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Resumo: 

A Educação em Ciências é fundamental para responder e minimizar desafios globais e 

locais do presente e do futuro. Por isso, é necessário assegurar uma formação de 

qualidade dos professores de Biologia, em Portugal e no Mundo. A supervisão 

desempenha um papel relevante ao nível do acompanhamento das práticas 

pedagógicas dos futuros professores e, desta forma, da qualidade da formação no seu 

todo. No âmbito da supervisão pedagógica, os relatórios de estágio podem então ser 

considerados como um espaço de formação central no desenvolvimento profissional de 
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um profesor (Andrade & Martins, 2017). Neste trabalho visa-se apresentar e 

problematizar o processo de construção de uma grelha de análise a ser utilizada na 

análise documental de relatórios de estágio de futuros professores de Biologia de quatro 

instituições de ensino superior públicas, duas de Portugal, uma de Angola e outra do 

Reino Unido produzidos ao longo de uma década (2009-2019). A análise documental é 

uma tarefa integrante de um projeto de doutoramento, cujo trabalho de campo se irá 

iniciar em janeiro de 2022. Neste momento, a versão da grelha de análise é constituída 

por três dimensões: 1) Área(s) de saber sustentador(es), identificada a partir da análise 

do título do relatório e das palavras-chave; 2) Estratégias e abordagens de ensino das 

ciências, cujo levantamento é feito a partir da leitura do resumo, da secção metodologia 

e objetivos e 3) Desenvolvimento profissional, tendo em conta o resumo e conclusões. 

Esta versão foi elaborada com base na articulação de uma revisão da literatura das 

temáticas de conhecimento científico, estratégias didático-pedagógicas no ensino das 

ciências e supervisão e numa análise preliminar de 39 relatórios de estágio pedagógico 

de (futuros) professores elaborados no âmbito do Mestrado em Ensino de Biologia e 

Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário de uma das instituições 

de ensino superior envolvidas no projeto de doutoramento. Em termos metodológicos, 

a análise dos documentos produzidos pelos (futuros) professores sustenta-se no facto 

de permitir uma reconstrução histórico-social da realidade em estudo (Pina-Oliveira, 

Germani & Chiesa, 2016). Para além disso, e no alinhamento da argumentação de 

Lopes, Tomas & Ferreira (2020), estes documentos fornecem informações sobre 

conceções e práticas, neste caso do currículo das ciências biológicas, sem terem sido 

provocadas pelo investigador. Almeja-se que a problematização da grelha de análise 

auxilie no seu amadurecimento, à luz do modelo de validação faseado e interativo de 

Lopes, Pedrosa & Watts (2013), potenciando resultados de análise mais profícuos para 

os atores implicados na supervisão pedagógica (estudantes, professores, 

coordenadores de curso, etc.), contribuindo para os processos de desenvolvimento 

profissional e organizacional na área da formação de Professores de Biologia.  

Palavras-chave: Educação de qualidade; Ensino das Ciências (Biologia); Estratégias 

de desenvolvimento profissional; Prática Pedagógica; Relatório de estágio. 

 

  



 

 

Centro Investigação em Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores 
Departamento de Educação e Psicologia 
Universidade de Aveiro | 5 a 6 de novembro de 
2020 

 

 

 

 

 128 

Referências: 

Andrade, A.I., & Martins, F. (2017). Desafios e possibilidades na formação de professores – em torno da 
análise de relatórios de estágio. Educar em revista, 63, 137-154.  

Lopes, B., Pedrosa-de-Jesus, H., & Watts, M. (2016). The old questions are the best: Striving against 
invalidity in qualitative research. In J. Huisman & M. Tight (Ed.), Theory and method in Higher Education 
Research (pp.1 – 22). Bingley: Emerald Group Publishing.  

Silva-Lopes, B., Tomas, C., & Ferreira, C. (2020). Da avaliação externa à supervisão interna: um olhar 
sobre centros de formação contínua de professores. Instrumento, 22(2), 359-378.  

Pina-Oliveira, A., Germani, A., & Chiesa, A. (2016). Análise documental na avaliação de práticas 
educativas em saúde. Revista da Universidade Vale do Rio Verde – três corações, 14(1), 122-131. 

 

Agradecimentos: 

Aos que apoiam este estudo, nomeadamente através da disponibilização do seu 

relatório de estágio pedagógico/relatório. Aos professores do Programa Doutoral em 

Educação da Universidade de Aveiro e à Professora Doutora Celeste Romualdo Gomes 

que dizia que “o futuro da Geologia dependia de continuarmos a fazer aquilo que mais 

gostamos, ensinar”. É isso que estamos a fazer, ou seja, contribuir para a formação dos 

futuros professores de Biologia e Geologia.  

  


