profissional, é claro. Mas também, e acima de tudo, competências pessoais, sociais, atitudinais. Não 
esquecer também as competências de investigação! Estas competências não são novas, mas são sempre actuais. São a 
base de todas as que poderão surgir. 
93 – Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e 
problemas do quotidiano. 
 

 
 
Dimensão saber-fazer 
 
(56) 
 

 4 – Tudo o que tenha a ver com as novas tecnologias, computador, internet, disciplinas práticas que ensinem aos novos 
professores as metodologias de como se ensina. 
1 – Competências que permitam desenvolver os “saberes básicos dos alunos”; por isso, não tanto relacionadas com a 
transmissão de conteúdos, mas sobretudo competências mais dinâmicas que possibilitem “navegar” no século XXI. 
Destaco, por exemplo, as competências de dar a conhecer/preservar o património imediato/local e as competências em 
tecnologias da comunicação/informação. 
6 – O professor deve conhecer com profundidade o currículo nacional e as suas orientações, de forma a estar esclarecido 
para orientar a sua prática docente com base nas exigências actuais. Já não basta ensinar a ler, a contar e a escrever. O 
professor deve estar actualizado e in(formado) sobre as mudanças científicas e tecnológicas, dominar o uso do 
computador e saber utilizar este instrumento nas suas práticas. 
8 – A meu ver, o professor tem de estar em constante aprendizagem, formação de novas competências para fazer face a 
problemas como a indisciplina, como também ter novas competências a nível dos processos didácticos. 
9 – Utilizar formas de comunicação diversificadas, adequando linguagens e técnicas aos contextos e às necessidades, 
adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas, realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa. 
10 – Sem dúvida o professor deverá ter competências em novas tecnologias da comunicação para seu bem e das 
crianças. Senão corre o risco de ser ridicularizado pelos próprios alunos, além de outros malefícios. Deve estar também 
preparado em termos sociais para a diversidade na sua sala de aula, respeitando cada um no seu saber. 
11 – Conhecimento de novas tecnologias, de forma aprofundada; capacidade de lidar com situações de indisciplina e 
situações grave de cariz social (dos alunos). 
12 – Cada vez mais temos que ter a competência de acompanhar as mudanças a nível social e educativo; competências a 
nível informático e a nível de todas as actividades extra-curriculares. 
14 – Noções básicas de informática e de inglês. 
17 – A procura de caminhos para a resolução dos múltiplos problemas que actualmente surgem na escola. 
19 – Ser flexível, atento, prático. 



20 – Principalmente saber respeitar a diferença de cada aluno e descobrir diferentes formas de trabalhar com ele para ele 
próprio “aprender a aprender” em todas as vertentes: pessoal, social e académica. 
22 – Devem integrar o perfil de desempenho dos professores competências mais dinâmicas que não se centrem 
exclusivamente na transmissão de conteúdos. 
25 – São as competências para: gerir os diferentes níveis de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos na aula; 
articular conteúdos programáticos com os interesses dos alunos sobre o que querem aprender e trabalhar no sentido de 
formar alunos com valores, atitudes, comportamentos e modos de pensar críticos de acordo com a sociedade de 
cidadania dinâmica e socialmente interactiva. 
27 – Competências ao nível das novas tecnologias da informação, das didácticas, dos problemas das crianças 
(hiperactividade, dislexia, necessidades educativas especiais…), do querer saber sempre mais e actualizar-se. 
28 – Saber actuar perante a instabilidade (trabalho), resolução de problemas e incidentes críticos, aprender a aceitar a 
diferença como uma mais valia. 
31 – Para mim, não seriam “novas dimensões de competência aos professores”, mas sim o desenvolvimento e a 
adequação dessas competências mediante os mais variados e instáveis contextos escolares da nossa realidade escolar. 
Tudo está em permanente mudança e o professor do 1.º CEB tem que “aprender” a ser cada vez mais versátil, no seu 
modo pessoal e profissional. 
35 – Flexibilidade (na gestão de conflitos, nos conteúdos…); criatividade/inovação; responsabilidade; espírito crítico (…) 
38 – Cada vez mais assistimos a uma grande mudança à nossa volta. Por este motivo, o professor deve desenvolver e 
adquirir novas respostas de modo a dar resposta a essas mudanças. Por exemplo, a tecnologia hoje em dia é muito 
importante e os alunos dão-lhe muito valor, pelo que o professor deve desenvolver competências a este nível. 
40 – Considero de extrema importância que os professores do 1.º CEB estejam conscientes da indispensabilidade da 
aprendizagem ao longo da vida para um desempenho profissional consolidado e para a adequação aos diversos desafios 
que lhe serão colocados; deve ser auto-reflexivo e construir a sua formação a partir das necessidades das suas práticas, 
mediante uma reflexão sobre a sua profissão, a investigação e a partilha de saberes e experiências com outros 
profissionais; deve gostar do que faz; ser dinâmico, flexível e criativo e, principalmente, autónomo. 
41 – Devem ser pessoas felizes, que se sintam bem consigo mesmas e com os outros. Devem saber lidar com a 
frustração/com situações imprevistas, angustiantes, etc. só tendo estas competências, o professor poderá desenvolvê-las 
nos seus alunos. 
42 – Considero que o professor tem de mobilizar determinados conhecimentos e essa mobilização acontece em situações 
complexas e quotidianamente, seja a determinar os conhecimentos essenciais e reorganizá-los em função da situação ou 
mesmo extrapolar para outros domínios. Deste modo, identifico, pelo menos, seis competências: linguística, comunicativa, 
meta-linguística, técnica, relacional e de gestão. Todas elas para poder dar a melhor resposta possível às diferentes 
situações. 



44 – Multidisciplinaridade; formação e autoformação regular; conhecimento o mais profundo possível do meio e de todos 
os intervenientes no processo ensino/aprendizagem… 
45 – Espírito crítico, reflexão da Prática Pedagógica; trabalho em equipa… 
46 – Aprender a admitir o erro e procurar novas soluções para o problema. Aprender a não “baixar os braços”, procurando 
proporcionar sempre o melhor possível aos seus alunos. 
49 – Reflexivo; dinâmico e inovador; multifacetado (formação alargada); empenhado no sucesso escolar dos seus alunos 
(…) 
50 – Desenvolver a capacidade de gerir as diversas situações que envolvem os alunos, pensando sempre no bem-estar 
dos mesmos; o professor deve ser capaz de criar para estimular os alunos 
52 – O actual perfil de desempenho do professor do 1.º CEB aponta já para essas novas competências. No entanto, e 
tendo em consideração que cada vez mais as competências do professor devem ser dinâmicas e não tanto relacionadas 
com a transmissão de saber, é cada vez mais premente, o desenvolvimento de novas competências ao nível das TIC, da 
preservação do meio local (pensar global, agir local), das áreas curriculares não disciplinadas, e em línguas estrangeiras. 
53 – Competências ao nível das tecnologias de informação, ao nível da psicologia infantil, ao nível das necessidades 
educativas especiais. 
54 – Penso que não serão novas competências, mas o professor deve ter uma formação bastante boa em tecnologias e 
deve estar preparado para alterar a sua prática e adaptá-la tendo em conta as novas características dos alunos e do meio 
em que vivemos hoje, as características deste meio. 
55 – Competências como: integração das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem; gestão flexível e 
articulada do currículo para a promoção de uma educação para a sustentabilidade; avaliação e reflexão e reformulação 
das suas práticas educativas, de acordo com o público-alvo. 
56 – Penso que as competências adquiridas devem sempre fazer parte das nossas práticas. No entanto, penso que nos 
dias de hoje é necessário estar mais atento, conhecer bem o contexto onde os alunos estão inseridos, pois o meio onde 
estão inseridos é cada vez mais diversificado. Um professor deve também ser cada vez mais criativo para poder cativar os 
alunos para o seu próprio processo de ensino/aprendizagem. 
57 – Principalmente o sentido de grupo. Falta aos professores o desenvolvimento e capacidade de partilhar e são 
resistentes à mudança. Este aspecto também se deve às múltiplas mudanças legislativas que interferem com o normal 
desempenho dos professores. 
58 – O professor, actualmente, tem de ser capaz de se manter actualizado para acompanhar as mudanças e o ritmo 
vertiginoso a que os acontecimentos tomam lugar; tem de ser capaz de aprender a aprender, a fazer e a conhecer, mas 
todas estas competências não são necessariamente novas. 
61 – Saber agir em situações de aula em que haja crianças com dificuldades de aprendizagem, saber que apoios se 
podem solicitar (ex. psicológico). 



62 – Ser capaz de amar os alunos; ser capaz de dinamizar as aulas conforme as necessidades; ser capaz de gerir a sua 
relação entre todos os colegas de trabalho/ funcionários da escola e pais; ser capaz de lutar até ao fim por aquilo em que 
se acredita. 
63 – As novas competências devem ser de reflexão crítica, comunicativas, de investigação, de meta-reflexão, de 
intervenção nos vários contextos, atitudinais e ao nível das destrezas e processos didácticos. O professor é aquele que 
possibilita o saber estar, saber fazer e saber ser no processo de ensino e aprendizagem e que se encontra em constante 
desenvolvimento.  
68 – As novas competências que devem integrar o perfil de desempenho dos professores relacionam-se com as 
capacidades de reflexão e avaliação que os professores devem exercitar de modo a incluir nas suas aulas, prática que se 
relaciona com o contexto, onde os seus alunos se encontram (por exemplo, ao nível das tecnologias) 
70 – Competências ao nível do uso das novas tecnologias da informação que já não se coadunam com o simples uso do 
Word, mas sim com MSN, Internet, powerpoint… 
71 – Competências ao nível das TIC; competências que permitam ao professor lidar com a multiculturalidade; ao nível da 
reflexão pessoal… 
72 – Bons conhecimentos e manipulação de tecnologias – sobretudo informáticos; saber ser e estar, como testemunho, 
exemplo e modelo de valores e conhecimentos; saber gerir situações problemáticas (nos diferentes níveis) com os pais, 
alunos e restante comunidade educativa… 
75 – O professor deve ser capaz de diferenciar o ensino, de envolver mais os alunos nas suas aprendizagens, deixando 
de lado as aulas demasiado expositivas; de promover o trabalho a pares e de grupo, de deixar de centrar o seu ensino nos 
manuais escolares e de se actualizar face aos interesses e expectativas dos alunos em consideração da escola e à vida. 
76 – Atitude reflexiva perante as aprendizagens dos alunos e métodos de ensino-aprendizagem; insatisfação perante a 
não aprendizagem dos alunos; promoção do espírito crítico e reflexivo, dos valores de cidadania e solidariedade nos 
alunos. 
78 – Domínio das novas tecnologias da informação e comunicação; de uma língua estrangeira; espírito crítico e reflexivo 
para adequar-se aos novos desafios da educação… 
80 – As competências que seguidamente menciono não são consideradas “novas” por mim, mas antes uma requalificação 
das que são inerentes ao exercício da função docente do 1.º ciclo do ensino básico: 
- Utilizar as novas tecnologias (por seu uso e dos alunos) 
- Desenvolver a sua formação contínua (ao nível formal, informal e não-formal) 
- Providenciar situações de aprendizagem inovadoras e de carácter experimental 
- Desenvolver o espírito de investigação e o espírito crítico, enquanto professor e nos alunos 
- Envolver a comunidade local, regional e/ou nacional no processo educativo 
- Desenvolver trabalho colaborativo com os seus pares e no seio da turma 



- Adaptar-se às contínuas exigências profissionais 
81 – O professor do 1.º CEB deve ser criativo, inovador, reflexivo e atento a uma realidade/sociedade em constante 
mutação. 
82 – As competências ao nível das novas tecnologias. 
83 – Competência profissional, é claro. Mas também, e acima de tudo, competências pessoais, sociais, atitudinais. Não 
esquecer também as competências de investigação! Estas competências não são novas, mas são sempre actuais. São a 
base de todas as que poderão surgir. 
84 – Competências tecnológicas; competências para ajudar os alunos a aprenderem; competências relacionais (…). Estas 
não são novas competências: apenas se situam no contexto do século XXI. Precisam de um novo entendimento. 
85 – Não sei se estas competências se podem dizer “novas”, pelo menos desde que tirei o meu curso. Posso talvez dizer 
que as competências actuais requerem dos professores flexibilidade cognitiva e capacidade de inovar e fazer face aos 
desafios e incertezas. Estas novas competências dizem respeito às tecnologias da informação e comunicação, ao uso do 
audioscriptovisual… São dinâmicas e evoluem. Há 50 anos não eram estas as competências exigidas a um professor do 
1.º CEB. 
87 – Ter um conhecimento profundo sobre as crianças, sem esquecer que cada uma é única, sem nunca o esquecer. Na 
teoria isso aprende-se, mas na prática esquecemo-nos  
88 – Competências alargadas à globalidade do mundo activo, tanto no que se refere às novas tecnologias como às 
acentuadas alterações sociais, resultantes quer da imigração, quer da xenofobia ou do aumento do terrorismo. 
90 – Não sei se “novas” é o melhor termo. Depois do Inafop ter lançado o perfil do professor penso que pouco há a 
acrescentar. No entanto, as competências que se relacionam com a estética, a harmonia, o património cultural devem ser 
alvo de um acrescentado “olhar”. 
91 – Não sei se estas competências se podem dizer “novas”, pelo menos desde que tirei o meu curso. Posso talvez dizer 
que as competências actuais requerem dos professores flexibilidade cognitiva e capacidade de inovar e fazer face aos 
desafios da profissão. Estas “novas” competências são dinâmicas e evoluem. Há 50 anos não eram estas as 
competências exigidas ao professor do 1.º CEB. É talvez necessário um novo olhar sobre estas. 
92 – Não sei se podemos utilizar o vocábulo “novas”. Posso dizer, isso sim, que as actuais competências requerem dos 
professores flexibilidade, capacidade de inovar e fazer face aos desafios dos contextos, dos alunos e da própria profissão. 
93 – Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e 
problemas do quotidiano. 
 
 
 
 



 
 
Dimensão saber-ser 
 
 
(35) 

 7 – Hoje em dia, e numa tentativa de responder às necessidades dos alunos e às aprendizagens dos saberes básicos, o 
professor tem de desenvolver competências reflexivas, de interacção e de socialização. 
9 – Utilizar formas de comunicação diversificadas, adequando linguagens e técnicas aos contextos e às necessidades, 
adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas, realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa. 
10 – Sem dúvida o professor deverá ter competências em novas tecnologias da comunicação para seu bem e das 
crianças. Senão corre o risco de ser ridicularizado pelos próprios alunos, além de outros malefícios. Deve estar também 
preparado em termos sociais para a diversidade na sua sala de aula, respeitando cada um no seu saber. 
11 – Conhecimento de novas tecnologias, de forma aprofundada; capacidade de lidar com situações de indisciplina e 
situações grave de cariz social (dos alunos). 
12 – Cada vez mais temos que ter a competência de acompanhar as mudanças a nível social e educativo; competências a 
nível informático e a nível de todas as actividades extra-curriculares. 
13 – Saber ser, conhecer e reflectir (na acção, durante e depois da mesma) 
19 – Ser flexível, atento, prático. 
20 – Principalmente saber respeitar a diferença de cada aluno e descobrir diferentes formas de trabalhar com ele para ele 
próprio “aprender a aprender” em todas as vertentes: pessoal, social e académica. 
25 – São as competências para: gerir os diferentes níveis de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos na aula; 
articular conteúdos programáticos com os interesses dos alunos sobre o que querem aprender e trabalhar no sentido de 
formar alunos com valores, atitudes, comportamentos e modos de pensar críticos de acordo com a sociedade de 
cidadania dinâmica e socialmente interactiva. 
28 – Saber actuar perante a instabilidade (trabalho), resolução de problemas e incidentes críticos, aprender a aceitar a 
diferença como uma mais valia. 
31 – Para mim, não seriam “novas dimensões de competência aos professores”, mas sim o desenvolvimento e a 
adequação dessas competências mediante os mais variados e instáveis contextos escolares da nossa realidade escolar. 
Tudo está em permanente mudança e o professor do 1.º CEB tem que “aprender” a ser cada vez mais versátil, no seu 
modo pessoal e profissional. 
33 – Ser crítico e reflexivo; formar cidadãos conscientes, críticos, criativos e participativos na sociedade. 
30 – Os professores devem ser reflexivos, inovadores e insatisfeitos. Para além disso, devem saber lidar com o imprevisto, 
reagindo de forma consciente e coerente. 
34 – Competências ao nível do “conhecimento”/relação dos alunos (saber reconhecer/descobrir as origens de atitudes 
negativas, em especial quando aparentam vir de um contexto extra-escola) 
35 – Flexibilidade (na gestão de conflitos, nos conteúdos…); criatividade/inovação; responsabilidade; espírito crítico (…) 
40 – Considero de extrema importância que os professores do 1.º CEB estejam conscientes da indispensabilidade da 
aprendizagem ao longo da vida para um desempenho profissional consolidado e para a adequação aos diversos desafios 



que lhe serão colocados; deve ser auto-reflexivo e construir a sua formação a partir das necessidades das suas práticas, 
mediante uma reflexão sobre a sua profissão, a investigação e a partilha de saberes e experiências com outros 
profissionais; deve gostar do que faz; ser dinâmico, flexível e criativo e, principalmente, autónomo. 
41 – Devem ser pessoas felizes, que se sintam bem consigo mesmas e com os outros. Devem saber lidar com a 
frustração/com situações imprevistas, angustiantes, etc. só tendo estas competências, o professor poderá desenvolvê-las 
nos seus alunos. 
42 – Considero que o professor tem de mobilizar determinados conhecimentos e essa mobilização acontece em situações 
complexas e quotidianamente, seja a determinar os conhecimentos essenciais e reorganizá-los em função da situação ou 
mesmo extrapolar para outros domínios. Deste modo, identifico, pelo menos, seis competências: linguística, comunicativa, 
meta-linguística, técnica, relacional e de gestão. Todas elas para poder dar a melhor resposta possível às diferentes 
situações. 
43 – Penso que para alguém ser professor do 1.º CEB devia cumprir determinados requisitos (o que se nota é que 
qualquer pessoa pode ser professor desde que tenha conhecimento científico). Para ser professor devia ser uma pessoa 
que soubesse “ser”; uma pessoa que soubesse pensar, tolerar, estar com e que fosse feliz. Ninguém pode ensinar o que 
não tem dentro de si. Ninguém dá o que não tem… um professor devia ser alguém atento à vida das crianças, das suas 
famílias, sensível aos problemas do mundo que afectam as crianças, para além de ser alguém aberto e disponível para 
aprender algo novo. Deve estar disposto a questionar-se e a reflectir sobre as suas práticas. 
46 – Aprender a admitir o erro e procurar novas soluções para o problema. Aprender a não “baixar os braços”, procurando 
proporcionar sempre o melhor possível aos seus alunos. 
49 – Reflexivo; dinâmico e inovador; multifacetado (formação alargada); empenhado no sucesso escolar dos seus alunos 
(…) 
50 – Desenvolver a capacidade de gerir as diversas situações que envolvem os alunos, pensando sempre no bem-estar 
dos mesmos; o professor deve ser capaz de criar para estimular os alunos 
54 – Penso que não serão novas competências, mas o professor deve ter uma formação bastante boa em tecnologias e 
deve estar preparado para alterar a sua prática e adaptá-la tendo em conta as novas características dos alunos e do meio 
em que vivemos hoje, as características deste meio. 
57 – Principalmente o sentido de grupo. Falta aos professores o desenvolvimento e capacidade de partilhar e são 
resistentes à mudança. Este aspecto também se deve às múltiplas mudanças legislativas que interferem com o normal 
desempenho dos professores. 
59 – O professor deverá ser moderado, tolerante, amigo, pai, mãe, psicólogo; gostar da profissão (estar na profissão por 
gosto/vocação e não por imposição ou recurso final); respeitar mas exigir ser respeitado por entre pares e outros agentes 
que intervêm na educação – pais, auxiliares, autarquia, entre outros 
62 – Ser capaz de amar os alunos; ser capaz de dinamizar as aulas conforme as necessidades; ser capaz de gerir a sua 



relação entre todos os colegas de trabalho/ funcionários da escola e pais; ser capaz de lutar até ao fim por aquilo em que 
se acredita. 
63 – As novas competências devem ser de reflexão crítica, comunicativas, de investigação, de meta-reflexão, de 
intervenção nos vários contextos, atitudinais e ao nível das destrezas e processos didácticos. O professor é aquele que 
possibilita o saber estar, saber fazer e saber ser no processo de ensino e aprendizagem e que se encontra em constante 
desenvolvimento.  
71 – Competências ao nível das TIC; competências que permitam ao professor lidar com a multiculturalidade; ao nível da 
reflexão pessoal… 
72 – Bons conhecimentos e manipulação de tecnologias – sobretudo informáticos; saber ser e estar, como testemunho, 
exemplo e modelo de valores e conhecimentos; saber gerir situações problemáticas (nos diferentes níveis) com os pais, 
alunos e restante comunidade educativa… 
75 – O professor deve ser capaz de diferenciar o ensino, de envolver mais os alunos nas suas aprendizagens, deixando 
de lado as aulas demasiado expositivas; de promover o trabalho a pares e de grupo, de deixar de centrar o seu ensino nos 
manuais escolares e de se actualizar face aos interesses e expectativas dos alunos em consideração da escola e à vida. 
76 – Atitude reflexiva perante as aprendizagens dos alunos e métodos de ensino-aprendizagem; insatisfação perante a 
não aprendizagem dos alunos; promoção do espírito crítico e reflexivo, dos valores de cidadania e solidariedade nos 
alunos. 
80 – As competências que seguidamente menciono não são consideradas “novas” por mim, mas antes uma requalificação 
das que são inerentes ao exercício da função docente do 1.º ciclo do ensino básico: 
- Utilizar as novas tecnologias (por seu uso e dos alunos) 
- Desenvolver a sua formação contínua (ao nível formal, informal e não-formal) 
- Providenciar situações de aprendizagem inovadoras e de carácter experimental 
- Desenvolver o espírito de investigação e o espírito crítico, enquanto professor e nos alunos 
- Envolver a comunidade local, regional e/ou nacional no processo educativo 
- Desenvolver trabalho colaborativo com os seus pares e no seio da turma 
- Adaptar-se às contínuas exigências profissionais 
81 – O professor do 1.º CEB deve ser criativo, inovador, reflexivo e atento a uma realidade/sociedade em constante 
mutação. 
83 – Competência profissional, é claro. Mas também, e acima de tudo, competências pessoais, sociais, atitudinais. Não 
esquecer também as competências de investigação! Estas competências não são novas, mas são sempre actuais. São a 
base de todas as que poderão surgir. 
84 – Competências tecnológicas; competências para ajudar os alunos a aprenderem; competências relacionais (…). Estas 
não são novas competências: apenas se situam no contexto do século XXI. Precisam de um novo entendimento. 



86 – O perfil de desempenho de um professor é pautado por competências próprias e cada professor evolui (ou não) 
segundo as suas características pessoais de docente. Cada vez mais há uma necessidade de adaptar as competências à 
turma com que se encontra, sendo que as competências a nível de ética, cidadania e valores estão a ser fortemente 
valorizadas. 
87 – Ter um conhecimento profundo sobre as crianças, sem esquecer que cada uma é única, sem nunca o esquecer. Na 
teoria isso aprende-se, mas na prática esquecemo-nos  
88 – Competências alargadas à globalidade do mundo activo, tanto no que se refere às novas tecnologias como às 
acentuadas alterações sociais, resultantes quer da imigração, quer da xenofobia ou do aumento do terrorismo. 
93 – Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e 
problemas do quotidiano. 
 

Outros    
(-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transcrição das respostas 
 
 
 
Q. 9.1 – Novas competências que devem integrar o perfil de desempenho dos professores do 1.º CEB. 
 
 
1 – Competências que permitam desenvolver os “saberes básicos dos alunos”; por isso, não tanto relacionadas com a transmissão de conteúdos, mas sobretudo 
competências mais dinâmicas que possibilitem “navegar” no século XXI. Destaco, por exemplo, as competências de dar a conhecer/preservar o património imediato/local e as 
competências em tecnologias da comunicação/informação. 
 
2 – () 
 
3 – () 
 
4 – Tudo o que tenha a ver com as novas tecnologias, computador, internet, disciplinas práticas que ensinem aos novos professores as metodologias de como se ensina. 
 
5 – Procurar o conhecimento. Ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo e procurar saber. 
 
6 – O professor deve conhecer com profundidade o currículo nacional e as suas orientações, de forma a estar esclarecido para orientar a sua prática docente com base nas 
exigências actuais. Já não basta ensinar a ler, a contar e a escrever. O professor deve estar actualizado e in(formado) sobre as mudanças científicas e tecnológicas, dominar 
o uso do computador e saber utilizar este instrumento nas suas práticas. 
 
7 – Hoje em dia, e numa tentativa de responder às necessidades dos alunos e às aprendizagens dos saberes básicos, o professor tem de desenvolver competências 
reflexivas, de interacção e de socialização. 
 
8 – A meu ver, o professor tem de estar em constante aprendizagem, formação de novas competências para fazer face a problemas como a indisciplina, como também ter 
novas competências a nível dos processos didácticos. 
 
9 – Utilizar formas de comunicação diversificadas, adequando linguagens e técnicas aos contextos e às necessidades, adoptar estratégias adequadas à resolução de 
problemas, realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa. 
 



10 – Sem dúvida o professor deverá ter competências em novas tecnologias da comunicação para seu bem e das crianças. Senão corre o risco de ser ridicularizado pelos 
próprios alunos, além de outros malefícios. Deve estar também preparado em termos sociais para a diversidade na sua sala de aula, respeitando cada um no seu saber. 
 
11 – Conhecimento de novas tecnologias, de forma aprofundada; capacidade de lidar com situações de indisciplina e situações grave de cariz social (dos alunos). 
 
12 – Cada vez mais temos que ter a competência de acompanhar as mudanças a nível social e educativo; competências a nível informático e a nível de todas as actividades 
extra-curriculares. 
 
13 – Saber ser, conhecer e reflectir (na acção, durante e depois da mesma) 
 
14 – Noções básicas de informática e de inglês. 
 
15 – () 
 
16 – () 
 
17 – A procura de caminhos para a resolução dos múltiplos problemas que actualmente surgem na escola. 
 
18 – () 
 
19 – Ser flexível, atento, prático. 
 
20 – Principalmente saber respeitar a diferença de cada aluno e descobrir diferentes formas de trabalhar com ele para ele próprio “aprender a aprender” em todas as 
vertentes: pessoal, social e académica. 
 
21 – () 
 
22 – Devem integrar o perfil de desempenho dos professores competências mais dinâmicas que não se centrem exclusivamente na transmissão de conteúdos. 
 
23 – Estar informado sobre a legislação; estar preparado para as muitas dificuldades que encontra no contexto escolar – muito trabalho, pouca ajuda e poucos recursos 
materiais. 
 
24 – () 



 
25 – São as competências para: gerir os diferentes níveis de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos na aula; articular conteúdos programáticos com os interesses dos 
alunos sobre o que querem aprender e trabalhar no sentido de formar alunos com valores, atitudes, comportamentos e modos de pensar críticos de acordo com a sociedade 
de cidadania dinâmica e socialmente interactiva. 
 
26 – () 
 
27 – Competências ao nível das novas tecnologias da informação, das didácticas, dos problemas das crianças (hiperactividade, dislexia, necessidades educativas 
especiais…), do querer saber sempre mais e actualizar-se. 
 
28 – Saber actuar perante a instabilidade (trabalho), resolução de problemas e incidentes críticos, aprender a aceitar a diferença como uma mais valia. 
 
29 – () 
 
30 – Os professores devem ser reflexivos, inovadores e insatisfeitos. Para além disso, devem saber lidar com o imprevisto, reagindo de forma consciente e coerente. 
 
31 – Para mim, não seriam “novas dimensões de competência aos professores”, mas sim o desenvolvimento e a adequação dessas competências mediante os mais variados 
e instáveis contextos escolares da nossa realidade escolar. Tudo está em permanente mudança e o professor do 1.º CEB tem que “aprender” a ser cada vez mais versátil, no 
seu modo pessoal e profissional. 
 
32 – () 
 
33 – Ser crítico e reflexivo; formar cidadãos conscientes, críticos, criativos e participativos na sociedade. 
 
34 – Competências ao nível do “conhecimento”/relação dos alunos (saber reconhecer/descobrir as origens de atitudes negativas, em especial quando aparentam vir de um 
contexto extra-escola) 
 
35 – Flexibilidade (na gestão de conflitos, nos conteúdos…); criatividade/inovação; responsabilidade; espírito crítico (…) 
 
36 – () 
 
37 – () 
 



38 – Cada vez mais assistimos a uma grande mudança à nossa volta. Por este motivo, o professor deve desenvolver e adquirir novas respostas de modo a dar resposta a 
essas mudanças. Por exemplo, a tecnologia hoje em dia é muito importante e os alunos dão-lhe muito valor, pelo que o professor deve desenvolver competências a este nível. 
 
39 – Deixarei apenas uma que, na minha opinião, implicará qualquer outra, e que nem todos os professores valorizam e/ou praticam: formação contínua. 
 
40 – Considero de extrema importância que os professores do 1.º CEB estejam conscientes da indispensabilidade da aprendizagem ao longo da vida para um desempenho 
profissional consolidado e para a adequação aos diversos desafios que lhe serão colocados; deve ser auto-reflexivo e construir a sua formação a partir das necessidades das 
suas práticas, mediante uma reflexão sobre a sua profissão, a investigação e a partilha de saberes e experiências com outros profissionais; deve gostar do que faz; ser 
dinâmico, flexível e criativo e, principalmente, autónomo. 
 
41 – Devem ser pessoas felizes, que se sintam bem consigo mesmas e com os outros. Devem saber lidar com a frustração/com situações imprevistas, angustiantes, etc. só 
tendo estas competências, o professor poderá desenvolvê-las nos seus alunos. 
 
42 – Considero que o professor tem de mobilizar determinados conhecimentos e essa mobilização acontece em situações complexas e quotidianamente, seja a determinar os 
conhecimentos essenciais e reorganizá-los em função da situação ou mesmo extrapolar para outros domínios. Deste modo, identifico, pelo menos, seis competências: 
linguística, comunicativa, meta-linguística, técnica, relacional e de gestão. Todas elas para poder dar a melhor resposta possível às diferentes situações. 
 
43 – Penso que para alguém ser professor do 1.º CEB devia cumprir determinados requisitos (o que se nota é que qualquer pessoa pode ser professor desde que tenha 
conhecimento científico). Para ser professor devia ser uma pessoa que soubesse “ser”; uma pessoa que soubesse pensar, tolerar, estar com e que fosse feliz. Ninguém pode 
ensinar o que não tem dentro de si. Ninguém dá o que não tem… um professor devia ser alguém atento à vida das crianças, das suas famílias, sensível aos problemas do 
mundo que afectam as crianças, para além de ser alguém aberto e disponível para aprender algo novo. Deve estar disposto a questionar-se e a reflectir sobre as suas 
práticas. 
 
44 – Multidisciplinaridade; formação e autoformação regular; conhecimento o mais profundo possível do meio e de todos os intervenientes no processo 
ensino/aprendizagem… 
 
45 – Espírito crítico, reflexão da Prática Pedagógica; trabalho em equipa… 
 
46 – Aprender a admitir o erro e procurar novas soluções para o problema. Aprender a não “baixar os braços”, procurando proporcionar sempre o melhor possível aos seus 
alunos. 
 
47 – Penso que não se trata de competências novas, mas sim de ir constantemente melhorando as que já têm. Isto é, fazer formação contínua é extremamente importante, no 
meu ponto de vista. Melhorar, melhorar, melhorar… 



 
48 – () 
 
49 – Reflexivo; dinâmico e inovador; multifacetado (formação alargada); empenhado no sucesso escolar dos seus alunos (…) 
 
50 – Desenvolver a capacidade de gerir as diversas situações que envolvem os alunos, pensando sempre no bem-estar dos mesmos; o professor deve ser capaz de criar 
para estimular os alunos 
 
51 – () 
 
52 – O actual perfil de desempenho do professor do 1.º CEB aponta já para essas novas competências. No entanto, e tendo em consideração que cada vez mais as 
competências do professor devem ser dinâmicas e não tanto relacionadas com a transmissão de saber, é cada vez mais premente, o desenvolvimento de novas 
competências ao nível das TIC, da preservação do meio local (pensar global, agir local), das áreas curriculares não disciplinadas, e em línguas estrangeiras. 
 
53 – Competências ao nível das tecnologias de informação, ao nível da psicologia infantil, ao nível das necessidades educativas especiais. 
 
54 – Penso que não serão novas competências, mas o professor deve ter uma formação bastante boa em tecnologias e deve estar preparado para alterar a sua prática e 
adaptá-la tendo em conta as novas características dos alunos e do meio em que vivemos hoje, as características deste meio. 
 
55 – Competências como: integração das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem; gestão flexível e articulada do currículo para a promoção de uma 
educação para a sustentabilidade; avaliação e reflexão e reformulação das suas práticas educativas, de acordo com o público-alvo. 
 
56 – Penso que as competências adquiridas devem sempre fazer parte das nossas práticas. No entanto, penso que nos dias de hoje é necessário estar mais atento, conhecer 
bem o contexto onde os alunos estão inseridos, pois o meio onde estão inseridos é cada vez mais diversificado. Um professor deve também ser cada vez mais criativo para 
poder cativar os alunos para o seu próprio processo de ensino/aprendizagem. 
 
57 – Principalmente o sentido de grupo. Falta aos professores o desenvolvimento e capacidade de partilhar e são resistentes à mudança. Este aspecto também se deve às 
múltiplas mudanças legislativas que interferem com o normal desempenho dos professores. 
 
58 – O professor, actualmente, tem de ser capaz de se manter actualizado para acompanhar as mudanças e o ritmo vertiginoso a que os acontecimentos tomam lugar; tem de 
ser capaz de aprender a aprender, a fazer e a conhecer, mas todas estas competências não são necessariamente novas. 
 



59 – O professor deverá ser moderado, tolerante, amigo, pai, mãe, psicólogo; gostar da profissão (estar na profissão por gosto/vocação e não por imposição ou recurso final); 
respeitar mas exigir ser respeitado por entre pares e outros agentes que intervêm na educação – pais, auxiliares, autarquia, entre outros 
 
60 – () 
 
61 – Saber agir em situações de aula em que haja crianças com dificuldades de aprendizagem, saber que apoios se podem solicitar (ex. psicológico). 
 
62 – Ser capaz de amar os alunos; ser capaz de dinamizar as aulas conforme as necessidades; ser capaz de gerir a sua relação entre todos os colegas de trabalho/ 
funcionários da escola e pais; ser capaz de lutar até ao fim por aquilo em que se acredita. 
 
63 – As novas competências devem ser de reflexão crítica, comunicativas, de investigação, de meta-reflexão, de intervenção nos vários contextos, atitudinais e ao nível das 
destrezas e processos didácticos. O professor é aquele que possibilita o saber estar, saber fazer e saber ser no processo de ensino e aprendizagem e que se encontra em 
constante desenvolvimento.  
 
64 – Deve estar disponível para aprender novos conteúdos; deve estar preparado para errar e assumir os erros; deve estar atento às inovações; deve valorizar o seu nível de 
ensino. 
 
65 – () 
 
66 – () 
 
67 – () 
 
68 – As novas competências que devem integrar o perfil de desempenho dos professores relacionam-se com as capacidades de reflexão e avaliação que os professores 
devem exercitar de modo a incluir nas suas aulas, prática que se relaciona com o contexto, onde os seus alunos se encontram (por exemplo, ao nível das tecnologias) 
 
69 – () 
 
70 – Competências ao nível do uso das novas tecnologias da informação que já não se coadunam com o simples uso do Word, mas sim com MSN, Internet, powerpoint… 
 
71 – Competências ao nível das TIC; competências que permitam ao professor lidar com a multiculturalidade; ao nível da reflexão pessoal… 
 



72 – Bons conhecimentos e manipulação de tecnologias – sobretudo informáticos; saber ser e estar, como testemunho, exemplo e modelo de valores e conhecimentos; saber 
gerir situações problemáticas (nos diferentes níveis) com os pais, alunos e restante comunidade educativa… 
 
73 – () 
 
74 – () 
 
75 – O professor deve ser capaz de diferenciar o ensino, de envolver mais os alunos nas suas aprendizagens, deixando de lado as aulas demasiado expositivas; de promover 
o trabalho a pares e de grupo, de deixar de centrar o seu ensino nos manuais escolares e de se actualizar face aos interesses e expectativas dos alunos em consideração da 
escola e à vida. 
 
76 – Atitude reflexiva perante as aprendizagens dos alunos e métodos de ensino-aprendizagem; insatisfação perante a não aprendizagem dos alunos; promoção do espírito 
crítico e reflexivo, dos valores de cidadania e solidariedade nos alunos. 
 
77 – () 
 
78 – Domínio das novas tecnologias da informação e comunicação; de uma língua estrangeira; espírito crítico e reflexivo para adequar-se aos novos desafios da educação… 
 
79 – () 
 
80 – As competências que seguidamente menciono não são consideradas “novas” por mim, mas antes uma requalificação das que são inerentes ao exercício da função 
docente do 1.º ciclo do ensino básico: 
- Utilizar as novas tecnologias (por seu uso e dos alunos) 
- Desenvolver a sua formação contínua (ao nível formal, informal e não-formal) 
- Providenciar situações de aprendizagem inovadoras e de carácter experimental 
- Desenvolver o espírito de investigação e o espírito crítico, enquanto professor e nos alunos 
- Envolver a comunidade local, regional e/ou nacional no processo educativo 
- Desenvolver trabalho colaborativo com os seus pares e no seio da turma 
- Adaptar-se às contínuas exigências profissionais 
 
Gostaria de salientar que estas competências tentam vincar o docente não como apenas executor de um currículo, mas como actor e interveniente neste, também ao nível do 
sistema.  
 



81 – O professor do 1.º CEB deve ser criativo, inovador, reflexivo e atento a uma realidade/sociedade em constante mutação. 
 
82 – As competências ao nível das novas tecnologias. 
 
83 – Competência profissional, é claro. Mas também, e acima de tudo, competências pessoais, sociais, atitudinais. Não esquecer também as competências de investigação! 
Estas competências não são novas, mas são sempre actuais. São a base de todas as que poderão surgir. 
 
84 – Competências tecnológicas; competências para ajudar os alunos a aprenderem; competências relacionais (…). Estas não são novas competências: apenas se situam no 
contexto do século XXI. Precisam de um novo entendimento. 
 
85 – Não sei se estas competências se podem dizer “novas”, pelo menos desde que tirei o meu curso. Posso talvez dizer que as competências actuais requerem dos 
professores flexibilidade cognitiva e capacidade de inovar e fazer face aos desafios e incertezas. Estas novas competências dizem respeito às tecnologias da informação e 
comunicação, ao uso do audioscriptovisual… São dinâmicas e evoluem. Há 50 anos não eram estas as competências exigidas a um professor do 1.º CEB. 
 
86 – O perfil de desempenho de um professor é pautado por competências próprias e cada professor evolui (ou não) segundo as suas características pessoais de docente. 
Cada vez mais há uma necessidade de adaptar as competências à turma com que se encontra, sendo que as competências a nível de ética, cidadania e valores estão a ser 
fortemente valorizadas. 
 
87 – Ter um conhecimento profundo sobre as crianças, sem esquecer que cada uma é única, sem nunca o esquecer. Na teoria isso aprende-se, mas na prática esquecemo-
nos  
 
88 – Competências alargadas à globalidade do mundo activo, tanto no que se refere às novas tecnologias como às acentuadas alterações sociais, resultantes quer da 
imigração, quer da xenofobia ou do aumento do terrorismo. 
 
89 – () 
 
90 – Não sei se “novas” é o melhor termo. Depois do Inafop ter lançado o perfil do professor penso que pouco há a acrescentar. No entanto, as competências que se 
relacionam com a estética, a harmonia, o património cultural devem ser alvo de um acrescentado “olhar”. 
 
91 – Não sei se estas competências se podem dizer “novas”, pelo menos desde que tirei o meu curso. Posso talvez dizer que as competências actuais requerem dos 
professores flexibilidade cognitiva e capacidade de inovar e fazer face aos desafios da profissão. Estas “novas” competências são dinâmicas e evoluem. Há 50 anos não eram 
estas as competências exigidas ao professor do 1.º CEB. É talvez necessário um novo olhar sobre estas. 
 



92 – Não sei se podemos utilizar o vocábulo “novas”. Posso dizer, isso sim, que as actuais competências requerem dos professores flexibilidade, capacidade de inovar e fazer 
face aos desafios dos contextos, dos alunos e da própria profissão. 
 
93 – Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano. 
 
94 – () 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria Indicadores  Evidências  



Conhecimento de conteúdo 
Conhecimento do currículo 
Conhecimento dos 
aprendentes 
Conhecimento pedagógico de 
conteúdo 
Conhecimento dos contextos 
Conhecimento dos fins, 
objectivos e valores 
educacionais 
Conhecimento pedagógico 
geral 

Desenvolvimento dos 
processos de 
ensino/aprendizagem 
(47) 

Conhecimento de si 

1 – Competências que permitam desenvolver os “saberes básicos dos alunos”; por isso, não tanto relacionadas com a 
transmissão de conteúdos, mas sobretudo competências mais dinâmicas que possibilitem “navegar” no século XXI. Destaco, 
por exemplo, as competências de dar a conhecer/preservar o património imediato/local e as competências em tecnologias da 
comunicação/informação. 
4 – Tudo o que tenha a ver com as novas tecnologias, computador, internet, (…). 
6 – O professor deve conhecer com profundidade o currículo nacional e as suas orientações, de forma a estar esclarecido para 
orientar a sua prática docente com base nas exigências actuais. Já não basta ensinar a ler, a contar e a escrever. O professor 
deve estar actualizado e in(formado) sobre as mudanças científicas e tecnológicas, dominar o uso do computador e saber 
utilizar este instrumento nas suas práticas. 
8 – A meu ver, o professor tem de (…) ter novas competências a nível dos processos didácticos. 
9 – (…) adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas, realizar actividades de forma autónoma, responsável e 
criativa. 
10 – Sem dúvida o professor deverá ter competências em novas tecnologias da comunicação para seu bem e das crianças. 
Senão corre o risco de ser ridicularizado pelos próprios alunos, além de outros malefícios. Deve estar também preparado em 
termos sociais para a diversidade na sua sala de aula, respeitando cada um no seu saber. 
11 – Conhecimento de novas tecnologias, de forma aprofundada; (…) 
12 – (…); competências a nível informático e a nível de todas as actividades extra-curriculares. 
14 – Noções básicas de informática e de inglês. 
20 – Principalmente saber respeitar a diferença de cada aluno e descobrir diferentes formas de trabalhar com ele para ele 
próprio “aprender a aprender” em todas as vertentes: pessoal, social e académica. 
27 – Competências ao nível das novas tecnologias da informação, das didácticas, dos problemas das crianças (hiperactividade, 
dislexia, necessidades educativas especiais…), (…). 
38 – (…) Por exemplo, a tecnologia hoje em dia é muito importante e os alunos dão-lhe muito valor, pelo que o professor deve 
desenvolver competências a este nível. 
42 – Considero que o professor tem de mobilizar determinados conhecimentos e essa mobilização acontece em situações 
complexas e quotidianamente, seja a determinar os conhecimentos essenciais e reorganizá-los em função da situação ou 
mesmo extrapolar para outros domínios. (…)  
44 – (…) conhecimento o mais profundo possível do meio e de todos os intervenientes no processo ensino/aprendizagem… 
52 – O actual perfil de desempenho do professor do 1.º CEB aponta já para essas novas competências. No entanto, e tendo 
em consideração que cada vez mais as competências do professor devem ser dinâmicas e não tanto relacionadas com a 
transmissão de saber, é cada vez mais premente, o desenvolvimento de novas competências ao nível das TIC, da preservação 
do meio local (pensar global, agir local), das áreas curriculares não disciplinadas, e em línguas estrangeiras. 
53 – Competências ao nível das tecnologias de informação, ao nível da psicologia infantil, ao nível das necessidades 
educativas especiais. 
54 – Penso que não serão novas competências, mas o professor deve ter uma formação bastante boa em tecnologias e deve 
estar preparado para alterar a sua prática e adaptá-la tendo em conta as novas características dos alunos e do meio em que 



 vivemos hoje, as características deste meio. 
55 – Competências como: integração das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem; gestão flexível e articulada 
do currículo para a promoção de uma educação para a sustentabilidade; (…) 
56 – Penso que as competências adquiridas devem sempre fazer parte das nossas práticas. No entanto, penso que nos dias 
de hoje é necessário estar mais atento, conhecer bem o contexto onde os alunos estão inseridos, pois o meio onde estão 
inseridos é cada vez mais diversificado. Um professor deve também ser cada vez mais criativo para poder cativar os alunos 
para o seu próprio processo de ensino/aprendizagem. 
63 – As novas competências devem ser de (…) intervenção nos vários contextos, (…), ao nível das destrezas e processos 
didácticos. O professor é aquele que possibilita o saber estar, saber fazer e saber ser no processo de ensino e aprendizagem e 
que se encontra em constante desenvolvimento.  
70 – Competências ao nível do uso das novas tecnologias da informação que já não se coadunam com o simples uso do Word, 
mas sim com MSN, Internet, powerpoint… 
71 – Competências ao nível das TIC; competências que permitam ao professor lidar com a multiculturalidade; (…) 
72 – Bons conhecimentos e manipulação de tecnologias – sobretudo informáticos; saber ser e estar, como testemunho, 
exemplo e modelo de valores e conhecimentos; (…) 
75 – O professor deve ser capaz de diferenciar o ensino, de envolver mais os alunos nas suas aprendizagens, deixando de 
lado as aulas demasiado expositivas; de promover o trabalho a pares e de grupo, de deixar de centrar o seu ensino nos 
manuais escolares e de se actualizar face aos interesses e expectativas dos alunos em consideração da escola e à vida. 
78 – Domínio das novas tecnologias da informação (…) e uma língua estrangeira; (…) 
80 – As competências que seguidamente menciono não são consideradas “novas” por mim, mas antes uma requalificação das 
que são inerentes ao exercício da função docente do 1.º ciclo do ensino básico: (…) utilizar as novas tecnologias (por seu uso e 
dos alunos) 
82 – As competências ao nível das novas tecnologias. 
84 – Competências tecnológicas; (…). Estas não são novas competências: apenas se situam no contexto do século XXI. 
Precisam de um novo entendimento. 
84 – (…) Estas novas competências dizem respeito às tecnologias da informação e comunicação, ao uso do 
audioscriptovisual… 
87 – Ter um conhecimento profundo sobre as crianças, sem esquecer que cada uma é única, sem nunca o esquecer. Na teoria 
isso aprende-se, mas na prática esquecemo-nos  
88 – Competências alargadas à globalidade do mundo activo, tanto no que se refere às novas tecnologias como às acentuadas 
alterações sociais, resultantes quer da imigração, quer da xenofobia ou do aumento do terrorismo. 
90 – Não sei se “novas” é o melhor termo. Depois do Inafop ter lançado o perfil do professor penso que pouco há a 
acrescentar. No entanto, as competências que se relacionam com a estética, a harmonia, o património cultural devem ser alvo 
de um acrescentado “olhar”. 
93 – Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e problemas 
do quotidiano. 



Competências de organização 
e gestão de sala de aula 
Competências comunicativas 
Competências de articulação e 
integração curricular 
Competências de supervisão 
Capacidade de observação 

  

Competências de avaliação 
nas suas diferentes 
modalidades e áreas de 
aplicação 

7 – Hoje em dia, e numa tentativa de responder às necessidades dos alunos e às aprendizagens dos saberes básicos, o 
professor tem de desenvolver competências (…) de interacção e de socialização. 
9 – Utilizar formas de comunicação diversificadas, adequando linguagens e técnicas aos contextos e às necessidades (…). 
11 - (…) capacidade de lidar com situações de indisciplina e situações grave de cariz social (dos alunos). 
25 – São as competências para: gerir os diferentes níveis de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos na aula; articular 
conteúdos programáticos com os interesses dos alunos sobre o que querem aprender e trabalhar no sentido de formar alunos 
com valores, atitudes, comportamentos e modos de pensar críticos de acordo com a sociedade de cidadania dinâmica e 
socialmente interactiva. 
35 – Flexibilidade (na gestão de conflitos, nos conteúdos…); criatividade/inovação; (…) 
42 – (…) Deste modo, identifico, (…) competências: linguística, comunicativa, meta-linguística, técnica, (…)  
44 – Multidisciplinaridade; (…);  
50 – Desenvolver a capacidade de gerir as diversas situações que envolvem os alunos, pensando sempre no bem-estar dos 
mesmos; o professor deve ser capaz de criar para estimular os alunos 
61 – Saber agir em situações de aula em que haja crianças com dificuldades de aprendizagem, saber que apoios se podem 
solicitar (ex. psicológico). 
63 – As novas competências devem ser (…) comunicativas, (…)  
72 – (…)saber gerir situações problemáticas (nos diferentes níveis) com os pais, alunos e restante comunidade educativa… 
80 – As competências que seguidamente menciono não são consideradas “novas” por mim, mas antes uma requalificação das 
que são inerentes ao exercício da função docente do 1.º ciclo do ensino básico: (…) providenciar situações de aprendizagem 
inovadoras e de carácter experimental. 
84 – Competências (…) para ajudar os alunos a aprenderem; (…). Estas não são novas competências: apenas se situam no 
contexto do século XXI. Precisam de um novo entendimento. 
19 – Ser flexível, atento, prático. 
 

Competências de consultadoria 
(organização, gestão e 
administração escolar) 

Competência de 
Participação na escola e 
relação com a 
comunidade 
(8) 

Capacidade de cooperação 
com os intervenientes nos 
processos educativos 

23 – Estar informado sobre a legislação; estar preparado para as muitas dificuldades que encontra no contexto escolar – muito 
trabalho, pouca ajuda e poucos recursos materiais. 
34 – Competências ao nível do “conhecimento”/relação dos alunos (saber reconhecer/descobrir as origens de atitudes 
negativas, em especial quando aparentam vir de um contexto extra-escola) 
42 – (…) relacional e de gestão.  
45 – (…) trabalho em equipa… 
57 – Principalmente o sentido de grupo. Falta aos professores o desenvolvimento e capacidade de partilhar e são resistentes à 
mudança. Este aspecto também se deve às múltiplas mudanças legislativas que interferem com o normal desempenho dos 
professores. 
62 – Ser capaz de amar os alunos; ser capaz de dinamizar as aulas conforme as necessidades; ser capaz de gerir a sua 
relação entre todos os colegas de trabalho/ funcionários da escola e pais; ser capaz de lutar até ao fim por aquilo em que se 
acredita. 



 80 – As competências que seguidamente menciono não são consideradas “novas” por mim, mas antes uma requalificação das 
que são inerentes ao exercício da função docente do 1.º ciclo do ensino básico: (…) envolver a comunidade local, regional e/ou 
nacional no processo educativo; desenvolver trabalho colaborativo com os seus pares e no seio da turma (…) 
84 – (…) Competências relacionais (…). Estas não são novas competências: apenas se situam no contexto do século XXI. 
Precisam de um novo entendimento. 

Competências de reflexão 
crítica 
Competências de investigação 
(aprender a aprender…) 

Desenvolvimento pessoal 
e profissional 
(38) 
 

 Conhecimento de si próprio 
 
 
 

 

5 – Procurar o conhecimento. Ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo e procurar saber. 
7 – Hoje em dia, e numa tentativa de responder às necessidades dos alunos e às aprendizagens dos saberes básicos, o 
professor tem de desenvolver competências reflexivas, (…). 
8 – A meu ver, o professor tem de estar em constante aprendizagem, formação de novas competências para fazer face a 
problemas como a indisciplina, (…). 
12 – Cada vez mais temos que ter a competência de acompanhar as mudanças a nível social e educativo (…) 
13 – Saber ser, conhecer e reflectir (na acção, durante e depois da mesma) 
17 – A procura de caminhos para a resolução dos múltiplos problemas que actualmente surgem na escola. 
27 - (…) querer saber sempre mais e actualizar-se. 
30 – Os professores devem ser reflexivos, inovadores e insatisfeitos. Para além disso, devem saber lidar com o imprevisto, 
reagindo de forma consciente e coerente. 
30 – Os professores devem ser reflexivos, inovadores e insatisfeitos. Para além disso, devem saber lidar com o imprevisto, 
reagindo de forma consciente e coerente. 
31 – Para mim, não seriam “novas dimensões de competência aos professores”, mas sim o desenvolvimento e a adequação 
dessas competências mediante os mais variados e instáveis contextos escolares da nossa realidade escolar. Tudo está em 
permanente mudança e o professor do 1.º CEB tem que “aprender” a ser cada vez mais versátil, no seu modo pessoal e 
profissional. 
33 – Ser crítico e reflexivo; formar cidadãos conscientes, críticos, criativos e participativos na sociedade. 
35 – (…) responsabilidade e espírito crítico 
38 – Cada vez mais assistimos a uma grande mudança à nossa volta. Por este motivo, o professor deve desenvolver e adquirir 
novas respostas de modo a dar resposta a essas mudanças. (…) 
39 – Deixarei apenas uma que, na minha opinião, implicará qualquer outra, e que nem todos os professores valorizam e/ou 
praticam: formação contínua. 
40 – Considero de extrema importância que os professores do 1.º CEB estejam conscientes da indispensabilidade da 
aprendizagem ao longo da vida para um desempenho profissional consolidado e para a adequação aos diversos desafios que 
lhe serão colocados; deve ser auto-reflexivo e construir a sua formação a partir das necessidades das suas práticas, mediante 
uma reflexão sobre a sua profissão, a investigação e a partilha de saberes e experiências com outros profissionais; deve gostar 
do que faz; ser dinâmico, flexível e criativo e, principalmente, autónomo. 
28 – Saber actuar perante a instabilidade (trabalho), resolução de problemas e incidentes críticos, aprender a aceitar a 
diferença como uma mais valia. 
41 – Devem ser pessoas felizes, que se sintam bem consigo mesmas e com os outros. Devem saber lidar com a 



 frustração/com situações imprevistas, angustiantes, etc. só tendo estas competências, o professor poderá desenvolvê-las nos 
seus alunos. 
43 – Penso que para alguém ser professor do 1.º CEB devia cumprir determinados requisitos (o que se nota é que qualquer 
pessoa pode ser professor desde que tenha conhecimento científico). Para ser professor devia ser uma pessoa que soubesse 
“ser”; uma pessoa que soubesse pensar, tolerar, estar com e que fosse feliz. Ninguém pode ensinar o que não tem dentro de 
si. Ninguém dá o que não tem… um professor devia ser alguém atento à vida das crianças, das suas famílias, sensível aos 
problemas do mundo que afectam as crianças, para além de ser alguém aberto e disponível para aprender algo novo. Deve 
estar disposto a questionar-se e a reflectir sobre as suas práticas. 
44 – (…) formação e autoformação regular (…) 
45 – Espírito crítico, reflexão da Prática Pedagógica; (…) 
46 – Aprender a admitir o erro e procurar novas soluções para o problema. Aprender a não “baixar os braços”, procurando 
proporcionar sempre o melhor possível aos seus alunos. 
47 – Penso que não se trata de competências novas, mas sim de ir constantemente melhorando as que já têm. Isto é, fazer 
formação contínua é extremamente importante, no meu ponto de vista. Melhorar, melhorar, melhorar… 
49 – Reflexivo; dinâmico e inovador; multifacetado (formação alargada); empenhado no sucesso escolar dos seus alunos (…) 
55 – (…) avaliação e reflexão e reformulação das suas práticas educativas, de acordo com o público-alvo. 
58 – O professor, actualmente, tem de ser capaz de se manter actualizado para acompanhar as mudanças e o ritmo vertiginoso 
a que os acontecimentos tomam lugar; tem de ser capaz de aprender a aprender, a fazer e a conhecer, mas todas estas 
competências não são necessariamente novas. 
63 – As novas competências devem ser de reflexão crítica, (…), de investigação, de meta-reflexão, (…), atitudinais (…). O 
professor é aquele que possibilita o saber estar, saber fazer e saber ser no processo de ensino e aprendizagem e que se 
encontra em constante desenvolvimento.  
64 – Deve estar disponível para aprender novos conteúdos; deve estar preparado para errar e assumir os erros; deve estar 
atento às inovações; deve valorizar o seu nível de ensino. 
68 – As novas competências que devem integrar o perfil de desempenho dos professores relacionam-se com as capacidades 
de reflexão e avaliação que os professores devem exercitar de modo a incluir nas suas aulas, prática que se relaciona com o 
contexto, onde os seus alunos se encontram (por exemplo, ao nível das tecnologias) 
71 – Competências ao nível (…) da reflexão pessoal… 
76 – Atitude reflexiva perante as aprendizagens dos alunos e métodos de ensino-aprendizagem; insatisfação perante a não 
aprendizagem dos alunos; promoção do espírito crítico e reflexivo, dos valores de cidadania e solidariedade nos alunos. 
78 – (…) espírito crítico e reflexivo para adequar-se aos novos desafios da educação… 
80 – As competências que seguidamente menciono não são consideradas “novas” por mim, mas antes uma requalificação das 
que são inerentes ao exercício da função docente do 1.º ciclo do ensino básico: (…) - Desenvolver a sua formação contínua (ao 
nível formal, informal e não-formal), desenvolver o espírito de investigação e o espírito crítico, enquanto professor e nos alunos, 
adaptar-se às contínuas exigências profissionais. 
83 – Competência profissional, é claro. Mas também, e acima de tudo, competências pessoais, sociais, atitudinais. Não 



 

 

esquecer também as competências de investigação! Estas competências não são novas, mas são sempre actuais. São a base 
de todas as que poderão surgir. 
85 – Não sei se estas competências se podem dizer “novas”, pelo menos desde que tirei o meu curso. Posso talvez dizer que 
as competências actuais requerem dos professores flexibilidade cognitiva e capacidade de inovar e fazer face aos desafios e 
incertezas. (…) São dinâmicas e evoluem. Há 50 anos não eram estas as competências exigidas a um professor do 1.º CEB. 
86 – O perfil de desempenho de um professor é pautado por competências próprias e cada professor evolui (ou não) segundo 
as suas características pessoais de docente. Cada vez mais há uma necessidade de adaptar as competências à turma com 
que se encontra, sendo que as competências a nível de ética, cidadania e valores estão a ser fortemente valorizadas. 
91 – Não sei se estas competências se podem dizer “novas”, pelo menos desde que tirei o meu curso. Posso talvez dizer que 
as competências actuais requerem dos professores flexibilidade cognitiva e capacidade de inovar e fazer face aos desafios da 
profissão. Estas “novas” competências são dinâmicas e evoluem. Há 50 anos não eram estas as competências exigidas ao 
professor do 1.º CEB. É talvez necessário um novo olhar sobre estas. 
92 – Não sei se podemos utilizar o vocábulo “novas”. Posso dizer, isso sim, que as actuais competências requerem dos 
professores flexibilidade, capacidade de inovar e fazer face aos desafios dos contextos, dos alunos e da própria profissão. 
81 – O professor do 1.º CEB deve ser criativo, inovador, reflexivo e atento a uma realidade/sociedade em constante mutação. 

Outras características 
(2) 

 22 – Devem integrar o perfil de desempenho dos professores competências mais dinâmicas que não se centrem 
exclusivamente na transmissão de conteúdos. 
59 – O professor deverá ser moderado, tolerante, amigo, pai, mãe, psicólogo; gostar da profissão (estar na profissão por 
gosto/vocação e não por imposição ou recurso final); respeitar mas exigir ser respeitado por entre pares e outros agentes que 
intervêm na educação – pais, auxiliares, autarquia, entre outros 
 

 
 



Categoria   Evidências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos 
relacionados 
com a 
formação 
disponibilizada
/a 
disponibilizar 

Área  
Língua Portuguesa 
(23) 

 1 - Ao nível da Língua Portuguesa (abordagens didácticas dos métodos da leitura/escrita, nomeadamente os mais 
globais…) 
7 – Sinto que a Universidade de Aveiro, em particular o curso do 1.º CEB, me proporcionou excelentes 
experiências formativas. Sei que ainda sei muito pouco, mas sei que a minha Formação Inicial me dotou de 
competências essenciais para continuar a minha Formação. Hoje, se voltasse à Universidade, esperaria talvez 
uma melhor preparação em áreas disciplinares, como Língua Portuguesa (…). 
19 – Gostei de tudo. No entanto, gostaria de aprofundar a área de Língua Portuguesa (…). 
22 - Língua Portuguesa – formação ao nível dos diferentes métodos de leitura/escrita. 
27 – (…); mais tempo dedicado às didácticas (didáctica da Língua Portuguesa, …); (…) 
32 – (…) um programa de formação contínua à Língua Portuguesa (…). 
34 – Esperaria que investissem mais na Didáctica da Língua Portuguesa (…) 
35 – (…) workshops (…) de escrita criativa, (…). 
45 – Oficinas/workshops de escrita criativa (…), entre outras. (…). 
47 – Um melhor nível de desenvolvimento em todas as áreas pedagógicas, principalmente na de Língua 
Portuguesa. Não se melhorando estas áreas, os formandos no 1.º ciclo nunca vão estar preparados para serem 
bons professores. As didácticas são muito necessárias para a formação dos professores, no entanto, durante os 
quatro anos de licenciatura isso não acontece. Se voltasse gostaria de “conhecer” essa parte. 
49 – (…) formação contínua na sua área da (…) Língua Portuguesa. 
50 – Técnicas para ensinar os alunos a lerem e a escreverem (teoria e prática). 
52 – (…) métodos de iniciação à leitura e à escrita (…). 
54 – Gostaria que a universidade promovesse acções de formação, principalmente na área da Língua Portuguesa 
e nos métodos de aprendizagem da leitura e da escrita. (…) 
55 – (…). Esperaria que nos capacitasse/proporcionasse mais ferramentas e formação pedagógico-didáctica 
direccionada para o ensino e aprendizagem da língua (…) nos diferentes anos de escolaridade (…). 
58 – (…) Experiências que permitissem enriquecer a minha formação a nível da (…) Didáctica da Língua 
Portuguesa. 
60 – (…) Formação ao nível da Língua Materna, nomeadamente ensino/aprendizagem (da) iniciação da leitura e 
da escrita; (…) . 
62 - (…) métodos de ensino da leitura e da escrita. 
63 – Gostaria que a Universidade de Aveiro me oferecesse experiências no âmbito da (…) Língua Portuguesa, 
(…) 
65 – Gostaria muito de fazer cursos de especialização em Didácticas da Língua Portuguesa (…), mas uma 



especialização verdadeiramente ligada à prática e à concepção de materiais pedagógicos. Na minha opinião, 
muitas das formações a que assisto, tratam dos assuntos num plano quase “etéreo” que pouco aproveitamos para 
a nossa prática. O que considero fundamental é formação que seja articulada com a prática diária, com aquilo que 
fazemos com os meninos. O que é difícil fazer sozinho é depois de lermos os livros das novas teorias 
pedagógicas, as articularmos com a prática. 
75 – Formação em áreas específicas como Língua Portuguesa, (…). 
82 – Experiências formativas ao nível da (…) Língua Portuguesa, nomeadamente (…) métodos de 
ensino/aprendizagem da Leitura e da Escrita. (…).  
84 – Formação ligada à área de Língua Portuguesa, nomeadamente métodos de ensino/aprendizagem da 
leitura/escrita; (…)  
85 – Formação ao nível da Língua Portuguesa – métodos de leitura/escrita (mistos e globais); (…) 
90 – Gostava muito de voltar e ter outras experiências formativas como (…) métodos globais de leitura e escrita; 
estratégias de incentivo à leitura (já ouvi falar de escrita criativa); (…). 
91 – Formação ao nível da Língua Portuguesa – métodos leitura-escrita (métodos misto e global); (…) Métodos de 
alfabetização de adultos (estratégias). 
92 – Métodos globais de leitura; (…); alfabetização de adultos. 

 

Área  
Matemática 
(15) 

 1 - Ao nível da Matemática (abordagens didácticas de alguns conteúdos, por exemplo, números decimais, sistema 
métrico…) 
22 - Matemática – formação ao nível das abordagens didácticas de conteúdos-chave, tais como “contas”, 
“conversões”, “números decimais” 
27 – (…); mais tempo dedicado às didácticas (didáctica da Matemática…); (…) conceitos de matemática deveriam 
ser mais acessível, pois os alunos provenientes de Humanidades não têm bases… 
32 – (…) um programa de formação contínua (…) a Matemática (…). 
35 – (…) workshops de (…) matemática, (…). 
52 – (…) abordagens da didáctica da matemática (…). 
55 – (…). Esperaria que nos capacitasse/proporcionasse mais ferramentas e formação pedagógico-didáctica 
direccionada para o ensino e aprendizagem (…) da matemática nos diferentes anos de escolaridade (…) 
58 – (…) Experiências que permitissem enriquecer a minha formação a nível da Didáctica da Matemática (…). 
63 – Gostaria que a Universidade de Aveiro me oferecesse experiências no âmbito da Matemática, (…). 
65 – Gostaria muito de fazer cursos de especialização (…) em Matemática, mas uma especialização 
verdadeiramente ligada à prática e à concepção de materiais pedagógicos. Na minha opinião, muitas das 
formações a que assisto, tratam dos assuntos num plano quase “etéreo” que pouco aproveitamos para a nossa 
prática. O que considero fundamental é formação que seja articulada com a prática diária, com aquilo que fazemos 



com os meninos. O que é difícil fazer sozinho é depois de lermos os livros das novas teorias pedagógicas, as 
articularmos com a prática. 
70 – Gostaria muito de voltar à Universidade de Aveiro para participar em planos de formação contínua, 
nomeadamente nas áreas de Matemática (…). 
75 – Formação em áreas específicas como (…) Matemática, (…). 
80 – (…) Educação Matemática (investigação, resolução de problemas e contos matemáticos, didáctica da 
matemática); (…) Estas formações poderiam ser integradas no âmbito de projectos anuais e/ou bianuais, com 
componente teórico e prática, com acompanhamento supervisionado em sala de aula. Poderiam também 
constituir-se somente como acções de formação de menor duração. 
82 – Experiências formativas ao nível da Matemática (…), nomeadamente técnicas de cálculo (…).  
86 – Reciclagens dentro da minha área de formação ou formações em áreas onde considero ter algumas lacunas 
(…Didáctica da Matemática, …) 
92 – (…) resolução de problemas (estratégias); (…) 

 Área  
Língua 
Estrangeira (2) 

 28 – Gostaria de aprofundar (…) o ensino de línguas estrangeiras. 
80 – Educação em Línguas Estrangeiras (ensino de…); (…) 

 

Área  
Estudo do Meio (8) 

 11 – Formações na área de Ciências (…). 
27 – (…); mais tempo dedicado às didácticas (didáctica das ciências, …); (…) 
32 – (…) um programa de formação contínua (…) ao Ensino Experimental das Ciências. 
35 – (…) workshops de (…) “ciência criativa” (…). 
49 – (…) formação contínua na área das Ciências (…). 
63 – Gostaria que a Universidade de Aveiro me oferecesse experiências no âmbito da (…) História e Geografia, 
Ciências da Natureza (…).  
75 – Formação em áreas específicas como (…) Ciências, (…). 
80 – (…) Educação em Ciências (didáctica com recurso a estratégias inovadoras e arrojadas), aposta no ensino 
experimental e na responsabilização do cidadão; (…) Estas formações poderiam ser integradas no âmbito de 
projectos anuais e/ou bianuais, com componente teórico e prática, com acompanhamento supervisionado em sala 
de aula. Poderiam também constituir-se somente como acções de formação de menor duração. 
84 – (…) formação na área da abordagem didáctica da História e Geografia de Portugal (…).  

  
Área  
Expressão Artística 
(6) 

 7 – Sinto que a Universidade de Aveiro, em particular o curso do 1.º CEB, me proporcionou excelentes 
experiências formativas. Sei que ainda sei muito pouco, mas sei que a minha Formação Inicial me dotou de 
competências essenciais para continuar a minha Formação. Hoje, se voltasse à Universidade, esperaria talvez 
uma melhor preparação em áreas disciplinares, como (…) Expressão Musical. (…). 



19 – Gostei de tudo. No entanto, gostaria de aprofundar a área (…) de Expressão Plástica. 
22 - Expressão plástica – técnicas para desenvolver actividades com os alunos 
35 – (…) workshops de expressões (…). 
45 – Oficinas/workshops de (…) teatro, dança, manualidades, entre outras. (…). 
77 – Gostaria de poder aprender mais a todos os níveis, mas principalmente a nível das expressões, pois acho 
que existe uma lacuna muito grande a esse nível. 
80 – (…) Educação em Expressões Artísticas (vertente prática) … Estas formações poderiam ser integradas no 
âmbito de projectos anuais e/ou bianuais, com componente teórico e prática, com acompanhamento 
supervisionado em sala de aula. Poderiam também constituir-se somente como acções de formação de menor 
duração. 

 Área  
Expressão Motora 
(0) 

 (-) 

  
Área 
Prática Pedagógica 
(23) 

 7 – Sinto que a Universidade de Aveiro, em particular o curso do 1.º CEB, me proporcionou excelentes 
experiências formativas. Sei que ainda sei muito pouco, mas sei que a minha Formação Inicial me dotou de 
competências essenciais para continuar a minha Formação. Hoje, se voltasse à Universidade, (…) esperaria 
também que as disciplinas de Prática Pedagógica surgissem mais cedo no plano de estudos. 
17 – Mais trabalhos em que pudesse intervir a nível de sala de aula, com actividades propostas com os alunos, 
tipo Seminário, mas noutros anos. 
21 – Esperaria mais observações em sala de aula e contacto com as escolas, logo no 1.º ano do curso. 
23 – Gostava que me permitissem estar mais na sala, no contexto escolar. O saber é importante não há dúvida, 
mas é muito importante conhecer a realidade para aprender a desenvolver os saberes teóricos e a questioná-los 
sempre que necessário, podendo contar sempre com a ajuda de alguém que está ali para nos ajudar.Foi isso que 
senti um ano após a minha formação académica, um choque! Inúmeras dúvidas sem resposta, algo que podia ter 
sido parcialmente ultrapassado, caso tivesse tido a oportunidade de estar mais na sala durante a minha formação 
inicial. 
25 – Eu gostaria de ter contacto com situações mais concretas e mais práticas logo ao 2.º ano. Com isto não 
desvalorizo de modo algum as disciplinas teóricas, porque aprendi sempre algo que hoje me é útil. Contudo, acho 
que faltou uma focalização mais real na própria realidade escolar de que se falou, reflectiu e investigou. Isto 
porque, neste 1.º ano de serviço, deparei-me com múltiplas situações práticas que não havia pensado, antes 
porque nunca foram focadas… E, como em tudo, investiguei, procurei informação e consegui vencer duplamente 
porque por um lado eu aprendi e por outro ajudei o aluno a aprender! 
27 – Mais contacto com a realidade educativa (através da Prática Pedagógica, estágios, observações…); (…) mais 



tempo com a supervisora institucional e o grupo de estágio (e não uma professora para vários grupos ao mesmo 
tempo); (…); o 4.º ano deveria englobar unicamente a Prática Pedagógica (e não duas disciplinas: esta e o 
seminário); (…). 
33 – (…) Prática Pedagógica estendida aos quatro anos da Formação Inicial. 
34 – (…) incluir a Prática Pedagógica mais cedo no plano de estudos. (…) Os alunos deveriam ser acompanhados 
com a maior regularidade possível. 
35 – Participação, ao longo dos vários anos curriculares, em momentos semelhantes aos vividos nos seminários 
organizados na disciplina de Prática Pedagógica, como por exemplo: momentos de reflexão partilhados com 
professores e investigadores das diversas áreas do conhecimento (…); participação em acções de cariz formativo 
no âmbito das diversas áreas; participação em comunicação de projectos realizados nas escolas do 1.º CEB. 
37 – Gostaria de experienciar vivências mais próximas e prolongadas junto das realidades diferentes das nossas 
escolas. 
41 - Esperaria que nos primeiros anos, em vez de tantas disciplinas teóricas (e muitas delas que em quase nada 
contribuíram para me ajudar na formação para a minha futura profissão), houvesse já espaços para haver Prática 
Pedagógica. 
46 – Concordo que a teoria é muito importante na nossa formação, mas a prática num curso como o nosso 
também o é. Gostaria de ter mais actividades práticas, visitas à realidade… 
48 – O mesmo já era bom, mas se se ampliassem as horas de Prática Pedagógica e observação escolar 
ajudariam muito mais. 
53 – Uma experiência mais prática, realmente voltada para a realidade do 1.º ciclo. 
57 – Talvez tivesse ou sugerisse a proposta de uma maior integração dos conteúdos dados ao longo do ano com 
o estágio já a partir do 1.º ano. Assim, com o estágio no 1.º ano, e de uma forma faseada, pudesse aplicar melhor 
os conteúdos das disciplinas. Depois gostava de aplicar os projectos feitos na universidade, de modo a saber o 
que de bom ou menos bom poderia acontecer na sala de aula. Finalmente penso que tive uma óptima formação 
para me levar a um desempenho satisfatório como professor. 
60 - (…) iniciar mais cedo a intervenção ao nível da sala de aula. 
61 – (…) maior contacto com a realidade escolar, principalmente com a sala de aula. 
73 – Esperaria que me oferecessem mais tempo de prática pedagógica e em contextos mais diferenciados 
(diferentes escolas, diferentes alunos, diferentes professores cooperantes…) 
76 – (…) mais Prática Pedagógica ao longo do curso, mas mantendo os moldes actuais (os que experienciei); (…)  
88 – Uma “feira” de troca de experiências pedagógicas mais alargada no tempo de estágio. 
94 – Acho que a experiência formativa que eu queria encontrar era um maior contacto com a realidade educativa, 
logo desde o 1.º ano universitário. (…)  



8 – Se voltasse a iniciar o curso de licenciatura em ensino do 1.º CEB, gostaria que, desde o primeiro ano, 
oferecesse momentos práticos, de interacção com a comunidade educativa (…), dar a conhecer a verdadeira 
realidade escolar, a que nós encontramos no mercado de trabalho. 
12 – (…) E ainda que a Universidade conseguisse que os futuros professores tivessem mais contacto com as 
escolas e com os alunos, talvez desde o início do curso fosse mais proveitoso. 

 Área das novas 
disciplinas 
curriculares no 1.º 
CEB (3) 

 22 - Formação nas novas áreas curriculares (estudo acompanhado, formação cívica, área de projecto) 
75 – Formação em áreas específicas como (…) área de projecto…  
14 – Formação sobre articulação e integração dos novos conteúdos e disciplinas curriculares. 
 

Tecnologias da 
o e 
ção 

Informaçã
Comunica
(6) 

1 – Ao nível da TIC – desenho/criação/actualização de páginas web; conversação em tempo real (chat, MSN…); 
criação/consulta de e-mail; pesquisa e navegação na Internet 
9 – Formação na área das TIC (…). 
11 – Formações (…) em novas tecnologias. 
28 – Gostaria de aprofundar a área de informática (…). 
85 – (…) Construção de e-portfolios, páginas web… 
90 – Gostava muito de voltar e ter outras experiências formativas como páginas web e e-portfolios; (…). 

  
Área de 
Compreensão 
geral 
(30) 

Necessidades 
Educativas 
Especiais 
(19) 

1 - Ao nível da área de Necessidades Educativas Especiais e de Dificuldades de Aprendizagem 
9 – (…) Maior experiência na disciplina de NEE. 
22 – NEE’s – estratégias para diagnosticar e intervir 
24 – Experiências formativas no âmbito do Ensino Especial (como trabalhar com crianças com necessidades 
educativas graves?) 
38 – Essencialmente, formação ao nível de como “acompanhar” crianças com necessidades educativas especiais 
e com dificuldades de aprendizagem. Já fui confrontada com esta situação em contexto de sala de aula e muitas 
vezes não sabia como agir. Claro que cada caso é um caso, mas talvez se tivesse algum conhecimento neste 
conteúdo, soubesse melhor como agir, adaptando estratégias. 
42 – (…) acções de formação em diversos domínios e incidindo sobre as áreas curriculares e sua 
operacionalização (em particular) e sobre assuntos de (…) NEE’s. 
44 – Contacto com novas práticas/experiências e estratégias aplicáveis em situação concretas, nomeadamente no 
que se refere aos casos de dificuldades de aprendizagem. 
52 – Formação intensivas ao nível de outras formas de comunicação (linguagem gestual e Braille), (…), ao nível 
das necessidades educativas. 
58 – Experiências formativas que permitissem colmatar algumas lacunas, que ficaram no conhecimento adquirido 
em algumas disciplinas, nomeadamente, Necessidades Educativas Especiais. (…) 



  61 – Mais formação ao nível dos (…) métodos de ensino a crianças com dificuldades de aprendizagem, (…). 
68 – (…) uma formação mais aprofundada ao nível das Nee’s. 
70 – Gostaria muito de voltar à Universidade de Aveiro para participar em planos de formação contínua, 
nomeadamente nas áreas de (…) Necessidades Educativas Especiais, (…)  
76 – (…) mais formação ao nível de alunos com Necessidades Educativas Especiais (…). 
78 – Formação em (…) Necessidades Educativas Especiais. 
82 - Mais formação ao nível de como “trabalhar com alunos NEE’s”. 
84 – (…) formação ao nível de dificuldades de aprendizagem, autismo, hiperactividade…; cursos de língua 
gestual/Braille; (…).  
85 – (…) língua gestual, Braille (NEE); (…). 
86 – Reciclagens dentro da minha área de formação ou formações em áreas onde considero ter algumas lacunas 
(NEE’s, …) 
90 – Gostava muito de voltar e ter outras experiências formativas como (…) linguagem gestual… 
91 – Formação em (…) Língua gestual; Braille; (…). 

  Organização/A
dministração e 
Gestão 
Escolar (2) 

8 – Se voltasse a iniciar o curso de licenciatura em ensino do 1.º CEB, gostaria que, (…) houvesse familiarização 
com a parte da administração escolar (…). 
94 – (…) Esperaria agora uma experiência formativa ao nível da legislação e gestão escolar, pois é uma área para 
mim pouco conhecida, pois não há muito conhecimento, apenas quando a necessidade o exige. 

  Psicopedagogi
a (3) 

78 – Formação em Psicopedagogia (…). 
42 – (…) acções de formação em diversos domínios e incidindo sobre as áreas curriculares e sua 
operacionalização (em particular) e sobre assuntos de Psicologia e Pedagogia, (…). 
15 – Todo o tipo de experiências que viessem a enriquecer a minha contínua formação, desde novas visões e 
teorias sobre o que é ser professor nos tempos actuais; (…) 
 

  
Desenvolvimento 
dos processos de 
ensino/aprendizage
m/avaliação  
(23) 

Ensino/aprendi
zagem 
(20) 

8 – (…) que houvesse uma preocupação em transmitir os vários modelos de metodologias de ensino existente, 
(…)  
12 – Todos os que estivessem relacionados directamente e essencialmente com os alunos do 1.º CEB. Disciplinas 
que estivessem mais direccionadas para o ensino (como ensinar e o que ensinar). (…) 
15 – (…) novas vertentes que me ajudassem a melhorar ao nível da competência, do rigor e da eficácia do 
desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. 
31 – Esperaria que a Universidade de Aveiro me oferecesse experiências formativas de cariz prático que me 
levassem a descobrir/aprender como actuar mediante variadas situações práticas em sala de aula, 
nomeadamente, lidar com um número elevado de alunos, que tenham também vários níveis de aprendizagem e, 



sobretudo, no que respeita à gestão/organização em sala de aula, mediante situações problemáticas de 
indisciplina. 
33 – Actividades mais práticas e exemplificativas das diversas áreas, ou seja, orientação para como ensinar 
determinado conteúdo. (…) 
4 – Nas questões anteriores já referi que as disciplinas deviam ter um carácter mais prático e direccionado para o 
ensino que vamos ter no dia-a-dia. 
13 – Experiências formativas mais direccionadas para a prática. Não perder demasiado tempo a ouvir e estudar 
teoria desnecessária, mas aproveitá-lo ao máximo a aprender para ensinar crianças do 1.º CEB. 
40 – Gostaria de aprofundar os meus conhecimentos didácticos e pedagógicos de todas as áreas curriculares. (…) 
41 - Esperaria que tivesse mais disciplinas de Didáctica e que estas fossem mais direccionadas para a prática, 
para a elaboração de recursos didácticos, para a apresentação de propostas/estratégias concretas de como 
trabalhar cada conteúdo (ou pelo menos os mais relevantes) em sala de aula. (…) 
43 – Gostaria de aprofundar melhor as práticas e perspectivas da “Escola Moderna”, pois penso que é com 
valores e princípios deste modelo que a educação em Portugal poderia ser melhorada. Tenho pena que seja um 
modelo pouco aprofundado na Formação Inicial de Professores. Ele dá resposta a quase todas, senão todas, as 
lacunas da Escola, desde educação para a cidadania, à aprendizagem que seja significativa, pois nasce a partir 
das necessidades de conhecimento naturais das crianças, entre outros aspectos… Penso que este modelo bem 
aprofundado e melhorado (quem sabe) formaria melhores docentes e tornaria as crianças mais felizes na escola.  
55 – Esperaria que me oferecesse experiências formativas menos teóricas e mais relacionadas com a prática e o 
conteúdo do 1.º ciclo. (…) 
61 – Mais formação ao nível de estratégias ensino/aprendizagem das Didácticas das várias áreas curriculares, 
(…). 
62 – Ao nível da gestão do ensino em período lectivo e pós-lectivo; como lidar com a falta de motivação e 
exaustão do professor perante alunos que, de modo nenhum, respondem às suas chamadas/apelos; (…). 
63 (…) promovesse seminários e apresentasse recursos didácticos inovadores para um bom desempenho.  
76 – Mais formação ao nível das Didácticas; aprendizagem de métodos/estratégias de ensino construtivistas e sua 
aplicação em contexto escolar; reflexão sobre experiências com diversos métodos em diversos contextos 
educativos; (…) e métodos de aprendizagem. 
83 – (…) Esperaria que a instituição formadora focasse a sua acção, tendo em conta as competências ao nível 
das destrezas (estratégias, técnicas e métodos). (…) 
89 – Se tivesse oportunidade de voltar à Universidade de Aveiro gostaria de ter como oferta experiências na área 
das Didácticas, ou seja, exemplos e estratégias de como abordar alguns conteúdos. 
41 – formação (…) na “indisciplina dos alunos” (que o professor em início de carreira tem muita dificuldade em 



gerir).  
63 – (…) formação em  Comportamento em sala de aula; (…) 
68 – Experiências formativas ao nível da gestão de conflitos em sala de aula/escola, (…)  
29 – Tendo em consideração a minha experiência profissional até ao momento penso que a experiência formativa 
mais valiosa para mim seria ao nível do desenvolvimento e melhoria de competências de organização e gestão de 
sala de aula. 
81 – Acções de formação com implicações na prática de sala de aula (…) 
64 – (…) há um conjunto de estratégias e método de trabalho que gostaria de conhecer melhor – para melhorar as 
minhas práticas (…) 
56 – (…) Espero experiências enriquecedoras, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Espero adquirir 
conhecimentos que me ajudem na prática e que se possam adequar aos diversos contextos existentes e aos 
imprevistos do dia-a-dia. (…). 

  De avaliação 
(3) 

39 - Mais formação ao nível, por exemplo, da avaliação dos alunos (…) 
41 – (…) Esperaria, ainda, que fossem trabalhadas temáticas como “avaliação” (existem várias formas/estratégias 
de avaliarmos os alunos, mas quase não foram abordadas na Formação Inicial) 
52 – (…) avaliação das aprendizagens dos alunos (…). 

Grupos de 
reflexão 
(3) 

10 – Gostaria de ser testada em matérias que supostamente aprendi. Ou seja, gostaria de saber se realmente 
estou preparada para dar educação aos “homens de amanha”, de forma a deixar-lhes marcas positivas para as 
suas vidas. Para tal, penso que a troca de informação e experiências, entre colegas em actividade e professores 
universitários, poderia ser um meio para atingir o meu fim. 
20 – Muitos trabalhos de projecto e de investigação de práticas e, principalmente, uma partilha aberta das 
mesmas. Ninguém aprende sozinho, e nunca se sabe tudo, mas cada experiência partilhada é mais um passo 
para se perceber a complexidade do que é ensinar muitas “cabecinhas diferentes”. 
75 - Grupos cooperativos de professores que se poderiam organizar em função de uma ou mais temáticas a 
explorar ao longo do ano. 

 

Área de relação 
com o Outro 
(Relações 
Interpessoais) 
(5) 

Intercambio (2) 34 – (…) Acredito que seria também uma mais valia investir no projecto SOCRATES-ERASMUS, mas claro com 
conhecimento absoluto do que esperaria os alunos no outro país, pensando e repensando nas estratégias de 
avaliação daqueles. Isto serviria, essencialmente, para conhecer novas experiências na área de estudo em 
questão (1.º CEB), aprender com elas e partilhar com outros a experiência, à chegada. (…). 
45 – (…) Intercâmbio/cooperação com alunos de outras universidades. 

 Outros  5 – Escolheria o mesmo curso, mas de facto falta-lhe uma componente mais prática. 
8 – (…) que não houvesse tantas disciplinas teóricas e mais disciplinas práticas (…) 
39 – Tal como já referi mais prática e menos teoria. (…) 



40 – (…) vivenciar novas situações de ensino e aprendizagem, quer pela observação, quer pela experimentação 
de práticas exemplares. 
27 – (…); cadeiras leccionadas de forma mais atraente e dinâmica (não só exposições orais e acetatos…). 
34 – (…). Esperaria ainda que revissem algumas disciplinas, mais concretamente nas metodologias de ensino das 
mesmas. (…) 

 Pós-
Graduação 

2 – Neste momento, penso e gostaria de continuar a minha formação – mestrado – seria, pois, esta experiência. 
32 – Um Mestrado numa determinada área à minha escolha (…) 
49 – Pós-graduações/mestrados na área da Supervisão (…). 
71 – Pós-graduações, mestrados ou doutoramentos inovadores, com mais variedade de temas de abordagem e 
relacionados à educação. 
81 – (…) mestrados e doutoramentos. 
93 – Gostaria de voltar à Universidade e formar-me no curso de pós-graduação em Língua Materna. 
54 – (…) Ainda na área das tecnologias tenha ainda intenção de poder vir a fazer um mestrado ou especialização.  
49 – Pós-graduações/mestrados na área da (…) Administração Escolar (…). 
70 – Participar em Mestrados/Doutoramentos na área da gestão e administração escolares. 
49 – Pós-graduações/mestrados na (…) Vertente Pedagógica (…). 

 Tipo de formação Acções de 
formação 

64 – (…) Qualquer outro tipo de formação contínua é importante. (…) 
42 – Não tenho conhecimento se a Universidade de Aveiro o faz, mas considero que devia apresentar uma oferta 
variada de acções de formação em diversos domínios e incidindo sobre as áreas curriculares e sua 
operacionalização (…). 
15 – (…) Experiências formativas na área de aplicação do que foi desenvolvido na minha Formação Inicial; (…) 
30 – Experiências curriculares sobre as diferentes áreas curriculares trabalhadas no 1.º CEB. 
54 – (…) As acções de formação ofereciam-nos a possibilidade de alargar a nossa formação no mesmo âmbito da 
formação inicial. (…) 
87 – Se tivesse oportunidade de voltar à Universidade de Aveiro, esperaria que ela me assegurasse novas 
estratégias e experiências, de modo a vivenciar realidades práticas e desvendar caminhos desconhecidos 
relativamente à minha profissão. (…) 

   6 – Já voltei! E estou muito satisfeita com as aprendizagens que realizei, com as capacidades que desenvolvi. 
56 –  Eu espero o que se tem feito até agora, ou seja, o melhor .(…) quero voltar. 
64 – Espero não voltar tão cedo. O lado humano é esquecido, a competição é ridícula, não existe o lugar ao sol 
para o qual se luta, derrubando o resto das colegas da turma (…) 

   39 – (…) Mais acção no terreno, mais resolução de problemas reais. (…). E, acima de tudo, mais formação de 
docentes com prática e experiência em 1.º CEB, o que nem sempre se verificou. Só quem conhece uma realidade 



pode falar sobre ela! 
83 – Esperaria encontrar novamente aqueles que me proporcionaram experiências formativas. Só alguns! (…) 
87 – (…) Sugeria que não me oferecesse e incentivasse somente a descobrir páginas e páginas literárias, para 
depois as despejar no exame. Mesmo assim, reconheço que não podemos descurar a importância da opinião de 
vários autores conceituados para a compararmos mas também, sabemos que, cada um, defende vários 
argumentos, o seu ponto de vista, relativamente à realidade que estudou e aprofundou. Daí descreverem 
realidades diversas, mas que acabam por ser reflexos e multiplicações dessas realidades. Assim sendo, não 
existe uma receita mágica definida para todos os problemas. Essa terá de ser encontrada, por cada um de nós, 
perante a realidade que se nos depara. Pois, e apesar de todas as sugestões iluminadas que vamos ao longo dos 
anos observando, o nosso saber fazer, capacidade de trabalho, perspicácia, humildade, tenacidade, constante 
aprendizagem, enfim…, cada um ter-se-á de desdobrar em personagens para encontrar o rumo certo, de modo a 
levar a cabo, a sua árdua missão até ao fim. Sem dúvida que a ambição de superar as dificuldades será um dos 
maiores desafios da vida! 
90 – (…) A universidade poderia, eventualmente, criar uma interface na internet (como tem o ISLA) para 
diagnosticar as necessidades dos seus ex-alunos, alunos e outros da comunidade educativa. Desejo-lhes um bom 
trabalho e obrigado. Um abraço. 
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Transcrição das respostas 
 
Q. 11 – Experiências (prospectiva) 
 
1 – Ao nível da TIC – Desenho/criação/actualização de páginas web 
                            - Conversação em tempo real (chat, MSN…) 
                            - Criação/consulta de e-mails 
                            - Pesquisa e navegação na internet 
 
Ao nível da área de Necessidades Educativas Especiais e de Dificuldades de Aprendizagem 
Ao nível da Matemática (abordagens didácticas de alguns conteúdos, por exemplo, números decimais, sistema métrico…) 
Ao nível da Língua Portuguesa (abordagens didácticas dos métodos da leitura/escrita, nomeadamente os mais globais…) 
 
2 – Neste momento, penso e gostaria de continuar a minha formação – mestrado – seria, pois, esta experiência. 
 
3 – () 
 
4 – Nas questões anteriores já referi que as disciplinas deviam ter um carácter mais prático e direccionado para o ensino que vamos ter no dia-a-dia. 
 
5 – Escolheria o mesmo curso, mas de facto falta-lhe uma componente mais prática. 
 
6 – Já voltei! E estou muito satisfeita com as aprendizagens que realizei, com as capacidades que desenvolvi. 
 
7 – Sinto que a Universidade de Aveiro, em particular o curso do 1.º CEB, me proporcionou excelentes experiências formativas. Sei que ainda sei muito pouco, mas sei que a 
minha Formação Inicial me dotou de competências essenciais para continuar a minha Formação. Hoje, se voltasse à Universidade, esperaria talvez uma melhor preparação 
em áreas disciplinares, como Língua Portuguesa e Expressão e Educação Musical. Esperaria também que as disciplinas de Prática Pedagógica surgissem mais cedo no 
plano de estudos. 
 
8 – Se voltasse a iniciar o curso de licenciatura em ensino do 1.º CEB, gostaria que, desde o primeiro ano, oferecesse momentos práticos, de interacção com a comunidade 
educativa, que não houvesse tantas disciplinas teóricas e mais disciplinas práticas, que houvesse uma preocupação em transmitir os vários modelos de metodologias de 
ensino existente, que na prática pedagógica houvesse familiarização com a parte da administração escolar e nos dar a conhecer a verdadeira realidade escolar, a que nós 
encontramos no mercado de trabalho. 
 



9 – Formação na área das TIC; maior experiência na disciplina de NEE. 
 
10 – Gostaria de ser testada em matérias que supostamente aprendi. Ou seja, gostaria de saber se realmente estou preparada para dar educação aos “homens de amanha”, 
de forma a deixar-lhes marcas positivas para as suas vidas. Para tal, penso que a troca de informação e experiências, entre colegas em actividade e professores 
universitários, poderia ser um meio para atingir o meu fim. 
 
11 – Formações na área de Ciências e novas tecnologias. 
 
12 – Todos os que estivessem relacionados directamente e essencialmente com os alunos do 1.º CEB. Disciplinas que estivessem mais direccionadas para o ensino (como 
ensinar e o que ensinar). E ainda que a Universidade conseguisse que os futuros professores tivessem mais contacto com as escolas e com os alunos, talvez desde o início 
do curso fosse mais proveitoso. 
 
13 – Experiências formativas mais direccionadas para a prática. Não perder demasiado tempo a ouvir e estudar teoria desnecessária, mas aproveitá-lo ao máximo a aprender 
para ensinar crianças do 1.º CEB. 
 
14 – Formação sobre articulação e integração dos novos conteúdos e disciplinas curriculares. 
 
15 – Todo o tipo de experiências que viessem a enriquecer a minha contínua formação, desde novas visões e teorias sobre o que é ser professor nos tempos actuais; 
experiências formativas na área de aplicação do que foi desenvolvido na minha Formação Inicial; novas vertentes que me ajudassem a melhorar ao nível da competência, do 
rigor e da eficácia do desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. 
 
16 – () 
 
17 – Mais trabalhos em que pudesse intervir a nível de sala de aula, com actividades propostas com os alunos, tipo Seminário, mas noutros anos. 
 
18 – () 
 
19 – Gostei de tudo. No entanto, gostaria de aprofundar a área de Língua Portuguesa e de Expressão Plástica. 
 
20 – Muitos trabalhos de projecto e de investigação de práticas e, principalmente, uma partilha aberta das mesmas. Ninguém aprende sozinho, e nunca se sabe tudo, mas 
cada experiência partilhada é mais um passo para se perceber a complexidade do que é ensinar muitas “cabecinhas diferentes”. 
 
21 – Esperaria mais observações em sala de aula e contacto com as escolas, logo no 1.º ano do curso. 



 
22 – NEE’s – estratégias para diagnosticar e intervir 
        Expressão plástica – técnicas para desenvolver actividades com os alunos 
        Língua Portuguesa – formação ao nível dos diferentes métodos de leitura/escrita 
        Matemática – formação ao nível das abordagens didácticas de conteúdos-chave, tais como “contas”, “conversões”, “números decimais” 
        Formação nas novas áreas curriculares (estudo acompanhado, formação cívica, área de projecto) 
 
23 – Gostava que me permitissem estar mais na sala, no contexto escolar. O saber é importante não há dúvida, mas é muito importante conhecer a realidade para aprender a 
desenvolver os saberes teóricos e a questioná-los sempre que necessário, podendo contar sempre com a ajuda de alguém que está ali para nos ajudar. 
Foi isso que senti um ano após a minha formação académica, um choque! Inúmeras dúvidas sem resposta, algo que podia ter sido parcialmente ultrapassado, caso tivesse 
tido a oportunidade de estar mais na sala durante a minha formação inicial. 
 
24 – Experiências formativas no âmbito do Ensino Especial (como trabalhar com crianças com necessidades educativas graves?) 
 
25 – Eu gostaria de ter contacto com situações mais concretas e mais práticas logo ao 2.º ano. Com isto não desvalorizo de modo algum as disciplinas teóricas, porque 
aprendi sempre algo que hoje me é útil. Contudo, acho que faltou uma focalização mais real na própria realidade escolar de que se falou, reflectiu e investigou. Isto porque, 
neste 1.º ano de serviço, deparei-me com múltiplas situações práticas que não havia pensado, antes porque nunca foram focadas… E, como em tudo, investiguei, procurei 
informação e consegui vencer duplamente porque por um lado eu aprendi e por outro ajudei o aluno a aprender! 
 
26 – () 
 
27 – Mais contacto com a realidade educativa (através da Prática Pedagógica, estágios, observações…); mais tempo dedicado às didácticas (didáctica da Língua Portuguesa, 
Matemática, ciências, …); mais tempo com a supervisora institucional e o grupo de estágio (e não uma professora para vários grupos ao mesmo tempo); cadeiras leccionadas 
de forma mais atraente e dinâmica (não só exposições orais e acetatos…); o 4.º ano deveria englobar unicamente a Prática Pedagógica (e não duas disciplinas: esta e o 
seminário); a disciplina de conceitos de matemática deveria ser mais acessível, pois os alunos provenientes de Humanidades não têm bases… 
 
28 – Gostaria de aprofundar a área de informática e do ensino de línguas estrangeiras. 
 
29 – Tendo em consideração a minha experiência profissional até ao momento penso que a experiência formativa mais valiosa para mim seria ao nível do desenvolvimento e 
melhoria de competências de organização e gestão de sala de aula. 
 
30 – Experiências curriculares sobre as diferentes áreas curriculares trabalhadas no 1.º CEB. 
 



31 – Esperaria que a Universidade de Aveiro me oferecesse experiências formativas de cariz prático que me levassem a descobrir/aprender como actuar mediante variadas 
situações práticas em sala de aula, nomeadamente, lidar com um número elevado de alunos, que tenham também vários níveis de aprendizagem e, sobretudo, no que 
respeita à gestão/organização em sala de aula, mediante situações problemáticas de indisciplina. 
 
32 – Um Mestrado numa determinada área à minha escolha; um programa de formação contínua à Língua Portuguesa, a Matemática e ao Ensino Experimental das Ciências. 
 
33 – Actividades mais práticas e exemplificativas das diversas áreas, ou seja, orientação para como ensinar determinado conteúdo. Prática Pedagógica estendida aos quatro 
anos da Formação Inicial. 
 
34 – Esperaria que investissem mais na Didáctica da Língua Portuguesa e tentassem incluir a Prática Pedagógica mais cedo no plano de estudos. Esperaria ainda que 
revissem algumas disciplinas, mais concretamente nas metodologias de ensino das mesmas. Acredito que seria também uma mais valia investir no projecto SOCRATES-
ERASMUS, mas claro com conhecimento absoluto do que esperaria os alunos no outro país, pensando e repensando nas estratégias de avaliação daqueles. Isto serviria, 
essencialmente, para conhecer novas experiências na área de estudo em questão (1.º CEB), aprender com elas e partilhar com outros a experiência, à chegada. Os alunos 
deveriam ser acompanhados com a maior regularidade possível. 
 
35 – Participação, ao longo dos vários anos curriculares, em momentos semelhantes aos vividos nos seminários organizados na disciplina de Prática Pedagógica, como por 
exemplo: momentos de reflexão partilhados com professores e investigadores das diversas áreas do conhecimento; workshops de expressões, de matemática, de escrita 
criativa, de “ciência criativa”; participação em acções de cariz formativo no âmbito das diversas áreas; participação em comunicação de projectos realizados nas escolas do 
1.º CEB. 
 
36 – () 
 
37 – Gostaria de experienciar vivências mais próximas e prolongadas junto das realidades diferentes das nossas escolas. 
 
38 – Essencialmente, formação ao nível de como “acompanhar” crianças com necessidades educativas especiais e com dificuldades de aprendizagem. Já fui confrontada 
com esta situação em contexto de sala de aula e muitas vezes não sabia como agir. Claro que cada caso é um caso, mas talvez se tivesse algum conhecimento neste 
conteúdo, soubesse melhor como agir, adaptando estratégias. 
 
39 – Tal como já referi mais prática e menos teoria. Se criticamos os nossos políticos porque os imitamos? Mais acção no terreno, mais resolução de problemas reais. Mais 
formação ao nível, por exemplo, da avaliação dos alunos. E, acima de tudo, mais formação de docentes com prática e experiência em 1.º CEB, o que nem sempre se 
verificou. Só quem conhece uma realidade pode falar sobre ela! 
 



40 – Gostaria de aprofundar os meus conhecimentos didácticos e pedagógicos de todas as áreas curriculares e vivenciar novas situações de ensino e aprendizagem, quer 
pela observação, quer pela experimentação de práticas exemplares. 
 
41 – Esperaria que tivesse mais disciplinas de Didáctica e que estas fossem mais direccionadas para a prática, para a elaboração de recursos didácticos, para a 
apresentação de propostas/estratégias concretas de como trabalhar cada conteúdo (ou pelo menos os mais relevantes) em sala de aula. Esperaria que nos primeiros anos, 
em vez de tantas disciplinas teóricas (e muitas delas que em quase nada contribuíram para me ajudar na formação para a minha futura profissão), houvesse já espaços para 
haver Prática Pedagógica. 
Esperaria, ainda, que fossem trabalhadas temáticas como “avaliação” (existem várias formas/estratégias de avaliarmos os alunos, mas quase não foram abordadas na 
Formação Inicial) e a “indisciplina dos alunos” (que o professor em início de carreira tem muita dificuldade em gerir). 
Bem-hajam pelo esforço que estão a fazer para melhorar a Formação Inicial dos Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
 
42 – Não tenho conhecimento se a Universidade de Aveiro o faz, mas considero que devia apresentar uma oferta variada de acções de formação em diversos domínios e 
incidindo sobre as áreas curriculares e sua operacionalização (em particular) e sobre assuntos de Pedagogia (exemplo, gestão de indisciplina), Psicologia, NEE’s. 
 
43 – Gostaria de aprofundar melhor as práticas e perspectivas da “Escola Moderna”, pois penso que é com valores e princípios deste modelo que a educação em Portugal 
poderia ser melhorada. Tenho pena que seja um modelo pouco aprofundado na Formação Inicial de Professores. Ele dá resposta a quase todas, senão todas, as lacunas da 
Escola, desde educação para a cidadania, à aprendizagem que seja significativa, pois nasce a partir das necessidades de conhecimento naturais das crianças, entre outros 
aspectos… Penso que este modelo bem aprofundado e melhorado (quem sabe) formaria melhores docentes e tornaria as crianças mais felizes na escola. Bom trabalho! 
 
44 – Contacto com novas práticas/experiências e estratégias aplicáveis em situação concretas, nomeadamente no que se refere aos casos de dificuldades de aprendizagem. 
 
45 – Oficinas/workshops de escrita criativa, teatro, dança, manualidades, entre outras. Intercâmbio/cooperação com alunos de outras universidades. 
 
46 – Concordo que a teoria é muito importante na nossa formação, mas a prática num curso como o nosso também o é. Gostaria de ter mais actividades práticas, visitas à 
realidade… 
 
47 – Um melhor nível de desenvolvimento em todas as áreas pedagógicas, principalmente na de Língua Portuguesa. Não se melhorando estas áreas, os formandos no 1.º 
ciclo nunca vão estar preparados para serem bons professores. As didácticas são muito necessárias para a formação dos professores, no entanto, durante os quatro anos de 
licenciatura isso não acontece. Se voltasse gostaria de “conhecer” essa parte. 
 
48 – O mesmo já era bom, mas se se ampliassem as horas de Prática Pedagógica e observação escolar ajudariam muito mais. 
 



49 – Pós-graduações/mestrados na área da Supervisão; Administração Escolar e na Vertente Pedagógica, bem como formação contínua na sua área das Ciências e da 
Língua Portuguesa. 
 
50 – Técnicas para ensinar os alunos a lerem e a escreverem (teoria e prática). 
 
51 – () 
 
52 – Formação intensivas ao nível de outras formas de comunicação (linguagem gestual e Braille), métodos de iniciação à leitura e à escrita, avaliação das aprendizagens dos 
alunos, abordagens dos alunos, abordagens da didáctica da matemática e ao nível das necessidades educativas. 
 
53 – Uma experiência mais prática, realmente voltada para a realidade do 1.º ciclo. 
 
54 – Gostaria que a universidade promovesse acções de formação, principalmente na área da Língua Portuguesa e nos métodos de aprendizagem da leitura e da escrita. 
Ainda na área das tecnologias tenha ainda intenção de poder vir a fazer um mestrado ou especialização. As acções de formação ofereciam-nos a possibilidade de alargar a 
nossa formação no mesmo âmbito da formação inicial. Desculpa o atraso no reenvio. 
 
55 – Esperaria que me oferecesse experiências formativas menos teóricas e mais relacionadas com a prática e o conteúdo do 1.º ciclo. Esperaria que nos 
capacitasse/proporcionasse mais ferramentas e formação pedagógico-didáctica direccionada para o ensino e aprendizagem da língua e da matemática nos diferentes anos de 
escolaridade, uma vez que nas restantes áreas curriculares foram criadas boas experiências de formação. 
 
56 – Eu espero o que se tem feito até agora, ou seja, o melhor. Espero experiências enriquecedoras, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Espero adquirir 
conhecimentos que me ajudem na prática e que se possam adequar aos diversos contextos existentes e aos imprevistos do dia-a-dia. Espero, e não esperaria, porquê? 
Porque quero voltar. 
 
57 – Talvez tivesse ou sugerisse a proposta de uma maior integração dos conteúdos dados ao longo do ano com o estágio já a partir do 1.º ano. Assim, com o estágio no 1.º 
ano, e de uma forma faseada, pudesse aplicar melhor os conteúdos das disciplinas. Depois gostava de aplicar os projectos feitos na universidade, de modo a saber o que de 
bom ou menos bom poderia acontecer na sala de aula. Finalmente penso que tive uma óptima formação para me levar a um desempenho satisfatório como professor. 

 
58 – Experiências formativas que permitissem colmatar algumas lacunas, que ficaram no conhecimento adquirido em algumas disciplinas, nomeadamente, Necessidades 
Educativas Especiais. Assim como experiências que permitissem enriquecer a minha formação a nível da Didáctica da Matemática e da Didáctica da Língua Portuguesa. 

 
59 – () 
 



60 – Melhor formação ao nível da Língua Materna, nomeadamente ensino/aprendizagem (da) iniciação da leitura e da escrita; iniciar mais cedo a intervenção ao nível da sala 
de aula. 
 
61 – Mais formação ao nível de estratégias ensino/aprendizagem das Didácticas das várias áreas curriculares, métodos de ensino a crianças com dificuldades de 
aprendizagem, maior contacto com a realidade escolar, principalmente com a sala de aula. 
 
62 – Ao nível da gestão do ensino em período lectivo e pós-lectivo; como lidar com a falta de motivação e exaustão do professor perante alunos que, de modo nenhum, 
respondem às suas chamadas/apelos; métodos de ensino da leitura e da escrita. 
 
63 – Gostaria que a Universidade de Aveiro me oferecesse experiências no âmbito da Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia, Ciências da Natureza e 
Comportamento em sala de aula; promovesse seminários e apresentasse recursos didácticos inovadores para um bom desempenho. Espero que a Universidade de Aveiro 
continue a acolher os antigos alunos com boas perspectivas e acções de formação essenciais para o nosso pleno desenvolvimento. 
 
64 – Não pretendo voltar tão cedo… o lado humano é esquecido, a competição é ridícula, não existe o lugar ao sol para o qual se luta, derrubando o resto das colegas da 
turma! Contudo, há um conjunto de estratégias e método de trabalho que gostaria de conhecer melhor – para melhorar as minhas práticas. Qualquer outro tipo de formação 
contínua é importante. 
 
65 – Gostaria muito de fazer cursos de especialização em Didácticas da Língua Portuguesa e Matemática, mas uma especialização verdadeiramente ligada à prática e à 
concepção de materiais pedagógicos. Na minha opinião, muitas das formações a que assisto, tratam dos assuntos num plano quase “etéreo” que pouco aproveitamos para a 
nossa prática. O que considero fundamental é formação que seja articulada com a prática diária, com aquilo que fazemos com os meninos. O que é difícil fazer sozinho é 
depois de lermos os livros das novas teorias pedagógicas, as articularmos com a prática. 
 
66 – () 
 
67 – () 
 
68 – Experiências formativas ao nível da gestão de conflitos em sala de aula/escola, assim como uma formação mais aprofundada ao nível das Nee’s.  

 
69 –  
 
70 – Gostaria muito de voltar à Universidade de Aveiro para participar em planos de formação contínua, nomeadamente nas áreas de Matemática e Necessidades Educativas 
Especiais, bem como em Mestrados/Doutoramentos na área da gestão e administração escolares. 
 



71 – Pós-graduações, mestrados ou doutoramentos inovadores, com mais variedade de temas de abordagem e relacionados à educação. 
 
72 – () 
 
73 – Esperaria que me oferecessem mais tempo de prática pedagógica e em contextos mais diferenciados (diferentes escolas, diferentes alunos, diferentes professores 
cooperantes…) 
 
74 – () 
 
75 – Formação em áreas específicas como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, área de projecto… Grupos cooperativos de professores que se poderiam organizar em 
função de uma ou mais temáticas a explorar ao longo do ano. 
 
76 – Mais formação ao nível das Didácticas; aprendizagem de métodos/estratégias de ensino construtivistas e sua aplicação em contexto escolar; reflexão sobre experiências 
com diversos métodos em diversos contextos educativos; mais Prática Pedagógica ao longo do curso, mas mantendo os moldes actuais (os que experienciei); mais formação 
ao nível de alunos com Necessidades Educativas Especiais e métodos de aprendizagem. 
 
77 – Gostaria de poder aprender mais a todos os níveis, mas principalmente a nível das expressões, pois acho que existe uma lacuna muito grande a esse nível. 
 
78 – Formação em Psicopedagogia e em Necessidades Educativas Especiais. 
 
79 – () 
 
80 – Educação em Línguas Estrangeiras (ensino de…); Educação Matemática (investigação, resolução de problemas e contos matemáticos, didáctica da matemática); 
Educação em Ciências (didáctica com recurso a estratégias inovadoras e arrojadas), aposta no ensino experimental e na responsabilização do cidadão; Educação em 
Expressões Artísticas (vertente prática) … Estas formações poderiam ser integradas no âmbito de projectos anuais e/ou bianuais, com componente teórico e prática, com 
acompanhamento supervisionado em sala de aula. Poderiam também constituir-se somente como acções de formação de menor duração. 
 
81 – Acções de formação com implicações na prática de sala de aula, assim como mestrados e doutoramentos. 
 
82 – Experiências formativas ao nível da Matemática e Língua Portuguesa, nomeadamente técnicas de cálculo, métodos de ensino/aprendizagem da Leitura e da Escrita. 
Seria importante que aquando destas aulas pudéssemos assistir a aulas do 1.º CEB e que isso não fosse apenas no estágio. Mais formação ao nível de como “trabalhar com 
alunos NEE’s” 
 



P.S. Desculpe pelo meu atraso na entrega. 
 
83 – Esperaria encontrar novamente aqueles que me proporcionaram experiências formativas. Só alguns! Esperaria que a instituição formadora focasse a sua acção, tendo 
em conta as competências ao nível das destrezas (estratégias, técnicas e métodos). Esperaria encontrar mais disciplinas didácticas. 
 
84 – Formação ligada à área de Língua Portuguesa, nomeadamente métodos de ensino/aprendizagem da leitura/escrita; formação ao nível de dificuldades de aprendizagem, 
autismo, hiperactividade…; cursos de língua gestual/Braille; formação na área da abordagem didáctica da História e Geografia de Portugal (…).  
Desejo-lhes um excelente trabalho! Até sempre. 
 
85 – Formação ao nível da Língua Portuguesa – métodos de leitura/escrita (mistos e globais); língua gestual, Braille (NEE); Construção de e-portfolios, páginas web… 
 
86 – Reciclagens dentro da minha área de formação ou formações em áreas onde considero ter algumas lacunas (NEE’s, Didáctica da Matemática, …) 
 
87 – Se tivesse oportunidade de voltar à Universidade de Aveiro, esperaria que ela me assegurasse novas estratégias e experiências, de modo a vivenciar realidades práticas 
e desvendar caminhos desconhecidos relativamente à minha profissão. Sugeria que não me oferecesse e incentivasse somente a descobrir páginas e páginas literárias, para 
depois as despejar no exame. Mesmo assim, reconheço que não podemos descurar a importância da opinião de vários autores conceituados para a compararmos mas 
também, sabemos que, cada um, defende vários argumentos, o seu ponto de vista, relativamente à realidade que estudou e aprofundou. Daí descreverem realidades 
diversas, mas que acabam por ser reflexos e multiplicações dessas realidades. Assim sendo, não existe uma receita mágica definida para todos os problemas. Essa terá de 
ser encontrada, por cada um de nós, perante a realidade que se nos depara. Pois, e apesar de todas as sugestões iluminadas que vamos ao longo dos anos observando, o 
nosso saber fazer, capacidade de trabalho, perspicácia, humildade, tenacidade, constante aprendizagem, enfim…, cada um ter-se-á de desdobrar em personagens para 
encontrar o rumo certo, de modo a levar a cabo, a sua árdua missão até ao fim. Sem dúvida que a ambição de superar as dificuldades será um dos maiores desafios da vida! 
 
88 – Uma “feira” de troca de experiências pedagógicas mais alargada no tempo de estágio. 
 
89 – Se tivesse oportunidade de voltar à Universidade de Aveiro gostaria de ter como oferta experiências na área das Didácticas, ou seja, exemplos e estratégias de como 
abordar alguns conteúdos. 
 
90 – Gostava muito de voltar e ter outras experiências formativas como páginas web e e-portfolios; métodos globais de leitura e escrita; estratégias de incentivo à leitura (já 
ouvi falar de escrita criativa); linguagem gestual… 
A universidade poderia, eventualmente, criar uma interface na internet (como tem o ISLA) para diagnosticar as necessidades dos seus ex-alunos, alunos e outros da 
comunidade educativa. 
Desejo-lhes um bom trabalho e obrigado. Um abraço. 
 



91 – Formação ao nível da Língua Portuguesa – métodos leitura-escrita (métodos misto e global); Língua gestual; Braille; Métodos de alfabetização de adultos (estratégias). 
 
92 – Métodos globais de leitura; resolução de problemas (estratégias); alfabetização de adultos. 
 
93 – Gostaria de voltar à Universidade e formar-me no curso de pós-graduação em Língua Materna. 
 
94 – Acho que a experiência formativa que eu queria encontrar era um maior contacto com a realidade educativa, logo desde o 1.º ano universitário. Esperaria agora uma 
experiência formativa ao nível da legislação e gestão escolar, pois é uma área para mim pouco conhecida, pois não há muito conhecimento, apenas quando a necessidade o 
exige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*Transcrição Entrevista Sc_1* 
 
A entrevista realizou-se na sala de aula, onde a professora cooperante exerce a profissão, na Escola do 1.º CEB da 
G., a escola que está geograficamente mais perto da Universidade de Aveiro. Começámos por volta das 16h.  
 
Inv – Para além dos sucessivos “obrigada”, devo agradecer-lhe mais uma vez pela disponibilidade que sempre 
demonstrou. Vamos explicitar, globalmente, a estrutura deste estudo de doutoramento. Tem a ver com a 
organização da formação inicial de professores do 1.º CEB, na Universidade de Aveiro, nomeadamente ao nível da 
Prática Pedagógica e do processo supervisivo que lhe está inerente, tendo em consideração, por um lado, os 
saberes que os alunos têm de ter desenvolvidos no final da escolaridade básica, entendida neste estudo como 1.º 
CEB, e as competências que os professores deste ciclo de ensino têm de ter, para desenvolver esses ditos 
saberes… na sociedade actual… e, portanto, o modo como a formação inicial se poderá organizar no sentido, 
também, de as promover. Basicamente, é isto… e portanto as entrevistas vão servir, em certa maneira, para 
aprofundar essas questões relacionadas mais directamente com as competências dos professores e organização da 
formação inicial nesse sentido… e o papel do supervisor… 
 
Sc_1 
Sim… 
 
Inv – poderíamos, talvez, começar pelos seus dados biográficos… pode seguir esses tópicos que estão no guião 
que, anteriormente, lhe disponibilizei… e gerir da maneira que entender adequada. 
 
Sc_1 
(…) Tenho 48 anos de idade…  
A formação académica inicial é os três anos do Magistério Primário.  
Posteriormente tirei a Licenciatura em Educação Física…  
O meu percurso profissional e experiência profissional vai desde a educação de adultos, inicialmente na 
coordenação da educação de adultos em Setúbal e posteriormente em Aveiro…  
Passados quatro anos, iniciei o percurso de professora do 1.º CEB, tendo passado por praticamente todos os 
concelhos do distrito de Aveiro, Sever do Vouga, Castelo de Paiva, e gostei bastante… apesar da distância…  
A zona de A. que é a minha zona de naturalidade, estive durante dez anos na freguesia de Santa Joana, na escola 
de S. 
Há três anos, passei para Esgueira, pertencia ao quadro de zona pedagógica concorri ao quadro de escola… e 
fiquei nesta EB 1 em Aveiro onde estou há dois anos, e com esta turma.  
Cheguei aqui e pensei começar com um primeiro ano. Esta turma tinha tido problemas de relacionamento, de 
comportamento e tinha uma criança com currículo escolar próprio que entretanto passou a currículo alternativo, foi-
me pedido para optar por esta turma, a mim e outros professores que tinham chegado na altura… houve algum 
receio da nossa parte em ficar com a turma, devido ao que nos foi informado. Inicialmente recusei. Tinha direito a 
ficar com o primeiro ano, reflecti e percebi que tinha de dizer que sim… e ainda bem que o fiz… estes meninos 
mereciam, e eu também, de passar pela experiência… foi uma mais-valia e ainda bem que ao fim de vinte e seis 
anos não me acomodei e fui à luta.  



Foi, está a ser uma grande experiência para mim e para as professoras estagiárias.  
Esta turma tem alguns casos de crianças com pais separados, uma criança adoptada depois de longo período de 
instituições de acolhimento, 2 crianças com epilepsia e outros problemas…aconteceram alguns conflitos entre pais.  
Tentámos reparar alguns conflitos motivando as crianças e encarregados de educação para uma união de esforços 
no sentido de criar as melhores condições para o sucesso educativo.  
No final do ano anterior conseguimos organizar um espectáculo no GRETUA e juntámos os pais para uma sessão, 
de teatro, onde os miúdos foram os actores principais, no final os pais falaram abertamente e partilharam um 
jantar… foi muito bom… os meninos passaram de comportamentos agressivos uns com os outros a ajudarem-se, a 
ter outro tipo de atitudes.  
Também estive durante onze anos como presidente de um centro social, onde “herdei” um terreno com 500 metros 
quadrados e no fim de onze anos, quando saí, deixámos uma instituição com creche, infantário, atl… orçada, em 
cerca de duzentos mil contos… gostei muito deste trabalho, diremos “pós-lectivo”… e de desenvolver acções que 
conduziram ao bem-estar de outro, na freguesia onde vivo, e toda a riqueza humana que compartilhei.  
Quanto à experiência na formação de professores do 1.º CEB, na supervisão, iniciei este percurso há seis anos. Fui 
contactada pela professora F., na escola de S.…  
Nunca tinha pensado em ser cooperante… mas só tenho a dizer que, para mim, tem sido, ao longo destes seis 
anos, uma experiência muito enriquecedora, não me arrependo de ter aceite.  
Foi bom para mim, para os alunos do 1º ciclo. 
 
Inv – E ainda bem que aceitou, porque foi muito bom também para os estagiários… pelo que ouço… 
 
Sc_1 
(risos)  
Penso que sim… pelo feedback que vou tendo, acho que também tem sido bom para eles…  
Do primeiro grupo de estagiários que tive, uma das professoras está agora no L.… e todos os dias falo com ela pelo 
Messenger… ela mostra-me os blogs com as coisas que faz com os alunos… diz-me: aplique na sua sala, 
professora… e eu também lhe dou algumas pistas… a Inv conhece-a… e, de vez em quando, pede-me ajuda… e 
cria-se e mantém-se esta relação… 
 
Inv – Desculpe-me a interrupção, pode completar o raciocínio de há pouco… 
 
Sc_1 
Quanto a cargos pedagógicos, já estive na gestão de uma escola…  
Neste momento sou a coordenadora do conselho do 4.º ano. 
O ano passado fui coordenadora do 3.º ano, e faço parte também, por inerência, faço parte do conselho pedagógico 
do agrupamento de Aveiro…  
Em termos da supervisão, estou há seis anos…  
Tenho tido formação com a professora Idália Sá-Chaves, foi minha professora também no Magistério, de Educação 
Física… Agora tenho tido com ela algumas formações pontuais sobre a forma como o professor cooperante deve 
fazer a orientação e supervisão da actividade docente das estagiárias…  
 



Inv – E como tem desenvolvido e vivenciado o modelo de supervisão? … 
 
Sc_1 
Desenvolvo o processo supervisivo contando muito com o meu percurso profissional, claro.  
Mas há outras coisas…  
A formação que nós tivemos, em termos da Universidade, vai no sentido do nosso envolvimento em seminários, nos 
projectos colectivos, propostos pela universidade ou por nós mesmos… no sentido de se poder desenvolver 
projectos que se aplicam e vêem na semana de encerramento da Prática Pedagógica…  
Portanto, neste aspecto, a minha formação inicial não foi nenhuma, foi a minha disponibilidade para…, mas 
disponibilidade no sentido de que, paralelamente ao ter estágio, iria frequentar a formação, esses seminários, essas 
pequenas reuniões, esses encontros, essas entrevistas colectivas, alguns debates sobre…  
Eu sinto que com determinados professores nós conseguimos compreender esta formação e apropriá-la para 
melhorarmos enquanto pessoas e profissionais…  
Precisamos de um tempo para nos ajudarmos mutuamente, quer com formação, desafios, pistas, propostas de 
projectos...  
 
Inv – E como é organizado o processo supervisivo entre os professores cooperantes e os supervisores 
institucionais? 
 
Sc_1 
No início de cada ano lectivo, são-nos dadas as linhas orientadoras… que nos permitem ter uma visão global do que 
é esperado e da contribuição que devemos dar.  
Todo o trabalho é no sentido  do progresso do acompanhamento e das diversas formas de actuar…, há uma 
planificação do que é que se pretende… também tem muito a ver com cada professor cooperante…presentemente 
a discussão que se tem vindo a ter é no sentido de que … as competências dos alunos sejam trabalhadas, 
desenvolvidas… as formas, as metodologias… normalmente cada cooperante tem um estilo… a sua maneira em 
sala de aula é diferente como são diferentes, fazem as coisas de maneira diferente, fazem supervisão de maneira 
diferente…  
O trabalho com a supervisora institucional vai no sentido de nos conhecermos, planificar linhas orientadoras…  
Depois constrói-se uma determinada liberdade que permitem aplicar dadas metodologias que, na minha sala, 
podem ser de uma maneira, noutra sala poderão ser de outra maneira… a supervisora institucional até pode ser a 
mesma, mas o cooperante é diferente… as estratégias para, o caminho para… são sempre diferentes…  
Acho que a sucesso está num bom trabalho com os professores institucionais… 
 
Inv – Daquilo que eu me tenho apercebido, e sabendo que o processo supervisivo tem conhecido algumas 
alterações… qual é o papel dos professores cooperantes, quais os seus contributos, advindos da supervisão que 
fazem, para o melhorar do próprio modelo de supervisão e para reaferir alguns conteúdos ao nível da formação 
inicial… 
 
Sc_1 



Fala-se sobretudo, ao nível da formação inicial, das didácticas… e de, por esta via, se fazer uma aproximação à 
prática de sala de aula.  
Eu já entendi isso assim, mas agora não. Eu penso que não.  
Até ao 3.º ano da Licenciatura, tem que ser o aspecto teórico mais desenvolvido, as pessoas têm que ter 
consciência de que se fazem as coisas com base teórica… e no 4.º ano cá estamos nós, cooperantes na Prática 
Pedagógica, para ajudar a ver o outro lado… para aplicar, para experienciar, para experimentar… portanto, as 
didácticas têm que ter a ver com a prática, mas têm de disponibilizar muita informação teórica.  
Se não houver uma consciência teórica dos assuntos, uma consciencialização de que a teoria deve informar, tem de 
haver um fundamento, uma razão para fazer assim…  
E quando dizem que os alunos futuros professores não vêm preparados, eu digo: então porque estou eu aqui, 

professora cooperante? Eu estou cá para ajudar a transpor a teoria para a prática… e para pensar outras… mas só 
se tivermos conhecimento teórico validado…  
Eu própria, muitas vezes, e é óbvio que a nossa formação é já de um tempo muito longe e se calhar não 
contemplava certas coisas, eu tenho vindo a aprender que muitas vezes faço determinadas coisas empiricamente e 
que não penso na razão de fazer assim e não de outro modo… e é importante que o professor pegue nos livros.  
Leia… para depois fundamentar as coisas que faz… mas eu sei que há um grande grupo de professores que 
continuam a contestar a má preparação dos alunos… mas eu não verifico essa má preparação…  
O que não sabem talvez fazer é “descer” ao nível do aluno, mas isso só em prática para desenvolver enquanto 
competência relacional, de mediação…  
Portanto, isto não é um entendimento colectivo… e, se calhar, os professores cooperantes ainda não chegaram 
àquele ponto… e muitas vezes, são os estagiários que nos fazem ver a importância do conhecimento teórico, 
quando nos perguntam porque se fez assim ou de outro modo… isso leva-nos a pensar nas razões…   
Eu sou cooperante há seis anos e tenho verificado que há muita gente que tem feito a Prática com muito boa nota e 
muito baseada na reflexão que fazem das práticas e da teoria que fundamenta essa reflexão… vão buscar aquilo 
que aprenderam ou que outros investigaram para justificar sucessos ou momentos menos conseguidos e, assim, 
está a aprender a ser professor, a desenvolver-se…  
 
Inv – E ao nível do modelo de supervisão? Como é que os contributos dos cooperantes ajudam ao melhorar do 
modelo… 
 
Sc_1 
A nossa opinião é tido em conta… e é-nos pedida no sentido da melhoria. O que acham? Como podemos fazer? 
Que alternativas temos de considerar? Que podemos implementar?...  
Portanto, o que eu sinto… é que, da parte das supervisoras institucionais, houve sempre uma enorme abertura para 
os processos supervisivos e seu constante reavaliar para melhor… para podermos progredir, sempre com a 
finalidade de que também os nossos pequenitos vivenciem o melhor o direito que têm beneficiando com práticas 
mais inovadoras… de modo a desenvolverem as suas competências… e de modo a que os professores sejam 
reflexivos, atentos, empenhados, com flexibilidade e conscientes…  
 
Inv – E relativamente ao sistema de parceria, nomeadamente à selecção dos professores cooperantes, tem 
conhecimento dos critérios segundo os quais os cooperantes são escolhidos? 



Sc_1 
Quanto a mim, é o aspecto menos conseguido, menos bem… a nível do processo de Supervisão.  
Talvez a culpa não seja da Universidade de Aveiro… professores de qualidade, que a nossa Ministra diz que 
existem, e existem!  
Há muitos professores que têm belíssimas práticas, mas talvez por falta de algum reconhecimento, não se 
disponibilizam para receber alunos estagiários… às vezes, até são contactados, mas não querem… e portanto, 
muitas vezes a Universidade de Aveiro vai buscar professores de “recurso”… podem estar um ano, ou dois e depois 
já não querem mais…  
No entanto, eu digo muitas vezes às pessoas que o facto de ter estágio não me faz estar sempre sentada num 
canto a observar, a tirar notas… não!  
Eu estou sempre a trabalhar com os estagiários… eu estou, ombro a ombro, com os estagiários… (relembra a 
situação dessa manhã, em que se trabalhava questões do ciclo da água) … não consigo estar parada, a olhar… 
mas, apesar de estar sempre com elas, e talvez eles não se apercebam, eu também estou a observá-los… mas é 
um trabalho colectivo que tento desenvolver com os estagiários e… e no final do ano logo se vê… no final, a 
demonstração vem ao de cima…  
Acho que alguns professores que estão na Prática Pedagógica como supervisores não são pessoas muito 
disponíveis para a Prática Pedagógica… é preciso ser não só professor, mas um companheiro, um amigo, estar 
solidário na hora da tragédia (principalmente), estar presente… e quem por vocação tem esse espírito de acolher e 
de experimentar; pode representar uma mais valia na formação de novos docentes…  
Penso que poderia existir um quadro de professores cooperantes e esse quadro de professores e de escolas… 
 
Inv – Portanto, um quadro estável… 
 
Sc_1  
Sim, exacto.  
Que não fosse “andar sempre atrás de…”.  
O que eu sinto é que se faz um grande esforço… mas, como diz a professora F., é preciso surpreender, investigar, 
fazer sempre melhor… isso é o que eu penso, de certa maneira também… e acho que a maioria dos cooperantes 
tem surpreendido, embora tenha havido algum sofrimento em algumas pessoas… 
 
Inv – É de parecer que a estabilização do corpo de cooperantes possa ser um trampolim para disponibilizar 
formação aos cooperantes? 
 
Sc_1 
É, é, é… e agora com os agrupamentos e com a alguma autonomia que estes têm, era possível pensar-se na 
formação dos cooperantes, em articulação com a Universidade de Aveiro…  
Se há professores de agrupamento que são bons profissionais e colaboram até com uma instituição de formação de 
professores, o agrupamento deve também disponibilizar formação e, porque não?, indicar profissionais também 
para o papel supervisivo…  
E há, ou deveria haver, contrapartidas, evidentemente. Por exemplo, professores que são cooperantes não podem 
fazer o trabalho todo, não é? Não podem estar no pedagógico, não podem ser formadores… quer dizer, e neste 



momento, acontece um pouco isso: quem é cooperante, leva com o trabalho todo! E aí penso que o Executivo e 
quem está lá, tem de mobilizar todos os professores, de maneira a distribuir as coisas… e isso parece que começa 
a ser tido em conta a nível do agrupamento… 
E estabilizar os cooperantes, permitiria gerir melhor os investimentos e rentabilizá-los, diversificá-los… 
 
Inv – já foi dizendo que acha importante formar os cooperantes para os processos supervisivos, no fundo este é o 
seu papel principal junto dos futuros professores, embora isso possa ser discutido… eu sei que a instituição, em 
tempos, disponibilizou formação formal, tenho ideia que coordenada pela Professora ISC e também com outros 
intervenientes formadores, mas agora já não existe essa formação… 
 
Sc_1 
Agora a formação passa mais pelas propostas de formação que também se colocam aos estagiários… seminários, 
congressos… em que são convidadas pessoas, vêm falar de temas relacionados com a escola… e que nos vêm 
trazer o seu testemunho… do que está a ser feito…  
Portanto, é formação que responde em duas vertentes: formação inicial, para os estagiários, e formação continuada, 
para os cooperantes… não existe aquela vertente formativa de estarmos ali todos, como era antigamente… agora, é 
pensar-se em projectos para serem trabalhados… e convidarem os cooperantes para assistir, alguns temas são de 
muito interesse… e estes convidados trazem teoria, trazem prática…  
 
Inv – Acha que seria interessante conjugar essa formação com uma vertente formativa mais formal, como já existiu? 
Pelo menos, para os cooperantes que se iniciam neste papel de supervisão… 
 
Sc_1 
Acho efectivamente que faz falta.  
Porque… muitas vezes, os cooperantes das escolas devem sentir-se um pouco, para não dizer muito, sozinhos… 
principalmente aqueles que desenvolvem esse papel sozinhos numa escola… e às vezes até com práticas mais 
inovadoras e a “levar nas orelhas por isso”… e às vezes sem forma de agarrar e dizer: não, eu faço assim, 

porque…e nisso a formação formal pode ajudar a desenvolver isso…  
E se a formação é formal é porque é importante e tem uma razão para estar a acontecer em determinado momento. 
É o caso da formação contínua em Matemática, por exemplo, na área das Ciências… Mas há professores que se 
recusam a ir… portanto, a formação formal acaba por contribuir para a pessoa se sentir segura nas suas práticas e 
melhorá-las, ou transformá-las…  
O que era há dez anos, não é o que é hoje! 
 
Inv – E as vantagens de se ser professor cooperante… 
 
Sc_1 
Pessoalmente, as vantagens são a um nível pessoal e muito grandes…  
Os estagiários são de lugares geográficos diferenciados e isso enriquece-me. São das ilhas, mais do interior, mais a 
sul… vou conhecendo alguns pormenores desses lugares… outras maneiras de perspectivar as coisas… e para os 



alunos meninos isto também é muito bom… e o que se trabalha partindo destas origens… estas experiências são 
muito ricas…  
Há depois o contributo em termos humanos…  
E estar-se actualizado… pelo contacto com os estagiários, pela instituição…  
As vantagens são em termos pessoais e profissionais, como as perspectivo… é a minha opinião.  
 
Inv – Estamos convictas de que o leque de competências dos professores depende, em larga medida, da sua 
formação inicial. Mas para esta se organizar há que ter diversos factores em conta. Um dos factores, por exemplo, 
os saberes que os alunos tem de ter desenvolvidos no final do 1.º CEB… quais acha que são estes saberes que os 
alunos devem ter desenvolvido no final do 1.º CEB? 
 
Sc_1 
Uma das competências, um dos saberes é eles saberem que passa por eles descobrir. Portanto… eu costumo dizer 
que nesta sala de aula, no meu sítio, nada se responde. Se não sabe, tem de ir à procura… o importante é que se 
desenvolva nos alunos a consciência de que nós temos um caminho nosso e se é nosso somos nós que nos temos 
de empenhar a descobri-lo e depois pelo caminho vamos encontrando os nossos formadores, educadores, 
amigos… se os meninos no final do 1.º CEB tiverem essa consciência bem desenvolvida, quer tenham bons 
formadores ou não, eles sabem sempre que podem ir procurar. E essa é uma das competências, dos saberes que 
eu julgo de importância fundamental.  
A outra é de experimentar, de tentar… a curiosidade, criar neles espírito de investigação, desenvolver o seu 
pensamento crítico, fazê-los participar activamente nas decisões e escolhas que fazem, das suas tomadas de 
decisão… (dá o exemplo da barragem do Alqueva) e da importância das tomadas de decisão informadas e 
conscientes… terem um papel interventivo… e terem consciência de que temos de desenvolver conhecimentos na 
área da Matemática, da Língua Portuguesa, da História para podermos participar na sociedade… saber 
argumentar… e o feedback dos pais vai neste sentido, de ficarem deslumbrados pelo modo como os filhos pensam, 
argumentam em casa… isto treina-se, desenvolve-se, criam-se oportunidades na escola para que isso possa 
acontecer noutros espaços e tempos… 
 
Inv – Portanto, saberes e competências muito voltadas para uma perspectiva de cidadania… a escola e o professor 
a fazer o que faz, portanto, a mediar, a dirigir, os processos de ensino-aprendizagem, mas sempre a tentar 
consciencializar os meninos da importância desses saberes, para uma vivência cidadã… 
 
Sc_1 
Sim. Até me convencerem do contrário…  
E não só trabalhar de modo individual… fomentar o espírito de grupo, o trabalho colectivo, a ajuda ao outro, a 
tolerância, o valorizar do outro e o respeito… só assim poderemos mudar alguma coisa… 
 
Inv – E nesse sentido, quais devem ser as competências do professor? 
 
Sc_1 



Bom… eu costumo dizer que é uma geração que passou por nós… que passou por um processo de modificação… 
eu acho que há uma geração que ainda não demonstrou a este país o que é…. E eu às vezes penso: será que 
ainda não acordaram? 
Será que as pessoas são as mais credíveis para formar? A questão também passa pela cultura do professor… um 
professor aprende muito quando se dispõe a ler, a contactar outros povos… as viagens são momentos de 
enriquecimento pessoal…  
Tudo isso é importante para aprofundar as competências do professor e que tão bem se encontram definidas a nível 
da legislação…  
E competências de comunicação, afectivas… sim, afectivas. 
 
Inv – E como pode a formação inicial, nomeadamente a Prática Pedagógica, organizar-se no sentido de desenvolver 
essas competências nos futuros professores? 
 
Sc_1 
Pode-se sempre organizar a formação nesse sentido, conhecendo as limitações, os constrangimentos, as 
vantagens de algumas variáveis… através das boas práticas e nós sabemos onde estão as boas práticas… e temos 
de as mostrar, de as valorizar…  
E então acho que a formação inicial deve organizar-se também no sentido de as mostrar… para que os alunos 
futuros professores também possam ver o lado bom da profissão, se motivem… portanto, não mostrar sempre o 
lado negativo, mas o outro lado…  
Há ainda muitas pessoas que chamam o professor 1º ciclo (primário) de ignorante… e não, não é… é um professor 
que está por aí e que pode dar um grande contributo para a formação inicial. Ainda uma vez me entrou aqui uma 
menina muito desmotivada, completamente derrotada, e eu não tinha meios de lhe mostrar, não estava na situação 
que era a adequada, mas levei-a aqui muito perto a ver que era possível… e ela deslumbrou-se…  
 
Inv – Numa outra conversa, uma das nossas professoras falava-me… portanto, durante os três primeiros anos da 
Licenciatura em que a componente teórica mais de faz sentir… ela falava em levar as boas práticas dos 
professores, digamos assim, e seu testemunho até à Universidade para dar a conhecer esta profissão e, julgo agora 
e pegando nas suas ideias, para deslumbrar, para cativar o futuro professor… acha que era bom isto acontecer, 
como uma estratégia possível na formação inicial? 
 
Sc_1 
(risos) Era, era muito bom…  
 
Inv – A Professora ISC diz muitas vezes aos alunos que estão a frequentar a disciplina de Teoria e Prática 
Curricular que a prática não é apenas aquele momento em que estamos em sala de aula… mas também aquilo que 
conseguimos viver através das experiências dos outros, apesar de não serem as experiências de cada um… 
 
Sc_1 



Agora, os formandos já vêm mais cedo experimentar, dois a três dias… pequenas coisas… eu acho que a partir do 
momento em que se crie um grupo de cooperantes… existiria a possibilidade de contribuir com o nosso testemunho 
e levar a prática até à instituição…  
Seria como irmos ali, àquele paísinho… e partilhar… temos de ter orgulho naquilo que fazemos, mas este fazer 
deve ser informado, não é qualquer coisa que fazemos por fazer. Não… há uma razão para ser daquela maneira… 
e isso é também importante de partilhar com os futuros professores… e eu acho que se os formandos tivessem 
destas oportunidades, não chegariam à Prática Pedagógica tão assustados…  
E talvez chegassem com mais coragem de fazer as coisas…  
E na Prática Pedagógica eles só vão mobilizar aquilo que aprenderam e mobilizar a competência que 
desenvolveram de aprender a aprender, para buscar aquilo que ainda não sabem ou que não sabem tão bem… 
 
Inv – Para sintetizar a nossa conversar, que papel tem o processo supervisivo para a elaboração de uma estratégia 
de formação que responda melhor aos desafios da escola actual… sei que já foi deixando algumas dicas neste 
sentido… mas se quiser acrescentar algo ou completar a ideia… 
 
Sc_1 
Não tenho muito mais a dizer, além de tudo o que já referi…  
A supervisão dos professores cooperantes é, de certa forma, o laço que une escola do 1.º CEB e a Universidade e 
deve-se apostar nesta relação.  
Pode-se mudar muita coisa, as práticas inclusive, mas uma mudança negociada, informada, feita de acordo com as 
necessidades, mas de acordo com o mundo em que vivemos… não pode ser uma mudança desligada do mundo 
em que somos cidadãos…  
Será dos pontos que eu tenho ainda dificuldade em responder… que papel poderá ter a supervisão para elaborar 
uma estratégia de formação? Não sei, se calhar muitos papéis… acho que nada mais tenho a dizer… 
 
Inv – Se não tem mais nada a acrescentar, resta-nos agradecer-lhe mais uma vez… e também nos 
disponibilizarmos para o que necessitar. Obrigada.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* Transcrição Entrevista Sc_2* 
 
A entrevista decorreu na escola do 1.º CEB de S. (22 de Fevereiro de 2007). Utilizámos a sala de professores, 
vazia, embora fossemos interrompidas pelas auxiliares de educação em seus afazeres.  
Antes da entrevista em si, a entrevistada quis falar sobre a estruturação da mesma, tirando algumas dúvidas 
pontuais, que lhe tinham surgido. Foi uma conversa longa e, talvez por isso, a entrevista propriamente dita fosse de 
curta duração (35 min). 
Havia algum barulho de fundo, mas não impeditivo da nossa conversa. 
 
Inv – Em primeiro lugar muito obrigada pela disponibilidade. Sabemos das inúmeras solicitações que tem… 
Obrigada, mais uma vez. Devo dizer-lhe que todas as informações são anónimas e confidenciais. Já está um pouco 
por dentro do assunto… Disponibilizamos-lhe, antes, o guião…  
As dúvidas que forem surgindo, vamos esclarecendo, encontrando os consensos… 
Devemos apenas referir que o objectivo principal destas entrevistas tem a ver com o aprofundamento de algumas 
questões do nosso estudo, nomeadamente da organização dos processos de Supervisão, face aos saberes dos 
alunos e respectivas competências dos professores do 1.º CEB para os desenvolver e, portanto, de que modo se 
pode organizar a Supervisão e, também, a Formação Inicial nesse sentido. 
 
Sc_2 
É claro que não me importo de colaborar. Acho que a nossa função de professores em funções também passa um 
pouco por aí, por colaborar com a investigação e dela retirarmos alguns frutos e, assim, avançarmos na construção 
do nosso conhecimento. 
 
Inv – Começaríamos pelos dados biográficos: idade, formação académica, percurso e experiência profissional, 
alguns cargos desempenhados na escola (por exemplo, pedagógicos, de gestão…) e, obviamente, a experiência na 
Formação Inicial de Professores do 1.º CEB, nomeadamente ao nível da Supervisão. 
 
Sc_2  
Tenho 48 anos de idade.  
A minha formação académica é de Magistério Primário, equivalente a um Bacharelato… Entretanto, fiz os 
complementos de formação na Universidade de Aveiro para ter a Licenciatura. Quanto ao percurso profissional 
iniciei-o há cerca de 26 anos... Faz 26 este ano de 2007… Iniciei-o na Madeira, numa escola do 1.º CEB… Tem sido 
um percurso equilibrado a nível profissional. Quanto a alguns dos cargos desempenhados, fui directora de escola 
(agora são coordenadores), fui representante do Conselho Pedagógico, na parte da articulação curricular e 
projectos, fui e sou coordenadora de ano (3.º e 4.º anos de escolaridade) … e sou supervisora cooperante da 
Universidade de Aveiro, talvez há cinco/quatro anos… comecei penso no último ano da Hermínia, enquanto 
supervisora institucional (breve análise dos anos enquanto supervisora cooperante, evocando os elementos dos 
núcleos de estágio, chegando-se à conclusão de que era supervisora cooperante há quatro anos) 
Inv – Passamos, então, ao bloco C e que tem como eixo estruturador o modelo organizacional da Supervisão, na 
Universidade de Aveiro e gostaríamos de saber como tem desenvolvido e vivenciado o modelo de supervisão da 
formação de professores, ao nível da Prática Pedagógica. 



Sc_2  
Pois… já estivemos falando acerca disto, antes… 
 
Inv – Sim, sim. Portanto… 
 
Sc_2 
Essencialmente, desenvolvo os processos de Supervisão baseados na minha experiência profissional, na minha 
prática pedagógica, embora tenha consciência de que isso não basta. Há muitas coisas que leio, que vou lendo, 
vou-me sempre informando acerca das coisas, vou vendo o que a investigação diz, vou a acções de formações que 
julgo puderem potenciar o meu desenvolvimento… E tudo isto se repercute na maneira como desenvolvo e como 
vivencio e faço vivenciar o processo supervisivo. Mas também tive formação formal na Universidade de Aveiro, a 
nível da Supervisão, com a professora Doutora Idália Sá-Chaves.  
 
Inv – Basicamente, o modo como desenvolve a Supervisão é muito alicerçado na sua experiência profissional, que 
foi adquirindo até ao momento… 
 
Sc_2 
Sim, mas também o que referi é importante… somos seres inacabados, sempre em desenvolvimento… não 
fazemos supervisão rígida, ou seja, há sempre algo que tentamos melhorar e fazer diferente, precisamente porque 
estamos sempre a aprender… 
 
Inv – Mas deixe-me, então, perguntar: como é organizado o processo de supervisão entre os supervisores 
institucionais e os supervisores cooperantes? Quer dizer, sabemos que este é um processo, e tendo em conta a 
filosofia da Universidade de Aveiro, em que os núcleos de estágio (e que são dois por cada cooperante) mudam de 
contextos… Agora, gostaríamos de saber a organização que está para além disto… a nível da consideração da 
opinião dos professores cooperantes, o que eles pensam, ao nível dos critérios de avaliação dos futuros 
professores, etc. É-me difícil explicitar melhor… 
 
Sc_2  
Bom… Já sabemos que o processo supervisivo é muito baseado na filosofia ecológica, ou seja, de possibilitar aos 
formandos experiências diversificadas para que, eles mesmos, possam ir construindo-se ao longo da sua vida… Por 
isso, acho pertinente mudarem de supervisor cooperante, mudarem de contexto, mudarem de comunidade 
educativa… conhecerem outros alunos, outros colegas de profissão, outras formas de ser professor… Mas isso já 
sabemos. Tudo isto começa com uma reunião no início do ano lectivo entre todos os supervisores – cooperantes e 
institucionais –, e onde são disponibilizadas determinadas informações e onde são discutidas algumas ideias. 
Depois, no fim do ano lectivo, há outra grande reunião, onde se reflecte sobre os processos desenvolvidos, o que 
correu bem ou menos bem, o que pode ser melhorado… e aqui, particularmente, os cooperantes são ouvidos. 
Penso que algumas coisas têm-se modificado, para melhor, principalmente ao nível do que é exigido em termos de 
portfolio. No entanto, vamos tendo ao longo do ano reuniões pontuais, ora em grande grupo, ora apenas com o 
supervisor institucional que connosco mais de perto trabalha. Depois há outros aspectos em que não se sente o 
peso do supervisor cooperante, embora a discussão seja sempre aberta. É o caso dos critérios de avaliação… aqui 



sim, o peso da instituição é maior… embora a nossa opinião também tenha valor em si, pois somos nós, 
cooperantes, que com os formandos vamos estando mais tempo…   
 
Inv – Pegando na sua ideia de que o momento final do ano lectivo, e em que ocorre chamar-lhe-emos, uma reunião 
de reflexão, ser importante para (re)aferir o processo. Isso vem-se notando, como referiu, nos portfolios, 
nomeadamente, descritivos, reflexões… são em menor quantidade… 
 
Sc_2 
E isso permite que os formandos se dediquem a outras coisas, o terem oportunidades e possibilidades de irem 
buscar outra informação, de melhor pensarem a sua acção, têm mais tempo para construir os seus recursos 
didácticos, de reflectirem, de trocarem opiniões com outros intervenientes no processo… e acima de tudo, têm mais 
tempo para si, para os outros e para cuidar das suas inter-relações. Isso também é muito importante. São pessoas. 
Pessoas que vão ser professores. 
 
Inv – E encarando o processo supervisivo como dinâmico, quais são os contributos dos professores cooperantes 
advindos da supervisão que fazem para o melhorar do próprio modelo supervisivo e também para melhorar a 
Formação Inicial dos Professores… 
 
Sc_2  
Os contributos para o melhorar do processo de supervisão é, como já vim referindo, ao nível de pequenas coisas: os 
trabalhos que são pedidos, os projectos… quanto à formação inicial, de facto, a supervisão pode ser importante 
para reajustar alguns conteúdos que nelas são abordados. Por exemplo, penso ser o caso das Didácticas 
específicas: a Língua Portuguesa, a Matemática… 
 
Inv – Portanto, entende o processo supervisivo como um modo possível, pois há outros, de regular a Formação 
Inicial, nomeadamente as Didácticas específicas do 1.º CEB… 
 
Sc_2  
Sim. 
 
Inv – E quanto aos critérios de selecção dos professores cooperantes? Conhece-os? 
 
Sc_2 
Sim, conheço alguns, acho. Ter um 1.º ou 3.º/4.º anos de escolaridade, pelos motivos que sabe, não é? De os 
futuros professores poderem consciencializar-se dos conteúdos, da diversificação de estratégias… Depois, ser 
licenciado. Porque se estamos a ajudar a formar licenciados, nós cooperantes – e tem sentido – temos também de 
ser licenciados. Depois, disponibilizarmo-nos para a função de cooperante… quer dizer, antes havia o convite. 
Agora vai para o agrupamento uma ficha para que os professores possam dizer da sua disponibilidade para terem 
estágio. Esse candidato, quer dizer, se o entendermos como candidato, preenche um currículo cujos itens estão 
definidos… preenchemos… e depois como se faz a selecção, propriamente dita, não sei. E temos também de ver a 
experiência profissional… 



Reforço, aqui, a questão da disponibilidade. Porque ao ser cooperante, tem de estar disponível para se formar, para 
reformular algumas práticas… e estar disponível para acompanhar os formandos, sempre que seja solicitado para 
isso. É uma das nossas funções… 
 
Inv – Portanto, acha que a selecção dos professores cooperantes é importante para organizar o próprio processo de 
supervisão? Ou esses critérios, segundo os quais os cooperantes são escolhidos, deveriam servir de orientadores 
para desenvolver o próprio processo? 
 
Sc_2  
Acho que é importante… os professores cooperantes… têm de existir determinados critérios… para que possamos 
formar professores reflexivos, porque senão se o professor cooperante não tiver essa capacidade, de ajudar os 
formandos a reflectir sobre as suas acções, eles no futuro, enquanto professores… não se desenvolvem da mesma 
maneira…  
 
Inv – acho que quer dizer que não bastam os critérios objectivos de selecção, mas algo mais que não é 
directamente mensurável. E será “esta coisa mais” que faz a diferença entre os nossos cooperantes…  
 
Sc_2  
Eu acho que a formação do professor é sempre inacabada. Temos de estar sempre a evoluir. Se a nossa sociedade 
está a evoluir, é dinâmica, o que é hoje poderá não ser amanhã… temos de estar em evolução, temos de 
aprender… e temos de fazer compreender isso aos futuros professores. E buscar sempre formação. Formal, que 
também é necessária. E informal, mas credível. 
 
Inv – E será essa questão da formação, a principal razão de ser da necessidade de estabilizar o corpo de 
professores supervisores cooperantes? 
 
Sc_2  
Sim, precisamente. A investir-se na formação, e que requer continuidade, há que estabilizar o corpo de cooperantes, 
apesar de se ter que pensar numa série de variáveis… por exemplo, a questão dos anos de escolaridade. Mas se 
for um grupo grande talvez seja uma das formas de ultrapassar esse obstáculo, não sei. E isto da formação dos 
cooperantes permitiria à Universidade preparar essa formação com base nas necessidades do cooperante. Quero 
dizer, se eu já tive uma formação intensiva em supervisão, certamente que posso ter outra formação que não essa, 
ou essa, mas aprofundada noutros níveis. 
 
Inv – está-me a falar na possibilidade e necessidade de diversificar a formação, ou seja, não ser a mesma para 
todos, mas que cada um, dentro do leque disponibilizado, possa escolher o que melhor lhe convém naquele 
momento. 
 
Sc_2 
Exactamente. Diferenciar essa possível formação… Se eu tenho cinco ou quatro anos de serviço, como cooperante, 
certamente que um professor que esteja na mesma situação que eu… mas que nunca esteve a fazer supervisão, 



certamente que esse professor terá de ter outro tipo de formação… e nisto também cabe as formações acreditadas 
que vamos frequentando! Diversificar! 
 
Inv – Já nos foi deixando pistas, mas de qualquer maneira, acha importante formar os supervisores cooperantes 
para os processos de supervisão, e isto vai muito além da própria supervisão, quer dizer há um conjunto de opções 
a ter em atenção, já referiu que esta formação formal ao nível da supervisão foi disponibilizada, pelo menos, há uns 
tempos. Penso que agora já não é, embora seja da opinião que deva ser retomada… 
 
Sc_2 
Sim. Agora temos de falar mais na formação não formal… informal… seminários, reuniões, oficinas… poderemos 
considerar estes tipos de formação como uma mais valia para nós, enquanto professores e supervisores, no que 
isso traz para o nosso desenvolvimento.  
 
Inv – Sim… acho que em termos de formação não formal, acho que a universidade a disponibiliza, por exemplo, 
quando há seminários para os formandos em Prática Pedagógica, os cooperantes são sempre convidados… Formar 
os cooperantes, pela formação de seus alunos estagiários, acho que é um pouco assim… 
 
Sc_2 
Sim, acho que a considero uma formação informal… Lembro-me da novidade que foi o projecto “Leituras na/da 
cidade”… das possibilidades que o nosso lugar tem, em fazer os alunos desenvolverem-se e cuidarem do que é 
seu, do que isso implica em termos de desenvolvimento… 
 
Inv – E vantagens em se ser professor cooperante da Universidade de Aveiro? Ou desvantagens que também as 
há… que é “levar” com o trabalho todo na escola… 
 
Sc_2 
É assim, a grande vantagem em se ser professor cooperante, na minha opinião, é o “abanão” que isso proporciona. 
No bom sentido. É a consciencialização que isso provoca em nós de que, afinal, há tantas outras possibilidades de 
fazer melhor… quando nós somos supervisores cooperantes e quando se quer mostrar algo a alguém que também 
vai ser professor, nós também temos de reformular um bocadinho as nossas práticas e, às vezes, vamos ao fundo 
do nosso baú procurar aquilo que melhor fazemos e procurar informação para fazer diferente, mas sempre com a 
intenção de mostrarmos o nosso melhor, embora sabendo das nossas fraquezas. Porque estamos a formar alguém. 
E se estamos a tentar formar alguém, eu tenho de mostrar possibilidades para… e acho que isso nos desperta, nos 
tira do adormecido em que às vezes entramos. Até sabemos fazer melhor, mas porque é mais fácil não fazer assim, 
então fazemos do modo mais fácil… e eu acho que ser professor cooperante, por isto, já é uma grande vantagem. 
Depois, a nível financeiro as vantagens são poucas ou nenhumas. Mas as vantagens a nível pessoal e profissional 
ultrapassam esse possível constrangimento… E o que para mim é muito bom… sinto-me bem em lidar com pessoas 
mais novas que eu. Faz-me bem à alma, à auto-estima… e isto parecendo incrível, é muito verdade… não me sinto 
a cair, sinto-me, antes, a crescer… 
A nível de escola não há qualquer redução de horário, nem somos dispensados disto ou daquilo. Continuamos 
profissionais a tempo inteiro… Se for eleita para este cargo ou aqueloutro, lá vou eu… eu tenho de aceitá-lo. Quanto 



a nível de agrupamento, neste ano lectivo, foi-nos tirada a carga horária do acompanhamento ao estudo… também 
por consideração das horas que tínhamos que reunir com os estagiários…  
 
Inv – E, por exemplo, para ingressar em cursos de formação pós-graduada? Especializações, mestrado… o facto de 
ser cooperante… 
 
Sc_2 
Sim, temos algumas vantagens, mas explicitamente não as sei… Mas penso que há prioridade no ingresso para 
Mestrado… por exemplo. Soube por uns colegas de um novo tipo de Mestrado, onde os professores não têm de 
defender da tese… mas ainda não sei… vou-me informar… 
Fala-se dos motivos da candidatura a mestrado, pela cooperante, invocam-se razões pessoais que podem pesar 

nessa opção. 

Ah! Além de disso, os cooperantes são sempre os mais solicitados, a nível de escola para assumir cargos e liderar 
projectos. Talvez porque os colegas os consideram mais capazes, não sei… 
 
Inv – Se calhar, têm um perfil mais adequado para isso… (risos) 
 
Sc_2  
Sim… a moda dos perfis… 
 
Inv – Quanto às linhas estratégicas da formação, que as há, e partindo da convicção de que as competências 
desenvolvidas pelos professores dependem, em larga medida, da sua Formação Inicial… Mas, para isso, convém 
saber quais são os saberes dos meninos que se têm de desenvolver. Na sua opinião, quais são os saberes que os 
alunos necessitam de ter no final do 1.º CEB, Hoje, nesta sociedade? 
 
Sc_2 
De forma muito global, acho que é fundamental, acima de tudo, saberem ler, escrever e contar, na medida em que 
são saberes que vão permitir o desenvolvimento de competências diversas. E depois acho que no currículo do 1.º 
CEB de Estudo do Meio e entendendo o Estudo do Meio como área transversal, acho que nas 
competências/saberes aí definidos, encontra-se uma possível resposta à sua questão. E eu posso também referir 
alguns que acho fundamentais: o adoptar estratégias de resolução de problemas e à tomada de decisões, saberem 
pesquisar e seleccionar informação em prol de dados objectivos, saberem usar a língua com precisão, realizar de 
forma autónoma e criativa determinados trabalhos, serem pessoas interventivas, com capacidade de colaborar 
activamente, mas informadamente… saber desenvolver projectos comuns, ainda mais no tempo em que estamos… 
utilizar linguagens diversificadas para se expressar… eu acho que no final do 1.º CEB… a função de um professor, 
acima de tudo, é prepará-los para a vida, trabalhando na escola as concepções que eles já têm, modificando-as ou 
confirmando-as… e tentar dar-lhes mais qualquer coisa… mostrar-lhes outras possibilidades de ler o mundo… nós 
às vezes temos alunos na escola que são muito capazes de aprender, são muito inteligentes, são miúdos muito 
espertos e outros meninos que nem tanto… e que depois na vida prática estes se revelam muito competentes, 
eficazes e os outros nem por isso, são uns enrascadinhos… E aqueles menos capazes, são mais eficazes no dia-a-
dia, porque os seus contextos de vida, assim o proporcionaram. São meninos menos protegidos, de famílias mais 



desestruturadas… mas que conseguem dar-se bem na vida. Por isso, ser importante, a via profissionalizante nas 
escolas… para diferenciar as possibilidades… mas isto não é uma relação directa, é óbvio… há muitos factores em 
jogo… 
 
Inv – E face a isso, quais julga serem as competências dos professores para desenvolver esses saberes? Já me 
disse, na conversa que tivemos antes desta entrevista, que elas se encontram muito bem delineadas no perfil de 
desempenho do professor – decreto-lei 241/2001, portanto que já existem, mas que, todavia, podem ser sempre 
aprofundadas… 
 
Sc_2 
Sim. Aliás, considero o perfil de desempenho muito bem estruturado e nada poderei acrescentar, pelo menos no 
sentido de inová-lo ou, mesmo, de reestruturá-lo. Saliento o facto dos professores do 1.º CEB terem de ter 
competências ao nível das TIC bastante aprofundadas, pois deveria ser uma das vertentes de trabalho em sala de 
aula. O que noto, também, é que cada vez mais temos de ter competências aprofundadas ao nível da organização e 
gestão escolar… Mas há tanta coisa, não é? Há sempre possibilidade de aprofundar as nossas competências. 
Nesse sentido, defendo a formação formal, certificada. Pois a informal poderemos, sempre, procurar…. 
 
Inv – E como pode, então, a Formação Inicial e a Prática Pedagógica organizar-se, no sentido de desenvolver essas 
competências nos futuros professores? 
 
Sc_2 
Acho que já lhe fui respondendo a isso. Por um lado, investir nas teorias, mas cruzando-as, sempre que possível, 
com as práticas. E aqui saliento a reformulação de alguns conteúdos, ao nível das Didácticas. Proporcionar mais 
situações de prática aos formandos, antes do 4.º ano… e que já são mais do que no seu curso, por exemplo. 
 
Inv – E que papel tem o processo supervisivo em si para a elaboração de uma estratégia de formação que melhor 
responda aos desafios da escola actual? 
 
Sc_2 
O processo supervisivo deveria ser um dos modos possíveis de regulação da Formação Inicial. Já lhe tenho 
salientado esta ideia ao longo da entrevista… Dando pistas para desenvolver e reajustar determinados conteúdos. 
Não as disciplinas que acho estarem bem organizadas no plano de estudos, mas alguns conteúdos… que possam 
ser mais importantes para os futuros professores. Por exemplo, os métodos de leitura/escrita… 
 
Inv – Já estamos adiantadas na hora. Resta-nos agradecer-lhe, mais uma vez, a disponibilidade.  
 
 
 
 
 
 



* Transcrição Entrevista Sc_3* 
 
A entrevista teve lugar dia 27 de Fevereiro, no Colégio, pelas 15h. Realizou-se no ATL, mas previamente Sc_3 
mostrou algumas salas e ateliers do 1.º CEB, inclusive a sala de aula onde trabalha. 
 
Inv – Em primeiro lugar, muito obrigada pela disponibilidade. Sabemos dos seus afazeres profissionais… 
 
Sup3 
Não tem de agradecer… No que eu puder ajudar e/ou contribuir, estou à disposição. 
 
Inv – Mais uma vez, obrigada. Começaríamos por falar um pouco sobre este estudo… é um estudo de 
doutoramento e, basicamente, o que pretendemos saber/investigar, relativamente ao processo supervisivo, é os 
modos como ele se organiza face aos desafios da sociedade contemporânea actual, nomeadamente quanto aos 
saberes básicos dos alunos no final da escolaridade obrigatória, mas neste contexto de estudo centramo-nos no 1.º 
CEB e as competências dos professores deste ciclo de ensino para desenvolver esses saberes e, portanto, a forma 
como a instituição organiza e poderá organizar a formação para responder também a esses desafios. O objectivo 
primeiro das entrevistas é, então, aprofundar alguns desses eixos. Alguma dúvida ou esclarecimento?  
 
Sup3  
Não, não (diz isto a rir). 

 
Inv – Bem… sendo assim, começamos pela recolha de alguns dados biográficos. Como tem o guião pode dizer o 
que quiser… portanto, interessa-nos saber a idade, a formação académica, o percurso e experiência profissional, se 
já desempenhou alguns cargos na escola ou noutra instituição e a experiência na Formação de Professores do 1.º 
CEB, nomeadamente ao nível da Supervisão. 
 
Sup3 
Tenho 28 anos e tirei a Licenciatura em Ensino Básico do 1.º CEB, na Universidade de Aveiro… Acabei o curso em 
2002 (ri-se) … Tenho estado no Colégio desde aí. É o meu 5.º ano de trabalho como professora deste ciclo de 
ensino… Já levei um grupo do 1.º ao 4.º ano e, agora, estou novamente com um grupo de 1.º ano. Em termos de 
experiência é isso… tenho feito a nível da formação, sempre que há, formação ao nível da escola, do colégio. 
Porque somos nós que no início do ano, o grupo, escolhemos algumas formações, umas com pessoas aqui do 
colégio – professores de música, professores de expressão plástica, a psicóloga –, algumas coisas que vamos 
organizando por cá… e outras com formadores de fora. Por exemplo, na Quarta temos uma formação na área da 
Matemática com a professora Eugénia lá da Universidade de Aveiro… e vamos aproveitando o que nos convém, o 
que precisamos e assim. Mas até agora tenho preferido formação na área da Música, da Expressão Plástica, da 
Língua Portuguesa e Matemática… e vou aproveitando pois é nessas áreas que trabalhamos e eu tenho tido 
formação nesse sentido. Quanto a cargos no Colégio, neste momento estou responsável pelo projecto Eco-escolas, 
é já o quarto ano, julgo. E engloba o 2.º ciclo e o 3.º ciclo. Eu sou a coordenadora do projecto, mas o clube funciona 
com professores do 2.º e 3.º CEB… porque eu não teria horário para isso. Trabalho este ano no projecto da Agenda 
21, que é a nível do município, não sou eu a responsável mas estou também integrada aí… e tenho o grupo de 
estágio este ano… e acho que é por aí… Já fui, no entanto, responsável por outros grupos aqui no colégio. Tivemos 



um ano em que funcionou o grupo de fotografia e vídeo e todos os eventos proporcionados pelo colégio, eu tinha de 
organizar com o meu grupo o que iríamos fazer a esse nível… as festas de natal são sempre coordenadas por nós, 
embora sejam partes mais pequeninas… Experiência na formação de professores, aquilo que aprendi um bocadinho 
ao nível da Supervisão que tivemos no Currículo durante o curso e agora com estes alunos futuros professores… 
 
Inv – E é o seu 1.º ano, certo? 
 
Sup3  
Exacto. É o meu 1.º ano como supervisora cooperante. 
 
Inv – E como é que tem desenvolvido o modelo de supervisão, ao nível da Prática Pedagógica? 
 
Sup3  
Eu tenho uma colega, a P., que já fez a pós-graduação (especialização) em Supervisão… e pedi-lhe algum material. 
E depois busquei aquilo que na formação acho que foi muito bom e onde houve falhas e então vou tentando assim 
desenvolver a minha prática supervisiva… aquele modelo que para mim foi muito bom e que resultou comigo, eu 
vou tentando aplicar algumas coisas e depois, outras coisas que acho terem falhado, vou também tentando fazer 
um pouco melhor, de acordo com o meu entendimento…  
 
Inv – Ou seja, desenvolve o modelo tendo em consideração a sua experiência enquanto aluna estagiária e da visão 
que fez e/ou faz sobre esse processo… 
 
Sup3 
Exactamente. Em termos de formação, nada tenho a este nível… e vou fazendo assim. Às vezes pergunto à 
supervisora institucional que comigo trabalha ou à Patrícia que já tem uma pós-graduação nesta área… até agora, 
acho que tem corrido bem e acho que os resultados, em termos de grupo de alunas, também estão a ser positivos, 
em termos de trabalho para a turma de meninos. Porque para mim, isso é que é fundamental. É óbvio que eu estou 
a acompanhar os futuros professores, mas o meu grupo também é a minha turma e, então, também é importante 
que para eles esteja bem e a dar frutos também. 
 
Inv – E como é que é organizado este processo de Supervisão entre os supervisores institucionais e os supervisores 
cooperantes?  
 
Sup3 
Nós tivemos uma reunião no início do ano e explicaram os objectivos relativamente aos alunos. Explicaram porque é 
que era importante a fase de observação. Depois porque é que a intervenção era “aos poucos”, gradual… são 
alguns exemplos. E depois também algumas coisas relacionadas com os supervisores cooperantes: direitos e 
deveres e até onde ia o nosso papel. Mas isso na prática é um bocadinho difícil de controlar. Às vezes queremos 
ajudar muito, às vezes queremos que eles aprendam e vão avançando e, aqueles direitos e deveres, aparentemente 
formais ou fechados, acaba por na prática… não é assim tanto… e depois há os sentimentos dos alunos, os nossos, 
os dos estagiários, a aprendizagem dos alunos, a aprendizagem dos estagiários, a nossa aprendizagem… eu 



também vou aprendendo e com as regras do jogo tão definidas, embora haja uma certa margem de manobra… 
mesmo porque cada um de nós, cooperante, é diferente do outro. O modo de se ser cooperante é muito pessoal… 
 
Inv – A nível do que referiu serem os deveres do supervisor cooperante, pode-me elucidar melhor? 
 
Sup3 
Já na altura do meu estágio me lembro de se falar nisso. Deveres como estar disponível, em termos de reunião com 
os formandos, esse tempo para reunir… há mais. Enfim, coisas que vamos fazendo, sem estarem escritas no papel. 
Ser cooperante é estar disponível, não é? 
 
Inv – Não sei se quer completar a ideia, uma vez que a interrompi, desculpe… 
 
Sup3 
Sim. Temos a reunião em grande grupo no início do ano. Depois com a supervisora institucional com quem trabalho, 
a primeira vez que eu estive com ela foi nessa 1.ª grande reunião de início de ano, mas assim muito ao de leve. 
Cumprimentou-se. Eu é que sou a Sc_3, eu sou a “supervisora institucional” e vamos trabalhar juntas. Em termos de 
métodos, ela não conhecia muito do que eu faço. Talvez saiba alguma coisa de mim, enquanto aluna que fui da 
Universidade de Aveiro, e como a professora F., C. e F. foram minhas professoras… a professora F. conhecer-me-á 
melhor, acompanhou a maior parte do meu percurso. Mas em termos de métodos de trabalho, já como professora, 
julgo não saberem muito… E porque razão fui eu escolhida? Quando soube desta possibilidade de cooperar com a 
Universidade de Aveiro, fiz-me muitas vezes esta pergunta. E na altura até encontrei a professora H. (que foi minha 
supervisora institucional) e de lhe ter dito: professora, o que é que eu tenho para lhes dar? Ainda há muita, muita, 
muita coisa que eu não sei fazer e que quero experimentar de outras maneiras… porquê eu, que tenho tão pouco? 
E ela respondeu: mas quantas vezes aprendemos tanto, com aqueles que julgam saber menos do que nós? E eu 
pensei… todos os dias nós aprendemos alguma coisa com os meninos, não se calhar um aprender tão formal, 
embora aconteça, mas aprendemos a estar, os retornos que eles nos dão e eu depois fiquei a pensar nisso e OK! 
Eu sabendo tão pouco e, mesmo assim, vão conseguir aprender alguma coisa e eu também. Quanto a reuniões 
entre mim e a supervisora institucional, tirando a da avaliação, não temos reuniões marcadas, dia, hora. Não sei se 
seria necessário, porque o trabalho destes grupos está a correr muito bem e então vai bastando a informação que 
as estagiárias vão levando daqui… e quando a supervisora institucional vem cá, tenho sentido suficiente o tempo 
que estamos juntas… Com os grupos não têm havido problemas, nem nenhuma complicação. O trabalho tem 
corrido muito bem, tem fluido bem… a comunicação, a supervisora institucional… todo este processo e a minha 
maneira e da “supervisora institucional”… acaba, em suma, por ser um conjunto muito feliz! Por isso, não temos 
sentido necessidade de sermos muito mais rígidas, mais formais uma com a outra e com o grupo… porque as 
coisas têm evoluído bem. 
 
Inv – Mas, exceptuando as reuniões de início de ano, não existem outras intermediárias entre todo o núcleo de 
supervisores? 
 
Sup3 



Eu fui àquela 1.ª reunião. Houve uma outra reunião logo, logo no início, uma formação diria. Acontece muitas vezes 
eu já ter marcado coisas aqui no colégio. Ou reuniões cá, ou formações cá… Já aconteceu eu dizer à Dr.ª C. “hoje 
não faço sala de estudo” por este motivo e vou à Universidade de Aveiro… mas nada que eu tenha sentido como 
sendo formação… há os seminários que os alunos costumam ir, mas eu também tenho outras reuniões e assim, 
tenho preferido as formações do colégio, porque são mais específicas… 
 
Inv – Mas sabe que no final do ano lectivo costuma haver uma outra reunião onde se reflecte sobre o processo 
supervisivo e assim… 
 
Sup3 
Sim, sim. Tenho noção disso pelo que via no meu estágio com as minhas cooperantes. Eu tive a reunião de 
avaliação intermédia com a professora Ana…  
 
Inv – E se entendermos os processos supervisivos como dinâmicos, quais são ou quais poderiam ser os contributos 
dos professores cooperantes para, por um lado, o melhorar do próprio modelo de supervisão e, na minha opinião 
tem sido melhorado, por outro, para a própria formação inicial? 
 
Sup3 
(risos) Se calhar, era preciso eu chegar ao fim do ano para responder melhor e melhor me situar. Assim… eu acho 
que a voz dos professores cooperantes tem que ter muito peso e tem que ser muito ouvida. Porque o supervisor 
institucional vem fazer todas as observações que ela acha necessárias, mas há o dia-a-dia que eu vou vendo e 
vivendo… o trabalho, os sucessos, o empenho, a dedicação, a construção da relação com os meninos… coisas que 
a supervisora institucional não se dá conta enquanto processo que isto é… embora a supervisora institucional lhes 
tivesse dado aulas e conheça alguma coisa por aí… mas o crescimento delas enquanto professoras, a minha visão 
é muito mais privilegiada, porque eu estou todos os dias e eu tenho o prazer de seguir essa evolução. Por isso, eu 
acho que em termos de observação, o peso institucional devia ser também… quer dizer, é muita responsabilidade… 
e aqui a avaliação não é feita de ânimo leve. Estas pessoas, no ano seguinte, vão trabalhar com meninos! A 
professora F., quando fomos à primeira reunião, ela apresentou-me, disse que eu tinha sido aluna da Universidade 
de Aveiro e que era com muito orgulho que tinha alguém que esteve do lado de lá e agora estava do lado de cá… e 
que eu ia perceber, por isso, algumas injustiças… e este papel de supervisor, que é de responsabilidade, é 
fundamental nesta etapa para a vida futura delas. Mas eu acho que a supervisora institucional devia ter mais tempo, 
vir mais vezes observar, embora eu perceba que tem muitas coisas para fazer e que isso não é possível… mas que 
em termos do modelo de supervisão devia ser pensado. Já nas questões mais técnicas, e por exemplo, as reflexões 
que os estagiários fazem são muito a puxar por elas e é muito complicado nós escrevemos aquilo que nós 
sentimos… e se há algumas que até têm facilidade nisso, outras nem tanto e que podem estar a perder por aí… 
acho, por isso, que a questão da observação cuidada do supervisor institucional é muito importante, aliada à do 
cooperante, claro. Em termos de formação inicial, eu acho que os alunos precisam de ter muito mais contacto com a 
escola… O outro grupo de estágio disse-me que quando chegou aqui fez muitas comparações com a sua escola 
primária, de há uns dezoito anos atrás… eu acho que dezoito anos de distancia entre a minha escola como aluninha 
e a minha escola de futura professora é de muito tempo… e talvez a primeira fase de observação e o tempo que 
elas gastam a conhecer a escola outra vez, a sentir a escola outra vez e de outra forma… Se fosse possível estar 



mais tempo nas escolas e terem mais contacto e mesmo conversar com professores que estejam dispostos a isso… 
e estes contarem as suas histórias num ambiente informal… Talvez aqui o contributo das professoras cooperantes 
pudesse ser uma ajuda… e conversar. E eu notei esta importância quando passei para o lado de cá, que havia 
coisas que na minha formação não tinham chegado, também porque a formação inicial é um momento, não é? E 
que apesar das pessoas que nos acompanharam terem disponibilizado tudo, quando cheguei a este colégio eu tinha 
de fazer as coisas… projectos curriculares de turma, planos disto e daquilo, legislação, caracterização do aluno e 
tanta, tanta coisa… e isso podia ser mais desenvolvido na formação inicial. A escola é muito bonita e é muito bom 
estar na sala de aula e ter os alunos que temos e fazer o trabalho que fazemos, mas há tanto trabalho burocrático… 
não é só conhecer a lei, é saber interpretá-la e aplicá-la de acordo com as eventualidades… e eu acho que aí eu 
senti que me falhou isso na formação inicial. Embora tenha tido sorte quando cheguei aqui e todos me ajudaram… 
mas da instituição, a esse nível, vim menos preparada. Processos dos alunos… enfim… essa aprendizagem depois 
sozinho às vezes é solitária… 
 
Inv – Relativamente ao sistema de parcerias entre a Universidade de Aveiro e as diversas escolas, julgamos 
interessante saber se os nossos professores cooperantes conhecem os critérios através dos quais são 
seleccionados… 
 
Sup3 
Ainda há pouco eu disse: porque eu? Julgo que foi por ter um 1.º ano de escolaridade. O ano de escolaridade é um 
factor que se tem em consideração para escolher o cooperante. Eu percebo que a Universidade de Aveiro queira e 
acho que também é bom, a partir do momento em que já há alunos formados e em funções no 1.º CEB, que vá 
recorrendo às pessoas que a instituição formou, porque o modelo é o mesmo. Aqui sentimos diferença: temos 3 
professoras formadas pela Universidade de Aveiro e uma que não… e as diferenças notam-se nas perspectivas… 
não quero dizer que isto não seja enriquecedor, mas nota-se… nós encaramos algumas realidades da escola de 
forma idêntica e depois há uma visão diferente… às vezes é bom. Eu acho isso importante… Se fosse eu a escolher 
os cooperantes pensaria assim, eu chamava aquelas pessoas que eu sei… e outra razão, se a Universidade de 
Aveiro acredita na sua formação como sendo a melhor que consegue disponibilizar, ou pelo menos com essa 
vontade de dar o seu melhor, é natural que mais tarde logo que possam aproveitar o que melhor saiu de lá, é isso 
que vão buscar… e por isso acho natural que as escolhas possam recair sobre ex-alunos… Sei que há outros 
critérios, como ser licenciado… havendo mais, confesso não saber. 
 
Inv – E nesse sentido julga ser uma mais-valia a estabilização do corpo de professores cooperantes? 
 
Sup3 
Claro. Se na escola é importantíssimo estabilizar o corpo docente, eu acho importante os cooperantes constituírem 
uma bolsa estável. Por exemplo, este ano fiquei com a cooperante Sc_1, isto é, os meus núcleos de estágio são os 
delas, trocando entre si. Por acaso não tive muitas oportunidades de falar com ela, quer dizer tirando aquela 
primeira reunião no início do ano, também não tenho ido a mais, por uma questão de ter coisas aqui no colégio… 
mas acho que se, eu continuar a fazer este trabalho, e se a professora Sc_1 também e se formos trocando 
impressões, modos de fazer as coisas, chega uma altura em que eu sei aquilo que devo exigir, sabemos em que 
altura devemos puxar… e sabemos que assim, nós as duas, vamos ajudar a construir aqueles dois grupos em 



estágio e cada pessoa e profissional em particular, embora este não seja um processo acabado. E concebo este 
trabalho feito assim… é importante para o grupo e para nós enquanto professoras e supervisoras, para percebemos 
que há alguém que faz um trabalho exigente como nós e, entre umas e outras cooperantes, vão-se criando 
afinidades… entre umas e outras e entre todas… e se os cooperantes se forem mantendo, o conhecimento que nós 
temos de umas e outras e de seus modos de trabalhar… claro que é importante que haja quem traga novidade, 
claro… mas se o núcleo duro se mantiver em termos de trabalho eu acho que pode ser muito mais coerente, muito 
mais exigente, não em termos de quantidade de trabalho, mas em qualidade… 
 
Inv – E não perspectiva esta estabilização como uma forma e possibilidade para se investir na formação do 
professor cooperante? 
 
Sup3 
Pode ir evoluindo com o tempo… neste momento, precisava de uma formação de base ao nível da Supervisão… 
este é o primeiro ano que estou no papel de supervisora cooperante. Mas, por exemplo, a professora Sc_1 que já 
está em supervisão há muito tempo, se calhar, não precisaria. Então, talvez se se fosse mantendo o corpo de 
cooperantes, nós poderíamos também ir evoluindo nessa formação, diversificando-a… porque o que está a 
acontecer comigo, passa-se com outros cooperantes… o que perspectivava a formação sempre do início, o que 
implicava – de certa maneira – o não-crescimento dos outros cooperantes… seria mais do mesmo, falando 
metaforicamente.  
 
Inv – Já me foi dando pistas nesse sentido de que seria importante disponibilizar formação aos nossos professores 
cooperantes para o exercício desta função, mas em que sentido é que a instituição disponibiliza formação formal ou 
informal para que isto melhor se vá processando… 
 
Sup3 
Há sempre formação informal no trabalho desenvolvido entre mim e a supervisora institucional, e mesmo as outras, 
está sempre disponível… Em termos de formação formal, e relacionando isto com outra pergunta, acho que se tem 
de progredir ainda. Porque estes seminários que as alunas vão e que nós também podemos ir, são temas 
interessantes para elas, mas para mim enquanto professora supervisora, agora há um sobre obesidade infantil… 
ora, isso ajuda-me em quê, em termos de supervisão? Não me ajuda explicitamente e acho que é essa ajuda que 
tem faltado… mas eu acho que falta formação e vou sentindo isso porque não tenho… e como já disse 
anteriormente, vou fazendo muitas perguntas, vou questionando algumas coisas para ir melhorando, mas vou 
fazendo aquilo que acho saber fazer melhor… 
 
Inv – Para terminámos este bloco, gostaríamos de saber se existem vantagens em se ser professor cooperante da 
Universidade de Aveiro… 
 
Sup3 
Há vantagens, sim. Nós até temos um protocolo assinado e está tudo muito bem definido. Mas eu ter dito que sim a 
ter um núcleo de estágio não foi neste sentido… foi no sentido de maior conhecimento, de maior experiência, 
porque também é bom termos experiências noutras áreas… apesar de sentir que apesar de ter pouco para dar, 



também perceber o que estas futuras professoras, e que estão a acabar agora a sua formação inicial, têm de novo 
para me enriquecer e, em certa forma, me actualizar e ensinar também… Portanto, não tanto centrar-me naquilo 
que tenho para dar, mas no que posso aprender…  
 
Inv – Está-se a colocar num nível de crescimento pessoal e profissional constante… 
 
Sup3 
Sim, pessoal e profissional… e depois penso também na minha turma, porque eu estando mais ligada à 
Universidade de Aveiro, eu sei que disponho de muito mais em termos de recursos… tenho mais facilidades em 
termos de ir a exposições, oficinas com os meus alunos… em termos de conhecimento, se precisar de alguém que 
venha cá, de algum tipo de material que nem sempre está disponível nas escolas, eu sei que tenho essa mais-
valia… pensando no bom que esta cooperação também significa para os meus alunos, e para a sua formação, acho 
que é importante. 
 
Inv – Para terminamos, e talvez sintetizando tudo aquilo que por aqui fomos conversando, e tendo como convicção 
de que o leque de competências dos professores depende, em larga medida, da sua formação inicial, e começando 
pela base, quais julga serem os saberes que, no final do 1.º CEB, os meninos têm de ter adquiridos… 
 
Sup3 
É óbvio que esta visão é minha. Acho importante saber pensar, acho mesmo muito importante. Neste momento 
somos bombardeados com tanta informação e tanta coisa que para fazermos as nossas escolhas, temos de saber 
pensar. Temos o caso da publicidade e todo o conjunto de variáveis que por detrás dela se escondem e que temos 
de considerar… e acho que é importante que os alunos saibam pensar, sozinhos… tomar as suas decisões e 
assumi-las. Assumir pelo lado positivo e negativo e assumirem os erros… Outro saber importante é aceitar a opinião 
dos outros e perceber que há outras opiniões e que há pessoas que acreditam em coisas diferentes de nós e 
perceber que isso também pode trazer-nos coisas boas, enriquecendo-nos. A capacidade de resolver problemas, 
conflitos entre eles, problemas do dia-a-dia desde os mais simples como calcular o espaço disponível para colocar 
os materiais, o repartir de uma bolacha entre amigos até chegarmos ao nível do raciocínio matemático e resolver 
aquelas situações mais abstractas que lhes são colocadas… Em termos de ler e escrever é muitíssimo importante… 
de interpretação também… e é muito importante que eles leiam, leiam, leiam… lá está, tudo a direccionar-nos para 
a questão do pensar e assim tomar-se as opções julgadas mais adequadas e assumir. E isto será, na minha 
opinião, a base de tudo, de todas as outras aprendizagens mais específicas e relacionadas com as áreas 
curriculares… AH! E que saibam colocar questões, perceber porque estão a colocar aquela questão naquela altura 
e esperar o momento certo e saber pensar sobre aquilo que estão a perguntar… não fazer aquelas perguntas à toa, 
só por querer participar, mas saber porque estou a perguntar…E eu estando aqui eu vou vendo a evolução dos 
meus alunos… 
 
Inv – E nesse sentido quais é que são as competências de um professor para desenvolver esses saberes que 
enunciou como importantes? 
 
Sup3 



Eu aí acho que há coisas que já são nossas. Por exemplo, com o outro grupo notava-se que um dos elementos 
tinha uma competência já bem desenvolvida de gestão e observação da classe como um todo… As colegas às 
vezes ficavam um pouco sentidas, na medida em que se perguntavam do facto da colega conseguir fazer aquilo tão 
bem, e elas ainda não. E eu sempre fui dizendo que ela já conseguia fazer isso, porque era dela, porque tem a ver 
com outras experiências dela, porque tem a ver com a vivência dela… é um crescimento dela fora daqui, mas em 
paralelo com este, a par… e, por isso, as outras formandas só tinham de crescer também aí… há coisas que acho 
que são muito nossas e coisas que, obviamente, podem ir sendo treinadas, aprofundadas… e aí é importante os 
futuros professores virem mais tempo para a escola antes do seu estágio final… e os professores têm de ter 
desenvolvidas competências de atenção, de mediação na resolução de conflitos e problemas, de domínio da língua 
e outros saberes-base em História, Geografia… e não só ler, ler e ler teorias, pois nós trabalhamos com crianças em 
contextos variados… haver uma dose entre as competências teóricas e as mais práticas, uma interrelação. Depois, 
há aqueles conceitos que devemos trabalhar com os meninos… de justiça, de liberdade e que não são o mesmo 
para todos. Temos de, na nossa sala, assumir os critérios de justiça, de liberdade… e isto não está escrito em livros 
e eu acho que se os professores em formação forem disto consciencializados e do que é a escola e seus desafios e 
problemas hoje e não há dez, vinte anos atrás, eles vão ficar mais atentos. São coisas pequeninas e que, talvez, 
não estejam tão relacionadas com competências globais, mas mais específicas… e às vezes coisas que ficam 
perdidas… às vezes, até sabemos que temos de ir investigar e onde o fazer de forma credível e até conhecemos 
recursos e conhecemos algumas práticas e sabemos a postura que devíamos ter, mas às vezes ficamos perdidos 
nestas coisas pequeninas e que são muito importantes para que o todo funcione… isto também é aprender, senão 
qual seria o nosso papel nisto tudo? 
 
Inv – Que papel tem o papel supervisivo em si para a elaboração de uma estratégia que responda melhor aos 
desafios da escola actual… 
 
Sup3 
Eu acho que em termos de formação de base e daquilo que é conhecimento teórico, eu acho que os formandos têm 
muito e são muito informados e sabem ir à procura e a que fontes ir… mas depois acho que falta um pouco mais 
de”terreno” onde reflectir sobre isso tudo – uma prática. E isso elas também vão aprendendo no estágio, claro… só 
que, desta forma, têm de aprender tanto num ano! E a exigência é tão grande que, em certo momento, os 
formandos não dão mais de si, porque muitas vezes já deram tudo e não conseguem mais ou melhor… e talvez se 
tivessem a possibilidade de estar na escola mais tempo, principalmente na parte da escola que não é a escola 
bonita de que já falamos… porque ter de assumir que um aluno precisa de um plano individual ou de recuperação é 
complicado… e depois saber passar para o papel a vida, a história de vida da criança é também muito complicado… 
eu senti isso… e se isto fosse tido em atenção na formação inicial e eles pudessem estar mais tempo na escola que 
não é tão bonita, ajudava a crescer um pouco nesse aspecto, um crescimento mais acompanhado, para que depois 
esse crescer não fosse solitário como o é, tantas vezes… em qualquer escola há, obvio, outros colegas que vão 
ajudando, mas ser um professor acabadinho de chegar a uma escola com outros professores que já lá estão a 
algum tempo, não deve ser muito fácil… eu não sei de experiência própria, mas sei de algumas histórias… e se os 
formandos estivessem mais preparados a esse nível, o choque não seria tão grande… Porque em termos de 
conhecimentos teóricos estão bem preparados, julgo… 



Depois gostava de salientar as disciplinas de Didáctica… talvez por aí se conseguisse uma ligação à escola mais 
cedo… por exemplo, quando trabalhamos a adição com o outro núcleo de estágio, eu percebi depois que elas não 
concordavam com a minha ideia e que é aquilo que eu faço… sempre lhes disse para estarem à vontade para me 
questionarem… mas só percebi quando li as reflexões já no final… quer dizer, elas iam entregando as reflexões, 
mas só as li todas no fim… depois de ter passado a altura para ter falado disso… é que percebi que elas não 
estavam muito à vontade com aquilo que eu disse… mas não me questionaram… entretanto falamos sobre isso… e 
eu acho que elas também não foram procurar outra maneira… porque ler-se um livro apenas, não é assim tão 
linear… também percebo que este contacto muito prematuro com a escola seja complicado… mas talvez as 
disciplinas de Didáctica fossem uma boa maneira de iniciar esse contacto… por exemplo, as questões dos métodos 
de leitura/escrita… não é num semestre que conseguimos ajudar a perceber um método, até mesmo porque os 
grupos trocam… uns aprendem a iniciar, e mesmo assim… há coisas importantes que se perdem… talvez as 
Didácticas aqui tenham algo a dizer… porque no estágio eu sinto que os formandos querem compreender tanto, 
agarrar tudo aquilo que digo… e isto se fosse feito mais cedo, esta infusão na prática, talvez tivesse outros efeitos…  
 
Inv – Mais uma vez, muito obrigada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*Transcrição Entrevista Professora Si_1* 
 
A entrevista realizou-se no espaço UTIS, no Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa, local onde a 
investigadora e a supervisora institucional trabalham. Começámos por volta das 10h.  
 
Inv – Em primeiro lugar, obrigada. 
 
Si_1 
De nada. 
 
Inv – O objectivo principal desta entrevistas é para que possamos compreender melhor e aprofundar as questões 
que orientam o estudo de investigação, como sejam as competências dos professores, e perceber de que modo a 
formação inicial, nomeadamente a Prática Pedagógica, pode ir ao encontro, quer dizer, despoletar e desenvolver 
essas competências nos alunos futuros professores e, portanto, como é que os processos supervisivos podem ser 
organizados em função dessas mesmas competências. 
O grande objectivo deste estudo é aprofundar o conhecimento acerca dos sistemas de formação e dos perfis de 
profissionalidade dos professores do 1.º CEB que, neste momento, sendo monodocentes, têm um perfil de 
competências mais específico, por confronto com os saberes básicos dos alunos, das competências dos 
professores e a formação inicial destes. 
A informação recolhida nesta entrevista é confidencial… 
Tem alguma pergunta/dúvida que pretenda esclarecer? 
 
Si_1 
Não, não. 
 
Inv – Começaríamos, assim, pelos dados pessoais e profissionais. 

Esclarece-se o que se entende por dados profissionais (formação académica, percurso profissional, 

experiência na formação de professores do 1.º CEB…) 

 
Si_1 
Tenho 38 anos.  
A minha formação inicial… ora, eu terminei o meu curso há quinze anos…  
Licenciei-me em ensino de português e francês para o 2º ciclo do ensino básico na Escola Superior de Educação de 
Faro, o que significa que fiquei também habilitada a trabalhar no 1º ciclo do ensino básico. 
Depois de terminar o curso, em 1992, estive numa fase inicial a dar aulas de Português/Francês ao 2º e 3º CEB (1 
ano).  
No ano seguinte fui trabalhar para o Instituto de Estudos da Criança, na Universidade do Minho, onde estive ligada à 
formação de educadores e de professores do 1º ciclo, no âmbito da educação especial, ligada especificamente à 
área das adaptações curriculares para crianças com necessidades educativas especiais e aos problemas de 
comportamento.  
Nesse mesmo período de tempo, eu própria fiz o curso de especialização na área de educação especial.  



Seguidamente fiz o Mestrado em Desenvolvimento Curricular, também na Universidade do Minho.  
No ano lectivo de 1998/1999 saí da Universidade do Minho e vim viver para Aveiro por questões que se prendem 
com a minha vida familiar e pessoal.  
Quando vim para Aveiro concorri para o 1º ciclo do ensino básico e fiquei então a trabalhar neste nível de ensino, 
embora por um período de curta duração (1 ano e 5 meses).  
Em Fevereiro de 2000 entrei no Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa como Assistente, após ter sido 
seleccionada em concurso. A partir dai fiquei ligada à formação inicial de professores para o 1º ciclo e, numa fase 
inicial, também aos complementos de formação.  
Até 2002/2003 estive ligada às disciplinas de Tecnologia Educativa, Didáctica da Língua Portuguesa e Teoria e 
Prática Curricular.  
Quanto à supervisão da Prática Pedagógica, foi no ano lectivo de 2000/2001 que tive a minha primeira experiência à 
luz deste modelo conceptual e organizacional que orienta a prática pedagógica na licenciatura em Ensino Básico - 
1º ciclo desta Universidade.  
Entre os anos lectivos de 2003/2004 e 2004/2005 estive dispensada de serviço docente no âmbito do meu 
doutoramento.  
Em 2005/2006 interrompi a dispensa, tendo retomado nesse ano a supervisão da prática pedagógica e a Teoria e 
Prática Curricular.  
Neste momento (2006/2007) encontro-me novamente dispensada para concluir o meu projecto doutoramento. 
 
 
Inv – Daquilo que temos vindo a estudar e aprofundar, nós podemos enquadrar a formação inicial de professores 
deste ciclo de ensino, na Universidade de Aveiro, naquilo a que alguns autores chamam “as novas tendências da 
formação” e que caracterizam como tendo em consideração o global, a flexibilidade, a articulação sistémica, a 
complexidade, a contextualização… 
Gostaria de saber se, de certa forma, os processos supervisivos reflectem estas tendências, nomeadamente a 
contextualização, a articulação sistémica, a globalidade e a mutação, a flexibilidade… 
 
Si_1 
E se calhar eu também falaria na totalidade e na transformação…  
Sim, o processo supervisivo reflecte estas tendências… Eu iria falar mais disto tendo em consideração o contexto 
da Prática Pedagógica… 
Acho que reflecte essas tendências, do meu ponto de vista, quer ao nível conceptual da própria disciplina, ou seja, 
os princípios que sustentam, do ponto de vista teórico, a disciplina, quer depois ao nível da organização e das 
estratégias de acção que, de certa forma, dão corpo a esses princípios teóricos da dimensão conceptual.  
Acho que há uma perfeita articulação entre aquilo que se preconiza sob o ponto de vista conceptual e a forma como 
se procura implementar isso na prática. 
Esses princípios que a Inv referiu, eu pessoalmente tenho alguma dificuldade em olhar para eles de forma 
fragmentada e ver ou dizer onde está a fronteira entre eles, e dizer onde começa ou termina um e começa ou 
termina outro.  



Acho que eles têm de ser vistos de forma integrada, de forma articulada e eu acho que a complexidade está, 
precisamente, aí, não é? Na forma como eles interagem uns com os outros e a influencia que isso tem para o 
desenvolvimento do formando.  
Agora, mais concretamente na disciplina de Prática Pedagógica, e começando pela questão da totalidade, para mim 
há um aspecto fundamental nesta disciplina, é que o formando não é perspectivado, apenas, como uma pessoa que 
está em desenvolvimento do ponto de vista profissional (neste caso pré-profissional). Ele é olhado na sua totalidade. 
Portanto, isto significa que ele é visto como alguém que do ponto de vista pré-profissional está em desenvolvimento, 
mas para além disso, é também é visto como uma pessoa em desenvolvimento. Portanto, é uma pessoa que tem 
sentimentos, que tem emoções, que tem uma história de vida e que, naquele momento preciso em que está a fazer 
a disciplina de Prática Pedagógica, tem uma determinada circunstância de vida. E estas dimensões e aspectos que 
têm a ver com a vida pessoal vão, depois, também influenciar a questão da dimensão profissional. No contexto 
desta disciplina, o próprio formando é visto como pessoa completa que tem várias dimensões e que essas próprias 
dimensões influenciam-se e vão depois também influenciar aquilo que ele é como professor. Portanto, o seu 
desenvolvimento enquanto professor está muito ligado ao seu desenvolvimento enquanto pessoa, como um todo, e 
por isso é que esta vertente afectiva da formação é também valorizada, porque ela tem implicações no próprio 
trabalho do professor.  
Por outro lado, e articulando com os princípios que estamos a ver, no contexto desta disciplina, a formação de 
futuros professores é também sustentada por uma abordagem crítico-reflexiva e essa abordagem é uma abordagem 
que tem em vista o desenvolvimento profissional, mas também pessoal do próprio professor e é uma abordagem 
que procura esse desenvolvimento de forma situada.  
Os próprios contextos, onde esse desenvolvimento se processa, são considerados extremamente importantes. Não 
só os contextos, como todas as situações que emergem dos próprios contextos, como potenciais factores de 
desenvolvimento global dos próprios formandos.  
E aqui, entramos um bocadinho mais nas questões da contextualização que nesta disciplina, também de acordo 
com os princípios da abordagem ecológica, onde se reconhece a importância que o contexto e o seu carácter 
dinâmico podem ter no próprio desenvolvimento do indivíduo, e no impacto que isso pode ter em termos do 
desenvolvimento pessoal e profissional dos professores; esse carácter de contextualização é também muito 
valorizado, e é por isso que há preocupação de se proporcionar oportunidades para que o professor possa 
experienciar e possa desenvolver as suas experiências de prática em contextos diversificados e é por isso que não 
é por acaso que eles mudam de contexto em cada semestre. Há a preocupação de que todos passem por um 1.º 
ano de escolaridade e por um 3.º ou 4.º ano de escolaridade e aí já remete para uma variável cujo objectivo é criar 
oportunidades para que eles desenvolvam competências profissionais que lhes permitam trabalhar com crianças 
que têm níveis de desenvolvimento (cognitivo e afectivo) diferenciado, crianças que têm histórias de vida diferentes, 
culturas diferentes, mas também trabalhar com conteúdos curriculares com níveis de profundidade e complexidade 
diferentes.  
E portanto isto leva a que, de um semestre para outro, mudem de turma. Mas eles não mudam só de turma!  
Eles mudam de sala de aula, eles mudam de escola, eles mudam de supervisor cooperante, eles mudam de 
comunidade educativa e também de agrupamento!  
Porque sempre que é possível, não quer dizer que pontualmente isto não aconteça, mas nós (organização da 
Prática Pedagógica) temos a preocupação, aliás quando nós escolhemos as escolas e os professores cooperantes, 
porque estas dimensões estão juntas, procurar dentro do possível encontrar também agrupamentos diferentes, 



porque depois cada agrupamento tem a sua dinâmica e isso também pode ser uma mais valia para a formação do 
próprio professor.  
Portanto, sempre que é possível temos a preocupação que, de um semestre para o outro, eles mudem também de 
agrupamento.  
Também há a preocupação de se num semestre estão numa escola de centro urbano, que no segundo semestre 
fiquem num contexto de periferia e, portanto, semi-urbano ou mesmo rural, porque as características das escolas 
são completamente diferentes e, portanto, em termos de intervenção obviamente que as estratégias terão de ser 
diferentes, não é?  
E é aqui que os processos supervisivos ocupam um papel também fundamental: ajudar o aluno futuro professor a 
consciencializar-se disso e a perceber que em função dos próprios contextos, aquilo que tem de mobilizar para dar 
resposta com qualidade e garantir que todos os meninos aprendam é diferente, de acordo com as especificidade de 
cada contexto.  
E esta perspectiva ecológica, esta diversidade de contextos é para nós importante, pois o facto deles poderem 
confrontar contextos diferentes, meninos com características diferentes, formas de acção e intervenção diferentes é 
muito mais enriquecedor, quer dos seus quadros de referência e muito mais estimulante ao nível dos seus 
processos reflexivos…  
O ter diferentes caminhos para seguir, e sobretudo sendo esse processo é acompanhado através da Supervisão, 
estimulando a reflexão crítico-reflexiva, esses processos reflexivos são muito mais estimulados e com base nessa 
confrontação, eles próprios poderem encontrar o seu caminho.  
E, portanto, a sua forma pessoal de ser professor, de definir o seu estilo pessoal de exercer a profissão. 
Depois ainda relativamente à questão da contextualização, nós procuramos enquadrar o desenvolvimento pessoal e 
pré-profissional do formando num quadro muito mais vasto, significa que os processos supervisivos não se 
restringem àquilo que se passa em sala de aula.  
É muito mais vasto e o que vai interferir no seu desenvolvimento é muito mais vasto do que isso e é por isso que no 
contexto desta disciplina de Prática Pedagógica, eles não praticam só nos contextos sala de aula, escola, 
comunidade educativa.  
Ainda dentro desse contexto, e isso depende do professor cooperante e do agrupamento, procura-se que os 
formandos tenham a oportunidade de participar em reuniões de pais, de agrupamento, conselho de docentes, ou 
outras iniciativas do agrupamento porque hoje as próprias funções do professor e os papéis que eles são chamados 
a desempenhar vão muito para além daquilo que se passa dentro da sua sala de aula e é importante que ao nível 
da formação o professor possa ter acesso a um conjunto de experiências o mais diversificadas possível.  
Depois há outros contextos a considerar: os seminários que eles têm aqui, no contexto da disciplina; alguns 
seminários derivam de lacunas que nós verificamos e vamos identificando pelo processo supervisivo e aspectos que 
deveriam estar mais trabalhados ou, às vezes, não são trabalhados porque não é possível trabalhar tudo nos três 
anos prévios que antecedem a Prática Pedagógica; outros seminários vão ao encontro do projecto da Prática 
Pedagógica.  
Para além destes seminários eles têm oportunidade de ir a outros seminários organizados por outras entidades 
exteriores à escola, por exemplo, lembro-me, sei lá, aqui há dois anos um seminário sobre dislexia que 
considerámos importante e os alunos foram; o ano passado a proposta no âmbito da Matemática, houve um dia 
inteiro com seminários com pessoas vindas de outras instituições e nós consideramos que esses momentos 
também são importantes, porque lhes dá outras perspectivas, conhecem outras pessoas, é também uma forma de 



alargar os seus horizontes e depois há outros contextos supervisivos com a supervisora cooperante, com a 
supervisora institucional e todos estes contextos, que no fundo são subsistemas, são importantes porque vão 
influenciar o desenvolvimento do aluno, do formando.  
Depois há um outro nível que eu também considero importante e que tem influência no próprio desenvolvimento do 
formando que é o facto deles passarem por diferentes contextos, e nesses vários contextos, assumem papéis 
diferenciados, desenvolvem actividades, estabelecem interacções interpessoais… só que os contextos não são ilhas 
isoladas, não é?  
Os contextos interagem entre si.  
Aquilo que se passa na reunião de Supervisão connosco, se calhar, tem impacto depois, em termos das futuras 
práticas; o que se passa dentro da sala de aula também vai influenciar aquilo que se fala nas reuniões de 
Supervisão; aquilo que eles aprendem em Seminário, se calhar, vai influenciar as práticas deles em termos de sala 
de aula.  
São, pois, vários contextos que não estão isolados e que por si só são importantes para o desenvolvimento, mas 
depois as interacções que se estabelecem entre eles, o impacto que isso tem, a transformação que isso às vezes 
provoca nos outros contextos, também vai influenciar o próprio desenvolvimento pessoal e profissional do formando; 
por outro lado, procura-se passar de perspectivas mais tradicionais e individualistas do próprio desenvolvimento, até 
porque este desenvolvimento não se processa isoladamente, porque nesses vários contextos eles têm possibilidade 
de aprender e de se enriquecer com outros e começa logo pelo facto dos formandos não estarem sozinhos em sala 
de aula: estão em grupos de três/quatro elementos, depois têm a supervisora cooperante, têm os meninos, têm a 
supervisora institucional.  
Portanto, há um conjunto de pessoas que vão também contribuir para esse desenvolvimento.  
E aqui os processos supervisivos ocupam um papel importante porque compete ao processo supervisivo, no fundo, 
monitorizar de uma forma continuada todo o processo, para que nós possamos ir recolhendo informações, para com 
base nessas informações podermos decidir qual é o melhor caminho e qual é a melhor estratégia para dar 
resposta… porque a forma como se lida com cada formando, com cada grupo ou com cada núcleo pressupondo 
aqui o grupo e seus professores cooperantes, o contexto onde eles estão… é diferente. Isto depois interfere… há 
outras questões que interferem.  
Por exemplo, a experiência do supervisor cooperante, a formação do professor cooperante… isso leva a que as 
respostas sejam diferenciadas, não é?  
Por exemplo, às vezes reunimos com mais regularidade com alguns supervisores, muitas vezes a pedido deles ou 
por nossa sugestão, sobretudo quando estão pela primeira vez a exercer as funções de supervisão, e com outros 
supervisores, principalmente os que já têm mais experiência, os encontros se calhar são menos regulares.  
Depende muito das situações.  
As várias variáveis que nós temos de ter em conta… e depois o próprio processo vai evoluindo, e em função do 
próprio desenvolvimento do processo, nós também vamos ajustando as estratégias.  
As estratégias não podem ser iguais para todos e nem podem ser muito definidas a priori… porque em função 
daquilo que vai acontecer, das leituras que nós vamos fazendo, nós vamos procurando melhorar…  
E isso passa-se também nos contextos de sala de aula.  
São muitas variáveis que estão aqui em jogo, em interacção e… desse ponto de vista, a supervisão é importante, 
porque é precisamente a partir da análise do que nós fazemos através de uma abordagem crítico-reflexiva daquilo 
que acontece na sala de aula ou noutros contextos, que nós procuramos desenvolver essa consciencialização 



daquilo que é necessário mudar, o que está bem e porquê… e tudo isso depois tem implicações a nível do 
desenvolvimento pessoal e profissional.  
É como se a Prática Pedagógica fosse um sistema com vários subsistemas e cada subsistema com outros 
subsistemas… e que não estão isolados.  
Toda esta contextualização, totalidade, interacção que se estabelece… atribui bastante complexidade ao próprio 
processo supervisivo.  
Isto, claro, tendo em conta uma coisa que é fundamental que é, nesse processo de desenvolvimento pessoal e 
profissional, conduzir à tal mutação, transformabilidade do formando, quer ao nível das suas concepções, quer ao 
nível das suas atitudes, quer ao nível das suas práticas, mas acreditando que esse processo de transformação 
conduza também a um processo de transformação dos contextos de intervenção, ao nível de sala de aula… e por 
isso mesmo, por essa via, contribuir também para que na sua sala de aula as suas práticas sejam cada vez com 
mais qualidade, para que seja capaz de cumprir a sua função social: garantir que todos os meninos aprendam 
aquilo que têm de aprender para que possam prosseguir os seus estudos e para que possam desempenhar o seu 
papel na sociedade. E não só!  
Também para exercer o seu papel enquanto cidadão responsável na sociedade e contribuir para a tal transformação 
daquilo que o rodeia, no contexto mais próximo… e mais vasto 
 
Inv – Uma resposta muito esclarecedora do seu ponto de vista, professora… 
 
Si_1 
Estas tendências estão todas integradas e é-me difícil pensá-las isoladamente… 
 
Inv – Isso dos agrupamentos, por acaso, não tinha noção, não sabia… 
 
Si_1 
É… não quer dizer que aconteça sempre…  
Mas sempre que é possível nós procuramos que os agrupamentos mudem também, de semestre para semestre. 
 
Inv – De certa forma, já foi respondendo, dando algumas pistas para a questão que lhe vou colocar: como é que é 
organizado este processo? Processo supervisivo. Reuniões, se os cooperantes intervêm nesta organização… 
 
Si_1 
Ah! Quando está a falar do processo supervisivo é apenas ao nível da Prática Pedagógica… 
 
Inv – Sim, ao nível da Prática Pedagógica… 
 
Si_1 
Como é que é organizado este processo supervisivo? Portanto…  
Este processo é organizado de várias formas.  
Primeiro, há várias dimensões, não é?  



Por exemplo, os cooperantes que nós temos… quer dizer, nós também temos vindo a alterar as estratégias em 
função das informações que vamos recolhendo.  
Nós (as supervisoras institucionais), no final do ano lectivo, reunimo-nos e fazemos uma reflexão sobre como 
decorreu o processo, não é?  
O objectivo é sempre melhorar o que é necessário, manter o que está bem… e portanto passa muito pelas reuniões 
que vamos fazendo entre nós com carácter regular.  
Fazemos também reuniões gerais com todas as supervisoras cooperantes para falar sobre aspectos gerais da 
Prática Pedagógica no início do ano.  
Esta primeira reunião é importante porque, praticamente todos os anos, temos tido cooperantes novas e, portanto, 
isto implica que os processos tenham de ser explicados, ou seja, qual é o quadro conceptual e do ponto de vista 
organizacional como se operacionaliza.  
Depois fazemos também reuniões ao longo do ano com as cooperantes porque é preciso falar das questões da 
avaliação, e temos de acalmar sobretudo aquelas supervisoras que são novas, porque ainda estão a iniciar o seu 
processo e são muitas variáveis em jogo e, portanto, é preciso explicar isso… para ouvi-las… no caso de terem 
dúvidas. 
Depois temos também as reuniões de supervisão que as cooperantes têm com o seu grupo de formandos, e as 
reuniões de supervisão que aqui, na instituição, nós temos com os formandos.  
Não quer isto dizer que não possam surgir reuniões entre supervisora cooperante e supervisora institucional com o 
grupo.  
Depois há também as reuniões de supervisão que nós temos com os grupos de supervisores cooperantes… e 
portanto há diferentes níveis na gestão desse processo, em função do grupo de supervisores, em função das 
necessidades que o próprio supervisor manifesta ao longo do processo…  
 
Inv – A ideia que eu também tenho é que, por exemplo, a Prática Pedagógica tem geralmente um tema-projecto… 
Um tema orientador e outras orientações mais, como as questões da avaliação dos formandos… Até que ponto o 
supervisor cooperante é tido em consideração para essa organização, para esse planeamento da Disciplina. Estas 
orientações são, essencialmente, delineadas pela Instituição ou, se pelo contrário, há negociação, consideração 
também por aquilo que os professores cooperantes pensam… 
 
Si_1 
Ao nível da Prática Pedagógica, uma das coisas centrais é que trabalhamos com um tema que orienta as questões 
da Prática Pedagógica.  
Isto porquê?  
Os formandos, na disciplina de Prática Pedagógica, um dos aspectos que era importante trabalhar (e que sempre foi 
trabalhado) era desenvolverem pequenos projectos educativos com os meninos.  
Isto sempre aconteceu.  
E depois, no final do ano, há o encerramento da Prática Pedagógica onde cada grupo traz aquilo que de melhor fez 
e que é representativo dos projectos que foram desenvolvidos com os meninos…  
Entretanto, nós pensámos que talvez fosse interessante, para dar outra visibilidade a estes projectos, pensar num 
tema que fosse estruturante e que, de certa forma, depois na semana de Encerramento da Prática Pedagógica, 



houvesse uma certa coesão… e, portanto, se conseguisse perceber e fazer uma leitura global daquilo que ali 
estava.  
Por outro lado, e isto surgiu associado a outra questão, que é: o processo supervisivo tem de ser regulado e pode 
ser regulado de duas formas.  
Uma delas tem a ver com o questionário que nós geralmente fazemos no final do ano lectivo aos alunos para tentar 
perceber o que é que ao nível da Prática Pedagógica está bem, o que é que pode melhorar.  
E numa das questões que se prende com as várias dimensões da formação (científica, pedagógico-didáctica, 
pessoal, cultural …) que dimensão pessoal e cultural que era aquela que, pelo menos até ao momento, os 
formandos nos davam indicadores de que sentiam de que essa dimensão, face às outras… sentiam ser menos 
trabalhada na sua formação…  
Nós pensámos que, se calhar, o projecto da Prática Pedagógica poderia surgir como uma oportunidade de dar 
resposta a essa necessidade que tínhamos detectado.  
Por isso, o projecto tem várias finalidades.  
Não é só a questão da visibilidade da Semana de Encerramento.  
Nós pensámos que este projecto seria desenvolvido de acordo com a metodologia de projecto, uma vez que o 
formando também tem de a desenvolver na escola e, nesse sentido, nós temos de proporcionar formação nesse 
sentido.  
Por outro lado, com o projecto, procuramos desenvolver estratégias de formação idênticas àquelas que os 
formandos depois têm que desenvolver com os seus meninos.  
Então, surgiu o projecto da Prática Pedagógica. Como surgiu o tema?  
Começamos a desenvolver um projecto, na altura… e penso que foi essa a fase que a Inv apanhou, o arquitecto P. 
(2003/04), estava com um projecto em mãos e cujas ideias achámos bastante interessantes…  
Então na altura achámos que, se calhar, essa seria uma estratégia interessante.  
A partir daí, o grande tema estruturador tem sido as questões do desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento 
de competências de cidadania…  
Todos os anos, e no início do ano lectivo, nós pensamos como dentro desse contexto mais abrangente, como é que 
podemos tratar essas temáticas, naquele ano da Inv e não sei se o seguinte foram questões mais específicas 
ligadas à cidade, não é?  
E a questão cultural, artística, ambiental da própria cidade…  
No ano passado, ainda nessa perspectiva, mas porque foi o ano internacional dos desertos e da desertificação e 
porque… e outra coisa que procuramos ter em conta nos projectos é que as temáticas sejam actuais e sejam 
emergentes do próprio contexto social.  
E quando nós vivemos um período de grandes incêndios e fogos florestais aqui bem perto… se fosse outra 
realidade, se calhar a temática teria sido diferente… mas como foi um acontecimento real, que levanta 
preocupações e associando a questão da seca, que também tínhamos acabado de viver esse problema no Verão, 
associado à questão de ser o ano internacional dos desertos e desertificação, associamos essas três temáticas 
dentro do contexto da sustentabilidade, discutindo com os alunos, ouvindo as sugestões que eles teriam, o que as 
cooperantes também queriam e tinham a dizer sobre isso… e depois fomos procurando desenvolver o projecto.  
Por acaso, o projecto do ano passado foi interessante porque na reunião final que nós tivemos com as supervisoras 
cooperantes, porque todos os anos no final também há uma reunião geral dos supervisores cooperantes para 
fazermos em conjunto a avaliação daquilo que foi feito, portanto, a regulação do processo é feita, não só por nós, 



pelas informações que vamos recolhendo, daquilo que os alunos dizem, mas também daquilo que os cooperantes 
nos dizem… e, algumas cooperantes, particularmente alguns representantes dos conselhos executivos que o ano 
passado vieram à reunião, e houve particularmente uma que disse que o projecto da Prática Pedagógica tinha sido 
muito interessante, porque como estavam a trabalhar a Agenda 21, a própria temática do projecto permitiu criar 
dinâmicas na escola e Agrupamento diferentes.  
E, portanto, como é que a Prática – e aqui está a questão da mutação dos contextos – … como é que a própria 
disciplina da Prática Pedagógica, através de determinadas iniciativas e actividades, pode ir muito mais longe do que 
aquilo que é esperado no contexto da Prática Pedagógica. 
Mas o projecto da Prática Pedagógica surge também como uma das estratégias que nós utilizamos para dar 
resposta a esse desenvolvimento pessoal e profissional e cultural e social…  
Se calhar, em alguns aspectos a Instituição levanta as questões, mas estando sempre aberta às sugestões dos 
alunos e dos supervisores cooperantes.  
Agora, em termos de sala de aula, também é importante – e nós falamos sobre isso com os formandos – (procuram 
em função do projecto… as coisas que emergem…) que é importante terem em conta o contexto de cada sala de 
aula, de cada realidade… e há que articular com os projectos curriculares e de turma…  
 
Inv – Mas, no fundo, podemos dizer que esta organização do processo supervisivo pode perspectivar-se segundo 
uma dimensão mais instituída, igual para todos, bem definida (por exemplo, as questões da avaliação…); e uma 
dimensão mais instituinte… Estou a utilizar os termos caracterizadores do currículo… de se ir fazendo consoante as 
próprias emergências… 
 
Si_1 
Claro!  
Há um conjunto de pressupostos, há um conjunto de princípios e de procedimentos que são definidos à priori e que, 
supostamente, serão iguais para todos.  
Tal como o projecto da Prática Pedagógica, todos têm de desenvolver os seus pequenos projectos na sala de aula, 
há uma temática que funciona como eixo estruturador, mas a Inv certamente percebeu isso no seu ano… é um eixo 
mas é muito aberto… e isso dá-nos precisamente para quê?  
Dá possibilidade de fazer essa contextualização… porque, aliás, do ponto de vista curricular e de acordo com 
perspectivas actuais nós sabemos que, e tendo em conta essa dimensão instituinte, uma das funções do professor 
é, se por um lado, tem de garantir que os seus meninos consigam ter acesso a um certo currículo nacional 
instituído… a garantia desse sucesso passa também pela capacidade do próprio professor ser capaz de 
contextualizar não só o instituído a nível nacional e, por outro lado, aquilo que vem da realidade emergente, as 
aprendizagens…  
Depois há um conjunto de procedimentos, assim como critérios de avaliação, os seminários, … portanto, um 
conjunto de estratégias do processo supervisivo que são definidas a priori, em função também das conversas que 
vamos tendo, não se define tudo no princípio, algumas vão emergindo do próprio contexto e depois tem de haver 
adaptação, tem de haver contextualização para as realidades de cada um…  
Isso não significa que nós façamos tudo diferente, é por isso que nos reunimos regularmente para evitar 
discrepâncias naquilo que é considerado fundamental para todos…  
 



Inv – E qual é neste processo a função de um supervisor institucional e de um supervisor cooperante? 
 
Si_1 
Sim…  
Pois, não têm as mesmas funções e a lógica será de complementaridade e, como tal, ligeiramente, diferenciada. 
Supostamente deverão ter funções diferentes e, se calhar, vou começar pelo supervisor cooperante… 
No caso do supervisor cooperante, uma das suas principais funções é precisamente apoiar o formando, 
nomeadamente do ponto de vista pedagógico-didáctico, partindo do pressuposto que o professor cooperante é 
aquele que está na sala de aula e que, à partida, será o especialista nessa área.  
Portanto, em princípio, será o supervisor cooperante que irá guiar o aluno futuro professor, quer nas decisões que 
ele vai tomar, ao nível da planificação, como a deve elaborar, quais são as estratégias mais adequadas… este é um 
processo que se espera que o formando vá assumindo, progressivamente, a sua autonomia, a sua 
responsabilidade…  
Numa fase inicial, se calhar é o cooperante que toma certas decisões… e depois talvez se passe por um processo 
de planificação partilhada e, supostamente, numa fase final espera-se que o próprio formando tenha capacidade 
para ele mesmo tomar as suas decisões.  
Não quer dizer, que tudo seja assim… todos são diferentes… Mas supostamente, supostamente deveria ser 
assim…  
Depois há outro aspecto que eu acho importante: eu considero que o professor cooperante é uma peça-chave neste 
processo…  
E outra dimensão que eu acho importante, outra função, é também ajudar o aluno futuro professor a analisar e 
reflectir, mais reflexão a quente… sobre as suas acções e implicações…  
Não quer dizer que todos sejam assim e façam assim.  
Temos supervisores cooperantes que ultrapassam essa perspectiva.  
Há outros que se calhar não… Tudo isto depende do próprio cooperante, da sua maneira de ser, da sua experiência 
como cooperante …  
Então, as suas funções relacionam-se mais com o apoio pedagógico-didáctico, ajuda em termos de gestão de sala 
de aula, … isto também não quer dizer que ele não esteja aberto às sugestões que os formandos possam 
apresentar… e isso também depende da flexibilidade de cada supervisor cooperante. Essencialmente é isso… 
retomando a reflexão a quente que, se calhar, se relaciona com uma reflexão mais emocional, e depois um outro 
nível, talvez mais da responsabilidade do supervisor institucional, o que não quer dizer que o cooperante não possa 
fazer, será precisamente de desenvolver essas competências crítico-reflexivas, a partir da análise com o supervisor 
institucional e em parceria com o supervisor cooperante, ajudando a construir… primeiro a ler aquilo que aconteceu 
e construir novas compreensões para aquilo que se passou…em que se procura que o formando perceba o que 
está bem e porquê… porque não é indiferente fazer de uma forma ou de outra… os resultados são diferentes… nós, 
enquanto professores, temos de ter consciência disso e enquanto supervisores também temos de ter essa 
consciência, não é? Portanto, a estratégia que eu uso não é indiferente…  
Eles têm de ter ainda consciência de que as escolhas que eles fazem não são indiferentes…  
Eles têm pessoas à frente – eles têm uma responsabilidade acrescida nas decisões que tomam e no porquê… qual 
é a finalidade delas… isso é importante.  



O objectivo da supervisão é muito neste sentido: perceber o que está bem, menos bem e porquê… o que tem de ser 
melhorado, porquê e pensar nas alternativas possíveis para ir crescendo e progredindo, muito na base do Princípio 
da Consciencialização e partindo sempre do pressuposto ou ajudando o formando a não esquecer que as suas 
acções têm sempre consequências, quer do ponto de vista pedagógico-didáctico, quer do ponto de vista social, 
ético… e, portanto, essa dimensão crítico-reflexiva é extremamente importante para que eles possam 
consciencializar-se disso e para que possam ser também capazes de se aperceberem de que as respostas que eles 
têm de dar aos seus alunos não são iguais e, conforme os momentos, ajustarem…  
Agora… isto depende muito da formação do professor cooperante.  
Portanto, às vezes, embora as funções entre o supervisor institucional e cooperante possam ser de 
complementaridade, às vezes, o supervisor institucional também tem de dar uma ajuda no plano pedagógico-
didáctico.  
Às vezes não é fácil e, portanto, é preciso, às vezes, gerir estas situações.  
Eu acho que com muito tacto, porque também não podemos ferir susceptibilidades… um supervisor cooperante que 
se disponibiliza a receber os alunos futuros professores e que abre as suas portas, sabe à partida que se vai 
expor… e se expõe o bom, também expõe o menos bom… e, às vezes, se calhar podem ser supervisores que não 
fazem de outra forma por não terem tido oportunidades de formação e se calhar muitos até querem…  
Se calhar, a finalidade ao se disponibilizarem é precisamente para isso.  
Mas não quer dizer que não possam ter as suas resistências… uma pessoa que está habituada a fazer as coisas 
sempre de dada maneira, que considera estar bem, e de repente alguém aparece e diz não, não é assim, alguém 
com quem ainda não têm uma relação de proximidade…  
Isto remete-nos para as questões da formação, não só dos professores cooperantes, mas nossa também, … e se 
calhar há aqui um outro tipo de trabalho, uma outra lógica das parcerias que se podem desenvolver e que poderá 
ser benéfica para todos.  
Mas isto também depende muito do supervisor cooperante… uns têm mais experiências, outro tipo de práticas… eu 
acho que às vezes também, por exemplo na questão do apoio pedagógico-didáctico, acho que às vezes, porque aí 
ainda não se estabeleceu uma relação próxima, acho que às vezes pode até haver receio: será que estou a fazer 
bem, será… e portanto acho que embora os supervisores tenham funções diferentes, elas acabam por se cruzar, 
dependendo do próprio contexto.  
Mas acho que o cooperante ocupa um papel muito importante e por isso é de todo fundamental termos uma bolsa 
estável de cooperantes investir na sua formação continuada … 
 
Inv – E quando há pequenas divergências entre as considerações, por parte dos supervisores, ao formando? 
 
Si_1 
Já vim referindo alguns aspectos.  
É uma questão em que é necessário ter-se muito tacto… e eu acho que é importante.  
A questão da formação é extremamente importante e isto é algo que não pode ser pensado no imediato ou a curto 
prazo.  
É preciso uma visão mais larga e tem de se tratar da formação dos formandos e dos supervisores cooperantes num 
contexto mais vasto, tem de se pensar como isso se faz…  



E eu acho que muitas vezes, aquando dessas divergências, tem de haver uma actuação mais próxima com o 
supervisor cooperante…  
Estou-me a lembrar de uma situação, envolvendo uma supervisora cooperante, em que nós decidimos – a partir de 
determinada altura -, porque se calhar era a primeira vez desta cooperante, porque se calhar tinha pouca 
experiência, estava com um 1.º ano e a partir de certa altura decidimos reunir juntas.  
Então, antes de reunirmos com os formandos, reuníamos as duas e falávamos e, às vezes, havia questões 
pedagógico-didácticas, falávamos… mas depois quando falávamos sobre essas questões, depois de as discutirmos 
e quando íamos para a reunião, para nós era melhor, porque sabíamos já o que é que cada uma pensava e 
porquê… às vezes, o termos reuniões mais regulares com os supervisores cooperantes ajuda a ultrapassar essa 
questão de divergências…  
Trabalhando primeiro essas questões e é isso que eu digo… muito tacto!  
E depois então, em conjunto, e depois dessa gestão entre supervisores, falar com os alunos.  
Há pouco estava a referir, acho que não completei, a importância da supervisão institucional no desenvolvimento 
das competências reflexivas, monitorizando como o processo está a decorrer…  
O que há bocado a Inv referia de haver princípios gerais para todos, mas depois as estratégias serem 
individualizadas, eu acho que passa um bocado por aí.  
E em termos da formação que diz respeito aos supervisores cooperantes, se calhar esse trabalho mais próximo e se 
houver também, do ponto de vista pedagógico-didáctico, um trabalho de parceria e suportado também pelas 
Didácticas específicas, acho que isso pode ser uma mais valia para todos…  
Julgo que nós temos vindo a fazer pequenas alterações a este respeito, mas ainda há um longo caminho a 
percorrer.  
Por exemplo, esta questão das reuniões que nós temos tido, nós temos tido reuniões mais regulares ao longo do 
ano com os cooperantes, porque sentimos que era necessário e por elas nos terem dito também que era importante 
e necessário.  
E porque esta necessidade de falarmos uma linguagem comum, partilhada, é importante.  
Agora, isso releva para questões de formação e há outra questão que se coloca e que é importante: a bolsa de 
cooperantes e sua estabilização.  
Mas como digo… há um ideal, e se nós conseguirmos aproximarmo-nos desse ideal, há todo um caminho para 
percorrer e se calhar não é possível de ser percorrido num dia.  
Por isso, tem que se pensar estrategicamente e, se calhar vai demorar algum tempo.  
Mas eu acho que pode ser feito, nós podemos chegar lá, nós temos vindo a melhorar, temos vindo a introduzir 
alterações… os contextos também mudaram muito: a escola, a própria sociedade… e se calhar precisamos ainda 
de tempo e de delinear estrategicamente acções de intervenção e isso passa muito pela formação.  
Volto a dizer, o supervisor cooperante tem um papel muito importante.  
Porquê?  
Porque, quer queiramos, quer não, e a Inv passou por isso, ele está muito próximo do formando, ele vai ser o colega 
do formando quando ele terminar o curso… ele está muito mais tempo com o formando e, desse ponto de vista, do 
conhecimento da sua história de vida, das suas emoções, dos seus problemas… se calhar estará muito mais por 
dentro daquilo que se passa… uma relação afectiva que acaba por ser maior… ele está no terreno…  
E é por isso é que eu acho que tem de haver um trabalho muito de parceria entre o supervisor institucional e 
cooperante… 



E acho que é preciso investir muito na sua formação. 
 
Inv – E ao nível da legislação? O processo supervisivo e a figura do supervisor são contemplados?   
 
Si_1 
Eu acho que sim.  
Por acaso até estive a procurar… Estive a procurar para sistematizar, até porque isto também me interessava…  
Acho que é regulado pela legislação.  
O decreto-lei da Formação especializada, e penso que não foi revogado… e dentro da Formação Especializada e no 
exercício de outras funções e dentro destas cabe a Supervisão da Formação Inicial e Contínua de Educadores de 
Infância e Professores.  
Portanto, dentro das várias especializações, a especialização em Supervisão Pedagógica na Formação de 
Formadores está contemplada…  
E depois há outro despacho que define os perfis de formação especializada e esses perfis têm também um perfil de 
especialização na área da Supervisão Pedagógica e Formação de Professores.  
E eu acho que são competências, que visam qualificar para as funções da Supervisão da Formação Inicial.  
E este conjunto de competências a desenvolver, penso que são bastante vastas.  
Por exemplo, ao nível das competências de análise crítica, interpretar a escola à luz das Ciências da Educação, 
fundamentos pedagógicos, psicológicos…; competências de intervenção e aqui não é só estimular o professor em 
formação inicial, mas também apoiar o professor que está em início de carreira. Por exemplo, eu acho que isso é 
algo que é extremamente importante e com Bolonha isso deve acontecer, ter mecanismos de apoio e acho que aí a 
Universidade ocupa um papel importante…  
A Prática Pedagógica… temos de pensar de forma estratégica e como tudo isto pode ser interligado e acho muito 
importante ter um núcleo de apoio na Instituição que apoie os seus professores, cooperantes e em início de carreira.  
Porque o problema, às vezes, dos professores que estão no activo, e o mesmo se passa com os nossos 
supervisores cooperantes… eu acho que muitas vezes o problema tem a ver com… não é o isolamento, mas o ter 
alguém com quem possa partilhar as coisas que têm a ver com a sua Prática Pedagógica, no fundo, alguém com 
quem possa conversar.  
Porque nós quando trabalhamos em equipa e em grupo, que é uma das competências que nós temos de procurar 
desenvolver nos futuros professores, as probabilidades que nós temos de encontrar soluções muito mais criativas 
para os problemas são muito maiores do que quando nós estamos isolados.  
E eu acho que às vezes por uma questão cultural, porque o professor sempre esteve habituado a trabalhar 
isoladamente entre as suas quatro paredes… por uma questão cultural, por uma questão tradicional e também por 
outras questões, muitas vezes acabamos por nos manter isolados e se tivermos oportunidade de alguém que puxe 
por nós, que através da conversa, do diálogo nos mostre outras formas de… às vezes isso é importante, é como 
que uma alavanca para a pessoa dar o salto.  
Por isso é que eu acho que é muito importante e este apoio existir quer para o professor em início de carreira e para 
outros professores, como os cooperantes, ao nível desta Instituição e de outras…  
Mas ao nível do supervisor cooperante tem também de desenvolver competências de intervenção, segundo a 
legislação, não só a nível da Formação Inicial, mas também dar apoio ao professor em início de carreira e também 
ao nível de supervisionar e da assessoria aos professores que estão na escola, das funções que estão na legislação 



do supervisor que tem essa especialização e assume essas funções, para pensar na supervisão dos recursos 
humanos, de pensar programas de formação para melhorar o próprio desempenho dos professores.  
E depois também outro tipo de competências que está neste despacho que define os perfis da formação 
especializada, por exemplo, competências de formação, supervisão e avaliação e competências de consultadoria, 
que acho que remete para uma perspectiva mais alargada.  
Há outro aspecto que acho importante que é (ainda não vi porque ainda não saiu cá para fora) … o ante-projecto do 
regime jurídico da habilitação profissional para a docência dos educadores de infância e professores do Ensino 
Básico e Secundário e ainda não vi a sua versão final, mas no anterior regime jurídico falava, numa das áreas 
científicas da formação que era a Prática Pedagógica, e agora, pelo menos no ante-projecto está assim, refere 
novamente a área da Prática Pedagógica, mas o interessante é o facto de referir de forma explícita que essa área 
deve ser supervisionada, o que implica o reconhecimento da importância da supervisão dos processos formativos.  
Eu acho que é importante ser contemplada na legislação e também refere qual é o perfil que o supervisor 
cooperante deve possuir, competências adequadas às funções que vão desempenhar, experiência profissional e 
experiência de supervisão, dando preferência a supervisores cooperantes com especialização em Supervisão 
Pedagógica…  
No fundo, há um reconhecer dessa importância…  
E também o próprio estatuto da Carreira Docente e que saiu em Janeiro de 2007… acho que há várias referências à 
questão do supervisor e portanto quem tem essa especialização e experiência no acompanhamento, sobretudo ao 
nível do professor titular e da Prática Pedagógica, quer ao nível do acompanhamento do período probatório… 
nessas várias dimensões… 
 
Inv – Já foi falando na questão anterior sobre os contributos dos cooperantes para a regulação do processo 
supervisivo, mas – por exemplo -, ao nível da regulação da Formação Inicial, nomeadamente ao nível das 
disciplinas de Didáctica, os contributos que emergem do processo supervisivo podem ajudar a reajustar alguns 
conteúdos de determinadas disciplinas ditas mais académicas… e estes contributos podem advir dos cooperantes, 
dos supervisores institucionais, dos alunos formandos… 
 
Si_1  
Sim.  
É natural que se identifiquem algumas lacunas e que podem ter a ver com as questões das Didácticas ou outras…  
 
Inv – Por exemplo, e tendo em consideração o tratamento incipiente que já fomos realizando sobre os questionários 
recebidos, um dos aspectos muito referidos como uma lacuna numa determinada disciplina são os métodos de 
ensino/aprendizagem da leitura/escrita. E esta lacuna, sendo detectada pelos processos de Supervisão e pelos 
formandos, como é tida em conta para regular os conteúdos da disciplina em questão… Isto é apenas um 
exemplo… 
 
Si_1 
Eu não sei…  
No caso da Formação, o caso de algumas Didácticas aparecerem no 2.º ano… ainda estão muito afastadas da 
realidade.  



Agora… a supervisão identifica alguns destes aspectos, e ao nível da Prática Pedagógica, aquilo que nós 
procuramos fazer é, e porque é impossível naqueles três anos prévios à Prática Pedagógica poder-se abordar tudo, 
e particularmente no caso da Didáctica da Língua Portuguesa, eu acho que implica imensos aspectos…  
Eu estive há pouco tempo numa acção de formação só sobre as questões da avaliação da compreensão da 
leitura… só sobre essas questões… e há imensa informação… e por isso é que é importante também nós 
trabalharmos em equipa, equipas multidisciplinares e que têm pessoas que se debruçam e aprofundam aspectos 
específicos para se poderem interajudar.  
De facto, é muito vasto… as exigências aos professores são inúmeras… para este poder dar respostas com 
qualidade… e ao nível da Prática Pedagógica, o que nós tentamos fazer, e focando-me no aspecto da leitura e da 
escrita, porque é nessa altura de Prática Pedagógica que é extremamente pertinente. 
 
Inv – Porquê? 
 
Si_1 
Porque os formandos se confrontam com esse processo e aquilo que nós procuramos fazer, e lembro-me do ano 
passado nós fizemos isso… para além dos seminários no âmbito do projecto da Prática Pedagógica, naquele 
período de interrupção das actividades lectivas para avaliação, nós tivemos vários seminários sobre isso.  
Convidámos professoras que tinham sido nossas cooperantes, com uma vasta experiência e convidámos, por 
exemplo, uma professora que nos veio cá falar sobre o método global, que é o método que ela utiliza… portanto, ela 
veio com a sua experiência referir como é que fazia…  
Depois, também tivemos outra cooperante a falar sobre o método das 28 palavras, foi uma das nossas supervisoras 
cooperantes que se disponibilizou para orientar esse seminário …  
Também sobre o método global com outra professora que já tinha sido nossa cooperante antes de se reformar, 
assim como na Matemática, em que tivemos vários seminários com a professora Eugénia… o ano passado, por 
exemplo, sobre os algoritmos (um sobre a adição, outro sobre a subtracção, multiplicação) …  
Isto porque fomos identificando problemas ao nível da Prática e se vemos que há vários formandos que apresentam 
as mesmas dificuldades, procuramos estratégias para os ajudar.  
Aí já é muito suportado pelas questões da prática, porque já é vivido pelo próprio formando e eu acho que essa 
dimensão é importante…  
E é por isso que, ao nível da Formação dos supervisores cooperantes e esta é uma das questões importantes, acho 
que era importante que esta formação fosse muito centrada em questões emergentes das próprias práticas.  
E eu acho que os supervisores cooperantes querem esse tipo de formação, uma formação muito centrada nas 
práticas ou partindo das suas práticas… 
 
Inv – Faz sentido, talvez, falarmos em sistema de parcerias, apesar de já ter vindo a referir alguns aspectos a este 
respeito. Já referiu, aliás, como eram escolhidas as escolas de acolhimento da Prática Pedagógica… 
 
Si_1 
Bom… tem a ver com a questão dos cooperantes também…  
Relativamente aos critérios de escolha de escolas e cooperantes… estes critérios não podem ser vistos 
isoladamente.  



Nós procuramos ter em conta os contextos… 
 
Inv – Vou reformular a pergunta: como é que escolas de acolhimento e professores cooperantes são seleccionados, 
tendo em consideração os critérios para essa escolha… 
 
Si_1 
Vou começar pelos cooperantes, pois é a partir deles que nós chegamos às escolas.  
Em primeiro lugar, os critérios fundamentais são a sua disponibilização para exercício das funções de Supervisão.  
Nós introduzimos esta alteração pela regulação do próprio processo e tendo em consideração os questionários aos 
quais os alunos respondem no final de cada ano…  
Em Julho, Agosto… não estou segura da altura, enviamos uma carta para os Conselhos Executivos dos 
Agrupamentos para que eles possam verificar quais são os professores que querem estar disponíveis…  
E, portanto, nós consideramos que isto é fundamental porque também nos permite chegar a outros professores que 
queiram connosco colaborar e que, de outra forma, nós não conheceríamos…  
E isto também nos permite começar a criar aquela bolsa de cooperantes e que nós achamos importante para 
podermos investir na formação.  
Por isso, é disponibilizar-se para o exercício dessa função supervisiva…  
Depois: o serem licenciados! Isso também é imprescindível…  
Depois, o ano de escolaridade em que se encontram a leccionar. Aqui levantam-se outras questões… que é terem o 
1.º ano de escolaridade ou um 3.º/4.º ano de escolaridade. Este é um critério importante pois é este critério que 
permite que os formandos passem por um 1.º ano, e a Inv talvez possa atestar isso…  
Depois, outro critério importante, é a distância da escola onde está colocado o supervisor cooperante à 
Universidade e é preciso ter em conta, sobretudo, as estruturas relativas aos transportes.  
Às vezes nós temos escolas que achamos interessantes e com supervisores cooperantes que achamos 
interessantes porque conhecemos as suas práticas, mas que é inviável, tendo em conta as deslocações…  
Portanto são vários aspectos que nós temos de ter em conta na escolha dos cooperantes…  
Ah! E também a sua experiência, obviamente considerada importante.  
 
Inv – Já fomos percebendo, aqui e ali, as pistas que deixou quanto à necessidade de estabilizar o corpo de 
supervisores cooperantes…  
 
Si_1 
Eu acho importante estabilizar o corpo de professores cooperantes.  
E se calhar isso pode ter de passar, numa primeira fase… eu, pessoalmente, tenho pensado muito nisto e ainda não 
tenho uma ideia bem definida, porque ainda está em construção e há vários factores que pesam…  
Mas eu acho que se calhar é necessário criar um grupo de cooperantes mais estável para nós podermos investir na 
sua formação… porque nós só podemos investir na formação se tivermos uma bolsa de professores cooperantes 
estável e que nos dê determinadas garantias.  
Porque para podermos investir, por exemplo… eu acho que é importante dar-lhes formação na área da Supervisão, 
mas não chega! Essa formação na área da Supervisão não chega, é preciso também dar uma formação e 



proporcionar formação actualizada nas várias áreas curriculares e nas áreas transversais, e acho que tem de ser 
uma formação que tenha uma dimensão formal e uma dimensão mais informal.  
Uma dimensão formal, mas na base mais de oficinas, onde se abordassem, vamos imaginar, as questões da leitura, 
da avaliação da compreensão da leitura, que tivessem fundamentos teóricos, mas depois permitisse desenvolver 
trabalho concreto e prático, a partir da realidade, a partir dos contextos dos nossos supervisores cooperantes.  
Isso depois teria impacto ao nível da supervisão relativamente aos nossos formandos.  
Mas é uma questão que leva tempo!  
E depois ter também uma formação com carácter mais informal, com regularidade e isso implicava um trabalho 
regular com os formandos, mas também com o supervisor institucional e aí se nós pensarmos no carácter informal 
de partilhar as próprias práticas…  
E depois eles dizem: olha, para gerir o comportamento ou para trabalhar esta temática, como posso fazer? E 
dizemos: e porque não tentas assim? Esta questão passa também pelas Didácticas para ajudar a perceber que 
fundamentos estão por detrás… que outras alternativas se podem procurar… para que as práticas sejam também 
práticas fundamentadas do ponto científico e do ponto pedagógico-didáctico.  
 
Inv – Isto veio ao encontro de um esclarecimento a uma dúvida minha e que se relacionada com essa questão de 
proporcionar formação aos nossos professores cooperantes… 
 
Si_1 
É um ideal pelo qual vale a pena lutar…  
Fullan e Hargreaves falam no Groupthink... e eu acho muito gira esta ideia e que tem a ver com a colaboração entre 
os professores, como um momento para se discutir de forma contínua e frequente sobre as questões concretas e 
específicas das suas práticas, e que acaba por ter muito mais frutos do que quando, se calhar, se discutem outras 
questões que não têm a ver directamente com as práticas, ou que nada têm a ver com as práticas…  
Eu acho que era importante ter um grupo assim, que seria uma mais valia para os supervisores cooperantes porque 
fundamentavam e percebiam melhor, desse ponto de vista, as suas práticas.  
Para nós também é importante porque conseguimos mais facilmente estabelecer a integração teoria/prática.  
E eu acho que isso era importante… partindo desses grupos de cooperantes com supervisores institucionais e 
também conjuntamente com os alunos, acho que é importante podermos partilhar práticas, perspectivas, 
pudéssemos desenvolver pequenos projectos em parceria com os próprios supervisores cooperantes, projectos de 
investigação e de intervenção… acho que poderia ser uma estratégia, uma das possíveis estratégias… 
 
Inv – E além de formação, que contrapartidas têm os nossos supervisores cooperantes. Por exemplo, ao nível 
financeiro… 
 
Si_1 
Por exemplo, a nível financeiro – quer dizer, parto do pressuposto que isso é prática corrente –, e ainda eu estava a 
fazer estágio e já havia essa remuneração aos supervisores cooperantes e ainda continua assim. Agora… não sei 
se vai continuar assim! Este ano ainda há essa regalia, a partir do próximo ano, já não sei…  
Outro tipo de vantagens penso que seja no acesso a algumas pós-graduações desta Universidade, onde terão 
prioridade…   



Olhe, Inv, desculpe…vou voltar à formação de cooperantes e a questão de que falamos de haver uma linguagem 
comum entre os supervisores, não significa que todos tenhamos de pensar da mesma forma… Mas o facto de nós 
podermos… e a riqueza também está aí… o facto de podermos cruzar perspectivas é importante e eu acho que ao 
nível dessa formação, com carácter mais informal, nós podemos construir recursos em conjunto, se nós 
desenvolvermos um trabalho mais de parceria acho que se calhar essas dificuldades poderão ser ultrapassadas e, 
pelo menos numa fase inicial, até termos a tal bolsa de cooperantes relativamente estável e, por isso, já com uma 
formação numa lógica mais coerente com que aquilo que nós ao nível de formação e de acordo com as 
perspectivas actuais procuramos desenvolver nos formandos e aquilo que eles fazem no terreno e na prática…  
O contexto de formação vai influenciar o próprio desenvolvimento e concepções do formando.  
Se ele estiver imerso num contexto onde há coerência entre os princípios e a prática, eu acho que as probabilidades 
de desenvolver práticas de qualidade são ainda maiores…  
Reconheço que para isto funcionar o trabalho de equipa e de grupo é muito importante … 
 
Inv – Mesmo que sozinhos, não é? Quer dizer, quando os jovens professores estão numa escola e, mesmo havendo 
muitas pessoas, se sentem sozinhos… 
 
Si_1 
Embora os momentos sozinhos também sejam importantes…  
 
Inv – Sim. Mas estou a falar de não haver cooperação, colaboração entre os professores… 
 
Si_1 
Por isso é bom termos mecanismos de apoio ao nível da formação… que também sirva os professores em inicio de 
carreira… o haver alguém que ouça, alguém que possa encaminhar para…, haver um centro de recursos…  
Se nós conseguirmos com os cooperantes, criar uma rede de apoio… não é fácil, mas pode ser possível… se calhar 
não é de uma vez… vai sendo aos poucos, mas eu acho que é possível…  
 
Inv – Entramos agora nas questões das linhas estratégicas da formação… e tendo a convicção de que o leque de 
competências dos professores se deve, em larga medida, à sua Formação Inicial, que estratégias são utilizadas 
neste processo para esse desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos formandos… A reflexão, as estratégias 
de supervisão horizontal e vertical… 
 
Si_1 
Para além daquelas que temos vindo a referir, que têm a ver com os contextos, com o desenvolvimento de 
competências crítico-reflexivas, eu acho que o próprio projecto da Prática Pedagógica pode ser encarado como uma 
estratégia que visa o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais.  
Acho que a semana de encerramento da Prática Pedagógica pode ser um momento também de rasgar novos 
horizontes e também do ponto de vista formativo é um momento importante porque levanta outras competências, 
como por exemplo, saber como se organiza um evento destes porque isso também requer outro tipo de saberes.  
Ainda ao nível da formação, a própria participação nas reuniões de supervisão, o portfolio também funciona como 
estratégia de avaliação e como estratégia de formação, pois o portfolio vai sendo construído ao longo do ano lectivo 



e nós conseguimos também supervisionar o processo e ver como a aprendizagem, como é que as competências do 
formando estão a ser desenvolvidas e muitas vezes através do portfolio, porque nós supervisores institucionais não 
estamos sempre na sala de aula, nem é essa a nossa função, permite-nos às vezes levantar questões que 
emergem da própria prática para se poder discutir nas reuniões de Supervisão.  
 
Inv – Portanto, as estratégias de formação muitas vezes coincidem com as estratégias de avaliação… 
 
Si_1 
Esse é o caso dos portfolios… 
 
Inv – E que outras estratégias de avaliação são utilizadas além dos portfolios? 
 
Si_1 
Ao nível das estratégias de avaliação… primeiro a avaliação dos formandos ao nível da Prática Pedagógica é um 
processo continuado… portanto, não é uma avaliação só dos produtos.  
É uma avaliação do processo e dos produtos finais. Isto pressupõe uma continuidade na recolha de informações e 
também pressupõe uma observação sistemática, quer por parte do supervisor cooperante, quer por parte do 
supervisor institucional e esta recolha de informação é feita pelos vários intervenientes no processo e pelo próprio 
formando…  
Depois, em relação às estratégias de avaliação, no caso do portfolio reflexivo individual, o próprio portfolio reflexivo 
individual que tem uma componente de grupo.  
Por exemplo, aquela caracterização da realidade pedagógica e aquelas informações que vocês recolhem nas três 
primeiras semanas para conhecer a realidade pedagógica e a partir da qual vão definir o vosso projecto de 
intervenção… mas também terá aquela componente mais individual e que no fundo representa os processos de 
aprendizagem e de desenvolvimento de cada um dos formandos.  
E portanto a forma como o portfolio vai ser construído, é um processo que é importante, … porque tem essas 
evidencias – planificações, os descritivos, as reflexões, as pequenas pesquisas que vão fazendo para colmatar 
determinadas lacunas… mas no fim o portfolio é também um produto, e, por isso, avaliado enquanto produto… o 
que se tem mais em conta para além do portfolio… a própria prática, em contexto de sala de aula… portanto, as 
intervenções dos formandos em contexto de sala de aula, os próprios recursos pedagógicos produzidos pelos 
formandos, a participação nas reuniões de supervisão, não só em termos de análise da sua própria prática, mas 
também da análise da intervenção dos colegas de grupo… o que nem sempre é fácil porque remete para a análise 
do outro…eu acho que há sempre um medo de ferir o colega, porque às vezes os laços de amizade dificultam esse 
processo, quando o objectivo até é ajudar, a crítica é sempre construtiva e… ainda este ano, no inicio das reuniões 
de lançamento da Prática Pedagógica, a Dr.ª F. diz sempre e muito bem, que não é dizer fizeste mal aqui ou ali, 
mas sim, olha aqui não fizeste bem, talvez pudesses fazer antes assim! Ou e se tentasses esta alternativa? Fazer 
as críticas numa visão construtiva e justificada… numa perspectiva de apresentar alternativas ou procurar um 
conjunto de soluções em parceria …  
Depois, outro factor a ter em conta na avaliação é a participação dos formandos na semana de encerramento da 
Prática Pedagógica…  



Estes aspectos são todos tidos em conta no momento da avaliação: a intervenção em sala de aula, o portfolio 
enquanto processo e enquanto produto, os recursos pedagógicos produzidos, a participação nas reuniões, a 
participação na semana de Encerramento e outros aspectos que têm a ver com a responsabilidade, a assiduidade, a 
pontualidade, com a própria ética… são aspectos que são tidos em consideração e acabam por ter interferência na 
avaliação global.  
Agora… há vários procedimentos avaliativos neste processo e que também temos vindo a introduzir alterações em 
primeiro lugar há um conjunto de critérios de avaliação que estão organizados numa espécie de grelha, como a Inv 
sabe, e é geral para todos e geralmente a grelha costuma ser distribuída no início do ano lectivo… houve uma fase 
em que nós procuramos introduzir algumas alterações também pelas sugestões dos alunos e supervisores 
cooperantes para melhorar aqueles critérios… e depois fazemos também uma reunião, quer com os cooperantes, 
quer com os formandos para explicar o que é aquela grelha, como pode ser utilizada, porque deve servir como guia 
e referencial para a prática… e portanto são discutidas com os intervenientes para que se construa um sentido 
comum e partilhado… 
O que se quer dizer com determinado critério? O que lhe está inerente?  
Depois, no final de cada semestre, quando eles mudam de realidade pedagógica e de supervisor cooperante, é feita 
uma avaliação intercalar que tem um carácter qualitativo.  
Portanto, o objectivo é tentar fazer um ponto de situação, discutindo com os formandos e com o supervisor 
cooperante… quando os formandos entregam o seu portfolio, entregam também essa grelha preenchida, onde 
fazem sua auto e hetero-avaliação qualitativamente, de A a D e posicionam-se nessa escala e caso não tenham 
surgido oportunidades para se avaliarem dentro de dado item, aí não preenchem.  
E depois o supervisor institucional reúne com o supervisor cooperante, procuram gerir esses consensos… e depois 
há a reunião com os formandos para fazer o ponto da situação e, às vezes, para identificar áreas que, no segundo 
semestre, possam ser áreas de investimento.  
Depois este processo é também repetido no final do ano lectivo, ou seja, quando termina a Prática Pedagógica, 
novamente os formandos entregam os seus portfolios relativos ao segundo semestre, com nova grelha de sua auto 
e hetero-avaliação.  
Os cooperantes e supervisores institucionais lêem o portfolio… porque o portfolio ao longo do ano vai sendo lido por 
ambos os supervisores… e depois o supervisor institucional reúne-se com o supervisor cooperante para gerirem 
consensos.  
Seguidamente reúnem-se com o supervisor cooperante do primeiro semestre e, portanto, os três reúnem-se e falam 
sobre o processo e de questões avaliativas.  
Finalmente reúnem-se com o grupo de formandos, onde é feita essa gestão e essa discussão, ainda numa fase de 
avaliação qualitativa e só depois, quando os supervisores institucionais se reúnem, é que são lançadas as notas, 
isto envolve muita responsabilidade, embora a avaliação deva ser feita de forma partilhada e portanto obviamente o 
cooperante tem de ser ouvido, porque é ele que acompanha o dia-a-dia dos formandos, mas é da responsabilidade 
legal da própria instituição, a avaliação final… depois o supervisor institucional… depois de ter ouvido todos os 
intervenientes no processo e em discussão com o grupo de supervisores institucionais, então é-lhe atribuída a 
classificação final… e no decreto-lei de habilitação profissional para a docência está claramente expresso que a 
avaliação da Prática Pedagógica supervisionada é da responsabilidade do docente do estabelecimento de ensino 
superior, não é?... Em parceria, obviamente, com o supervisor cooperante… 



Inv – E na qualidade de professora do 1.º CEB, quais julga serem os saberes que hoje são necessários aos meninos 
no final do 1.º CEB…  
 
Si_1 
Só no final do 1.º CEB… 
 
Inv – Sim, considerando a etapa alargada deste ciclo enquanto período fundamental para despoletar, desenvolver, 
aprofundar saberes e competências e outros… 
 
Si_1 
Eu acho que quando os meninos terminam o 1.º CEB, no 4.º ano de escolaridade e transitam para o 5.º ano… e 
dentro que daquilo que é esperado para este nível de ensino, acho que é fundamental que eles dominem os 
instrumentos básicos de aprendizagem: a leitura, a escrita, o cálculo e a resolução de problemas…  
Acho que, dentro dos instrumentos básicos de aprendizagem, eu considero a mestria linguística de vital 
importância… portanto, a aprendizagem passa pela língua, quer do ponto de vista oral, quer do ponto de vista 
escrito… e também a questão da leitura, não é?  
Porque a leitura é um grande veículo para as aprendizagens, não é?  
A aprendizagem está muito dependente do texto… Se eu não tiver competências de leitura bem desenvolvidas, eu 
vou ter dificuldade em extrair informação daquilo que leio… ou a nível da compreensão oral vou ter dificuldade em 
extrair informação… Isso é fundamental, acho… porque se eu não for capaz de extrair informação, se não for capaz 
de compreender aquilo que leio e que ouço, dificilmente me vou apropriar da informação e dificilmente vou 
transformá-la em conhecimento… E se nós pensarmos que à medida que vamos avançando no sistema de ensino, 
cada vez mais é importante nós dominarmos estas competências, até para aprender a aprender por nós mesmos… 
para isso eu tenho de dominar estes instrumentos de aprendizagem: para ler um horário de comboio, para pedir um 
empréstimo para pagar a minha casa… passa muito pelo domínio destes instrumentos e, embora todos sejam 
importantes, a leitura/escrita são uma grande base… e no caso da língua, acho que deve ser um instrumento de 
aprendizagem olhado de forma transversal, o que aliás está na própria legislação…  
E acho que os professores também devem ser formados nessa perspectiva, ou seja, saber como a partir das várias 
áreas curriculares pode trabalhar a dimensão da língua… embora a língua também precise de um ensino específico 
e por isso é que existe a área de Língua Portuguesa.  
Depois, acho que, para além dos instrumentos básicos de aprendizagem, e dentro daquilo que é suposto para este 
nível de ensino, acho que há um conjunto de conhecimentos que é importante que os alunos tenham dentro de 
várias áreas… desde conhecimentos na área das Ciências, na História, do foro cultural, artístico, político, socio-
económico (risos) …  
Portanto, ao nível da literacia financeira… há alguns conhecimentos que são importantes e que ao nível deste Ciclo 
devem estar desenvolvidos para que os meninos sejam capazes de fazer a leitura do mundo à sua volta… se eles 
não os tiverem, de acordo que é esperado, para a sua idade… dificilmente vão compreender mundo à sua volta.  
Acho também importante que eles dominem já algumas competências práticas, ao nível das TIC, pois têm 
capacidade para isso… e acho que hoje, sobretudo com os computadores dentro da sala de aula e com os 
programas de Internet nas escolas, acho que isso é importante para eles mesmos também começarem a aprender a 
aprender… eles próprios começarem a perceber que não aprendem sozinhos, nós precisamos dos outros para 



aprender… mas, se calhar, há coisas acerca das quais queremos mais informação e, nesse sentido, temos de ser 
capazes de, por nós próprios, buscar essa informação… e desenvolver isto nas crianças … é fundamental no 1.º 
Ciclo.  
Mas obviamente que não bastam os instrumentos de aprendizagem, não bastam os conhecimentos.  
O facto de ter conhecimentos não significa que as pessoas sejam capazes de os mobilizar para tomar decisões e 
para resolver os problemas com os quais se vão confrontando…  
Por isso, acho que também há um conjunto de competências que são importantes desenvolver…  
Por exemplo, na questão do aprender a aprender, competências de estudo, e que lhes permitam – sozinhos – 
aprofundar os seus conhecimentos ou procurar outras coisas que queiram saber…  
Considero também que há outra competência importante e da qual emergem outras competências que é viver a sua 
cidadania. Isto para mim é fundamental e engloba muitas outras competências.  
Por exemplo, a questão do respeito por si, pelo outro, mas também pelo mundo à sua volta… isto implica perceber 
que… ou aprender que as suas acções têm efeito no outro… implica aprender que, se calhar às vezes, temos de 
pôr de parte determinados hábitos, em prol do outro e do bem comum que também nos inclui.  
Depois, também aprender a tolerância, aprender a participar, aprender a respeitar a diversidade, partindo do 
pressuposto que vivemos numa sociedade multicultural (o alargamento da EU, os fluxos migratórios). Penso que é 
importante, eles começarem a aprender a escolher, a tomar decisões e isso implica também aprenderem a 
argumentar.  
Aprender a pensar de forma crítica, aprender a cooperar, resolver os conflitos de forma pacífica, portanto, aprender 
a dialogar, percebendo que nesse processo eles têm que esperar a sua vez, quando é que têm de tomar a sua vez, 
associando aqui as questões da argumentação, aprender a encontrar consensos… portanto, passa muito por aí.  
Sei lá…  
Aprender também a resolver problemas…  
Claro que estas diversas dimensões estão interligadas… estes conhecimentos fazem sentido se forem criadas 
situações para eles mobilizarem esses saberes e darem, de certa forma, respostas às exigências que a sociedade 
vai colocando. 
 
Inv – Sim… do seu ponto de vista quais são, em relação ao que referiu como sendo saberes básicos dos alunos, as 
competências dos professores face a esse desenvolvimento? 
 
Si_1 
De forma global, é claro! (risos) …  
Bem, certamente muitos mais saberes e competências de que há uns anos atrás.  
Em primeiro lugar, e tal como os meninos, acho que é importante, para os professores, dominarem com rigor e 
profundidade os saberes científicos que vão ter de trabalhar com os meninos nas várias áreas curriculares, não só a 
Língua Portuguesa, Matemática ou Estudo do Meio, mas também as próprias áreas transversais… isto tem de ser 
com rigor, com profundidade, com qualidade e numa perspectiva de formação ao longo da vida, porque a Formação 
Inicial não vai disponibilizar toda a informação que é necessária ao professor.  
E aqui ressalto a importância do aprender a aprender (tal como para os meninos!) e remete para uma dimensão de 
formação ao longo da vida e a Prática Pedagógica desempenha, neste sentido, uma missão importante.  



Obviamente que, para além destes saberes, eu acho que tem de dominar bem a Língua Portuguesa, tem que 
dominar com rigor a língua, uma vez que a língua é veículo para ensino/aprendizagem e através desta desenvolver 
as competências dos meninos.  
Paralelamente, acho importante dominar uma língua estrangeira, mas acho importante ser sensível a outras línguas 
estrangeiras, a outras culturas e aproveitar essa diversidade como uma mais-valia, quer para si, para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional, mas também no contexto da sala de aula… o facto de ser sensível e estar 
aberto propicia práticas e diálogo entre as culturas, para desenvolver competências como a tolerância, o respeito…  
Depois, acho que a dimensão cultural é extremamente importante: um professor que seja culto, que goste de ir ao 
teatro, a uma exposição… acho que tem muitas mais probabilidades de desenvolver práticas interessantes de que 
um professor que não tem esta dimensão.  
Isto remete para aquilo que já falamos há pouco – a necessidade da formação investir não apenas na vertente 
profissional, mas também na vertente cultural, social e pessoal.  
Agora, acho que estas dimensões são importantes, mas não chegam.  
O facto do professor dominar com rigor e profundidade estes saberes, não significa que ele seja capaz de os 
disponibilizar aos alunos. Portanto, criar oportunidade de aprendizagem.  
Por isso, é muito importante que o professor saiba disponibilizar informação, de forma aos alunos serem capazes de 
se apropriarem dela, compreenderem-na e aprenderem, construírem o seu conhecimento… e para isso acho que é 
muito importante os professores estarem sensíveis às especificidades do contexto e de cada aluno.  
Portanto, perceber que como as crianças são diferentes, os contextos são diferentes…  
É preciso que o professor saiba mobilizar do leque de estratégias que tem, aquelas que julga mais adequadas para 
o contexto de ensino, de modo a dar resposta a cada situação.  
Isto remete-nos para competências que têm a ver com o saber promover o ensino individualizado, um ensino 
diversificado, como forma de garantir aprendizagens significativas, de qualidade, aprendizagens de sucesso… 
contribuindo assim para a escola inclusiva, porque se a sociedade se pretende inclusiva, a escola também o tem de 
ser.  
E nessa perspectiva de escola inclusiva, acho importantes esses aspectos estarem na formação, não deve ser só 
procurar respostas diferenciadas, não só para os alunos sinalizados como sendo alunos com dificuldades, mas para 
todos.  
Depois também, e tal como os meninos, acho que devem dominar as tecnologias da informação e comunicação, 
não só como forma de aceder à informação, mas também para produzirem documentos para utilizar como recurso 
em sala de aula para ajudar na aprendizagem.  
Acho que é importante também estarem sensíveis a outras culturas, também terem competências de trabalho em 
grupo, em equipa – o saber cooperar… até porque (e como já vimos à pouco), a probabilidade de assim 
encontrarmos soluções mais criativas para os problemas é maior e também porque o grupo funciona como suporte.  
Nós sabemos que, muitas vezes, se tivermos alguém com quem possamos conversar sobre as nossas 
preocupações, sobre as nossas práticas de ensino e partilhar, acho que todos nós vamos beneficiar disso.  
Considero também que tem de ter também qualidades e competências ao nível da gestão curricular, porque é 
necessário tomarem-se decisões ao nível do projecto educativo da escola, do projecto curricular de turma e é 
preciso ter competências para gerir isso.  
Também acho que é importante que ele seja um profissional reflexivo, que dialogue com as suas práticas de forma 
crítica, que tenha consciência dos efeitos da sua intervenção do ponto de vista ético e social, que se perspective 



como um profissional em aprendizagem constante e depois ainda há duas coisas muito relevantes: agir como um 
profissional, significando isto que o professor é responsável por promover um ensino de qualidade, mas também 
responsabilizado por isso, e portanto tem de prestar contas daquilo que faz… se faz bem, deve ser reconhecido por 
isso, se faz mal deve ser responsabilizado, deve haver mecanismos de forma a poder melhorar… agir como pessoa 
cidadã, ele não é só professor, é também cidadão e por isso ocupa um papel importante ao nível da intervenção, 
não só no contexto onde trabalha, mas também o ser pessoa cidadã, atento para o mundo à sua volta, perspectivar 
os problemas de forma global, ser conhecedor dos direitos humanos, nomeadamente da criança, e ter isso como 
referencial nas suas práticas, estar disponível a mudar os seus hábitos de consumo, desenvolver certas práticas em 
prol dos outros, o estar disponível para participar nas várias iniciativas da escola, mas também na comunidade e a 
outros níveis, o estar disponível para dialogar, para resolver os problemas … só quando o professor está sensível 
para determinadas questões é que, em contexto de sala de aula, terá mais probabilidade de vir a promover práticas 
que desenvolvam determinadas competências… 
 
Inv – Como é que a disciplina de Prática Pedagógica se pode organizar no sentido de desenvolver essas 
competências nos professores, face aos saberes que é necessário desenvolver nos meninos… 
 
Si_1 
Primeiro, penso que é importante o trabalho de equipa entre os próprios intervenientes.  
Se nós queremos que os formandos trabalhem em equipa também é importante nós criarmos oportunidades para 
desenvolver essas competências e nós próprios promovermos também esse trabalho… quando nós fazemos 
seminários a partir de dificuldades que detectamos na prática, através da abordagem crítico-reflexiva, através do 
próprio projecto de Prática Pedagógica, das práticas em sala de aula… quer dizer, tudo aquilo que nós já estivemos 
a ver… 
 
Inv – Também já foi deixando algumas pistas nesse sentido… o processo supervisivo pode ser, na minha opinião, 
uma mais valia para o reaferir das abordagens de determinados conteúdos que surgem nas diferentes disciplinas, 
ao nível do plano de estudos, e agora já não lhe coloco a questão que papel tem, mas que papel poderá ter ou 
deveria ter o processo supervisivo para a elaboração de uma estratégia de formação que responda melhor aos 
desafios da escola actual. 
 
Si_1 
Bom, para o processo supervisivo é muito importante… como vou dizer…  
Bem, para o supervisor institucional acho que é importante conhecer o plano de estudos, os programas das 
disciplinas e como são implementados. Isto é importante. Porque assim mais facilmente podemos ajudar os 
formandos a mobilizarem os conhecimentos que abordaram ao longo do curso e que podem, naquele momento, ser 
importantes para a resolução de problemas.  
Às vezes, há aspectos que foram abordados mas que, no momento, o formando não os consegue mobilizar.  
Digo isto também tendo por base uma experiência que passei no Minho. Havia uma disciplina no curso de Educação 
Especial, no 2.º ano, em que era necessário estudar um caso e que pressuponha que os formandos identificassem 
um aluno considerado com “necessidades educativas especiais” e em função disso era feita uma avaliação e 
delineado um projecto de intervenção.  



O facto de eu ter feito o curso, de conhecer as disciplinas, ajudava-me imenso, no momento em que eles tinham de 
delinear o seu projecto, para dizer: “olhem, aquilo que se abordou naquela disciplina é, se calhar, importante”… ou 
“aquilo que vocês falaram na disciplina x têm de trazer para este contexto”…  
e isso, para mim… é importante para o sucesso supervisivo para ajudarmos mais facilmente os alunos a integrar a 
teoria e prática, é claro que nós temos contactos com as várias disciplinas, uns mais próximos que outros, pois o 
facto de haver departamentos diferentes às vezes ficamos mais distanciados…  
Mas eu acho que era importante reunir regularmente com as didácticas específicas, em trabalhos de parceria muito 
próximo.  
Depois também a questão de trabalho com os supervisores cooperantes que nós já vimos… um trabalho próximo 
suportado pelas didácticas específicas e não só… planificar em conjunto, investigar em conjunto, pensar os 
recursos em conjunto e… depois ao nível das dificuldades que vamos tendo, promover também a formação… 
 
Inv – Estou-me a lembrar, e agora já tendo em consideração alguns dados preliminares resultantes dos 
questionários do nosso estudo, que a disciplina de NEE’s (e eu que também a frequentei) … se calhar é mais 
oportuno para os formandos que chegam às escolas e se deparam com meninos NEE, a formação disponibilizada 
nesta área não é a mais significativa, a mais adequada… 
 
Si_1 
Mas dificilmente se conseguirá abordar tudo, não é?  
Uma disciplina do 2.º semestre não pode dar essa visão de todas as problemáticas e de como responder a esses 
desafios.  
Eu trabalhei na área e sei que não é possível abordar-se tudo… e dentro dessa área maior há especialidades… nos 
problemas visuais, nos problemas auditivos… isto é um mundo!  
Acho que é importante a sensibilidade…  
É impossível num semestre abordar tudo, quer do ponto de vista do que é que representa cada um, quais são as 
características e que tipo de respostas se podem dar… acho que num semestre é pedir muito, mas se calhar 
também não pode ser uma disciplina com mais tempo no plano de estudos… é importante é ao nível da Prática 
Pedagógica depois desenvolver isso…  
Agora, não é possível trabalhar-se tudo.  
O importante é que depois o professor saiba como procurar a informação para encontrar possíveis respostas e 
adequa-las aos problemas com que se depara. Isso é fundamental…  
Eu conheço vários professores, que conheci quando tirei a especialização, e mantenho com alguns uma relação 
próxima de amizade e uma dessas pessoas, que já tem imensos anos de experiência, e ainda há pouco tempo me 
dizia: “ai tenho um caso novo, com um problema que nunca ouvi sequer falar…” e lá vai ela à procura e vai falar 
com psicólogos e contacta associações e vai à Internet… portanto, isto é um processo que tem de ser permanente.  
E é muito difícil na formação inicial, com as exigências que a profissão nos coloca hoje…  
Agora, é importante dar ferramentas para que, em função dos problemas que se vão colocando, sejamos capazes 
de ir procurar as respostas, de ir procurar formação que ajude a solucionar os problemas… 
 



Inv – Sim, concordo. Mas a questão que se me coloca é porquê estes conteúdos e não uns mais relacionados com 
a realidade… conteúdos não tão centrados nas causas médicas das necessidades, embora saiba da sua 
importância… 
 
Si_1 
É uma questão que tem a ver também com a decisão do docente da disciplina… 
 
Inv – É aí que quero chegar: em que medida o processo supervisivo poderia ser um contributo para o reaferir dos 
conteúdos… uma maneira de consciencializar para… 
 
Si_1 
É por isso também que os formandos respondem aos questionários, onde isso se avalia… é algo que está instituído 
e, de cinco em cinco anos, os cursos são avaliados e, portanto, eu acho que isso é tido em consideração…  
Não sei até que ponto a reformulação dos planos de estudo, porque eles também têm de ter uma determinada 
duração… mas espera-se que isto tenha algum impacte… 
 
Inv – Pois… bom, a hora vai adiantada…terminamos por aqui… foi muito interessante esta conversa, esclareceu-
nos alguns aspectos, levantou-nos a ponta do véu noutros… enfim… muito obrigada. 
 
Si_1 
Risos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caracterização SC1 
Idade  • Tenho 48 anos de idade…  

 
Formação académica  • A formação académica inicial é os três anos do Magistério Primário.  

• Posteriormente tirei a Licenciatura em Educação Física…  
Percurso Profissional 
 

 
 
 
 
- A experiência como 
professor do 1.º CEB 
 
- A experiência como 
supervisor da formação 
 
- Os cargos e/ou funções 
desempenhadas 
 
- Outras actividades  
 
- Formação ao nível da 
supervisão 

• O meu percurso profissional e experiência profissional vai desde a educação de adultos, inicialmente na coordenação 
da educação de adultos em Setúbal e posteriormente em Aveiro…  
 
• Passados quatro anos, iniciei o percurso de professora do 1.º CEB, tendo passado por praticamente todos os 
concelhos do distrito de Aveiro, Sever do Vouga, Castelo de Paiva, e gostei bastante… apesar da distância… A zona de 
A. que é a minha zona de naturalidade, estive durante dez anos na freguesia de Santa Joana, na escola de S. Há três 
anos, passei para Esgueira, pertencia ao quadro de zona pedagógica concorri ao quadro de escola… e fiquei nesta EB 1 
em Aveiro onde estou há dois anos, e com esta turma. (…) 
 
• (…) Quanto a cargos pedagógicos, já estive na gestão de uma escola… Neste momento sou a coordenadora do 
conselho do 4.º ano. O ano passado fui coordenadora do 3.º ano, e faço parte também, por inerência, faço parte do 
conselho pedagógico do agrupamento de Aveiro… Em termos da supervisão, estou há seis anos… (…) iniciei este 
percurso há seis anos. Fui contactada pela professora F. (…) Nunca tinha pensado em ser cooperante… mas só tenho a 
dizer que, para mim, tem sido, ao longo destes seis anos, uma experiência muito enriquecedora, não me arrependo de ter 
aceite. Foi bom para mim, para os alunos do 1º ciclo. (…) 
 
• (…) Também estive durante onze anos como presidente de um centro social, onde “herdei” um terreno com 500 
metros quadrados e no fim de onze anos, quando saí, deixámos uma instituição com creche, infantário, atl… orçada, em 
cerca de duzentos mil contos… gostei muito deste trabalho, diremos “pós-lectivo”… e de desenvolver acções que 
conduziram ao bem-estar de outro, na freguesia onde vivo, e toda a riqueza humana que compartilhei. 
 
Relativamente à sua formação em supervisão | Tenho tido formação com a professora Idália Sá-Chaves, foi minha professora 
também no Magistério, de Educação Física… Agora tenho tido com ela algumas formações pontuais sobre a forma 
como o professor cooperante deve fazer a orientação e supervisão da actividade docente das estagiárias… (…) 

Supervisão da Formação de Professores 
Organização do 
processo de 
supervisão com a 

Organização do 
processo em si: 
macroestratégia 

No início de cada ano lectivo, são-nos dadas as linhas orientadoras… que nos permitem ter uma visão global do 
que é esperado e da contribuição que devemos dar. Todo o trabalho é no sentido  do progresso do acompanhamento e 
das diversas formas de actuar…, há uma planificação do que é que se pretende… também tem muito a ver com cada 



Instituição  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reorganização do 
processo: Regulação 
do processo com os 
contributos dos 
professores 
cooperantes  

professor cooperante…presentemente a discussão que se tem vindo a ter é no sentido de que … as competências 
dos alunos sejam trabalhadas, desenvolvidas… as formas, as metodologias… normalmente cada cooperante tem um 
estilo… a sua maneira em sala de aula é diferente como são diferentes, fazem as coisas de maneira diferente, fazem 
supervisão de maneira diferente… O trabalho com a supervisora institucional vai no sentido de nos conhecermos, 
planificar linhas orientadoras… Depois constrói-se uma determinada liberdade que permitem aplicar dadas 
metodologias que, na minha sala, podem ser de uma maneira, noutra sala poderão ser de outra maneira… a 
supervisora institucional até pode ser a mesma, mas o cooperante é diferente… as estratégias para, o caminho para… são 
sempre diferentes… Acho que a sucesso está num bom trabalho com os professores institucionais… (…) 
 
Mecanismos de reaferição do processo de supervisão | A nossa opinião é tido em conta… e é-nos pedida no sentido da 
melhoria. O que acham? Como podemos fazer? Que alternativas temos de considerar? Que podemos 
implementar?... Portanto, o que eu sinto… é que, da parte das supervisoras institucionais, houve sempre uma 
enorme abertura para os processos supervisivos e seu constante reavaliar para melhor… para podermos 
progredir, sempre com a finalidade de que também os nossos pequenitos vivenciem o melhor o direito que têm 
beneficiando com práticas mais inovadoras… de modo a desenvolverem as suas competências… e de modo a que 
os professores sejam reflexivos, atentos, empenhados, com flexibilidade e conscientes…  
 

 Selecção dos 
professores 
cooperantes 
 
 
 
 
 
A necessidade de um 
quadro estável de 
professores 
cooperantes 
 
 
A estabilização do 
corpo de professores 
cooperantes e a 

• Quanto a mim, é o aspecto menos conseguido, menos bem… a nível do processo de Supervisão. Talvez a culpa 
não seja da Universidade de Aveiro… professores de qualidade, que a nossa Ministra diz que existem, e existem! Há 
muitos professores que têm belíssimas práticas, mas talvez por falta de algum reconhecimento, não se 
disponibilizam para receber alunos estagiários… às vezes, até são contactados, mas não querem… e portanto, 
muitas vezes a Universidade de Aveiro vai buscar professores de “recurso”… podem estar um ano, ou dois e 
depois já não querem mais…  
 
• Penso que poderia existir um quadro de professores cooperantes e esse quadro de professores e de escolas… | um 
quadro estável | Que não fosse “andar sempre atrás de…”. O que eu sinto é que se faz um grande esforço… mas, como 
diz a professora F., é preciso surpreender, investigar, fazer sempre melhor… isso é o que eu penso, de certa maneira 
também… e acho que a maioria dos cooperantes tem surpreendido, embora tenha havido algum sofrimento em algumas 
pessoas… 
 
Estabilização corpo de cooperantes e formação | É, é, é… e agora com os agrupamentos e com a alguma autonomia que 
estes têm, era possível pensar-se na formação dos cooperantes, em articulação com a Universidade de Aveiro… 
Se há professores de agrupamento que são bons profissionais e colaboram até com uma instituição de formação de 



questão da sua 
formação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formação 
disponibilizada pela 
instituição aos 
professores 
cooperantes 
 
 
 
 
 
 
Da formação a 
disponibilizar pela 
instituição aos 
professores 
cooperantes 
 
 
 
 
 
 
 
Contrapartidas da 
instituição em relação 

professores, o agrupamento deve também disponibilizar formação e, porque não?, indicar profissionais também 
para o papel supervisivo… E há, ou deveria haver, contrapartidas, evidentemente. Por exemplo, professores que são 
cooperantes não podem fazer o trabalho todo, não é? Não podem estar no pedagógico, não podem ser formadores… quer 
dizer, e neste momento, acontece um pouco isso: quem é cooperante, leva com o trabalho todo! E aí penso que o 
Executivo e quem está lá, tem de mobilizar todos os professores, de maneira a distribuir as coisas… e isso parece 
que começa a ser tido em conta a nível do agrupamento… E estabilizar os cooperantes, permitiria gerir melhor os 
investimentos e rentabilizá-los, diversificá-los… 
 
Da formação que a instituição disponibiliza actualmente aos cooperantes | (…) Agora a formação passa mais pelas propostas de 
formação que também se colocam aos estagiários… seminários, congressos… em que são convidadas pessoas, 
vêm falar de temas relacionados com a escola… e que nos vêm trazer o seu testemunho… do que está a ser feito…  
Portanto, é formação que responde em duas vertentes: formação inicial, para os estagiários, e formação 
continuada, para os cooperantes… não existe aquela vertente formativa de estarmos ali todos, como era 
antigamente… agora, é pensar-se em projectos para serem trabalhados… e convidarem os cooperantes para assistir, 
alguns temas são de muito interesse… e estes convidados trazem teoria, trazem prática… (…) 
 
Da formação a disponibilizar pela instituição: conjugação da vertente informal com a vertente formal | Acho efectivamente que faz falta. 
Porque… muitas vezes, os cooperantes das escolas devem sentir-se um pouco, para não dizer muito, sozinhos… 
principalmente aqueles que desenvolvem esse papel sozinhos numa escola… e às vezes até com práticas mais 
inovadoras e a “levar nas orelhas por isso”… e às vezes sem forma de agarrar e dizer: não, eu faço assim, 
porque…e nisso a formação formal pode ajudar a desenvolver isso… E se a formação é formal é porque é 
importante e tem uma razão para estar a acontecer em determinado momento. É o caso da formação contínua em 
Matemática, por exemplo, na área das Ciências… Mas há professores que se recusam a ir… portanto, a formação 
formal acaba por contribuir para a pessoa se sentir segura nas suas práticas e melhorá-las, ou transformá-las… O 
que era há dez anos, não é o que é hoje! 
 
Vantagens de se ser cooperante | Pessoalmente, as vantagens são a um nível pessoal e muito grandes… Os estagiários 
são de lugares geográficos diferenciados e isso enriquece-me. São das ilhas, mais do interior, mais a sul… vou 
conhecendo alguns pormenores desses lugares… outras maneiras de perspectivar as coisas… e para os alunos 
meninos isto também é muito bom… e o que se trabalha partindo destas origens… estas experiências são muito 
ricas… Há depois o contributo em termos humanos… E estar-se actualizado… pelo contacto com os estagiários, 
pela instituição…  
As vantagens são em termos pessoais e profissionais, como as perspectivo… é a minha opinião.  



aos professores 
cooperantes 

Desenvolvimento do 
seu processo de 
supervisão 

 (…) Desenvolvo o processo supervisivo contando muito com o meu percurso profissional, claro.  
Mas há outras coisas… A formação que nós tivemos, em termos da Universidade, vai no sentido do nosso 
envolvimento em seminários, nos projectos colectivos, propostos pela universidade ou por nós mesmos… no 
sentido de se poder desenvolver projectos que se aplicam e vêem na semana de encerramento da Prática Pedagógica… 
(…) Portanto, neste aspecto, a minha formação inicial não foi nenhuma, foi a minha disponibilidade para…, mas 
disponibilidade no sentido de que, paralelamente ao ter estágio, iria frequentar a formação, esses seminários, 
essas pequenas reuniões, esses encontros, essas entrevistas colectivas, alguns debates sobre… (…) 
 
(…) No entanto, eu digo muitas vezes às pessoas que o facto de ter estágio não me faz estar sempre sentada num 
canto a observar, a tirar notas… não!  
Eu estou sempre a trabalhar com os estagiários… eu estou, ombro a ombro, com os estagiários… (relembra a 
situação dessa manhã, em que se trabalhava questões do ciclo da água) … não consigo estar parada, a olhar… mas, 
apesar de estar sempre com elas, e talvez eles não se apercebam, eu também estou a observá-los… mas é um 
trabalho colectivo que tento desenvolver com os estagiários e… e no final do ano logo se vê… no final, a 
demonstração vem ao de cima…  
 
Papel do professor cooperante | (…) Acho que alguns professores que estão na Prática Pedagógica como supervisores não são 
pessoas muito disponíveis para a Prática Pedagógica… é preciso ser não só professor, mas um companheiro, um 
amigo, estar solidário na hora da tragédia (principalmente), estar presente… e quem por vocação tem esse espírito 
de acolher e de experimentar; pode representar uma mais valia na formação de novos docentes… (…) 

Supervisão e seu 
impacte na 
reorganização dos 
conteúdos 
disciplinares da F.I. 

 Fala-se sobretudo, ao nível da formação inicial, das didácticas… e de, por esta via, se fazer uma aproximação à 
prática de sala de aula. Eu já entendi isso assim, mas agora não. Eu penso que não. Até ao 3.º ano da Licenciatura, 
tem que ser o aspecto teórico mais desenvolvido, as pessoas têm que ter consciência de que se fazem as coisas 
com base teórica… e no 4.º ano cá estamos nós, cooperantes na Prática Pedagógica, para ajudar a ver o outro 
lado… para aplicar, para experienciar, para experimentar… portanto, as didácticas têm que ter a ver com a prática, 
mas têm de disponibilizar muita informação teórica. Se não houver uma consciência teórica dos assuntos, uma 
consciencialização de que a teoria deve informar, tem de haver um fundamento, uma razão para fazer assim… E quando 
dizem que os alunos futuros professores não vêm preparados, eu digo: então porque estou eu aqui, professora 
cooperante? Eu estou cá para ajudar a transpor a teoria para a prática… e para pensar outras… mas só se 
tivermos conhecimento teórico validado… 
Eu própria, muitas vezes, e é óbvio que a nossa formação é já de um tempo muito longe e se calhar não contemplava 



certas coisas, eu tenho vindo a aprender que muitas vezes faço determinadas coisas empiricamente e que não penso na 
razão de fazer assim e não de outro modo… e é importante que o professor pegue nos livros. Leia… para depois 
fundamentar as coisas que faz… mas eu sei que há um grande grupo de professores que continuam a contestar a 
má preparação dos alunos… mas eu não verifico essa má preparação… O que não sabem talvez fazer é “descer” 
ao nível do aluno, mas isso só em prática para desenvolver enquanto competência relacional, de mediação… 
Portanto, isto não é um entendimento colectivo… e, se calhar, os professores cooperantes ainda não chegaram àquele 
ponto… e muitas vezes, são os estagiários que nos fazem ver a importância do conhecimento teórico, quando nos 
perguntam porque se fez assim ou de outro modo… isso leva-nos a pensar nas razões… Eu sou cooperante há 
seis anos e tenho verificado que há muita gente que tem feito a Prática com muito boa nota e muito baseada na 
reflexão que fazem das práticas e da teoria que fundamenta essa reflexão… vão buscar aquilo que aprenderam ou 
que outros investigaram para justificar sucessos ou momentos menos conseguidos e, assim, está a aprender a 
ser professor, a desenvolver-se…  
 
Supervisão e seu contributo para pensar uma estratégia de formação inicial | A supervisão dos professores cooperantes é, de certa 
forma, o laço que une escola do 1.º CEB e a Universidade e deve-se apostar nesta relação.  
Pode-se mudar muita coisa, as práticas inclusive, mas uma mudança negociada, informada, feita de acordo com as 
necessidades, mas de acordo com o mundo em que vivemos… não pode ser uma mudança desligada do mundo em que 
somos cidadãos…  
Será dos pontos que eu tenho ainda dificuldade em responder… que papel poderá ter a supervisão para elaborar uma 
estratégia de formação? Não sei, se calhar muitos papéis… acho que nada mais tenho a dizer…  
 

Para repensar a Supervisão da Formação Inicial de Professores e sua formação inicial  
Saberes básicos dos 
alunos do 1.º CEB 

Aprender a aprender 
 
Princípio da Auto-
Implicação 
 
Princípio do efeito 
multiplicador do 
diverso 
 
 
Desenvolver o 
pensamento crítico 

• (…) Uma das competências, um dos saberes é eles saberem que passa por eles descobrir. Portanto… eu costumo 
dizer que nesta sala de aula, no meu sítio, nada se responde. Se não sabe, tem de ir à procura… o importante é que se 
desenvolva nos alunos a consciência de que nós temos um caminho nosso e se é nosso somos nós que nos temos 
de empenhar a descobri-lo e depois pelo caminho vamos encontrando os nossos formadores, educadores, 
amigos… se os meninos no final do 1.º CEB tiverem essa consciência bem desenvolvida, quer tenham bons 
formadores ou não, eles sabem sempre que podem ir procurar. E essa é uma das competências, dos saberes que 
eu julgo de importância fundamental.  
 
(…) A outra é de experimentar, de tentar… a curiosidade, criar neles espírito de investigação, desenvolver o seu 
pensamento crítico, fazê-los participar activamente nas decisões e escolhas que fazem, das suas tomadas de 
decisão… (dá o exemplo da barragem do Alqueva) e da importância das tomadas de decisão informadas e 



 
Aprender a tomar 
decisões (informadas) 
 
Cidadania prospectiva 
 
Saber comunicar 
 
Desenvolver um 
conjunto de 
conhecimentos 
teóricos 
 
Aprender a conviver 

conscientes… terem um papel interventivo… e terem consciência de que temos de desenvolver conhecimentos na 
área da Matemática, da Língua Portuguesa, da História para podermos participar na sociedade… saber 
argumentar… e o feedback dos pais vai neste sentido, de ficarem deslumbrados pelo modo como os filhos pensam, 
argumentam em casa… isto treina-se, desenvolve-se, criam-se oportunidades na escola para que isso possa 
acontecer noutros espaços e tempos… E não só trabalhar de modo individual… fomentar o espírito de grupo, o 
trabalho colectivo, a ajuda ao outro, a tolerância, o valorizar do outro e o respeito… só assim poderemos mudar 
alguma coisa…| saberes e competências muito voltadas para uma perspectiva de cidadania | 
 

Competências do 
professor  

Competências de 
comunicação 
 
Competências 
afectivas 
 
 

• (…) Bom… eu costumo dizer que é uma geração que passou por nós… que passou por um processo de modificação… 
eu acho que há uma geração que ainda não demonstrou a este país o que é…. E eu às vezes penso: será que ainda não 
acordaram? Será que as pessoas são as mais credíveis para formar? A questão também passa pela cultura do professor… 
um professor aprende muito quando se dispõe a ler, a contactar outros povos… as viagens são momentos de 
enriquecimento pessoal… Tudo isso é importante para aprofundar as competências do professor e que tão bem se 
encontram definidas a nível da legislação | competências definidas no perfil de desempenho do INAFOP |… E competências de 
comunicação, afectivas… sim, afectivas. 

Desenvolvimento de 
competências, tendo 
em consideração o 
desenvolvimento de 
saberes básicos 

Mostrar as boas 
práticas – motivação 
dos futuros 
professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Group-thinking 
 
 

(…) Pode-se sempre organizar a formação nesse sentido, conhecendo as limitações, os constrangimentos, as vantagens 
de algumas variáveis… através das boas práticas e nós sabemos onde estão as boas práticas… e temos de as 
mostrar, de as valorizar (…) acho que a formação inicial deve organizar-se também no sentido de as mostrar… 
para que os alunos futuros professores também possam ver o lado bom da profissão, se motivem… portanto, não 
mostrar sempre o lado negativo, mas o outro lado…  
Há ainda muitas pessoas que chamam o professor 1º ciclo (primário) de ignorante… e não, não é… é um professor que 
está por aí e que pode dar um grande contributo para a formação inicial. Ainda uma vez me entrou aqui uma menina muito 
desmotivada, completamente derrotada, e eu não tinha meios de lhe mostrar, não estava na situação que era a adequada, 
mas levei-a aqui muito perto a ver que era possível… e ela deslumbrou-se…  
 
(…) Agora, os formandos já vêm mais cedo experimentar, dois a três dias… pequenas coisas… eu acho que a partir do 
momento em que se crie um grupo de cooperantes… existiria a possibilidade de contribuir com o nosso 
testemunho e levar a prática até à instituição…  



 

Seria como irmos ali, àquele paísinho… e partilhar… temos de ter orgulho naquilo que fazemos, mas este fazer deve 
ser informado, não é qualquer coisa que fazemos por fazer. Não… há uma razão para ser daquela maneira… e isso 
é também importante de partilhar com os futuros professores… e eu acho que se os formandos tivessem destas 
oportunidades, não chegariam à Prática Pedagógica tão assustados…  
E talvez chegassem com mais coragem de fazer as coisas…  
E na Prática Pedagógica eles só vão mobilizar aquilo que aprenderam e mobilizar a competência que 
desenvolveram de aprender a aprender, para buscar aquilo que ainda não sabem ou que não sabem tão bem… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Caracterização SC2 
Idade  • Tenho 48 anos de idade…  

 

Formação académica  • A minha formação académica é de Magistério Primário, equivalente a um Bacharelato…  
• Entretanto, fiz os complementos de formação na Universidade de Aveiro para ter a Licenciatura. 

Percurso Profissional 
 

- A experiência como 
professor do 1.º CEB 
 
- A experiência como 
supervisor da formação 
 
- Os cargos e/ou funções 
desempenhadas 
 
- Outras actividades  
 
- Formação ao nível da 
supervisão 

• Quanto ao percurso profissional iniciei-o há cerca de 26 anos... Faz 26 este ano de 2007… Iniciei-o na Madeira, numa 
escola do 1.º CEB… Tem sido um percurso equilibrado a nível profissional. (…) 
 
• Quanto a alguns dos cargos desempenhados, fui directora de escola (agora são coordenadores), fui representante do 
Conselho Pedagógico, na parte da articulação curricular e projectos, fui e sou coordenadora de ano (3.º e 4.º anos 
de escolaridade) … e sou supervisora cooperante da Universidade de Aveiro, (…) há quatro anos… 
 
Relativamente à sua formação em supervisão | (…) tive formação formal na Universidade de Aveiro, a nível da Supervisão, com a 
professora Doutora Idália Sá-Chaves.  
 

Supervisão da Formação de Professores 
Organização do 
processo de 
supervisão com a 
Instituição 

Organização do 
processo em si: 
macroestratégia 
 
 
 
Reorganização do 
processo: Regulação 
do processo com os 
contributos dos 
professores 
cooperantes  

Já sabemos que o processo supervisivo é muito baseado na filosofia ecológica, ou seja, de possibilitar aos formandos 
experiências diversificadas para que, eles mesmos, possam ir construindo-se ao longo da sua vida… Por isso, acho 
pertinente mudarem de supervisor cooperante, mudarem de contexto, mudarem de comunidade educativa… 
conhecerem outros alunos, outros colegas de profissão, outras formas de ser professor… Mas isso já sabemos.  
Tudo isto começa com uma reunião no início do ano lectivo entre todos os supervisores – cooperantes e 
institucionais –, e onde são disponibilizadas determinadas informações e onde são discutidas algumas ideias. 
Depois, no fim do ano lectivo, há outra grande reunião, onde se reflecte sobre os processos desenvolvidos, o que 
correu bem ou menos bem, o que pode ser melhorado… e aqui, particularmente, os cooperantes são ouvidos. 
Penso que algumas coisas têm-se modificado, para melhor, principalmente ao nível do que é exigido em termos de 
portfolio. (…) isso permite que os formandos se dediquem a outras coisas, o terem oportunidades e possibilidades de irem 
buscar outra informação, de melhor pensarem a sua acção, têm mais tempo para construir os seus recursos didácticos, de 
reflectirem, de trocarem opiniões com outros intervenientes no processo… e acima de tudo, têm mais tempo para si, para 
os outros e para cuidar das suas inter-relações. Isso também é muito importante. São pessoas. Pessoas que vão 
ser professores. (…)  



Os contributos | dos cooperantes | para o melhorar do processo de supervisão é, como já vim referindo, ao nível de pequenas 
coisas: os trabalhos que são pedidos, os projectos… 
 
(…) Vamos tendo ao longo do ano reuniões pontuais, ora em grande grupo, ora apenas com o supervisor 
institucional que connosco mais de perto trabalha.  
 
(…) Depois há outros aspectos em que não se sente o peso do supervisor cooperante, embora a discussão seja 
sempre aberta. É o caso dos critérios de avaliação… aqui sim, o peso da instituição é maior… embora a nossa 
opinião também tenha valor em si, pois somos nós, cooperantes, que com os formandos vamos estando mais tempo…   

 Selecção dos 
professores 
cooperantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
A necessidade de um 
quadro estável de 
professores 
cooperantes 
 
 
A estabilização do 
corpo de professores 
cooperantes e a 
questão da sua 
formação 
 
 
 
 

Critérios | Sim, conheço alguns, acho. Ter um 1.º ou 3.º/4.º anos de escolaridade, pelos motivos que sabe, não é? De 
os futuros professores poderem consciencializar-se dos conteúdos, da diversificação de estratégias… Depois, ser 
licenciado. Porque se estamos a ajudar a formar licenciados, nós cooperantes – e tem sentido – temos também de ser 
licenciados. Depois, disponibilizarmo-nos para a função de cooperante… quer dizer, antes havia o convite. Agora 
vai para o agrupamento uma ficha para que os professores possam dizer da sua disponibilidade para terem 
estágio. Esse candidato, quer dizer, se o entendermos como candidato, preenche um currículo cujos itens estão 
definidos… preenchemos… e depois como se faz a selecção, propriamente dita, não sei. E temos também de ver a 
experiência profissional… Reforço, aqui, a questão da disponibilidade. (…) Têm de existir determinados critérios… 
para que possamos formar professores reflexivos, porque senão se o professor cooperante não tiver essa capacidade, de 
ajudar os formandos a reflectir sobre as suas acções, eles no futuro, enquanto professores… não se desenvolvem da 
mesma maneira… Eu acho que a formação do professor é sempre inacabada. Temos de estar sempre a evoluir. Se a 
nossa sociedade está a evoluir, é dinâmica, o que é hoje poderá não ser amanhã… temos de estar em evolução, temos de 
aprender… e temos de fazer compreender isso aos futuros professores. E buscar sempre formação. Formal, que também 
é necessária. E informal, mas credível. 
 
Estabilização corpo de cooperantes e formação | Sim, precisamente | um quadro estável de cooperantes |. A investir-se na formação, 
e que requer continuidade, há que estabilizar o corpo de cooperantes, apesar de se ter que pensar numa série de 
variáveis… por exemplo, a questão dos anos de escolaridade. Mas se for um grupo grande talvez seja uma das formas de 
ultrapassar esse obstáculo, não sei. E isto da formação dos cooperantes permitiria à Universidade preparar essa 
formação com base nas necessidades do cooperante. Quero dizer, se eu já tive uma formação intensiva em 
supervisão, certamente que posso ter outra formação que não essa, ou essa, mas aprofundada noutros níveis. 
Diferenciar essa possível formação… Se eu tenho cinco ou quatro anos de serviço, como cooperante, certamente que 
um professor que esteja na mesma situação que eu… mas que nunca esteve a fazer supervisão, certamente que esse 
professor terá de ter outro tipo de formação… e nisto também cabe as formações acreditadas que vamos 



 
 
 
 
 
Formação 
disponibilizada pela 
instituição aos 
professores 
cooperantes 
 
 
 
 
 
 
Da formação a 
disponibilizar pela 
instituição aos 
professores 
cooperantes 
 
 
 
 
 
 
 
Contrapartidas da 
instituição em relação 
aos professores 
cooperantes 

frequentando! Diversificar! 
 
Da formação que a instituição disponibiliza actualmente aos cooperantes | Actualmente, temos de falar mais na formação não 
formal… informal… seminários, reuniões, oficinas… poderemos considerar estes tipos de formação como uma 
mais valia para nós, enquanto professores e supervisores, no que isso traz para o nosso desenvolvimento. 
Lembro-me da novidade que foi o projecto “Leituras na/da cidade”… das possibilidades que o nosso lugar tem, em 
fazer os alunos desenvolverem-se e cuidarem do que é seu, do que isso implica em termos de desenvolvimento… 
 
Da formação a disponibilizar pela instituição: conjugação da vertente informal com a vertente formal | (…), defendo a formação formal, 
certificada, pois a informal poderemos sempre procurar…. 
 
Vantagens de se ser cooperante | É assim, a grande vantagem em se ser professor cooperante, na minha opinião, é o 
“abanão” que isso proporciona. No bom sentido. É a consciencialização que isso provoca em nós de que, afinal, 
há tantas outras possibilidades de fazer melhor… quando nós somos supervisores cooperantes e quando se quer 
mostrar algo a alguém que também vai ser professor, nós também temos de reformular um bocadinho as nossas práticas 
e, às vezes, vamos ao fundo do nosso baú procurar aquilo que melhor fazemos e procurar informação para fazer diferente, 
mas sempre com a intenção de mostrarmos o nosso melhor, embora sabendo das nossas fraquezas. Porque estamos a 
formar alguém. E se estamos a tentar formar alguém, eu tenho de mostrar possibilidades para… e acho que isso nos 
desperta, nos tira do adormecido em que às vezes entramos. Até sabemos fazer melhor, mas porque é mais fácil 
não fazer assim, então fazemos do modo mais fácil… e eu acho que ser professor cooperante, por isto, já é uma 
grande vantagem.  
Depois, a nível financeiro as vantagens são poucas ou nenhumas.  
Mas as vantagens a nível pessoal e profissional ultrapassam esse possível constrangimento… E o que para mim é 
muito bom… sinto-me bem em lidar com pessoas mais novas que eu. Faz-me bem à alma, à auto-estima… e isto 
parecendo incrível, é muito verdade… não me sinto a cair, sinto-me, antes, a crescer… 
A nível de escola não há qualquer redução de horário, nem somos dispensados disto ou daquilo. Continuamos 
profissionais a tempo inteiro… Se for eleita para este cargo ou aqueloutro, lá vou eu… eu tenho de aceitá-lo. Quanto a 
nível de agrupamento, neste ano lectivo, foi-nos tirada a carga horária do acompanhamento ao estudo… também 
por consideração das horas que tínhamos que reunir com os estagiários… (…) penso que há prioridade no 
ingresso para Mestrado… por exemplo. Soube por uns colegas de um novo tipo de Mestrado, onde os professores não 
têm de defender da tese… mas ainda não sei… vou-me informar… 

Desenvolvimento do 
seu processo de 
supervisão 

 Essencialmente, desenvolvo os processos de Supervisão baseados na minha experiência profissional, na minha 
prática pedagógica, embora tenha consciência de que isso não basta. Há muitas coisas que leio, que vou lendo, vou-



me sempre informando acerca das coisas, vou vendo o que a investigação diz, vou a acções de formações que 
julgo puderem potenciar o meu desenvolvimento… E tudo isto se repercute na maneira como desenvolvo e como 
vivencio e faço vivenciar o processo supervisivo. (…) Somos seres inacabados, sempre em desenvolvimento… não 
fazemos supervisão rígida, ou seja, há sempre algo que tentamos melhorar e fazer diferente, precisamente porque 
estamos sempre a aprender… 
 
Papel do professor cooperante | (…) Porque ao ser cooperante, tem de estar disponível para se formar, para reformular 
algumas práticas… e estar disponível para acompanhar os formandos, sempre que seja solicitado para isso. É 
uma das nossas funções…  
 

Supervisão e seu 
impacte na 
reorganização dos 
conteúdos 
disciplinares da F.I. 

 O processo supervisivo deveria ser um dos modos possíveis de regulação da Formação Inicial. Já lhe tenho 
salientado esta ideia ao longo da entrevista… Dando pistas para desenvolver e reajustar determinados conteúdos. Não as 
disciplinas que acho estarem bem organizadas no plano de estudos, mas alguns conteúdos… que possam ser 
mais importantes para os futuros professores. Por exemplo, os métodos de leitura/escrita… 
 

Para repensar a Supervisão da Formação Inicial de Professores e sua formação inicial  
Saberes básicos dos 
alunos do 1.º CEB 

Ler, escrever e contar 
como suporte das 
competências a 
desenvolver 
 
Aprender a tomar 
decisões (informadas) 
 
Aprender a resolver 
situações 
problemáticas 
 
Aprender a aprender 
 
Saber comunicar 
 
Cidadania prospectiva 
 
Saber conviver 

De forma muito global, acho que é fundamental, acima de tudo, saberem ler, escrever e contar, na medida em que 
são saberes que vão permitir o desenvolvimento de competências diversas. E depois acho que no currículo do 1.º 
CEB de Estudo do Meio e entendendo o Estudo do Meio como área transversal, acho que nas competências/saberes aí 
definidos, encontra-se uma possível resposta à sua questão. E eu posso também referir alguns que acho fundamentais: o 
adoptar estratégias de resolução de problemas e à tomada de decisões, saberem pesquisar e seleccionar 
informação em prol de dados objectivos, saberem usar a língua com precisão, realizar de forma autónoma e criativa 
determinados trabalhos, serem pessoas interventivas, com capacidade de colaborar activamente, mas 
informadamente… saber desenvolver projectos comuns, ainda mais no tempo em que estamos… utilizar 
linguagens diversificadas para se expressar… eu acho que no final do 1.º CEB… a função de um professor, acima de 
tudo, é prepará-los para a vida, trabalhando na escola as concepções que eles já têm, modificando-as ou confirmando-
as… e tentar dar-lhes mais qualquer coisa… mostrar-lhes outras possibilidades de ler o mundo… nós às vezes temos 
alunos na escola que são muito capazes de aprender, são muito inteligentes, são miúdos muito espertos e outros meninos 
que nem tanto… e que depois na vida prática estes se revelam muito competentes, eficazes e os outros nem por isso, são 
uns enrascadinhos… E aqueles menos capazes, são mais eficazes no dia-a-dia, porque os seus contextos de vida, assim 
o proporcionaram. São meninos menos protegidos, de famílias mais desestruturadas… mas que conseguem dar-se bem 
na vida. Por isso, ser importante, a via profissionalizante nas escolas… para diferenciar as possibilidades… mas isto não é 
uma relação directa, é óbvio… há muitos factores em jogo… 



 

 
Princípio do efeito 
multiplicador do 
diverso 
 
Desenvolver o 
pensamento crítico 
 
Saber comunicar 

Competências do 
professor  

Competências ao 
nível das TIC 
 
Competências de 
consultadoria 
(administração, 
organização e gestão 
escolar) 
 

(…) Considero o perfil de desempenho muito bem estruturado | perfil de desempenho do INAFOP | e nada poderei 
acrescentar, pelo menos no sentido de inová-lo ou, mesmo, de reestruturá-lo. Saliento o facto dos professores do 1.º 
CEB terem de ter competências ao nível das TIC bastante aprofundadas, pois deveria ser uma das vertentes de trabalho 
em sala de aula. O que noto, também, é que cada vez mais temos de ter competências aprofundadas ao nível da 
organização e gestão escolar… Mas há tanta coisa, não é? Há sempre possibilidade de aprofundar as nossas 
competências.  

Desenvolvimento de 
competências tendo 
em consideração o 
desenvolvimento de 
saberes básicos 

 (…) Por um lado, investir nas teorias, mas cruzando-as, sempre que possível, com as práticas. E aqui saliento a 
reformulação de alguns conteúdos, ao nível das Didácticas. Proporcionar mais situações de prática aos formandos, 
antes do 4.º ano… e que já são mais do que no seu curso |2000-2004 |, por exemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Caracterização sc3 
Idade  Tenho 28 anos. 

 

Formação académica  Tirei a Licenciatura em Ensino Básico do 1.º CEB, na Universidade de Aveiro… Acabei o curso em 2002 (ri-se) … 
Percurso Profissional 
 

 
 
 
 

• Tenho estado no Colégio desde aí. É o meu 5.º ano de trabalho como professora deste ciclo de ensino… Já levei 
um grupo do 1.º ao 4.º ano e, agora, estou novamente com um grupo de 1.º ano. Em termos de experiência é isso… 
 
• Tenho feito a nível da formação, sempre que há, formação ao nível da escola, do colégio. Porque somos nós que no 
início do ano, o grupo, escolhemos algumas formações, umas com pessoas aqui do colégio – professores de música, 
professores de expressão plástica, a psicóloga –, algumas coisas que vamos organizando por cá… e outras com 
formadores de fora. Por exemplo, na Quarta temos uma formação na área da Matemática com a professora Eugénia lá da 
Universidade de Aveiro… e vamos aproveitando o que nos convém, o que precisamos e assim. Mas até agora tenho 
preferido formação na área da Música, da Expressão Plástica, da Língua Portuguesa e Matemática… e vou 
aproveitando pois é nessas áreas que trabalhamos e eu tenho tido formação nesse sentido. 
 
• Quanto a cargos no Colégio, neste momento estou responsável pelo projecto Eco-escolas, é já o quarto ano, julgo. E 
engloba o 2.º ciclo e o 3.º ciclo. Eu sou a coordenadora do projecto, mas o clube funciona com professores do 2.º e 3.º 
CEB… porque eu não teria horário para isso. Trabalho este ano no projecto da Agenda 21, que é a nível do município, 
não sou eu a responsável mas estou também integrada aí… e acho que é por aí… Já fui, no entanto, responsável 
por outros grupos aqui no colégio. Tivemos um ano em que funcionou o grupo de fotografia e vídeo e todos os 
eventos proporcionados pelo colégio, eu tinha de organizar com o meu grupo o que iríamos fazer a esse nível… as 
festas de natal são sempre coordenadas por nós, embora sejam partes mais pequeninas…  
E tenho o grupo de estágio este ano… É o meu 1.º ano como supervisora cooperante. 
 
Relativamente à sua formação em supervisão | Em termos de formação, nada tenho a este nível… 
 
 
 

Supervisão da Formação de Professores 
Organização do 
processo de 
supervisão com a 
Instituição 

Organização do 
processo em si: 
macroestratégia 
 

• Nós tivemos uma reunião no início do ano e explicaram os objectivos relativamente aos alunos. Explicaram 
porque é que era importante a fase de observação. Depois porque é que a intervenção era “aos poucos”, 
gradual… são alguns exemplos. E depois também algumas coisas relacionadas com os supervisores cooperantes: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

direitos e deveres e até onde ia o nosso papel. Mas isso na prática é um bocadinho difícil de controlar. Às vezes 
queremos ajudar muito, às vezes queremos que eles aprendam e vão avançando e, aqueles direitos e deveres, 
aparentemente formais ou fechados, acaba por na prática… não é assim tanto… e depois há os sentimentos dos alunos, 
os nossos, os dos estagiários, a aprendizagem dos alunos, a aprendizagem dos estagiários, a nossa aprendizagem… eu 
também vou aprendendo e com as regras do jogo tão definidas, embora haja uma certa margem de manobra… mesmo 
porque cada um de nós, cooperante, é diferente do outro. O modo de se ser cooperante é muito pessoal… 
 
(…) Depois com a supervisora institucional com quem trabalho, a primeira vez que eu estive com ela foi nessa 1.ª 
grande reunião de início de ano, mas assim muito ao de leve. Cumprimentou-me. Eu é que sou a Sc_3, eu sou a 
“supervisora institucional” e vamos trabalhar juntas. Em termos de métodos, ela não conhecia muito do que eu faço. 
Talvez saiba alguma coisa de mim, enquanto aluna que fui da Universidade de Aveiro, e como a professora F., C. e F. 
foram minhas professoras… a professora F. conhecer-me-á melhor, acompanhou a maior parte do meu percurso. Mas em 
termos de métodos de trabalho, já como professora, julgo não saberem muito…  
 
E porque razão fui eu escolhida? Quando soube desta possibilidade de cooperar com a Universidade de Aveiro, fiz-me 
muitas vezes esta pergunta. E na altura até encontrei a professora H. (que foi minha supervisora institucional) e de lhe ter 
dito: professora, o que é que eu tenho para lhes dar? Ainda há muita, muita, muita coisa que eu não sei fazer e que quero 
experimentar de outras maneiras… porquê eu, que tenho tão pouco? E ela respondeu: mas quantas vezes aprendemos 
tanto, com aqueles que julgam saber menos do que nós? E eu pensei… todos os dias nós aprendemos alguma coisa com 
os meninos, não se calhar um aprender tão formal, embora aconteça, mas aprendemos a estar, os retornos que eles nos 
dão e eu depois fiquei a pensar nisso e OK! Eu sabendo tão pouco e, mesmo assim, vão conseguir aprender alguma coisa 
e eu também. Quanto a reuniões entre mim e a supervisora institucional, tirando a da avaliação, não temos 
reuniões marcadas, dia, hora. Não sei se seria necessário, porque o trabalho destes grupos está a correr muito 
bem e então vai bastando a informação que as estagiárias vão levando daqui… e quando a supervisora 
institucional vem cá, tenho sentido suficiente o tempo que estamos juntas… Com os grupos não têm havido 
problemas, nem nenhuma complicação. O trabalho tem corrido muito bem, tem fluido bem… a comunicação, a supervisora 
institucional… todo este processo e a minha maneira e da “supervisora institucional”… acaba, em suma, por ser um 
conjunto muito feliz! Por isso, não temos sentido necessidade de sermos muito mais rígidas, mais formais uma com a outra 
e com o grupo… porque as coisas têm evoluído bem. 
 
Reuniões intermédias | Eu fui àquela 1.ª reunião. Houve uma outra reunião logo, logo no início, uma formação diria. 
Acontece muitas vezes eu já ter marcado coisas aqui no colégio. Ou reuniões cá, ou formações cá… Já aconteceu eu dizer 
à Dr.ª C. “hoje não faço sala de estudo” por este motivo e vou à Universidade de Aveiro… (…) 



 
 
 
 
 
 
 
Reorganização do 
processo: Regulação 
do processo com os 
contributos dos 
professores 
cooperantes  

 
 
• Se calhar, era preciso eu chegar ao fim do ano para responder melhor e melhor me situar. Assim… eu acho que a voz 
dos professores cooperantes tem que ter muito peso e tem que ser muito ouvida. Porque o supervisor 
institucional vem fazer todas as observações que ela acha necessárias, mas há o dia-a-dia que eu vou vendo e 
vivendo… o trabalho, os sucessos, o empenho, a dedicação, a construção da relação com os meninos… coisas 
que a supervisora institucional não se dá conta enquanto processo que isto é… embora a supervisora institucional 
lhes tivesse dado aulas e conheça alguma coisa por aí… mas o crescimento delas enquanto professoras, a minha 
visão é muito mais privilegiada, porque eu estou todos os dias e eu tenho o prazer de seguir essa evolução. Por 
isso, eu acho que em termos de observação, o peso institucional devia ser também… quer dizer, é muita 
responsabilidade… e aqui a avaliação não é feita de ânimo leve. Estas pessoas, no ano seguinte, vão trabalhar 
com meninos! A professora F., quando fomos à primeira reunião, ela apresentou-me, disse que eu tinha sido aluna da 
Universidade de Aveiro e que era com muito orgulho que tinha alguém que esteve do lado de lá e agora estava do lado de 
cá… e que eu ia perceber, por isso, algumas injustiças… e este papel de supervisor, que é de responsabilidade, é 
fundamental nesta etapa para a vida futura delas. Mas eu acho que a supervisora institucional devia ter mais 
tempo, vir mais vezes observar, embora eu perceba que tem muitas coisas para fazer e que isso não é possível… 
mas que em termos do modelo de supervisão devia ser pensado. Já nas questões mais técnicas, e por exemplo, as 
reflexões que os estagiários fazem são muito a puxar por elas e é muito complicado nós escrevemos aquilo que 
nós sentimos… e se há algumas que até têm facilidade nisso, outras nem tanto e que podem estar a perder por 
aí… acho, por isso, que a questão da observação cuidada do supervisor institucional é muito importante, aliada à 
do cooperante, claro.  
 

 Selecção dos 
professores 
cooperantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Critérios | Ainda há pouco eu disse: porque eu? Julgo que foi por ter um 1.º ano de escolaridade. O ano de escolaridade 
é um factor que se tem em consideração para escolher o cooperante. Eu percebo que a Universidade de Aveiro queira 
e acho que também é bom, a partir do momento em que já há alunos formados e em funções no 1.º CEB, que vá 
recorrendo às pessoas que a instituição formou, porque o modelo é o mesmo. Aqui sentimos diferença: temos 3 
professoras formadas pela Universidade de Aveiro e uma que não… e as diferenças notam-se nas perspectivas… não 
quero dizer que isto não seja enriquecedor, mas nota-se… nós encaramos algumas realidades da escola de forma idêntica 
e depois há uma visão diferente… às vezes é bom. Eu acho isso importante… Se fosse eu a escolher os cooperantes 
pensaria assim, eu chamava aquelas pessoas que eu sei… e outra razão, se a Universidade de Aveiro acredita na sua 
formação como sendo a melhor que consegue disponibilizar, ou pelo menos com essa vontade de dar o seu melhor, é 
natural que mais tarde logo que possam aproveitar o que melhor saiu de lá, é isso que vão buscar… e por isso acho 
natural que as escolhas possam recair sobre ex-alunos… Sei que há outros critérios, como ser licenciado… havendo 



 
 
 
 
A necessidade de um 
quadro estável de 
professores 
cooperantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estabilização do 
corpo de professores 
cooperantes e a 
questão da sua 
formação 
 
 
 
 
 
Formação 
disponibilizada pela 

mais, confesso não saber. 
 
 
•  Estabilização corpo de cooperantes | Se na escola é importantíssimo estabilizar o corpo docente, eu acho importante 
os cooperantes constituírem uma bolsa estável. Por exemplo, este ano fiquei com a cooperante Sc_1, isto é, os meus 
núcleos de estágio são os delas, trocando entre si. Por acaso não tive muitas oportunidades de falar com ela, quer dizer 
tirando aquela primeira reunião no início do ano, também não tenho ido a mais, por uma questão de ter coisas aqui no 
colégio… mas acho que se, eu continuar a fazer este trabalho, e se a professora Sc_1 também e se formos trocando 
impressões, modos de fazer as coisas, chega uma altura em que eu sei aquilo que devo exigir, sabemos em que altura 
devemos puxar… e sabemos que assim, nós as duas, vamos ajudar a construir aqueles dois grupos em estágio e cada 
pessoa e profissional em particular, embora este não seja um processo acabado. E concebo este trabalho feito assim… é 
importante para o grupo e para nós enquanto professoras e supervisoras, para percebemos que há alguém que faz um 
trabalho exigente como nós e, entre umas e outras cooperantes, vão-se criando afinidades… entre umas e outras e entre 
todas… e se os cooperantes se forem mantendo, o conhecimento que nós temos de umas e outras e de seus 
modos de trabalhar… claro que é importante que haja quem traga novidade, claro… mas se o núcleo duro se 
mantiver em termos de trabalho eu acho que pode ser muito mais coerente, muito mais exigente, não em termos 
de quantidade de trabalho, mas em qualidade… 
 
 
Estabilização corpo de cooperantes e formação | Pode ir evoluindo com o tempo… neste momento, precisava de uma 
formação de base ao nível da Supervisão… este é o primeiro ano que estou no papel de supervisora cooperante. 
Mas, por exemplo, a professora Sc_1 que já está em supervisão há muito tempo, se calhar, não precisaria. Então, talvez 
se se fosse mantendo o corpo de cooperantes, nós poderíamos também ir evoluindo nessa formação, 
diversificando-a… porque o que está a acontecer comigo, passa-se com outros cooperantes… o que perspectivava 
a formação sempre do início, o que implicava – de certa maneira – o não-crescimento dos outros cooperantes… seria mais 
do mesmo, falando metaforicamente.  
 
Da formação que a instituição disponibiliza actualmente aos cooperantes | (…) nada que eu tenha sentido como sendo formação… há 
os seminários que os alunos costumam ir, mas eu também tenho outras reuniões e assim, tenho preferido as formações do 
colégio, porque são mais específicas… 
 
 
Da formação a disponibilizar pela instituição: conjugação da vertente informal com a vertente formal | Há sempre formação informal no 
trabalho desenvolvido entre mim e a supervisora institucional, e mesmo as outras, está sempre disponível… Em termos 



instituição aos 
professores 
cooperantes 
 
Da formação a 
disponibilizar pela 
instituição aos 
professores 
cooperantes 
 
 
 
 
 
 
Contrapartidas da 
instituição em relação 
aos professores 
cooperantes 
 
 
 
 
 
Contrapartidas para os 
seus pequenos alunos 
(turma) 
 

de formação formal, e relacionando isto com outra pergunta, acho que se tem de progredir ainda. Porque estes 
seminários que as alunas vão e que nós também podemos ir, são temas interessantes para elas, mas para mim 
enquanto professora supervisora… agora há um sobre obesidade infantil… ora, isso ajuda-me em quê, em termos de 
supervisão? Não me ajuda explicitamente e acho que é essa ajuda que tem faltado… mas eu acho que falta formação e 
vou sentindo isso porque não tenho… e como já disse anteriormente, vou fazendo muitas perguntas, vou 
questionando algumas coisas para ir melhorando, mas vou fazendo aquilo que acho saber fazer melhor… 
 
 
Vantagens de se ser cooperante | Há vantagens, sim. Nós até temos um protocolo assinado e está tudo muito bem 
definido. Mas eu ter dito que sim a ter um núcleo de estágio não foi neste sentido… foi no sentido de maior 
conhecimento, de maior experiência, porque também é bom termos experiências noutras áreas… apesar de sentir 
que apesar de ter pouco para dar, também perceber o que estas futuras professoras, e que estão a acabar agora a 
sua formação inicial, têm de novo para me enriquecer e, em certa forma, me actualizar e ensinar também… 
Portanto, não tanto centrar-me naquilo que tenho para dar, mas no que posso aprender…  
 
| Nível de crescimento pessoal e profissional constante | Sim, pessoal e profissional… e depois penso também na minha turma, 
porque eu estando mais ligada à Universidade de Aveiro, eu sei que disponho de muito mais em termos de 
recursos… tenho mais facilidades em termos de ir a exposições, oficinas com os meus alunos… em termos de 
conhecimento, se precisar de alguém que venha cá, de algum tipo de material que nem sempre está disponível nas 
escolas, eu sei que tenho essa mais-valia… pensando no bom que esta cooperação também significa para os 
meus alunos, e para a sua formação, acho que é importante. 
 

Desenvolvimento do 
seu processo de 
supervisão 

Auto-formação 
(leituras e diálogos 
com uma colega que 
fez especialização em 
Supervisão, na 
Universidade de 
Aveiro) 
 

• Eu tenho uma colega, a P., que já fez a pós-graduação (especialização) em Supervisão… e pedi-lhe algum material.  
 
 
 
 
 
•  (…) E depois busquei aquilo que na formação acho que foi muito bom e onde houve falhas e então vou tentando 



Desenvolvimento do 
processo de 
supervisão, de acordo 
com a sua vivência de 
estagiária na 
Universidade de 
Aveiro 
 
Apoio na professora 
supervisora 
institucional 

assim desenvolver a minha prática supervisiva… aquele modelo que para mim foi muito bom e que resultou 
comigo, eu vou tentando aplicar algumas coisas e depois, outras coisas que acho terem falhado, vou também 
tentando fazer um pouco melhor, de acordo com o meu entendimento… 
 
 
 
 
•  Às vezes pergunto à supervisora institucional que comigo trabalha (…) até agora, acho que tem corrido bem e acho 
que os resultados, em termos de grupo de alunas, também estão a ser positivos, em termos de trabalho para a turma de 
meninos. Porque para mim, isso é que é fundamental. É óbvio que eu estou a acompanhar os futuros professores, mas o 
meu grupo também é a minha turma e, então, também é importante que para eles esteja bem e a dar frutos também. 
 
•  Papel do professor cooperante | (…) Já na altura do meu estágio me lembro de se falar nisso (…) estar disponível, em 
termos de reunião com os formandos, esse tempo para reunir… há mais. Enfim, coisas que vamos fazendo, sem 
estarem escritas no papel. Ser cooperante é estar disponível, não é? 
 
 

Supervisão e seu 
impacte na 
reorganização dos 
conteúdos 
disciplinares da F.I. 

 Eu acho que em termos de formação de base e daquilo que é conhecimento teórico, eu acho que os formandos têm 
muito e são muito informados e sabem ir à procura e a que fontes ir… mas depois acho que falta um pouco mais 
de”terreno” onde reflectir sobre isso tudo – uma prática. E isso elas também vão aprendendo no estágio, claro… só 
que, desta forma, têm de aprender tanto num ano! E a exigência é tão grande que, em certo momento, os formandos 
não dão mais de si, porque muitas vezes já deram tudo e não conseguem mais ou melhor… e talvez se tivessem a 
possibilidade de estar na escola mais tempo, principalmente na parte da escola que não é a escola bonita de que já 
falamos… porque ter de assumir que um aluno precisa de um plano individual ou de recuperação é complicado… e depois 
saber passar para o papel a vida, a história de vida da criança é também muito complicado… eu senti isso… e se isto 
fosse tido em atenção na formação inicial e eles pudessem estar mais tempo na escola que não é tão bonita, ajudava a 
crescer um pouco nesse aspecto, um crescimento mais acompanhado, para que depois esse crescer não fosse solitário 
como o é, tantas vezes… em qualquer escola há, obvio, outros colegas que vão ajudando, mas ser um professor 
acabadinho de chegar a uma escola com outros professores que já lá estão a algum tempo, não deve ser muito fácil… eu 
não sei de experiência própria, mas sei de algumas histórias… e se os formandos estivessem mais preparados a esse 
nível, o choque não seria tão grande… Porque em termos de conhecimentos teóricos estão bem preparados, julgo… 
Depois gostava de salientar as disciplinas de Didáctica… talvez por aí se conseguisse uma ligação à escola mais 
cedo… por exemplo, quando trabalhamos a adição com o outro núcleo de estágio, eu percebi depois que elas não 
concordavam com a minha ideia e que é aquilo que eu faço… sempre lhes disse para estarem à vontade para me 



questionarem… mas só percebi quando li as reflexões já no final… quer dizer, elas iam entregando as reflexões, mas só as 
li todas no fim… depois de ter passado a altura para ter falado disso… é que percebi que elas não estavam muito à 
vontade com aquilo que eu disse… mas não me questionaram… entretanto falamos sobre isso… e eu acho que elas 
também não foram procurar outra maneira… porque ler-se um livro apenas, não é assim tão linear… também percebo que 
este contacto muito prematuro com a escola seja complicado… mas talvez as disciplinas de Didáctica fossem uma boa 
maneira de iniciar esse contacto… por exemplo, as questões dos métodos de leitura/escrita… não é num semestre que 
conseguimos ajudar a perceber um método, até mesmo porque os grupos trocam… uns aprendem a iniciar, e mesmo 
assim… há coisas importantes que se perdem… talvez as Didácticas aqui tenham algo a dizer… porque no estágio eu 
sinto que os formandos querem compreender tanto, agarrar tudo aquilo que digo… e isto se fosse feito mais cedo, esta 
infusão na prática, talvez tivesse outros efeitos…  
Em termos de formação inicial, eu acho que os alunos precisam de ter muito mais contacto com a escola… O outro 
grupo de estágio disse-me que quando chegou aqui fez muitas comparações com a sua escola primária, de há uns dezoito 
anos atrás… eu acho que dezoito anos de distancia entre a minha escola como aluninha e a minha escola de futura 
professora é de muito tempo… e talvez a primeira fase de observação e o tempo que elas gastam a conhecer a escola 
outra vez, a sentir a escola outra vez e de outra forma… 

Para repensar a Supervisão da Formação Inicial de Professores e sua formação inicial  
Saberes básicos dos 
alunos do 1.º CEB 

Saber pensar 
 
Aprender a tomar 
decisões (informadas 
e conscientes) 
 
Aprender a respeitar o 
Outro 
 
Aprender a resolver 
situações 
problemáticas 
 
Ler e escrever 
 
Aprender a tomar 
decisões (informadas) 
 
Aprender a resolver 

É óbvio que esta visão é minha. Acho importante saber pensar, acho mesmo muito importante. Neste momento somos 
bombardeados com tanta informação e tanta coisa que para fazermos as nossas escolhas, temos de saber pensar. Temos 
o caso da publicidade e todo o conjunto de variáveis que por detrás dela se escondem e que temos de considerar… e acho 
que é importante que os alunos saibam pensar, sozinhos… tomar as suas decisões e assumi-las. Assumir pelo lado 
positivo e negativo e assumirem os erros… Outro saber importante é aceitar a opinião dos outros e perceber que há 
outras opiniões e que há pessoas que acreditam em coisas diferentes de nós e perceber que isso também pode 
trazer-nos coisas boas, enriquecendo-nos. A capacidade de resolver problemas, conflitos entre eles, problemas do 
dia-a-dia desde os mais simples como calcular o espaço disponível para colocar os materiais, o repartir de uma bolacha 
entre amigos até chegarmos ao nível do raciocínio matemático e resolver aquelas situações mais abstractas que lhes são 
colocadas… Em termos de ler e escrever é muitíssimo importante… de interpretação também… e é muito importante 
que eles leiam, leiam, leiam… lá está, tudo a direccionar-nos para a questão do pensar e assim tomar-se as opções 
julgadas mais adequadas e assumir. E isto será, na minha opinião, a base de tudo, de todas as outras aprendizagens 
mais específicas e relacionadas com as áreas curriculares… AH! E que saibam colocar questões, perceber porque 
estão a colocar aquela questão naquela altura e esperar o momento certo e saber pensar sobre aquilo que estão a 
perguntar… não fazer aquelas perguntas à toa, só por querer participar, mas saber porque estou a perguntar…E eu 
estando aqui eu vou vendo a evolução dos meus alunos… 
 



situações 
problemáticas 
 
Aprender a comunicar 
(saber colocar 
questões) 
 
Saberes teóricos 
 
 
Cidadania prospectiva 
 
 
Princípio do efeito 
multiplicador do 
diverso 
 
Desenvolver o 
pensamento crítico 
 

Competências do 
professor  

Competências de 
mediação  
 
Capacidade de 
observação 
 
Conhecimentos de 
conteúdo (saberes-
base nas áreas 
curriculares) 
 
Competências 
relacionadas com a 
vivência de valores de 
bem (justiça, 
liberdade) 

•  (…) Eu aí acho que há coisas que já são nossas. Por exemplo, com o outro grupo notava-se que um dos elementos 
tinha uma competência já bem desenvolvida de gestão e observação da classe como um todo… As colegas às vezes 
ficavam um pouco sentidas, na medida em que se perguntavam do facto da colega conseguir fazer aquilo tão bem, e elas 
ainda não. E eu sempre fui dizendo que ela já conseguia fazer isso, porque era dela, porque tem a ver com outras 
experiências dela, porque tem a ver com a vivência dela… é um crescimento dela fora daqui, mas em paralelo com este, a 
par… e, por isso, as outras formandas só tinham de crescer também aí… há coisas que acho que são muito nossas e 
coisas que, obviamente, podem ir sendo treinadas, aprofundadas… e aí é importante os futuros professores virem mais 
tempo para a escola antes do seu estágio final… e os professores têm de ter desenvolvidas competências de 
atenção, de mediação na resolução de conflitos e problemas, de domínio da língua e outros saberes-base em 
História, Geografia… e não só ler, ler e ler teorias, pois nós trabalhamos com crianças em contextos variados… 
haver uma dose entre as competências teóricas e as mais práticas, uma interrelação. Depois, há aqueles conceitos 
que devemos trabalhar com os meninos… de justiça, de liberdade e que não são o mesmo para todos. Temos de, 
na nossa sala, assumir os critérios de justiça, de liberdade… e isto não está escrito em livros e eu acho que se os 
professores em formação forem disto consciencializados e do que é a escola e seus desafios e problemas hoje e 
não há dez, vinte anos atrás, eles vão ficar mais atentos. São coisas pequeninas e que, talvez, não estejam tão 



 

relacionadas com competências globais, mas mais específicas… e às vezes coisas que ficam perdidas… às vezes, até 
sabemos que temos de ir investigar e onde o fazer de forma credível e até conhecemos recursos e conhecemos algumas 
práticas e sabemos a postura que devíamos ter, mas às vezes ficamos perdidos nestas coisas pequeninas e que são muito 
importantes para que o todo funcione… isto também é aprender, senão qual seria o nosso papel nisto tudo? 
 

Desenvolvimento de 
competências por 
consideração ao 
desenvolvimento de 
saberes básicos 

Mais tempo na escola 
 
Group-thinking 

• (…) Se fosse possível estar mais tempo nas escolas e terem mais contacto e mesmo conversar com professores 
que estejam dispostos a isso… e estes contarem as suas histórias num ambiente informal… Talvez aqui o 
contributo das professoras cooperantes pudesse ser uma ajuda… e conversar. 
E eu notei esta importância quando passei para o lado de cá, que havia coisas que na minha formação não tinham 
chegado, também porque a formação inicial é um momento, não é? E que apesar das pessoas que nos acompanharam 
terem disponibilizado tudo, quando cheguei a este colégio eu tinha de fazer as coisas… projectos curriculares de turma, 
planos disto e daquilo, legislação, caracterização do aluno e tanta, tanta coisa… e isso podia ser mais desenvolvido na 
formação inicial. A escola é muito bonita e é muito bom estar na sala de aula e ter os alunos que temos e fazer o 
trabalho que fazemos, mas há tanto trabalho burocrático… não é só conhecer a lei, é saber interpretá-la e aplicá-la de 
acordo com as eventualidades… e eu acho que aí eu senti que me falhou isso na formação inicial. Embora tenha tido sorte 
quando cheguei aqui e todos me ajudaram… mas da instituição, a esse nível, vim menos preparada. Processos dos 
alunos… enfim… essa aprendizagem depois sozinho às vezes é solitária… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Caracterização Si1 
Idade 
 

 •  Tenho 38 anos. 
 

Formação académica Licenciatura 
Português/Francês 
(I.P.Faro) 
 
Especialização Educação 
Especial (U.Minho) 
 
Mestrado 
Desenvolvimento 
Curricular (U.Minho) 
 
Doutoramento* 
Didáctica/Supervisão 
(U.Aveiro) 

•  (…) Licenciei-me em ensino de português e francês para o 2º ciclo do ensino básico na Escola 
Superior de Educação de Faro, o que significa que fiquei também habilitada a trabalhar no 1º ciclo do 
ensino básico. 
 
•  (…) Fiz o curso de especialização na área de educação especial. (U. Minho) 
 
•  (…) Seguidamente fiz o Mestrado em Desenvolvimento Curricular, também na Universidade do Minho.  
 
•  Doutoramento (em fase de conclusão), U. Aveiro 

Percurso Profissional 
 

Funções docentes no 2.º e 
3.º CEB – 
Português/Francês (1 
ano) 
 
Funções docentes no U. 
Minho – Formação de 
Professores do 1.º CEB/ 
área de educação especial 
 
Funções docentes no 1.º 
CEB (1 ano e 5 meses) 
 
Funções docentes na U. 

•  (…) Depois de terminar o curso, em 1992, estive numa fase inicial a dar aulas de Português/Francês 
ao 2º e 3º CEB (1 ano). No ano seguinte fui trabalhar para o Instituto de Estudos da Criança, na 
Universidade do Minho, onde estive ligada à formação de educadores e de professores do 1º ciclo, no 
âmbito da educação especial, ligada especificamente à área das adaptações curriculares para 
crianças com necessidades educativas especiais e aos problemas de comportamento. (…) 
 
•  (…) No ano lectivo de 1998/1999 saí da Universidade do Minho e vim viver para Aveiro por questões que 
se prendem com a minha vida familiar e pessoal. Quando vim para Aveiro concorri para o 1º ciclo do 
ensino básico e fiquei então a trabalhar neste nível de ensino, embora por um período de curta 
duração (1 ano e 5 meses).  
 
• (…) Em Fevereiro de 2000 entrei no Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa como Assistente, 
após ter sido seleccionada em concurso. A partir dai fiquei ligada à formação inicial de professores para 
o 1º ciclo e, numa fase inicial, também aos complementos de formação. Até 2002/2003 estive ligada às 



Aveiro – Formação 
Inicial de Professores do 
1.º CEB e complementos 
de formação 
 

disciplinas de Tecnologia Educativa, Didáctica da Língua Portuguesa e Teoria e Prática Curricular.  
• (…) Quanto à supervisão da Prática Pedagógica, foi no ano lectivo de 2002/2003 que tive a minha 
primeira experiência à luz deste modelo conceptual e organizacional que orienta a prática pedagógica 
na licenciatura em Ensino Básico - 1º ciclo desta Universidade. 
  
•  Entre os anos lectivos de 2003/2004 e 2004/2005 estive dispensada de serviço docente no âmbito do meu 
doutoramento.  
 
•  Em 2005/2006 interrompi a dispensa, tendo retomado nesse ano a supervisão da prática pedagógica 
e a Teoria e Prática Curricular.  
 
• (…) Neste momento (2006/2007) encontro-me novamente dispensada para concluir o meu projecto 
doutoramento. 

Supervisão da Formação de Professores 
Linhas epistemológicas 
orientadoras da Supervisão 
da Formação  

A epistemologia que 
sustenta a Prática 
Pedagógica é de matriz 
complexa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalidade: o formando 
como alguém em 
desenvolvimento pré-
profissional e pessoal 
 

(…) o processo supervisivo reflecte essas tendências de contextualização, a articulação sistémica, a 
globalidade e a mutação, a flexibilidade… Eu iria falar mais disto tendo em consideração o contexto da 
Prática Pedagógica… Acho que reflecte essas tendências, do meu ponto de vista, quer ao nível 
conceptual da própria disciplina, ou seja, os princípios que sustentam, do ponto de vista teórico, a 
disciplina, quer depois ao nível da organização e das estratégias de acção que, de certa forma, dão 
corpo a esses princípios teóricos da dimensão conceptual. Acho que há uma perfeita articulação entre 
aquilo que se preconiza sob o ponto de vista conceptual e a forma como se procura implementar isso 
na prática. 
Esses princípios (…) tenho alguma dificuldade em olhar para eles de forma fragmentada e ver ou dizer onde 
está a fronteira entre eles, e dizer onde começa ou termina um e começa ou termina outro. Acho que eles 
têm de ser vistos de forma integrada, de forma articulada e (…) a complexidade está, precisamente, 
aí, não é? Na forma como eles interagem uns com os outros e a influência que isso tem para o 
desenvolvimento do formando.  
 
P. da Totalidade | Agora, mais concretamente na disciplina de Prática Pedagógica, e começando pela 
questão da totalidade, para mim há um aspecto fundamental nesta disciplina, é que o formando não é 
perspectivado, apenas, como uma pessoa que está em desenvolvimento do ponto de vista 
profissional (neste caso pré-profissional). Ele é olhado na sua totalidade. Portanto, isto significa que 
ele é visto como alguém que do ponto de vista pré-profissional está em desenvolvimento, mas para 
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Ab. Ecológica: a procura 
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A organização da Prática 
Pedagógica, tendo como 
suporte a abordagem 
ecológica que 
proporciona aos 
formandos experiências 
de prática pedagógica em 
contextos diferentes 
 
O processo de supervisão 
da formação como 
“mediador” da 
consciencialização do 

além disso, é também é visto como uma pessoa em desenvolvimento. Portanto, é uma pessoa que 
tem sentimentos, que tem emoções, que tem uma história de vida e que, naquele momento preciso 
em que está a fazer a disciplina de Prática Pedagógica, tem uma determinada circunstância de vida. E 
estas dimensões e aspectos que têm a ver com a vida pessoal vão, depois, também influenciar a questão da 
dimensão profissional. No contexto desta disciplina, o próprio formando é visto como pessoa completa 
que tem várias dimensões e que essas próprias dimensões influenciam-se e vão depois também 
influenciar aquilo que ele é como professor. Portanto, o seu desenvolvimento enquanto professor está 
muito ligado ao seu desenvolvimento enquanto pessoa, como um todo, e por isso é que esta vertente 
afectiva da formação é também valorizada, porque ela tem implicações no próprio trabalho do professor.  
 
P. ecológico | Por outro lado, e articulando com os princípios que estamos a ver, no contexto desta disciplina, 
a formação de futuros professores é também sustentada por uma abordagem crítico-reflexiva e essa 
abordagem (…) tem em vista o desenvolvimento profissional, mas também pessoal do próprio 
professor e é uma abordagem que procura esse desenvolvimento de forma situada.  
Os próprios contextos, onde esse desenvolvimento se processa, são considerados extremamente 
importantes. Não só os contextos, como todas as situações que emergem dos próprios contextos, 
como potenciais factores de desenvolvimento global dos próprios formandos.  
E aqui, entramos um bocadinho mais nas questões da contextualização que nesta disciplina, também de 
acordo com os princípios da abordagem ecológica, onde se reconhece a importância que o contexto e o 
seu carácter dinâmico podem ter no próprio desenvolvimento do indivíduo, e no impacto que isso 
pode ter em termos do desenvolvimento pessoal e profissional dos professores; esse carácter de 
contextualização é também muito valorizado, e é por isso que há preocupação de se proporcionar 
oportunidades para que o professor possa experienciar e possa desenvolver as suas experiências de 
prática em contextos diversificados e é por isso que não é por acaso que eles mudam de contexto em 
cada semestre. (…) E é aqui que os processos supervisivos ocupam um papel também fundamental: 
ajudar o aluno futuro professor a consciencializar-se disso e a perceber que em função dos próprios 
contextos, aquilo que tem de mobilizar para dar resposta com qualidade e garantir que todos os 
meninos aprendam é diferente, de acordo com as especificidade de cada contexto. (…)Depois ainda 
relativamente à questão da contextualização, nós procuramos enquadrar o desenvolvimento pessoal e pré-
profissional do formando num quadro muito mais vasto, significa que os processos supervisivos não se 
restringem àquilo que se passa em sala de aula. É muito mais vasto e o que vai interferir no seu 
desenvolvimento é muito mais vasto do que isso e é por isso que no contexto desta disciplina de Prática 
Pedagógica, eles não praticam só nos contextos sala de aula, escola, comunidade educativa. Ainda dentro 
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desse contexto, e isso depende do professor cooperante e do agrupamento, procura-se que os formandos 
tenham a oportunidade de participar em reuniões de pais, de agrupamento, conselho de docentes, ou outras 
iniciativas do agrupamento porque hoje as próprias funções do professor e os papéis que eles são chamados 
a desempenhar vão muito para além daquilo que se passa dentro da sua sala de aula e é importante que ao 
nível da formação o professor possa ter acesso a um conjunto de experiências o mais diversificadas 
possível.  
Depois há outros contextos a considerar: os seminários que eles têm aqui, no contexto da disciplina; alguns 
seminários derivam de lacunas que nós verificamos e vamos identificando pelo processo supervisivo e 
aspectos que deveriam estar mais trabalhados ou, às vezes, não são trabalhados porque não é possível 
trabalhar tudo nos três anos prévios que antecedem a Prática Pedagógica; outros seminários vão ao 
encontro do projecto da Prática Pedagógica. Para além destes seminários eles têm oportunidade de ir a 
outros seminários organizados por outras entidades exteriores à escola, por exemplo, lembro-me, sei lá, aqui 
há dois anos um seminário sobre dislexia que considerámos importante e os alunos foram; o ano passado a 
proposta no âmbito da Matemática, houve um dia inteiro com seminários com pessoas vindas de outras 
instituições e nós consideramos que esses momentos também são importantes, porque lhes dá outras 
perspectivas, conhecem outras pessoas, é também uma forma de alargar os seus horizontes e depois há 
outros contextos supervisivos com a supervisora cooperante, com a supervisora institucional e todos estes 
contextos, que no fundo são subsistemas, são importantes porque vão influenciar o desenvolvimento do 
aluno, do formando.  
 
Articulação sistémica | Depois há um outro nível que eu também considero importante e que tem 
influência no próprio desenvolvimento do formando que é o facto deles passarem por diferentes 
contextos, e nesses vários contextos, assumem papéis diferenciados, desenvolvem actividades, 
estabelecem interacções interpessoais… só que os contextos não são ilhas isoladas, não é? Os 
contextos interagem entre si.  
Aquilo que se passa na reunião de Supervisão connosco, se calhar, tem impacto depois, em termos das 
futuras práticas; o que se passa dentro da sala de aula também vai influenciar aquilo que se fala nas 
reuniões de Supervisão; aquilo que eles aprendem em Seminário, se calhar, vai influenciar as práticas deles 
em termos de sala de aula.  
São, pois, vários contextos que não estão isolados e que por si só são importantes para o 
desenvolvimento, mas depois as interacções que se estabelecem entre eles, o impacto que isso tem, 
a transformação que isso às vezes provoca nos outros contextos, também vai influenciar o próprio 
desenvolvimento pessoal e profissional do formando; por outro lado, procura-se passar de perspectivas 
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mais tradicionais e individualistas do próprio desenvolvimento, até porque este desenvolvimento não se 
processa isoladamente, porque nesses vários contextos eles têm possibilidade de aprender e de se 
enriquecer com outros e começa logo pelo facto dos formandos não estarem sozinhos em sala de aula: estão 
em grupos de três/quatro elementos, depois têm a supervisora cooperante, têm os meninos, têm a 
supervisora institucional. Portanto, há um conjunto de pessoas que vão também contribuir para esse 
desenvolvimento.  
 
P. da reflexividade-crítica | E esta perspectiva ecológica, esta diversidade de contextos é para nós 
importante, pois o facto deles poderem confrontar contextos diferentes, meninos com características 
diferentes, formas de acção e intervenção diferentes é muito mais enriquecedor, quer dos seus quadros de 
referência e muito mais estimulante ao nível dos seus processos reflexivos… O ter diferentes caminhos 
para seguir, e sobretudo sendo esse processo é acompanhado através da Supervisão, estimulando a 
reflexão crítico-reflexiva, esses processos reflexivos são muito mais estimulados e com base nessa 
confrontação, eles próprios poderem encontrar o seu caminho. E, portanto, a sua forma pessoal de ser 
professor, de definir o seu estilo pessoal de exercer a profissão. 
 
P. da Transformação | Isto, claro, tendo em conta uma coisa que é fundamental que é, nesse processo de 
desenvolvimento pessoal e profissional, conduzir à tal mutação, transformabilidade do formando, 
quer ao nível das suas concepções, quer ao nível das suas atitudes, quer ao nível das suas práticas, 
mas acreditando que esse processo de transformação conduza também a um processo de 
transformação dos contextos de intervenção, ao nível de sala de aula… e por isso mesmo, por essa via, 
contribuir também para que na sua sala de aula as suas práticas sejam cada vez com mais qualidade, para 
que seja capaz de cumprir a sua função social: garantir que todos os meninos aprendam aquilo que têm de 
aprender para que possam prosseguir os seus estudos e para que possam desempenhar o seu papel na 
sociedade. E não só! Também para exercer o seu papel enquanto cidadão responsável na sociedade e 
contribuir para a tal transformação daquilo que o rodeia, no contexto mais próximo… e mais vasto. 

Organização do processo de 
supervisão com a 
Instituição 

Intervenientes na 
organização: 
• Supervisores 
institucionais/cooperantes 
• Supervisores 
institucionais/ 
supervisores 

(…) Este processo é organizado de várias formas. Primeiro, há várias dimensões, não é?  
Por exemplo, os cooperantes que nós temos… Quer dizer, nós também temos vindo a alterar as estratégias 
em função das informações que vamos recolhendo. Nós (as supervisoras institucionais), no final do ano 
lectivo, reunimo-nos e fazemos uma reflexão sobre como decorreu o processo, não é? O objectivo é 
sempre melhorar o que é necessário, manter o que está bem… e portanto passa muito pelas reuniões que 
vamos fazendo entre nós com carácter regular. Fazemos também reuniões gerais com todas as 
supervisoras cooperantes para falar sobre aspectos gerais da Prática Pedagógica no início do ano. 
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Esta primeira reunião é importante porque, praticamente todos os anos, temos tido cooperantes 
novas e, portanto, isto implica que os processos tenham de ser explicados, ou seja, qual é o quadro 
conceptual e do ponto de vista organizacional como se operacionaliza. Depois fazemos também 
reuniões ao longo do ano com as cooperantes porque é preciso falar das questões da avaliação, e 
temos de acalmar sobretudo aquelas supervisoras que são novas, porque ainda estão a iniciar o seu 
processo e são muitas variáveis em jogo e, portanto, é preciso explicar isso… para ouvi-las… no 
caso de terem dúvidas. 
Depois temos também as reuniões de supervisão que as cooperantes têm com o seu grupo de 
formandos, e as reuniões de supervisão que aqui, na instituição, nós temos com os formandos. Não 
quer isto dizer que não possam surgir reuniões entre supervisora cooperante e supervisora institucional com 
o grupo. (…) Por exemplo, às vezes reunimos com mais regularidade com alguns supervisores, muitas 
vezes a pedido deles ou por nossa sugestão, sobretudo quando estão pela primeira vez a exercer as funções 
de supervisão, e com outros supervisores, principalmente os que já têm mais experiência, os encontros se 
calhar são menos regulares. Depende muito das situações.  
 
Depois há também as reuniões de supervisão que nós temos com os grupos de supervisores 
cooperantes… e portanto há diferentes níveis na gestão desse processo, em função do grupo de 
supervisores, em função das necessidades que o próprio supervisor manifesta ao longo do processo 
(…)  
(…) Por acaso, o projecto do ano passado foi interessante porque na reunião final que nós tivemos com as 
supervisoras cooperantes, porque todos os anos no final também há uma reunião geral dos 
supervisores cooperantes para fazermos em conjunto a avaliação daquilo que foi feito, portanto, a 
regulação do processo é feita, não só por nós, pelas informações que vamos recolhendo, daquilo que 
os alunos dizem, mas também daquilo que os cooperantes nos dizem… e, algumas cooperantes, 
particularmente alguns representantes dos conselhos executivos que o ano passado vieram à reunião, e 
houve particularmente uma que disse que o projecto da Prática Pedagógica tinha sido muito interessante, 
porque como estavam a trabalhar a Agenda 21, a própria temática do projecto permitiu criar dinâmicas na 
escola e Agrupamento diferentes. (…) 
 
Dimensão instituída da supervisão | Há um conjunto de pressupostos, há um conjunto de princípios e 
de procedimentos que são definidos à priori e que, supostamente, serão iguais para todos.  
Tal como o projecto da Prática Pedagógica, todos têm de desenvolver os seus pequenos projectos na sala 
de aula, há uma temática que funciona como eixo estruturador (…) Depois há um conjunto de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procedimentos, assim como critérios de avaliação, os seminários, … portanto, um conjunto de 
estratégias do processo supervisivo que são definidas a priori, em função também das conversas 
que vamos tendo, não se define tudo no princípio, algumas vão emergindo do próprio contexto e 
depois tem de haver adaptação, tem de haver contextualização para as realidades de cada um…  
Isso não significa que nós façamos tudo diferente, é por isso que nos reunimos regularmente para evitar 
discrepâncias naquilo que é considerado fundamental para todos…  
 
Tema orientador da Prática Pedagógica | Ao nível da Prática Pedagógica, uma das coisas centrais é que 
trabalhamos com um tema que orienta as questões da Prática Pedagógica. Isto porquê? Os formandos, 
na disciplina de Prática Pedagógica, um dos aspectos que era importante trabalhar (e que sempre foi 
trabalhado) era desenvolverem pequenos projectos educativos com os meninos. Isto sempre aconteceu.  
E depois, no final do ano, há o encerramento da Prática Pedagógica onde cada grupo traz aquilo que de 
melhor fez e que é representativo dos projectos que foram desenvolvidos com os meninos…  
Entretanto, nós pensámos que talvez fosse interessante, para dar outra visibilidade a estes projectos, pensar 
num tema que fosse estruturante e que, de certa forma, depois na semana de Encerramento da Prática 
Pedagógica, houvesse uma certa coesão… e, portanto, se conseguisse perceber e fazer uma leitura global 
daquilo que ali estava. Isto surgiu da regulação ao processo supervisivo, pelos questionários dos 
alunos.  
(…) o grande tema estruturador tem sido as questões do desenvolvimento sustentável e o 
desenvolvimento de competências de cidadania…  
Todos os anos, e no início do ano lectivo, nós pensamos como dentro desse contexto mais abrangente, 
como é que podemos tratar essas temáticas, naquele ano da Inv e não sei se o seguinte foram questões 
mais específicas ligadas à cidade, não é? E a questão cultural, artística, ambiental da própria cidade…  
 
(…) Mas o projecto da Prática Pedagógica surge também como uma das estratégias que nós 
utilizamos para dar resposta a esse desenvolvimento pessoal e profissional e cultural e social… Se 
calhar, em alguns aspectos a Instituição levanta as questões, mas estando sempre aberta às sugestões dos 
alunos e dos supervisores cooperantes. Agora, em termos de sala de aula, também é importante – e nós 
falamos sobre isso com os formandos – (procuram em função do projecto… as coisas que emergem…) que 
é importante terem em conta o contexto de cada sala de aula, de cada realidade… e há que articular 
com os projectos curriculares e de turma…  
 
Dimensão instituinte da supervisão | Dá possibilidade de fazer essa contextualização… porque, aliás, do 
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ponto de vista curricular e de acordo com perspectivas actuais nós sabemos que, e tendo em conta essa 
dimensão instituinte, uma das funções do professor é, se por um lado, tem de garantir que os seus meninos 
consigam ter acesso a um certo currículo nacional instituído… a garantia desse sucesso passa também 
pela capacidade do próprio professor ser capaz de contextualizar não só o instituído a nível nacional 
e, por outro lado, aquilo que vem da realidade emergente, as aprendizagens…  
 
Regulação do processo de supervisão | (…) O processo supervisivo tem de ser regulado e pode ser 
regulado de várias formas. Uma delas tem a ver com o questionário que nós geralmente fazemos no 
final do ano lectivo aos alunos para tentar perceber o que é que ao nível da Prática Pedagógica está 
bem, o que é que pode melhorar. E numa das questões que se prende com as várias dimensões da 
formação (científica, pedagógico-didáctica, pessoal, cultural …) que dimensão pessoal e cultural que era 
aquela que, pelo menos até ao momento, os formandos nos davam indicadores de que sentiam de que essa 
dimensão, face às outras… sentiam ser menos trabalhada na sua formação… Nós pensámos que, se calhar, 
o projecto da Prática Pedagógica poderia surgir como uma oportunidade de dar resposta a essa necessidade 
que tínhamos detectado. Por isso, o projecto tem várias finalidades. Não é só a questão da visibilidade da 
Semana de Encerramento. Nós pensámos que este projecto seria desenvolvido de acordo com a 
metodologia de projecto, uma vez que o formando também tem de a desenvolver na escola e, nesse sentido, 
nós temos de proporcionar formação nesse sentido. Por outro lado, com o projecto, procuramos desenvolver 
estratégias de formação idênticas àquelas que os formandos depois têm que desenvolver com os seus 
meninos.  
 
(…) São muitas variáveis que estão aqui em jogo, em interacção e… desse ponto de vista, a supervisão é 
importante, porque é precisamente a partir da análise do que nós fazemos através de uma abordagem 
crítico-reflexiva daquilo que acontece na sala de aula ou noutros contextos, que nós procuramos desenvolver 
essa consciencialização daquilo que é necessário mudar, o que está bem e porquê… e tudo isso depois tem 
implicações a nível do desenvolvimento pessoal e profissional. É como se a Prática Pedagógica fosse um 
sistema com vários subsistemas e cada subsistema com outros subsistemas… e que não estão isolados.  
Toda esta contextualização, totalidade, interacção que se estabelece… atribui bastante complexidade ao 
próprio processo supervisivo. 

Professores Supervisores da 
Prática Pedagógica 

O enquadramento 
legislativo da função do 
supervisor 
 

Papel do supervisor e o enquadramento legal | (…) O decreto-lei da Formação especializada, e 
penso que não foi revogado… e dentro da Formação Especializada e no exercício de outras funções e 
dentro destas cabe a Supervisão da Formação Inicial e Contínua de Educadores de Infância e 
Professores.  
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Portanto, dentro das várias especializações, a especialização em Supervisão Pedagógica na Formação 
de Formadores está contemplada…  
E depois há outro despacho que define os perfis de formação especializada e esses perfis têm também 
um perfil de especialização na área da Supervisão Pedagógica e Formação de Professores. E eu acho 
que são competências, que visam qualificar para as funções da Supervisão da Formação Inicial.  
E este conjunto de competências a desenvolver, penso que são bastante vastas.  
Por exemplo, ao nível das competências de análise crítica, interpretar a escola à luz das Ciências da 
Educação, fundamentos pedagógicos, psicológicos…; competências de intervenção e aqui não é só 
estimular o professor em formação inicial, mas também apoiar o professor que está em início de 
carreira. Por exemplo, eu acho que isso é algo que é extremamente importante e com Bolonha isso deve 
acontecer, ter mecanismos de apoio e acho que aí a Universidade ocupa um papel importante…  
A Prática Pedagógica… temos de pensar de forma estratégica e como tudo isto pode ser interligado e 
acho muito importante ter um núcleo de apoio na Instituição que apoie os seus professores, 
cooperantes e em início de carreira. Porque o problema, às vezes, dos professores que estão no activo, e 
o mesmo se passa com os nossos supervisores cooperantes… eu acho que muitas vezes o problema tem a 
ver com… não é o isolamento, mas o ter alguém com quem possa partilhar as coisas que têm a ver com a 
sua Prática Pedagógica, no fundo, alguém com quem possa conversar.  
Porque nós quando trabalhamos em equipa e em grupo, que é uma das competências que nós temos de 
procurar desenvolver nos futuros professores, as probabilidades que nós temos de encontrar soluções muito 
mais criativas para os problemas são muito maiores do que quando nós estamos isolados.  
E eu acho que às vezes por uma questão cultural, porque o professor sempre esteve habituado a trabalhar 
isoladamente entre as suas quatro paredes… por uma questão cultural, por uma questão tradicional e 
também por outras questões, muitas vezes acabamos por nos manter isolados e se tivermos oportunidade 
de alguém que puxe por nós, que através da conversa, do diálogo nos mostre outras formas de… às vezes 
isso é importante, é como que uma alavanca para a pessoa dar o salto. Por isso é que eu acho que é 
muito importante e este apoio existir quer para o professor em início de carreira e para outros 
professores, como os cooperantes, ao nível desta Instituição e de outras…  
Mas ao nível do supervisor cooperante tem também de desenvolver competências de intervenção, 
segundo a legislação, não só a nível da Formação Inicial, mas também dar apoio ao professor em 
início de carreira e também ao nível de supervisionar e da assessoria aos professores que estão na 
escola, das funções que estão na legislação do supervisor que tem essa especialização e assume 
essas funções, para pensar na supervisão dos recursos humanos, de pensar programas de formação 
para melhorar o próprio desempenho dos professores.  
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E depois também outro tipo de competências que está neste despacho que define os perfis da 
formação especializada, por exemplo, competências de formação, supervisão e avaliação e 
competências de consultadoria, que acho que remete para uma perspectiva mais alargada.  
Há outro aspecto que acho importante que é (ainda não vi porque ainda não saiu cá para fora) … o ante-
projecto do regime jurídico da habilitação profissional para a docência dos educadores de infância e 
professores do Ensino Básico e Secundário e ainda não vi a sua versão final, mas no anterior regime 
jurídico falava, numa das áreas científicas da formação que era a Prática Pedagógica, e agora, pelo 
menos no ante-projecto está assim, refere novamente a área da Prática Pedagógica, mas o 
interessante é o facto de referir de forma explícita que essa área deve ser supervisionada, o que 
implica o reconhecimento da importância da supervisão dos processos formativos.  
Eu acho que é importante ser contemplada na legislação e também refere qual é o perfil que o 
supervisor cooperante deve possuir, competências adequadas às funções que vão desempenhar, 
experiência profissional e experiência de supervisão, dando preferência a supervisores cooperantes 
com especialização em Supervisão Pedagógica…  
No fundo, há um reconhecer dessa importância…  
E também o próprio estatuto da Carreira Docente e que saiu em Janeiro de 2007… acho que há várias 
referências à questão do supervisor e portanto quem tem essa especialização e experiência no 
acompanhamento, sobretudo ao nível do professor titular e da Prática Pedagógica, quer ao nível do 
acompanhamento do período probatório… nessas várias dimensões… 
 
Critérios de selecção de escolas e professores cooperantes | Relativamente aos critérios de escolha de 
escolas e cooperantes… estes critérios não podem ser vistos isoladamente. Nós procuramos ter em 
conta os contextos… (…) Vou começar pelos cooperantes, pois é a partir deles que nós chegamos às 
escolas.  
Em primeiro lugar, os critérios fundamentais são a sua disponibilização para exercício das funções de 
Supervisão.  
Nós introduzimos esta alteração pela regulação do próprio processo e tendo em consideração os 
questionários aos quais os alunos respondem no final de cada ano…  
Em Julho, Agosto… não estou segura da altura, enviamos uma carta para os Conselhos Executivos dos 
Agrupamentos para que eles possam verificar quais são os professores que querem estar 
disponíveis…  E, portanto, nós consideramos que isto é fundamental porque também nos permite chegar a 
outros professores que queiram connosco colaborar e que, de outra forma, nós não conheceríamos… E isto 
também nos permite começar a criar aquela bolsa de cooperantes e que nós achamos importante 
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para podermos investir na formação. Por isso, é disponibilizar-se para o exercício dessa função 
supervisiva… Depois: o serem licenciados! Isso também é imprescindível… Depois, o ano de 
escolaridade em que se encontram a leccionar. Aqui levantam-se outras questões… que é terem o 1.º 
ano de escolaridade ou um 3.º/4.º ano de escolaridade. Este é um critério importante pois é este 
critério que permite que os formandos passem por um 1.º ano, e a Inv talvez possa atestar isso…  
Depois, outro critério importante, é a distância da escola onde está colocado o supervisor cooperante à 
Universidade e é preciso ter em conta, sobretudo, as estruturas relativas aos transportes.  
Às vezes nós temos escolas que achamos interessantes e com supervisores cooperantes que achamos 
interessantes porque conhecemos as suas práticas, mas que é inviável, tendo em conta as deslocações…  
Portanto são vários aspectos que nós temos de ter em conta na escolha dos cooperantes…  
Ah! E também a sua experiência, obviamente considerada importante.  
 
 
Função dos supervisores | Pois, não têm as mesmas funções e a lógica será de complementaridade 
e, como tal, ligeiramente, diferenciada. (…) 
 
(…) Portanto, às vezes, embora as funções entre o supervisor institucional e cooperante possam ser 
de complementaridade, às vezes, o supervisor institucional também tem de dar uma ajuda no plano 
pedagógico-didáctico.  Às vezes não é fácil e, portanto, é preciso, às vezes, gerir estas situações.  
Eu acho que com muito tacto, porque também não podemos ferir susceptibilidades… um supervisor 
cooperante que se disponibiliza a receber os alunos futuros professores e que abre as suas portas, sabe à 
partida que se vai expor… e se expõe o bom, também expõe o menos bom… e, às vezes, se calhar podem 
ser supervisores que não fazem de outra forma por não terem tido oportunidades de formação e se calhar 
muitos até querem… Se calhar, a finalidade ao se disponibilizarem é precisamente para isso.  
Mas não quer dizer que não possam ter as suas resistências… uma pessoa que está habituada a fazer as 
coisas sempre de dada maneira, que considera estar bem, e de repente alguém aparece e diz não, não é 
assim, alguém com quem ainda não têm uma relação de proximidade…  
 
S. Cooperante | No caso do supervisor cooperante, uma das suas principais funções é precisamente 
apoiar o formando, nomeadamente do ponto de vista pedagógico-didáctico, partindo do pressuposto 
que o professor cooperante é aquele que está na sala de aula e que, à partida, será o especialista 
nessa área. Portanto, em princípio, será o supervisor cooperante que irá guiar o aluno futuro professor, quer 
nas decisões que ele vai tomar, ao nível da planificação, como a deve elaborar, quais são as estratégias 
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mais adequadas… este é um processo que se espera que o formando vá assumindo, progressivamente, a 
sua autonomia, a sua responsabilidade… Numa fase inicial, se calhar é o cooperante que toma certas 
decisões… e depois talvez se passe por um processo de planificação partilhada e, supostamente, numa fase 
final espera-se que o próprio formando tenha capacidade para ele mesmo tomar as suas decisões.  
Não quer dizer, que tudo seja assim… todos são diferentes… Mas supostamente, supostamente deveria ser 
assim… Depois há outro aspecto que eu acho importante: eu considero que o professor cooperante é 
uma peça-chave neste processo…  E outra dimensão que eu acho importante, outra função, é também 
ajudar o aluno futuro professor a analisar e reflectir, mais reflexão a quente… sobre as suas acções e 
implicações… Não quer dizer que todos sejam assim e façam assim. Temos supervisores cooperantes que 
ultrapassam essa perspectiva. Há outros que se calhar não… Tudo isto depende do próprio cooperante, da 
sua maneira de ser, da sua experiência como cooperante … Então, as suas funções relacionam-se mais 
com o apoio pedagógico-didáctico, ajuda em termos de gestão de sala de aula, … isto também não 
quer dizer que ele não esteja aberto às sugestões que os formandos possam apresentar… e isso também 
depende da flexibilidade de cada supervisor cooperante. Essencialmente é isso… 
 
S. Institucional | (…) e depois um outro nível, talvez mais da responsabilidade do supervisor 
institucional, o que não quer dizer que o cooperante não possa fazer, será precisamente de 
desenvolver essas competências crítico-reflexivas, a partir da análise com o supervisor institucional 
e em parceria com o supervisor cooperante, ajudando a construir… primeiro a ler aquilo que 
aconteceu e construir novas compreensões para aquilo que se passou…em que se procura que o 
formando perceba o que está bem e porquê… porque não é indiferente fazer de uma forma ou de outra… os 
resultados são diferentes… nós, enquanto professores, temos de ter consciência disso e enquanto 
supervisores também temos de ter essa consciência, não é? Portanto, a estratégia que eu uso não é 
indiferente… Eles têm de ter ainda consciência de que as escolhas que eles fazem não são indiferentes… 
Eles têm pessoas à frente – eles têm uma responsabilidade acrescida nas decisões que tomam e no 
porquê… qual é a finalidade delas… isso é importante.  
 
 Estabilização corpo de cooperantes e sua formação | Isto remete-nos para as questões da formação, 
não só dos professores cooperantes, mas nossa também, … e se calhar há aqui um outro tipo de 
trabalho, uma outra lógica das parcerias que se podem desenvolver e que poderá ser benéfica para 
todos.  
Mas isto também depende muito do supervisor cooperante… uns têm mais experiências, outro tipo de 
práticas… eu acho que às vezes também, por exemplo na questão do apoio pedagógico-didáctico, acho que 
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às vezes, porque aí ainda não se estabeleceu uma relação próxima, acho que às vezes pode até haver 
receio: será que estou a fazer bem, será… e portanto acho que embora os supervisores tenham funções 
diferentes, elas acabam por se cruzar, dependendo do próprio contexto. Mas acho que o cooperante ocupa 
um papel muito importante e por isso é de todo fundamental termos uma bolsa estável de 
cooperantes investir na sua formação continuada … 
 
(…) E em termos da formação que diz respeito aos supervisores cooperantes, se calhar esse trabalho mais 
próximo e se houver também, do ponto de vista pedagógico-didáctico, um trabalho de parceria e 
suportado também pelas Didácticas específicas, acho que isso pode ser uma mais valia para todos…  
Julgo que nós temos vindo a fazer pequenas alterações a este respeito, mas ainda há um longo caminho a 
percorrer. (…) E porque esta necessidade de falarmos uma linguagem comum, partilhada, é importante.  
Agora, isso releva para questões de formação e há outra questão que se coloca e que é importante: a 
bolsa de cooperantes e sua estabilização. Mas como digo… há um ideal, e se nós conseguirmos 
aproximarmo-nos desse ideal, há todo um caminho para percorrer e se calhar não é possível de ser 
percorrido num dia.  
Por isso, tem que se pensar estrategicamente e, se calhar vai demorar algum tempo.  Mas eu acho que 
pode ser feito, nós podemos chegar lá, nós temos vindo a melhorar, temos vindo a introduzir 
alterações… os contextos também mudaram muito: a escola, a própria sociedade… e se calhar 
precisamos ainda de tempo e de delinear estrategicamente acções de intervenção e isso passa muito 
pela formação. Volto a dizer, o supervisor cooperante tem um papel muito importante. Porquê? Porque, quer 
queiramos, quer não, e a Inv passou por isso, ele está muito próximo do formando, ele vai ser o colega 
do formando quando ele terminar o curso… ele está muito mais tempo com o formando e, desse 
ponto de vista, do conhecimento da sua história de vida, das suas emoções, dos seus problemas… 
se calhar estará muito mais por dentro daquilo que se passa… uma relação afectiva que acaba por 
ser maior… ele está no terreno… E é por isso é que eu acho que tem de haver um trabalho muito de 
parceria entre o supervisor institucional e cooperante… E acho que é preciso investir muito na sua 
formação. (…) Eu acho importante estabilizar o corpo de professores cooperantes. E se calhar isso 
pode ter de passar, numa primeira fase… eu, pessoalmente, tenho pensado muito nisto e ainda não tenho 
uma ideia bem definida, porque ainda está em construção e há vários factores que pesam… Mas eu acho 
que se calhar é necessário criar um grupo de cooperantes mais estável para nós podermos investir 
na sua formação… porque nós só podemos investir na formação se tivermos uma bolsa de 
professores cooperantes estável e que nos dê determinadas garantias. Porque para podermos 
investir, por exemplo… eu acho que é importante dar-lhes formação na área da Supervisão, mas não 
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chega! Essa formação na área da Supervisão não chega, é preciso também dar uma formação e 
proporcionar formação actualizada nas várias áreas curriculares e nas áreas transversais, e acho que 
tem de ser uma formação que tenha uma dimensão formal e uma dimensão mais informal. (…) Uma 
dimensão formal, mas na base mais de oficinas, onde se abordassem, vamos imaginar, as questões da 
leitura, da avaliação da compreensão da leitura, que tivessem fundamentos teóricos, mas depois permitisse 
desenvolver trabalho concreto e prático, a partir da realidade, a partir dos contextos dos nossos supervisores 
cooperantes. Isso depois teria impacto ao nível da supervisão relativamente aos nossos formandos. Mas é 
uma questão que leva tempo! E depois ter também uma formação com carácter mais informal, com 
regularidade e isso implicava um trabalho regular com os formandos, mas também com o supervisor 
institucional e aí se nós pensarmos no carácter informal de partilhar as próprias práticas… E depois 
eles dizem: olha, para gerir o comportamento ou para trabalhar esta temática, como posso fazer? E dizemos: 
e porque não tentas assim? Esta questão passa também pelas Didácticas para ajudar a perceber que 
fundamentos estão por detrás… que outras alternativas se podem procurar… para que as práticas sejam 
também práticas fundamentadas do ponto científico e do ponto pedagógico-didáctico.  
 
(…) vou voltar à formação de cooperantes e a questão de que falamos de haver uma linguagem comum 
entre os supervisores, não significa que todos tenhamos de pensar da mesma forma… Mas o facto de nós 
podermos… e a riqueza também está aí… o facto de podermos cruzar perspectivas é importante e eu 
acho que ao nível dessa formação, com carácter mais informal, nós podemos construir recursos em 
conjunto, se nós desenvolvermos um trabalho mais de parceria acho que se calhar essas 
dificuldades poderão ser ultrapassadas e, pelo menos numa fase inicial, até termos a tal bolsa de 
cooperantes relativamente estável e, por isso, já com uma formação numa lógica mais coerente com 
que aquilo que nós ao nível de formação e de acordo com as perspectivas actuais procuramos 
desenvolver nos formandos e aquilo que eles fazem no terreno e na prática…  O contexto de formação 
vai influenciar o próprio desenvolvimento e concepções do formando. Se ele estiver imerso num contexto 
onde há coerência entre os princípios e a prática, eu acho que as probabilidades de desenvolver 
práticas de qualidade são ainda maiores… Reconheço que para isto funcionar o trabalho de equipa e de 
grupo é muito importante … 
 
 
(…) A formação dos cooperantes é um ideal pelo qual vale a pena lutar… Fullan e Hargreaves falam no 
Groupthink... e eu acho muito gira esta ideia e que tem a ver com a colaboração entre os professores, 
como um momento para se discutir de forma contínua e frequente sobre as questões concretas e 



 
 
 
 
 
 
 

específicas das suas práticas, e que acaba por ter muito mais frutos do que quando, se calhar, se 
discutem outras questões que não têm a ver directamente com as práticas, ou que nada têm a ver 
com as práticas…  
Eu acho que era importante ter um grupo assim, que seria uma mais valia para os supervisores 
cooperantes porque fundamentavam e percebiam melhor, desse ponto de vista, as suas práticas.  
Para nós também é importante porque conseguimos mais facilmente estabelecer a integração teoria/prática.  
E eu acho que isso era importante… partindo desses grupos de cooperantes com supervisores institucionais 
e também conjuntamente com os alunos, acho que é importante podermos partilhar práticas, 
perspectivas, pudéssemos desenvolver pequenos projectos em parceria com os próprios 
supervisores cooperantes, projectos de investigação e de intervenção… acho que poderia ser uma 
estratégia, uma das possíveis estratégias… 
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(…) Para além daquelas que temos vindo a referir, que têm a ver com os contextos, com o desenvolvimento 
de competências crítico-reflexivas, eu acho que o próprio projecto da Prática Pedagógica pode ser 
encarado como uma estratégia que visa o desenvolvimento de competências pessoais e 
profissionais.  
Acho que a semana de encerramento da Prática Pedagógica pode ser um momento também de rasgar 
novos horizontes e também do ponto de vista formativo é um momento importante porque levanta 
outras competências, como por exemplo, saber como se organiza um evento destes porque isso 
também requer outro tipo de saberes.  
Ainda ao nível da formação, a própria participação nas reuniões de supervisão, o portfolio também 
funciona como estratégia de avaliação e como estratégia de formação, pois o portfolio vai sendo construído 
ao longo do ano lectivo e nós conseguimos também supervisionar o processo e ver como a aprendizagem, 
como é que as competências do formando estão a ser desenvolvidas e muitas vezes através do portfolio, 
porque nós supervisores institucionais não estamos sempre na sala de aula, nem é essa a nossa função, 
permite-nos às vezes levantar questões que emergem da própria prática para se poder discutir nas reuniões 
de Supervisão.  
 
(…) Ao nível das estratégias de avaliação… primeiro a avaliação dos formandos ao nível da Prática 
Pedagógica é um processo continuado… portanto, não é uma avaliação só dos produtos.  
É uma avaliação do processo e dos produtos finais. Isto pressupõe uma continuidade na recolha de 
informações e também pressupõe uma observação sistemática, quer por parte do supervisor 
cooperante, quer por parte do supervisor institucional e esta recolha de informação é feita pelos 
vários intervenientes no processo e pelo próprio formando…  



Depois, em relação às estratégias de avaliação, no caso do portfolio reflexivo individual, o próprio portfolio 
reflexivo individual que tem uma componente de grupo.  
Por exemplo, aquela caracterização da realidade pedagógica e aquelas informações que vocês recolhem nas 
três primeiras semanas para conhecer a realidade pedagógica e a partir da qual vão definir o vosso projecto 
de intervenção… mas também terá aquela componente mais individual e que no fundo representa os 
processos de aprendizagem e de desenvolvimento de cada um dos formandos.  
E portanto a forma como o portfolio vai ser construído, é um processo que é importante, … porque tem 
essas evidencias – planificações, os descritivos, as reflexões, as pequenas pesquisas que vão 
fazendo para colmatar determinadas lacunas… mas no fim o portfolio é também um produto, e, por 
isso, avaliado enquanto produto… o que se tem mais em conta para além do portfolio… a própria prática, 
em contexto de sala de aula… portanto, as intervenções dos formandos em contexto de sala de aula, 
os próprios recursos pedagógicos produzidos pelos formandos, a participação nas reuniões de 
supervisão, não só em termos de análise da sua própria prática, mas também da análise da 
intervenção dos colegas de grupo… o que nem sempre é fácil porque remete para a análise do 
outro…eu acho que há sempre um medo de ferir o colega, porque às vezes os laços de amizade dificultam 
esse processo, quando o objectivo até é ajudar, a crítica é sempre construtiva e… ainda este ano, no inicio 
das reuniões de lançamento da Prática Pedagógica, a Dr.ª F. diz sempre e muito bem, que não é dizer 
fizeste mal aqui ou ali, mas sim, olha aqui não fizeste bem, talvez pudesses fazer antes assim! Ou e se 
tentasses esta alternativa? Fazer as críticas numa visão construtiva e justificada… numa perspectiva de 
apresentar alternativas ou procurar um conjunto de soluções em parceria …  
Depois, outro factor a ter em conta na avaliação é a participação dos formandos na semana de 
encerramento da Prática Pedagógica…  
Estes aspectos são todos tidos em conta no momento da avaliação: a intervenção em sala de aula, o 
portfolio enquanto processo e enquanto produto, os recursos pedagógicos produzidos, a participação nas 
reuniões, a participação na semana de Encerramento e outros aspectos que têm a ver com a 
responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, com a própria ética… são aspectos que são tidos em 
consideração e acabam por ter interferência na avaliação global.  
Agora… há vários procedimentos avaliativos neste processo e que também temos vindo a introduzir 
alterações em primeiro lugar há um conjunto de critérios de avaliação que estão organizados numa 
espécie de grelha, como a Inv sabe, e é geral para todos e geralmente a grelha costuma ser 
distribuída no início do ano lectivo… houve uma fase em que nós procuramos introduzir algumas 
alterações também pelas sugestões dos alunos e supervisores cooperantes para melhorar aqueles 
critérios… e depois fazemos também uma reunião, quer com os cooperantes, quer com os formandos 



para explicar o que é aquela grelha, como pode ser utilizada, porque deve servir como guia e 
referencial para a prática… e portanto são discutidas com os intervenientes para que se construa um 
sentido comum e partilhado… O que se quer dizer com determinado critério? O que lhe está inerente?  
Depois, no final de cada semestre, quando eles mudam de realidade pedagógica e de supervisor cooperante, 
é feita uma avaliação intercalar que tem um carácter qualitativo. Portanto, o objectivo é tentar fazer um 
ponto de situação, discutindo com os formandos e com o supervisor cooperante… quando os formandos 
entregam o seu portfolio, entregam também essa grelha preenchida, onde fazem sua auto e hetero-avaliação 
qualitativamente, de A a D e posicionam-se nessa escala e caso não tenham surgido oportunidades para se 
avaliarem dentro de dado item, aí não preenchem.  
E depois o supervisor institucional reúne com o supervisor cooperante, procuram gerir esses 
consensos… e depois há a reunião com os formandos para fazer o ponto da situação e, às vezes, 
para identificar áreas que, no segundo semestre, possam ser áreas de investimento.  
Depois este processo é também repetido no final do ano lectivo, ou seja, quando termina a Prática 
Pedagógica, novamente os formandos entregam os seus portfolios relativos ao segundo semestre, com nova 
grelha de sua auto e hetero-avaliação.  
Os cooperantes e supervisores institucionais lêem o portfolio… porque o portfolio ao longo do ano 
vai sendo lido por ambos os supervisores… e depois o supervisor institucional reúne-se com o 
supervisor cooperante para gerirem consensos. Seguidamente reúnem-se com o supervisor 
cooperante do primeiro semestre e, portanto, os três reúnem-se e falam sobre o processo e de 
questões avaliativas. Finalmente reúnem-se com o grupo de formandos, onde é feita essa gestão e essa 
discussão, ainda numa fase de avaliação qualitativa e só depois, quando os supervisores institucionais 
se reúnem, é que são lançadas as notas, isto envolve muita responsabilidade, embora a avaliação 
deva ser feita de forma partilhada e portanto obviamente o cooperante tem de ser ouvido, porque é 
ele que acompanha o dia-a-dia dos formandos, mas é da responsabilidade legal da própria 
instituição, a avaliação final… depois o supervisor institucional… depois de ter ouvido todos os 
intervenientes no processo e em discussão com o grupo de supervisores institucionais, então é-lhe 
atribuída a classificação final… e no decreto-lei de habilitação profissional para a docência está 
claramente expresso que a avaliação da Prática Pedagógica supervisionada é da responsabilidade do 
docente do estabelecimento de ensino superior, não é?... Em parceria, obviamente, com o supervisor 
cooperante… 
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(…) É natural que se identifiquem algumas lacunas e que podem ter a ver com as questões das 
Didácticas ou outras… No caso da Formação, o caso de algumas Didácticas aparecerem no 2.º ano… ainda 
estão muito afastadas da realidade. Agora… a supervisão identifica alguns destes aspectos, e ao nível 
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da Prática Pedagógica, aquilo que nós procuramos fazer é, e porque é impossível naqueles três anos 
prévios à Prática Pedagógica poder-se abordar tudo, e particularmente no caso da Didáctica da 
Língua Portuguesa, eu acho que implica imensos aspectos…  
Eu estive há pouco tempo numa acção de formação só sobre as questões da avaliação da compreensão da 
leitura… só sobre essas questões… e há imensa informação… e por isso é que é importante também nós 
trabalharmos em equipa, equipas multidisciplinares e que têm pessoas que se debruçam e aprofundam 
aspectos específicos para se poderem interajudar. De facto, é muito vasto… as exigências aos professores 
são inúmeras… para este poder dar respostas com qualidade… e ao nível da Prática Pedagógica, o que 
nós tentamos fazer, e focando-me no aspecto da leitura e da escrita, porque é nessa altura de Prática 
Pedagógica que é extremamente pertinente. 
(…) Porque os formandos se confrontam com esse processo e aquilo que nós procuramos fazer, e lembro-
me do ano passado nós fizemos isso… para além dos seminários no âmbito do projecto da Prática 
Pedagógica, naquele período de interrupção das actividades lectivas para avaliação, nós tivemos vários 
seminários sobre isso.  
Convidámos professoras que tinham sido nossas cooperantes, com uma vasta experiência e convidámos, 
por exemplo, uma professora que nos veio cá falar sobre o método global, que é o método que ela utiliza… 
portanto, ela veio com a sua experiência referir como é que fazia… Depois, também tivemos outra 
cooperante a falar sobre o método das 28 palavras, foi uma das nossas supervisoras cooperantes que se 
disponibilizou para orientar esse seminário … Também sobre o método global com outra professora que já 
tinha sido nossa cooperante antes de se reformar, assim como na Matemática, em que tivemos vários 
seminários com a professora Eugénia… o ano passado, por exemplo, sobre os algoritmos (um sobre a 
adição, outro sobre a subtracção, multiplicação) … Isto porque fomos identificando problemas ao nível da 
Prática e se vemos que há vários formandos que apresentam as mesmas dificuldades, procuramos 
estratégias para os ajudar. Aí já é muito suportado pelas questões da prática, porque já é vivido pelo 
próprio formando e eu acho que essa dimensão é importante… E é por isso que, ao nível da Formação 
dos supervisores cooperantes e esta é uma das questões importantes, acho que era importante que 
esta formação fosse muito centrada em questões emergentes das próprias práticas. E eu acho que os 
supervisores cooperantes querem esse tipo de formação, uma formação muito centrada nas práticas 
ou partindo das suas práticas… 
 
(…) para o supervisor institucional acho que é importante conhecer o plano de estudos, os 
programas das disciplinas e como são implementados. Isto é importante. Porque assim mais 
facilmente podemos ajudar os formandos a mobilizarem os conhecimentos que abordaram ao longo 



conhecer o plano de 
estudos para mediar a 
mobilização dos 
conhecimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do curso e que podem, naquele momento, ser importantes para a resolução de problemas.  
Às vezes, há aspectos que foram abordados mas que, no momento, o formando não os consegue mobilizar.  
Digo isto também tendo por base uma experiência que passei no Minho. Havia uma disciplina no curso de 
Educação Especial, no 2.º ano, em que era necessário estudar um caso e que pressuponha que os 
formandos identificassem um aluno considerado com “necessidades educativas especiais” e em função disso 
era feita uma avaliação e delineado um projecto de intervenção. O facto de eu ter feito o curso, de conhecer 
as disciplinas, ajudava-me imenso, no momento em que eles tinham de delinear o seu projecto, para dizer: 
“olhem, aquilo que se abordou naquela disciplina é, se calhar, importante”… ou “aquilo que vocês falaram na 
disciplina x têm de trazer para este contexto”… e isso, para mim… é importante para o sucesso 
supervisivo para ajudarmos mais facilmente os alunos a integrar a teoria e prática, é claro que nós 
temos contactos com as várias disciplinas, uns mais próximos que outros, pois o facto de haver 
departamentos diferentes às vezes ficamos mais distanciados… Mas eu acho que era importante reunir 
regularmente com as didácticas específicas, em trabalhos de parceria muito próximo.  
Depois também a questão de trabalho com os supervisores cooperantes que nós já vimos… um 
trabalho próximo suportado pelas didácticas específicas e não só… planificar em conjunto, investigar 
em conjunto, pensar os recursos em conjunto e… depois ao nível das dificuldades que vamos tendo, 
promover também a formação… 
Mas dificilmente se conseguirá abordar tudo, não é? Uma disciplina do 2.º semestre não pode dar essa visão 
de todas as problemáticas e de como responder a esses desafios. Eu trabalhei na área e sei que não é 
possível abordar-se tudo… e dentro dessa área maior há especialidades… nos problemas visuais, nos 
problemas auditivos… isto é um mundo! Acho que é importante a sensibilidade… É impossível num semestre 
abordar tudo, quer do ponto de vista do que é que representa cada um, quais são as características e que 
tipo de respostas se podem dar… acho que num semestre é pedir muito, mas se calhar também não pode 
ser uma disciplina com mais tempo no plano de estudos… é importante é ao nível da Prática Pedagógica 
depois desenvolver isso… Agora, não é possível trabalhar-se tudo. O importante é que depois o 
professor saiba como procurar a informação para encontrar possíveis respostas e adequa-las aos 
problemas com que se depara. Isso é fundamental…  
Eu conheço vários professores, que conheci quando tirei a especialização, e mantenho com alguns uma 
relação próxima de amizade e uma dessas pessoas, que já tem imensos anos de experiência, e ainda há 
pouco tempo me dizia: “ai tenho um caso novo, com um problema que nunca ouvi sequer falar…” e lá vai ela 
à procura e vai falar com psicólogos e contacta associações e vai à Internet… portanto, isto é um processo 
que tem de ser permanente. E é muito difícil na formação inicial, com as exigências que a profissão 
nos coloca hoje…  



Aprender a aprender face 
às situações emergentes 

Agora, é importante dar ferramentas para que, em função dos problemas que se vão colocando, 
sejamos capazes de ir procurar as respostas, de ir procurar formação que ajude a solucionar os 
problemas…  (…) É por isso também que os formandos respondem aos questionários, onde isso se avalia… 
é algo que está instituído e, de cinco em cinco anos, os cursos são avaliados e, portanto, eu acho que isso é 
tido em consideração… Não sei até que ponto a reformulação dos planos de estudo, porque eles 
também têm de ter uma determinada duração… mas espera-se que isto tenha algum impacte… 

Para repensar a Supervisão da Formação Inicial de Professores e sua formação inicial  
Saberes básicos dos alunos 
do 1.º CEB 

Ler, escrever, contar 
(instrumentos básicos de 
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Aprender a tolerância  

Eu acho que quando os meninos terminam o 1.º CEB, no 4.º ano de escolaridade e transitam para o 5.º 
ano… e dentro que daquilo que é esperado para este nível de ensino, acho que é fundamental que eles 
dominem os instrumentos básicos de aprendizagem: a leitura, a escrita, o cálculo e a resolução de 
problemas…  
Acho que, dentro dos instrumentos básicos de aprendizagem, eu considero a mestria linguística de vital 
importância… portanto, a aprendizagem passa pela língua, quer do ponto de vista oral, quer do ponto de 
vista escrito… e também a questão da leitura, não é?  
Porque a leitura é um grande veículo para as aprendizagens, não é?  
A aprendizagem está muito dependente do texto… Se eu não tiver competências de leitura bem 
desenvolvidas, eu vou ter dificuldade em extrair informação daquilo que leio… ou a nível da compreensão 
oral vou ter dificuldade em extrair informação… Isso é fundamental, acho… porque se eu não for capaz de 
extrair informação, se não for capaz de compreender aquilo que leio e que ouço, dificilmente me vou 
apropriar da informação e dificilmente vou transformá-la em conhecimento… E se nós pensarmos que à 
medida que vamos avançando no sistema de ensino, cada vez mais é importante nós dominarmos estas 
competências, até para aprender a aprender por nós mesmos… para isso eu tenho de dominar estes 
instrumentos de aprendizagem: para ler um horário de comboio, para pedir um empréstimo para pagar a 
minha casa… passa muito pelo domínio destes instrumentos e, embora todos sejam importantes, a 
leitura/escrita são uma grande base… e no caso da língua, acho que deve ser um instrumento de 
aprendizagem olhado de forma transversal, o que aliás está na própria legislação…  
E acho que os professores também devem ser formados nessa perspectiva, ou seja, saber como a 
partir das várias áreas curriculares pode trabalhar a dimensão da língua… embora a língua também 
precise de um ensino específico e por isso é que existe a área de Língua Portuguesa.  
Depois, acho que, para além dos instrumentos básicos de aprendizagem, e dentro daquilo que é suposto 
para este nível de ensino, acho que há um conjunto de conhecimentos que é importante que os alunos 
tenham dentro de várias áreas… desde conhecimentos na área das Ciências, na História, do foro 
cultural, artístico, político, socio-económico (risos) …  
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Portanto, ao nível da literacia financeira… há alguns conhecimentos que são importantes e que ao nível 
deste Ciclo devem estar desenvolvidos para que os meninos sejam capazes de fazer a leitura do mundo à 
sua volta… se eles não os tiverem, de acordo que é esperado, para a sua idade… dificilmente vão 
compreender mundo à sua volta.  
Acho também importante que eles dominem já algumas competências práticas, ao nível das TIC, pois têm 
capacidade para isso… e acho que hoje, sobretudo com os computadores dentro da sala de aula e com os 
programas de Internet nas escolas, acho que isso é importante para eles mesmos também começarem a 
aprender a aprender… eles próprios começarem a perceber que não aprendem sozinhos, nós 
precisamos dos outros para aprender… mas, se calhar, há coisas acerca das quais queremos mais 
informação e, nesse sentido, temos de ser capazes de, por nós próprios, buscar essa informação… e 
desenvolver isto nas crianças … é fundamental no 1.º Ciclo.  
Mas obviamente que não bastam os instrumentos de aprendizagem, não bastam os conhecimentos.  
O facto de ter conhecimentos não significa que as pessoas sejam capazes de os mobilizar para tomar 
decisões e para resolver os problemas com os quais se vão confrontando…  
Por isso, acho que também há um conjunto de competências que são importantes desenvolver…  
Por exemplo, na questão do aprender a aprender, competências de estudo, e que lhes permitam – 
sozinhos – aprofundar os seus conhecimentos ou procurar outras coisas que queiram saber…  
Considero também que há outra competência importante e da qual emergem outras competências que é 
viver a sua cidadania. Isto para mim é fundamental e engloba muitas outras competências.  
Por exemplo, a questão do respeito por si, pelo outro, mas também pelo mundo à sua volta… isto implica 
perceber que… ou aprender que as suas acções têm efeito no outro… implica aprender que, se calhar às 
vezes, temos de pôr de parte determinados hábitos, em prol do outro e do bem comum que também nos 
inclui.  
Depois, também aprender a tolerância, aprender a participar, aprender a respeitar a diversidade, 
partindo do pressuposto que vivemos numa sociedade multicultural (o alargamento da EU, os fluxos 
migratórios). Penso que é importante, eles começarem a aprender a escolher, a tomar decisões e isso 
implica também aprenderem a argumentar.  
Aprender a pensar de forma crítica, aprender a cooperar, resolver os conflitos de forma pacífica, 
portanto, aprender a dialogar, percebendo que nesse processo eles têm que esperar a sua vez, quando é 
que têm de tomar a sua vez, associando aqui as questões da argumentação, aprender a encontrar 
consensos… portanto, passa muito por aí.  
(…) Aprender também a resolver problemas…  
Claro que estas diversas dimensões estão interligadas… estes conhecimentos fazem sentido se forem 



criadas situações para eles mobilizarem esses saberes e darem, de certa forma, respostas às exigências que 
a sociedade vai colocando. De forma global, é claro! (risos) …  
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Bem, certamente muitos mais saberes e competências de que há uns anos atrás.  
Em primeiro lugar, e tal como os meninos, acho que é importante, para os professores, dominarem 
com rigor e profundidade os saberes científicos que vão ter de trabalhar com os meninos nas várias 
áreas curriculares, não só a Língua Portuguesa, Matemática ou Estudo do Meio, mas também as 
próprias áreas transversais… isto tem de ser com rigor, com profundidade, com qualidade e numa 
perspectiva de formação ao longo da vida, porque a Formação Inicial não vai disponibilizar toda a informação 
que é necessária ao professor.  
E aqui ressalto a importância do aprender a aprender (tal como para os meninos!) e remete para uma 
dimensão de formação ao longo da vida e a Prática Pedagógica desempenha, neste sentido, uma missão 
importante.  
Obviamente que, para além destes saberes, eu acho que tem de dominar bem a Língua Portuguesa, tem 
que dominar com rigor a língua, uma vez que a língua é veículo para ensino/aprendizagem e através 
desta desenvolver as competências dos meninos.  
Paralelamente, acho importante dominar uma língua estrangeira, mas acho importante ser sensível a 
outras línguas estrangeiras, a outras culturas e aproveitar essa diversidade como uma mais-valia, quer para 
si, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, mas também no contexto da sala de aula… o facto de 
ser sensível e estar aberto propicia práticas e diálogo entre as culturas, para desenvolver competências 
como a tolerância, o respeito…  
Depois, acho que a dimensão cultural é extremamente importante: um professor que seja culto, que goste 
de ir ao teatro, a uma exposição… acho que tem muitas mais probabilidades de desenvolver práticas 
interessantes de que um professor que não tem esta dimensão.  
Isto remete para aquilo que já falamos há pouco – a necessidade da formação investir não apenas na 
vertente profissional, mas também na vertente cultural, social e pessoal.  
Agora, acho que estas dimensões são importantes, mas não chegam.  
O facto do professor dominar com rigor e profundidade estes saberes, não significa que ele seja capaz de os 
disponibilizar aos alunos. Portanto, criar oportunidade de aprendizagem.  
Por isso, é muito importante que o professor saiba disponibilizar informação, de forma aos alunos serem 
capazes de se apropriarem dela, compreenderem-na e aprenderem, construírem o seu 
conhecimento… e para isso acho que é muito importante os professores estarem sensíveis às 
especificidades do contexto e de cada aluno.  
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Portanto, perceber que como as crianças são diferentes, os contextos são diferentes…  
É preciso que o professor saiba mobilizar do leque de estratégias que tem, aquelas que julga mais 
adequadas para o contexto de ensino, de modo a dar resposta a cada situação.  
Isto remete-nos para competências que têm a ver com o saber promover o ensino individualizado, um 
ensino diversificado, como forma de garantir aprendizagens significativas, de qualidade, aprendizagens de 
sucesso… contribuindo assim para a escola inclusiva, porque se a sociedade se pretende inclusiva, a escola 
também o tem de ser.  
E nessa perspectiva de escola inclusiva, acho importantes esses aspectos estarem na formação, não deve 
ser só procurar respostas diferenciadas, não só para os alunos sinalizados como sendo alunos com 
dificuldades, mas para todos.  
Depois também, e tal como os meninos, acho que devem dominar as tecnologias da informação e 
comunicação, não só como forma de aceder à informação, mas também para produzirem documentos para 
utilizar como recurso em sala de aula para ajudar na aprendizagem.  
Acho que é importante também estarem sensíveis a outras culturas, também terem competências de 
trabalho em grupo, em equipa – o saber cooperar… até porque (e como já vimos à pouco), a 
probabilidade de assim encontrarmos soluções mais criativas para os problemas é maior e também porque o 
grupo funciona como suporte.  
Nós sabemos que, muitas vezes, se tivermos alguém com quem possamos conversar sobre as nossas 
preocupações, sobre as nossas práticas de ensino e partilhar, acho que todos nós vamos beneficiar disso.  
Considero também que tem de ter também qualidades e competências ao nível da gestão curricular, porque 
é necessário tomarem-se decisões ao nível do projecto educativo da escola, do projecto curricular de turma e 
é preciso ter competências para gerir isso.  
Também acho que é importante que ele seja um profissional reflexivo, que dialogue com as suas práticas 
de forma crítica, que tenha consciência dos efeitos da sua intervenção do ponto de vista ético e social, que 
se perspective como um profissional em aprendizagem constante e depois ainda há duas coisas muito 
relevantes: agir como um profissional, significando isto que o professor é responsável por promover um 
ensino de qualidade, mas também responsabilizado por isso, e portanto tem de prestar contas daquilo que 
faz… se faz bem, deve ser reconhecido por isso, se faz mal deve ser responsabilizado, deve haver 
mecanismos de forma a poder melhorar… agir como pessoa cidadã, ele não é só professor, é também 
cidadão e por isso ocupa um papel importante ao nível da intervenção, não só no contexto onde trabalha, 
mas também o ser pessoa cidadã, atento para o mundo à sua volta, perspectivar os problemas de forma 
global, ser conhecedor dos direitos humanos, nomeadamente da criança, e ter isso como referencial nas 
suas práticas, estar disponível a mudar os seus hábitos de consumo, desenvolver certas práticas em prol dos 



 

outros, o estar disponível para participar nas várias iniciativas da escola, mas também na comunidade e a 
outros níveis, o estar disponível para dialogar, para resolver os problemas … só quando o professor está 
sensível para determinadas questões é que, em contexto de sala de aula, terá mais probabilidade de vir a 
promover práticas que desenvolvam determinadas competências… 
No contexto mais da Prática Pedagógica, primeiro, penso que é importante o trabalho de equipa entre os 
próprios intervenientes.  
Se nós queremos que os formandos trabalhem em equipa também é importante nós criarmos oportunidades 
para desenvolver essas competências e nós próprios promovermos também esse trabalho… quando nós 
fazemos seminários a partir de dificuldades que detectamos na prática, através da abordagem crítico-
reflexiva, através do próprio projecto de Prática Pedagógica, das práticas em sala de aula… quer dizer, tudo 
aquilo que nós já estivemos a ver… 
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