
Maria Palmira Pais Correia Análise do Portfolio da Palmira 2002-2003

Comentários prévios e gerais

- Na maioria das 19 reflexões, indica a data da(s) aula(s) e a data de reflexão sobre a mm que se afasta pouco da data anterior (o máx de 3 dias)

- Portfolio manuscrito, paginado, sem esquemas, nem gravuras       texto corrido

- Pouco envolvimento pessoal quer no portfolio, quer no trabalho de aprofundamento. Neste, a bibliografia consultada e sintetizada/ parafraseada

 está pouco identificada

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

Reflexão 1 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
Aula de 1.1. Autoconhecimento
12/04/02 1.2. Auto-supervisão
Realizada 1.3. Intervenção (relação com o outro)
ñ diz 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

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

2.1. Formação (curso ou outra)
[p.2] Pode ñ ter a s/ cargo supervisionar alguém, m/ deve ser Prof        é supervisor

permanente/ o supervisor de si pp, do meio e das condições em de AA, de si pp, do
q exerce a s/ acção. Só assim ele se consciencializa das s/ difi- meio e das condiçs do
culdades, insucessos, limitaçs e assume a coragem e a humilda- meio onde trab        per-
de em admitir q tem mt q aprender sp p/a promover mudanças mite-lhe o auto-conhe-

  nas s/ rotinas e desempenhar as s/ funções cd vez c/ + qualidade. cimento      promover
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) mudanças nas práticas
2.3. Supervisão do pp      melhoria da 

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

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

4.1. Conceptualização/Construção
[p.1.] Todo o começo é difícil e mt + penoso se torna p/a quem Dificuld em iniciar Nunca gostou de es-

nunca gostou de escrever. crever
Sincera/ as letras nunca me apaixonaram. [cont em 4.2.] Produto: simples q es-

[cont em 4.2.] Resultará um trab simples e modesto, m/ espelhará pelha a s/ autora Interpreta algs das 
   a sincerid da s/ autora. P/a as imperfeiçs e lacunas antecipada/ teorias invocadas e o

conto c/ a compreensão da julgadora, q saberá materializar na Avaliação q tenha em Receio da avaliaç q ouviu na aula Cita Dewey - 
s/ apreciaç a ideia de 1 pedag activa consagrada na expressão conta q está a apren- learning by doing
"aprender fazendo" de Dewey e outros grs pedagogos. [cont em der fazendo Espera 1 avaliaç justa

[cont de 4.1.] E dp destes desabafos, revivo a m/ 1ª aula de Super- Supervisão I - discipl Opinião sobre a import
visão q tb é a designaç do curso. Talvez por isso a sinta c/o a base do curso da disciplina no currí-
cadeira  de maior responsibilid entre tds as outras. Eu a fre- culo do curso

   quentar um curso de supervisão e ainda ñ tinha reflectido sobre Estratégia p/a td a tur-
este conceito!? Fez-me fazê-lo a formadora. C/ a técnica de ma se envolver na des-
"brainstorming" td a turma esteve activa e construiu-se um ma- coberta do conceito 

   pa conceptual onde onde estava reflectida a gr abrangência do abrangente de super-

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Contexto: 1ª aula e reacção inicial ao portfolio
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termo. visão
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Mts campos escapavam-se-me. Pensar em supervisão era limitá- Confessa a s/ concepç Interpreta o q ouviu
la ao contexto de sala de aula, pq entendo q, por natureza, td o limitada de supervisão na aula e adapta-o à
prof é um supervisor. - na sala de aula s/ situaç
4.2. Dificuldades  
neste momento me sinto perdida e receosa de ñ ser capaz [cont perdida e receosa
em 4.1.] incapaz de redigir
4.3. Valor formativo (vantagens)

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

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

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

13/04/02  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
Realizada [p.3] Na aula anterior foi proposta p/a durante a noite continuar- Tarefa pedida p/a 
13/04/02 mos a trabalhar em supervisão. O desafio era arranjar metáfors TPC - arranjar as metá- Lingg metafórica usada Aceita o contexto no

q caracterizassem, no contexto da supervisão, o orientador do foras pa/ o contexto de pa/ referir o episódio qual se desenvolveu
2 págs n/ estágio e nós estagiários, p/a apresentar hoje de manhã. estágio a s/ F Inicial

Durante o percurso p/a casa "viajei" até ao ano de 1980, data
   em q ensaiei os m/ 1ºs passos na difícil, m/ apaixonante "arte de Recordaçs das crian-

educar". As imagens desfilavam no m/ pensa/o, até algs rostos ças m/ ñ conseguiu
das inesquecíveis crianças q foram a preciosa "matéria-prima" encontrar a metáfora 

   do m/ estágio eram nítidos na m/ lembrança. Mas a metáf  ñ pa/ o orientador e o
aparecia. supervisor
Cheguei e decidi ñ fazer + esforço. Sentia-me demasiado can-
sada e talvez em "sonho" surgisse a metáfora apropriada. Na Formação Inicial Ligação afectiva c/ as
verdade de manhã tinha uma embora ñ fosse a q + gostasse pq Orientadoras ainda se
ainda hoje tenho 1 gr apreço, gratidão e estima pelas orienta- mantém.
doras q me apoiaram.
Estagiei durante 2 semestres em 2 anos difs de escolarid (1º e Grupo coeso         me- Descrição da experiên- Retrata a s/ experiên-
2º anos) e integrada num grupo de 3 els. Grupo esse q se reve- lhor desempenho cia cia de estágio

   lou bastante coeso, condiç essencial pa/ o bom desempenho das
tarefas q nos propunhamos realizar. As orientadoras apesar de Atitudes das orienta-
bastante exigentes e minuciosas [p.4] nas s/ observaçs críticas, doras: exigência, ob-
ajudaram-me a construir o m/ pp saber através de orientaç e in- servaç, m/ conceden-
centivo, estimularam-me a desenvolver a m/ criativid e iniciati- do espaço p/a o desen-
va. volvi/o pessoal
Mas nem td foram "rosas", tb deparei c/ algs dificuldades prin- Lingg metafórica

   cipal/ no início.  Entre elas saliento a falta de confiança e auto- Auto-conheci/o Caracts pessoais q di-
confiança e auto-domínio. O excesso de responsabilid aliava-se ficultaram a s/ perfor-
a um nervosismo q,  juntos, impediam a fluência e a propriedd mance no estágio
 de expressão.

CATEGORIAS
caram os seus supervisores (F Inicial) através de matáforas DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Contexto: [Fale-nos da sua Experiência] - os formandos classi-
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Considero q o estágio orientado foi 1 experiência bastante vá- Estágio = exper válida
lida, na medida em q me iniciou na execuç prática de conheci/s Ligaç T-Prática Questiona o uso de
psicopedagógicos e aprendi a construir outros. Pena é q ñ se ti- Construç de conhec turmas irreais p/a o
vesse desenrolado em turmas + semelhantes àqs q fui encontrar Crítica à exper em com- desenvolvi/o da F I
espelhadas pelo distrito, pq infeliz/ as piores turmas estão re- textos irreais
servadas aos profs recém-formados ou c/ pouco tempo de servi- A realidade encontra-
ço. da terminado o curso
Será assim q se luta por 1 escola de qualidd ou, pelo contrário, Propõe alteraçs à 
está-se a contribuir cd vez + pa/ ampliar os insucessos e as ex- formaç inicial, basea-
clusões? da nos aspectos in-
2.2. Ensino
2.3. Supervisão dicados

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

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

Sá-Chaves (...) São metáforas, senhor - a construç do conhec pela (des)construç
dos sentidos.  Análise do texto em TG 

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

Reflexão 3 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aula de 1.2. Auto-supervisão
19/04/02 1.3. Intervenção (relação com o outro)

[cont de 2.1.] E acerca deste assunto atrevo-me a fazer uma obser- Critica [velada] ao ti-
Realizada   vaç. Se nós formadores temos o papel de facilitar a aprendzg, es- simplificaç/adequaç dos po de textos sugeridos Confronta a forma-
19/04/02 colhendo na n/ actuaç as estratégs formativas q melhor corres- discursos aos públicos pa/ leitura na formaç dora c/ a dificuldd dos

   pondem à personalid e conhecs  dos AA, devemos adaptar a lin- alvo textos p/a ler
2 págs guagem e o tipo de discurso ao n/ público alvo... [ñ conclui...]

[cont  em 2.1.]
2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

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

2.1. Formação (curso ou outra)
[p.5] Nesta aula continuamos c/ o assunto das metáforas. Uso de metáforas

Um grupo de colegas partilhou c/ a turma a s/ reflexão sobre o Baseia a s/ opinião so-
texto [vide acima] bre a dificuld dos tex- justifica a s/ atitude 
Foi referido q o texto era hermético, fechado, denso, portanto tos desta formaç no q
difícil de ser entendido à primeira leitura, c/o são a maior par- os colegas disseram 
te das obras a consultar nesta formaç. [cont em 1.3.]
[cont de 2.1.] M/ voltando à reflex do texto, constatei q através
do uso de metáforas: Vantagens das metá-

Contexto:
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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- os AA aprendem melhor a entender os assuntos (facilitam a foras c/ estratégia de Aceita o uso das metá-
aprendizg) auto-conheci/o, de Considera as metáforas foras face às vantagens
- conhecemo-nos melhor a nós mms (auto-conheci/o) aprendizagem e de in- vantajosas apresentadas.
- desocultamos conheci/s e tornamo-los + claros ter-ligaç entre sabers
- construímos saberes novos c/ base noutros. existentes e novos e
Assim, as metáforas podem ser uma estratégia a utilizar na n/ de compreensão das 

[p.6] PP, pq permitem 1 melhor compreensão das ideias e concei- ideas a tranmitir [con-
tos q pertendemos transmitir ceitos alternativos da
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) ciência?]
2.3. Supervisão

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

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

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

Reflexão 4 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

20/04/02  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra) Portfolio - conceito e
Realizada [p. 7] No dia 13 do corrente a formadora, acerca da avaliaç da avaliação Considera a abordagem
20/04/02 cadeira, ainda q superficial/ um novo processo de avaliar os Avaliaç dos portfolios realizada "superficial" Põe em causa a avaliaç

portfolios reflexivos. [cont em 4.1.] [avaliaç autêntica] proposta
[cont de 4.3.] Por consequência, o saber nunca [p.8] está acaba- Sintetiza o q foi dito

do, nem actualizado, constrói-se e reconstrói-se tds os dias. Conhec em constante na aula sobre o prof
[cont em 2.2.] (re)construç c/o facilitador das 
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) aprendizgs dos s/ AA

[cont de 2.1.] Cabe ao prof ajudar os AA na construç do s/ pp sa- Professor facilitador 
ber através da orientaç e incentivo, p/a q encontrem os s/ mé- da aprendizg dos AA
todos de pesquisa, desenvolvam a s/ criatividade, estimulem a através da investigç, da
s/ participaç e autonomia. criatividd, da participaç
2.3. Supervisão e da s/ autonomizaç

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

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Contexto: Informaç sobre o processo de avaliaç por portf reflex
Reflexões da formanda sobre este assunto
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B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional PORTFOLIO

4.1. Conceptualização/Construção
Perante o q ouvi e entendi, portfolio  será  + q 1 narrativa dos 
assuntos desenvolvidos nas aulas, É principal/ 1 doc de reflex Conceito de portfolio Usa a 1ª pessoa do plural Interpreta o que lhes
sobre o q se ouve, o q se aprende, o q se pensa, justificando e p/a se referir às apreen- foi dito sobre o portf
inovando. sões causadas pelo portf s/ construç e vantagens
As aprendizgs vão-se construindo em conj e individual/ ao rit- Construç respeitando [receio de se manifestar
mo de cd 1. o ritmo de cd 1 indiv// ou nomeada por-
No final dará uma visão alargada do desenvolvi/ do formando Final revelador do s/ ta-voz da turma?]
a nível cognitivo, metacognitivo, afectivo e moral. autor na s/ dimensão
4.2. Dificuldades  total

[cont de 2.1.] Muita apreensão e dúvida bailava nas n/ mentes ou 
ñ se tratasse de 1 novidade pa/ quase tds nós. Hoje voltámos ao Novidade --> receios Continua a ñ aceitar Questiona o facto de,
assunto. total/ este instrum/o sendo 1 novidd, estar
4.3. Valor formativo (vantagens) de avaliação a causar receios entre
É mobilizador das aprendizagens e do desenvlvi/o sócio-afecti- O portfolio revela e Refere as s/ vantagens todos os formandos
vo e intelectual. valoriza as exps, intui- s/ dar a conhecer o s/
Valoriza as expers, intuições e saberes de cd formando e res- çs e saberes e responsa- posiciona/o face ao
ponsabiliza-os pelo s/ pp desenvolvi/o. biliza o s/ autor pelo s/ portfolio
Assim os profs habituam-se a ser + estrurados e reflexivos e in- pp desenvolvi/obiliza
cutirão essas compts nos AA, pq hoje + do q nunca, constata- Estrutura o prof e pre-

  mos q a ciência e a técnica evoluem a passos largos e q 1 verda- para-o p/a a incerteza
de científica de ontem é mentira hoje. [cont em 2.1.] do conheci/o

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

Reflexão 5 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

26/04/02  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
Realizada [p. 9] Para reforçar e completar o q já foi abordado sobre portfs, Portfolio - construção Reconhece a vantag
26/04/02 hoje, um grupo, dp de ter analisado o texto... [vide contexto] par- e conceito. do trab de grupo parti-

tilhou c/ a turma as s/ reflexões. Partilha de reflexs leva lhado ao GG
1 pág Estratégia recente utilizada na formaç visa o desenvolvi/o ao desenvolvi/ pessoal

pessoal e profis dos formandos. [cont em 4.3.] e colectivo dos profs Assume estar apenas 
[cont de 4.3.] Sei q mt + foi referido a propósito da import, do in- a referir os aspectos q Intenç assumida de

teresse e pertinência dos portfs reflexivos, m/ o m/ entendi/o só lhe interessaram colocar no portfolio
conseguiu abarcar estes conheci/os q gostava q viessem a re- Espera q os mms sur- os conheci/os rece-
velar-se na constiutiç do meu portfolio jam no s/ portfolio bidos
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Contexto:
Análise do texto: As narrativas nos portfolios - Trab de grupo
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3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

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

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

[cont de 2.1.] São uma fonte de conhec, pq o s/ conteúdo represen- Fonte de conhec; reve- Repete o q ouviu ou
ta uma síntese pessoal acerca do mm, da aprendizag dos AA, do lador dos contextos e Ñ apresenta opinião leu 
ensino, dos contextos e de si pp. do s/ autor pessoal sobre o q foi
Mostram o cresci/o e a mudança do formando ao longo Dimensão processual dito na sessão
do tempo. Caracteriza-se pela 
Têm um carácter aberto e inacabado. abertura e incomplitude
São 1 alternativa + aberta e dinâmica num processo de avaliaç Alternativa + aberta e
[cont em 2.1.] dinâmica p/a avaliaç

não indica autores nem data
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 6 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

Aulas de 27/ 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

04 e 3/05/02  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
Realizada 2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
04/05/02 2.3. Supervisão

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

[cont de 4.1.]  Mais uma vez estamos perante um texto q procura Pensa/to reflexivo Continua a ñ revelar Interpreta c/ lingg
desenvolver a estrut do pensa/o reflexivo dos formandos. Formaç inicial o s/ posiciona/o peran- pessoal o texto lido
Embora a supervisão possa seraplicada a outrso contextos, o Modelos de Wallace te o texto Resume as ideias 
texto contextualizáva-a nos estágios e fazia ref aos modelos de Estratégs supervisivas principais do text de

Amaral, Mo- formaç (de mestria, de ciência aplicada e reflexivo) e às estrats modo acessível
reira e Ribei- de formaç (perguntas pedagógicas, narrativas, análise de ca- Formaç ao longo da 
ro, 1996 sos, observaç de aulas, trab de proj e I-A). Tudo isto c/ o objec- vida - auto-formaç Elenca as qualidds

tivo de criar e desenvolver no fut profis capacidds de reflex pa/ do prof de hoje
melhorar e aprofundar os s/ conheci/os e assim poder compre-
ender e dar respostas aos probls c/ q se confronta na PP.
O acto de educar ñ é tarefa fácil e hoje as exigências são múlti- Difs entre educar hoje
plas e distintas de outrora. Por + conhecs q se adquiram e com- e outrora
petências q se desenvolvam durante o curso o prof deve estar 
em constante desenvolvi/o c/o profis e c/o pessoa, reflectindo e

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Contexto:
Análise do texto "O papel do supervisor no desenvolvi/o do professor reflexivo"
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investigando. Essa necessid de auto-formaç nasce de probls Probls concretos do
concretos q surgem no trab do dia a dia, das novas exigências dia a dia --> novas
q são postas à escola devido à evoluç da ciência e da técnica e exigências colocadas
da [p.12] transformç da socied. à escola e aos profs
Assim, o prof deve observar e observar-se, questionar e questio- Reitera ideias já apre-
nar-se, reflectir sobre os dados, avaliando-se constante/, de mo- Estratégias auto-super- sentadas antes
do a corrigir os erros e melhorar o s/ desempenho, reformulando visivas
permanente/ as s/ PPs.
Qts vezes as n/ aulas ñ seriam + motivadoras e o sucesso dos n/ Estratégias pa/ melho- Se os profs tivessem
AA maior, se fossemos + abertos, críticos e inovadores. rar as PPs. essas característics
No desafiante caminhar pela docência é necessário ser-se refle- as s/ PPs mudariam e
xivo, criativo, crítico, dinâmico e aberto. a qualidd do ensino

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

4.1. Conceptualização/Construção
[p.11] Como a apresentaç do texto "O papel do supervisor no de- Construç cronológ

senvolvi/o do prof reflexivo" só ontem foi concluída, debruço- do portfolio
me apenas hoje sobre o tema. [cont em 3.1.]
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

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

Reflexão 7 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

4/5/02  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra) Relata o q se passou
Realizada  [p.13] Na aula do dia 4, um novo grupo de formandos dp de ter na sessão - descrição
5/5/02 analisado um texto retirado de Alarcão e Tavares (1987) "Su- s/ tomada de posiç

pervisão da PP - Uma perspectiva de desenvolvi/o e aprendizg", Estrutura das aulas
2 págs comunicou à turma as s/ reflexões [cont em 3.1.]

[cont de 3.1.] Recordo-me q durante os dois primeiros anos essen- Formaç Inicial
cial/ teóricos, em q interiorizei conhecs de psicologia e metodo- supervisora do s/ es- Relato s/ envolvi/o 
logia tb tive horas destinadas à observaç ñ só das crianças, em tágio = coach pessoal
contexto de sala de aula, m/ principal/ de c/o as AA em context Conhec sobre psicolog
de sala de aula, m/ principal/ de c/o a prof e as AA inter-agiam. Observação
No 3º ano havia q pôr em prática os conheci/os teóricos e cons- Construç de conhecs
truir outros. Partir do "saber" p/a o "saber fazer". Então as au- pelos formandos
las foram da responsabilid dos estagiários sob orientaç da su- Saber e saber fazer
pervisora, q nos ajudava a analisar [p. 14] e a repensar a n/ ac-

Contexto:
Análise e apresentaç por um grupo de formandos de um excerto retirado de 
Alarcão e Tavares (1987) Supervisão da PP - Uma perspectiva de desenvolvi/o
e aprendizagem, Coimbra: Livraria Almedina, pp.17-44 CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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tuaç, sp c/ vista a ultrapassar dificuldds e a contribuir p/a o n/ Supervisão humanista
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aperfeiçoa/o. Fê-lo sp num ambiente de gr franqueza e empatia. Interpreta o s/ está-
Nunca senti 1 supervisão destrutiva e rígida. Houve sp liberdd Reconhece o carácter gio à luz das teorias
p/a sermos nós mms, p/a escolhermos as n/ pps estratégias...p/a aberto e ñ prescritivo apresentadas
criarmos. do s/ estágio
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

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

[cont de 2.1.] A orientaç de 1 prof no s/ desenvolvi/o humano e Cenários supervisivos Resume Alarcão e 
profis processa-se através de vários cenários: cenário de imitaç Tavares
artesanal, cenário do ensino pela descoberta guiada, cen beha-
viorista, c clínico, c psicopedagógico e cenário pessoalista.
Este cenários ñ esgotamtds as formas possíveis de Sup, nem são Encaixa o s/ estágio em
compartimentos estanques. algs cenários, s/ os re-
Nestes cenários tb se encaixam as m/s experiências de estagiá- ferir especifica/
ria, evidenciando uns + do q outros [cont em 2.1.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

relaç pedagg q há entre os supervisores e os formandos.
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 8 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

10/05/02  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
Realizada [p. 15] Partindo-se da experiência vivida nos n/ estágios, tentou- Situa as expers pes- Já liga a teoria à s/ exp Repete o q ouviu na
11/05/02 se encaixar a orientaç pedagg nos vários cenários. Verificou-se soais de estágio nos de estágio aula

q em algs casos havia imitaç, outros poder-se-iam enquadrar n1 cenários supervisivos Interpreta o s/ estágio
cenário de ensino pela descoberta guiada ou num cenário clí- à luz das teorias apre-

2 págs nico. sentadas
As actividds de supervisão incidiam sobre: Formação Incial
-elaboraç orientada das planificaçs semnais; Estratégias supervisi-
-a observaç das aulas vas vividas no estágio:
- na crítica / reflexão das aulas. [cont em 2.3.] planificaç, observaç e Identifica a crítica às
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) crítica/reflexão sobre aulas c/o processo de
2.3. Supervisão as aulas reflex [chamavam-lhe 

[cont de 2.1.] Na crítica/reflex, o supervisor apontava os aspectos assim?]

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Contexto:
Ontem a aula foi conduzida pela formadora e baseou-se essencial/ sobre o tipo de
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de q gostou +  e os erros observados no desenvolvi/o da aula Enfocado na aula
ou na planificaç e dava sugestões. Pouca atenç ao forman- Resume os pontos
A planificaç estava orientada pa/ a sala de ula. Ñ era tido em do c/o pessoa e c/o fundamentais surgi-
conta o desenvolvi/o do formando c/o pessoa e c/o interventivo alg capaz de intervir dos na sessão
no sentido de actuar na escola e na comunidd. [cont em 3.1.] fora da aula.

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

Heron, 1973 [cont de 2.3.]  Para Heron (1973), os formandos deviam ter gr co- Conhec de conteúdo
nheci/o ñ só dos conteúdos necessários à supervisão, m/ tb de Conhec sobre psicolog
psicologia e de relaçs interpessoais. Conhec interrelacional
Dividiu as intervençs e 2 grs categorias q dp se subdividem em
6. [p. 16] Assim, temos: Categorias de inter-
Autoridade : prescritivo (dirige, dá receitas); Informativo (dá venç de Heron
inform); desafiador (q ajuda e lança para ...)
Facilitador : catártico (está atento  aos senti/os e sabe geri-
los); catalítico (encoraja o auto-conheci/o e a descoberta de 
si); apoiante (dá a conhecer os aspectos positivos promovendo
a auto-estima).
Assim o trab do supervisor  passa mt pelas relaçs sociais e inter- Adapta à supervisão Aceita, s/ questionar ou Interpreta as teorias 
sociaisq mantém c/ os formandos, pq a pessoa é tudo e tem de  as categorias de inter- se posicionar, os conceitos e          de Heron e resume-as
ser entendida na s/ individualidd. venç apresentadas o tipo de intervenç 
Então ele deve: humanista apresentado
-aceitar as difs e respeitá-las
-compreender
-fazer reflectir
-encorajar nas dificuldds
-intervir no sentido positivo
-partilhar o s/ saber
-avaliara pa/ melhorar.
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

Alarcão, I. (1991) "Reflexão crítica sobre o pensamento de D. Schön e os pro-
gramas de formaç de profs" Trab Grupo ( no qual a formanda estava inserida)

Supervisão da escolha de manuais 
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 9 1.1. Autoconhecimento
[cont de 2.1.] Oriunda de um meio rural onde tds se conheciam, fui Conhec de si

Aula de na m/ infância 1 criança bastt desinibida. À medida q fui pene- Conhec dos contextos
11/05/02 trando em grupos e meios difs apercebi-me q as relaçs humanas

são cd vez + frias e carregadas de hipocrisia. A competiç au- Relaçs inter-pessoais Lamenta a falta de so-

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Contexto:
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Realizada menta e tenta abafar ou fazer calar o outro [p. 18] ao + peq ges- lidariedd nas relaçs
12/05/02 to de balbuciar 1 pal. Em vez de "puxarmos" pelo outro pa/ q
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caminhe pelo menos ao n/ lado, acotovelamo-nos pa/ q  fique Lingg metafórica p/a Baseada na supervisão
4 págs p/a trás. Onde está a solidariedd na acç? Apenas em pals... caracterizar as atitudes humanista referida na

Tds estas constataçs foram-me "fechando na m/ concha", e são dos outros e s/ con- reflexão anterior, con-
inibidoras de expôr ideias, dificuldades, dúvidas pq em vez de seqs sobre si fronta a s/ intervç em
se encontrar ajuda e aceitaç, é-se criticado e até condenado. certos contextos c/ as
[cont em 2.2.] Conceito de conhec: atitudes das px

[cont de 2.2.] Por outro lado, sou produto da escola tradicional cabeças cheias v cabe-
onde se valorizam as "cabeças cheias" em detri/o das "cabeças ças bem feitas Lamenta ter sido edu-
bem feitas", onde se avaliava pela quantidd de conhecs debita- cada neste contexto,
dos e onde a educaç p/a a participaç e pa/ a reflex esteve sp au- m/ sente q é tarde pa/
sente. Hoje sinto essa lacuna e é tarde demais pa/ a superar. alterar a situaç
[cont em 3.1.]
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

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

2.1. Formação (curso ou outra)
[p.17] Embora a formadora utilizasse alg tempo da aula p/a abor-

dar algs assuntos (supervisão na escolha de manuais, tipos de Funçs supervisivas latus
competência, ...) ela foi destinada à partilha da reflex sobre o sensus
[texto referido acima], feita por um grupo no qual estava incluí- Trab de grupo
da. Auto-avalia-se
Antes de registar os conhec/s  q retive do texto, faço a supervi- Auto-conhec Supervisão = auto-ava- Questiona o contexto
são do m/ desempenho. liaç da intervenç q te- de formação criado 
Apesar de me ter empenhado na preparaç do texto, a falta de à Auto-supervisão na ve no TG pelas colegas
vontade e o fraco poder de comunicaç, q me caracterizam, blo- formaç Bloqueio --> ñ dá a 
queiam-me e ñ me deixam espraiar mt os conheci/os q adquiri. conhecer o q aprendeu
Por receio de falhar ou c/ medo q as pals me traiam, agarro-me Formaç inicial e contex- Interpreta a s/ actuaç
mt ao texto, o q exige um gr esforço. to social de origem c/ base no s/ background
Mas somos, queiramos ou não, fruto do meio em q a n/ vida mer- condicionantes do familiar e social
gulha e assenta raízes e da formaç q tivemos. [cont em 1.1.] modo de actuar Ref velada a algs atitu-

[cont de 1.1.] Mts pessoas q o fazem acham-se já dotadas de 1 des experimentadas na
"competência inconsciente" q já ñ as deixa falhar, nem cometer sessão
erros. [cont em 2.2.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 2.1.] No entanto, vêem-se, no início de tds os anos lecti- Crítica à supervisão Questiona a distribuiç
vos, a lutarem na escolha de turmas favoráveis e a empurrarem Supervisão de escola de distribuiç de servi- de serviço nas escolas
aqs q são + problemáticas pa/ os profs q chegaram de novo. ço nas escolas. Atribuição de turmas
Onde estão os s/ "talentos" postos ao serviço do sucesso dos 
AA e da educaç? [cont em 1.1.]
2.3. Supervisão

[cont de 3.1.] A formaç de bons profiss exige preparaç de orienta- Critica a falta de pre- Questiona a falta de
dores p/a poderem desempenhar funções de supervisão. Em Por- Formaç obrigatória dos paraç da maioria dos preparaç dos profs p/a
tugal isso ainda pouco se verifica pq na maioria dos casos os supervisores orientadores portugs exercerem funções
orientadores ñ têm qq preparaç especial p/a o efeito supervisivas

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

[cont de 1.1.] Schön tem um paradigma de educaç e formaç bem Conceito de formaç e 
diferente. de educaç de Schön 
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Nos anos 80, Schön surge c/o referência nos textos sobre forma- v aq q imperou no s/ Mt "agarrada" ao tex-
ção de profs. Nos s/ artigos debruça-se sobre os seguintes te- caso to de Alarcão, 1991
mas: - o conceito de profissional eficiente;
[p. 19] - a relaç entre a teoria e a prática
- a reflex e a educaç p/a a reflexão.
Seguindo as ideias de Dewey, defende 1 novo mod de formaç de
profs q relacione a T c/ a P e q tenha 1 forte componente de re- Inter-relaç T-P
flex a partir de situaçs práticas reais. Só assim os futuros profis
se tornam capazes de enfrentar as situaçs novas e difs c/ q se de-
param e de tomar decisões apropriadas. É o saber fazer, o cons-
truir na acçã, o q implica 1 gr flexibilidd cognitiva p/a orga-
nizar cenários interpretativos  possíveis. Reitera a s/ crença no Interpreta o texto à
A componente prática da formaç permite-lhe fazer 1 reflex sobre Aprender a fazer fazen- "aprender fazendo" a luz da s /crenças
o q observou e viveu q o leva à construç do conhec segundo a do pressupõe flexibilid q já se referiu qd des-
metodolg do "aprender fazendo" cognitiva e uma cons- creve a construç do s/
É um processo construtivista onde nada é fixo, tudo pode ser truç permanente do co- portfolio Sintetiza Alarcão,
formulado e ajustado e onde tem gr influência o talento e a ca- nhec 1991
pacidd de cd um.
O conhec constrói-se e desenvolve-se através do: Ñ há posiciona/o face
- conhec na acção ao texto
- reflex na acção 
- reflex sobre a acção
- reflex sobre a reflex na acção
O conhec na acção é aq [...copia as definições em Alarcão, 1991]

[p.20] [...]  O formador  tem o papel de facilitar a aprendzg e ajudar
a aprender. Ajuda o formando a compreender a realidd q se lhe Características do 
apresenta confusa. Escolhe estratégias formativas q correspon- supervisor de acordo
dam à personalidd e conhec dos formandos. Procura estabele- c/ Schön e Alarcão
cer c/ eles 1 relaç propícia à aprendzg. É um treinador, compa-
nheiro e conselheiro
Schön apresnta 3 estratégias de formaç:
- a experimentaç em conjunto Trab colaborativo
- demonstraç acompanhada de reflex - executa e comenta ao Reflex na demosntraç
mm tempo
- homologia - consite em fazer e ver o q se faz simultanea/ ["hall fo mirrors"]
A homologia ...questiona/o [cont a cópia do texto sobre as es-
t ratégias de formaç sugeridas por Schön] [cont em 2.3.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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Reflexão sobre o tema "O eu e o grupo" 
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 10 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
17/05/02 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

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

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
19/05/02 [p. 21] Na últ semana, a propósito de uma peq introspecção pes- Responsabilidd do gru- Retoma um assunto e Aceita a influência do

soal referi, ainda q superficial/, q os outros podem influenciar po na formaç da perso- acrescenta-lhe + alg grupo no desenvolvi/
3 págs positiva ou negativa/ determinados aspectos da personalid de nalid do ind coisa. dos s/ els

1 indiv, embora ñ sejam os únicos e inteiros responsáveis.
Hoje o tema pa/ reflex é "O eu e o grupo".
Grupo e ñ amontoado de pessoas. Grupo, lugar de encontro e Definiç pessoal de gru-
espaço de cresci/o. Para q tão gr objectivo se atinja, é necess q po
tds os els possuam ou tentem desenvolver a capacid de escuta, Volta a lamentar-se q Questiona o modo c/o
de partilha, de respeito pelos outros, auto-domínio, cooperaç, Caracts do TG e do G nem sp o grupo cor- às vezes, ñ ajuda ao
corresponsabilidd e amizade, o q infeliz/ mts vezes ñ se verifica. pa/ q funcione c/o de- responda às caracts desenvolvi/ dos outros
É nesta perspectiva q vejo o TG. senvolvimentista enunciadas pa/ ser
Cooperaç e reflex são actividds fundamentais no proces de de- eficaz
senvolvi/o e formaç do ser humano. [cont em 3.1.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas) Qd cita os outros, ñ Cita vários autores
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) toma qq atitude pes- por intermédio do

[cont de 2.1.] Dewey considera a reflex 1 forma especializada de Dewey soal face às teorias texto compilado pela
pensar e deverá atingir os seguintes objectivos: responsabilidd, -responsabilidd copiadas formadora pa/ a for-
entusiasmo e abertura de espírito. -entusiasmo maç
Reflectimos sobre o q fazemos, sobre as n/ atitudes e fenómenos -abertura de espírito
baseados nos conhecs q fomos adquirindo através da exper ou
da informaç pa/ nos ajudarem a compreender a n/ acç e os n/ Processo de reflex, dif
comporta/os. de descriç        explicaç

[p.22] Na reflex ñ podemos limitar-nos apenas à descriç, m/ deve-
mos procurar atingir os estádios da explicaç e condicional [?]
Embora os instru/os e as estratégias sejam várias é fundamental Auto- e hetero-ques-
um questiona/ permanente do "eu". O questiona/ favorece a tiona/o favorecem a 
mudança pa/ o estádio interpretativo e pode ser feito através de qualid da reflex
perguntas postas por outros
Assim se caminha pa/ a formaç e desenvolvi/ da compt holística Mt agarrada ao texto

Tavares, 1997 q resultará da "colaboraç de várias áreas de saberes e de inter- a q teve acesso. 
venientes realistas, sérios e rigorosos, pacientes e tolerantes, Quase "copy-paste"
colaboradores e eficazes."

Underhill, Segundo Underhill (1991) a consciencializaç sobre o q se pas-
1991 as na prática profis leva a 1 compet profiss e pode descrever-se Fases da compt profis

em 4 fases: incompt inconsciente; incompt consciente; compt
consciente e compt inconsciente [copia as definiçs apresentadas]

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Contexto:
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[...] Pa/ ultrapassar algs destas fase e atingir a fase ideal, é fun- Condiçs p/a q o grupo
[p.23] damental o papel do supervisor e do grupo. seja eficaz
Este deve funcionar c/o 1 todo, haver boas relaçs interpessoais 
e confiança mútua. Supervisão e investi-
O supervisor é o solucionador de probls e 1 estratega q se en- gação
quadra e resolve probls práticos através da acç e da investigç.
Ñ deve ser visto c/o um solucionador prescritivo e autoritário, Dimensões de desen-
m/ c/o 1 facilitador q ajude o formando a desenvolver-se pro- volvi/ do formando: 
gressiva/ c/o pessoa e profis, nas dimensões técnica, clínica, técnica
crítica e pessoal. clínica
Assim tds assumirão papeis + activos e interactivos, onde a ta- crítica
refa do supervisor ñ é impor o q os formandos devem fazer, m/ pessoal
ajudá-los a descobrir o q precisam de fazer n1 ambiente propí-
cio à descoberta e à aprendizagem. Import do ambiente de
A reflex, segundo Underhill (1989), é utilizada p/a negociar e formaç
escolher os caminhos a seguir dentro da sala de aula. Numa 
discussão reflexiva, analisam de modo cooperativo 1 actividd, Cooperaç na análise
avaliam-na e apresentam as várias estratégias q conduzem à das situaçs de sala de
soluç e escolhem a q + se adequar aula --> escolha da es-
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) tratégia + adequada ao

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

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

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

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

Aulas de 18 e 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais Portfolio Interpreta o contexto
24/05/02  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção da apresentaç dos

2.1. Formação (curso ou outra) porfolios, acabando
Realizada [p. 25] Ideias e sentimentos foram desfilando durante td a manhã. Feedback público po- O pavor foi desapa- por lhe reconhecer 
19/05/02 Algs serviram p/a serenar o m/ espírito e reconfortarem-me, de contribuir p/a se- recendo ao longo da a capacdd de revelar

pois na noite anterior estava apavorada c/ a apresentaç do renar a formanda apresentaç o seu autor na s/ di-
1 pág primeiro. [cont em 4.2.] mensão global

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

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

Contexto:
Reflexões sobre reflexões nos portfolios

"Estado de arte" dos portfolios - tds os formandos apresentam individual/ o es-
tado de construç, as dificuldades e as vantagens já encontradas ao longo do CATEGORIAS
processo de construção DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 
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B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção                              ??
[cont de 4.2.] Ocorreu-me 1 ideia: Reformular! Mt tempo investido

Mas como? Eram já tts horas de trab e tinha consciência de ter Doc pessoal ñ a deixa reformular o
feito o melhor q pude e soube [cont em 4.2.]. portfolio
4.2. Dificuldades  

[cont de 2.1.] [...] na noite anterior estava apavorada c/ a apre- Medo da exposiç
sentação do portfolio.
Perante um trabalho tão criativo o m/ reduzir-se-ia à insignifi- Falta de auto-estima
cância. [cont e 4.1.]

[cont de 4.1.] Deixei ficar embora pouco confiante na s/ qualidd
[cont em 4.3.]
4.3. Valor formativo (vantagens)

[cont de 4.2.]  Cada um é um ser único! Doc pessoal revelador
Há difs de personalidd, de património, de hábitos culturais, de da matriz identitária do
desenvolvi/o intelectual, de formas de funciona/o mental, autor
social...e de talentos.

Contexto:
Transiçs ecológicas e modelos de resoluç de probls de Surrey e Quaker
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 12 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
25/05/02 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

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

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
26/05/02 [cont de 3.1.]  Insere copia dos aponta/os tirados durante a realizaç

do trab de grupo sobre o Modelo de Surrey, m/ ñ faz qq comen-
tário sobre a actividade. Será qu posso considerar o resultado 

7 págs (2+5 - dessa actividd a sua reflex em 3.1.?        vide reflex 13
aponta/os) 2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 4.1.] Hoje a escola confronta-se c/ probls q ñ eram imagi- Escola dependente da Questiona a demasiada
nados no início da m/ carreira. A sociedd tende a converter tds sociedd e por isso a dependência da escola
os probls educativos [?] escola tem de encon- face à sociedade e pro-
Assim espera-se q a escola invente novas formas de actuaç q so- trar soluçs p/a 1 educa- põe alteraçs ao papel
lucionem os pronls, ao mm tempo q cumpre a missão de prepa- ção de qualidade da escola
rar as crianças p/a a vida adulta através de 1 forma de qualidd
p/a tds. [cont em 3.1.]
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) Sumaria o q leu s/ in-

[cont de 2.2.] Apesar de o prof ser portador de saberes e saber fa- dicar fonte
zer específicos, ele tem necessd de 1 formaç permanente p/a q Formação ao longo da
domine a complexidd dos conhecs, se mantenha actualizado e vida pa/ poder compe-

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Maria João Amaral 18



Maria Palmira Pais Correia Análise do Portfolio da Palmira 2002-2003

desenvolva compts q permitam responder à diversidd de probls tir c/ a diversidd de 
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c/ q se depara. Essa formaç e desenvolvi/o faz-se na interacç c/ probls
o meio (transiç ecológica) e c/ os outros (relaç interpessoal)
Questionando e reflectindo sobre situaçs sociais ele pode me- Transiçs ecológicas e
lhorar as s/ [p. 28] práticas educacionais e sociais e contri- a relaç c/ os outros con -
buir pa/ a s/ mudança. duzem a eese desenvol-
Tb a qualidd das relaçs q desenvolve c/ os outros tem gr influên- vi/o profiss e à mudan-
cia no desenvolvi/ pessoal. ça e inovaç
Os conheci/os q construímos ñ são só produto de 1 construç in-
dividual, m/ tb da interacção c/ os outros. O prof , p/a estabele- Conhec constrói-se na
cer relaçs positivas e enriquecedoras precisa de compreender- inter-relaç c/ os outros
se a si pp e aos outros. Eficácia do conhec
O desenvolvi/o da capacidd de relaciona/o interpessoal reflec- assim construído
te-se no trab de equipa, tornando-o + produtivo e eficaz.
Em td este processo é fundamental 1 atitude de pesquisa, reflex Pesquisa + reflex +
e questiona/o sobre o q faz e observaç p/a promover a inovaç e questiona/o
a mudança [cont em 2.1.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

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

4.1. Conceptualização/Construção
[p. 27] Perante um manancial tão grande de ideias veiculadas é Proc construç passa Assume a s/ realizaç na 

difícil seleccionar. Leio e releio o registo das notas tiradas na por uma selecç do te- profiss e continua a Questiona-se sobre o
aula e hesito. ma sobre q escrever: o reflectir sobre o prof processo de construç
Decido, + 1 vez, incidir a m/ reflex no prof, pq é nesta profiss q prof pq é a s/ profis de do s/ portfolio e decide
abracei já há vários anos e me sinto realizada q devo intervir q gosta e onde deve encontra o rumo p/a a adoptar uma estratégia:
[cont em 2.2.] intervir reflex no portfolio centrá-la em reflexões
4.2. Dificuldades  sobre si c/o prof
4.3. Valor formativo (vantagens)

Contexto:
Sessões destinadas à plicaç dos modelos de Surrey e de Quaker - TGs
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 13 1.1. Autoconhecimento
Aulas de 31/5 1.2. Auto-supervisão Descreve a sessão
e 1/06/02 1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

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

2/06/02 2.1. Formação (curso ou outra)
[p.35] Estas 2 sessões foram destinadas à aplicaç dos modelos de

2 págs Surrey e Quaker, na tentativa de solucionar probls c/ q nos 
deparamos na vida profiss.
Dp dos grupos formados cd um trabalhou o s/ modelo. O m/ gru-
po optou pelo mod de Surrey por entender q era + completo e
assim poderia vir a resolver o probl q se seleccionasse.
Cd el apresentou o s/ probl. Optámos por 1 de dificuld de apren- Caso de dificuld de 
dizg em detrimento dos restantes pq pensámos q 1 A aparente/ aprendizg passado c/

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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normal e há 4 anos na escola deveria acompanhar o nível de a autora do portfolio
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aprndizg do 1º ano. Interpreta a reacção
Seguimos as fases propostas no modelo e logo na 1ª fui "bom- Clima pouco favorável Lingg metafórica p/a dos colegas
bardeada" c/ imensas questões. Talvez passasse pela mente das à partilha do caso se referir à forma c/o
inquiridoras a ideia de se tratar  de 1 criança q anda de prof foi questionada
em prof à espera  q os anos decorram e ninguém faça nada pa/
a ajudar.
O grupo apontou mts soluçs, m/ gr parte foi eliminada pq mt Conhec pedagógico Narra o episódio c/
tem sido feito por este A desde diferenciação de activids, de mé- de conteúdo base nas teorias apre-
todos de ensino e de situaçs de aprendizg, até pedido de apoio sentadas
às entidds competentes c/o Centro de Saúde e equipa dos Transiçs ecológicas
apoios educativos.
Tds estes procedi/os foram tomados pq [p. 36] entendo q o prof Conhec dos AA
deve fazer tudo o q está ao s/ alcance p/a q estas crianças pro-
gridam no s/ desenvolvi/o já q na idade e oportunidd adequads
ñ conseguiram, por falta de estímulos familiares e caracts pps.
[cont em 3.1.]

[cont de 3.1.] Ñ eliminei as sugestões relativas aos contactos c/ a Transiçs ecológicas Propõe-se aceitar 1 Analis as sugestões q
família pq penso q é 1 tentativa a fazer, embora seja 1 situaç das sugestões apresen- lhe foram dadas e pa-
bastante delicada e receie da s/ receptividd. tadas embora recean- rece "tentada" a segui-
Penso q a análise de casos problemáticos segundo os modelos Partilha do as consequências las 
[...] foi bastante interessante e enriquecedora, pois perante si- Reflex conjunta --> 
tuaçs difíceis e complexas , a reflex conj e a partilha ajudam a estratégias de superaç
vislumbrar "caminhos" (estratégias) e a ultrapassar dificuldds de probls

[ref a Van Ma- pq somos nós profs q nos defrontamos c/ os probls q temos de Tacto na resolução de
nen?] estar atentos e agir c/ tacto de modo a tentar superá-lo. probls destes

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

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

[cont de 2.1.] Se a vida é tão madrasta p/a tts crianças, a escola ñ Papel social da escola Critica o facto de a Questiona a falta de
deve continuar a perpetuar as desigualdds c/ a indiferença e a escola continuar a ñ eficácia da escola c/o
falta de empenhamento na resoluç destes casos. [cont em 2.1.] desempenhar esse pa- interventora na socie-
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) pel satisfatoria/ dade

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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numa perspectiva humanista" (1994) MA Moreira, MC Lalanda, MJ Amaral
Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 15 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
8/06/02 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

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

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
9/06/02 [p.38] Partiu-se da análise do discurso em supervisão em gr grupo. Descreve a actividd

Pretendia-se c/ o texto descobrir marcas do discurso n1 encon- Encontro pós- observaç da sessão
4 págs tro pós-observaç pa/ caracterizar a relaç pessoal e interpessoal Não se envolve c/ o 

estabelecida entre supervisora e formanda. texto, apenas descreve
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) a activid c/ base em
2.3. Supervisão teorias estudadas
A primeira impressão q se tem é q se trata de um modelo de Imitaç artesanal v Sup Interpreta o texto for-
supervisão baseado n1 cenário de imitaç artesanal em q a su- humanista necido à luz dos cená-
pervisora "dá" receitas de actuaç à formanda e ñ aplica os prin- rios estudados anterior/
cípios de formaç humanista.
Isto sobressai pq a transcriç ñ revela a riqueza dos els acústi- Limitaçs da transcriç
cos (tom, volume, entoação, ritmo) escrita do encontro
Assim, neste encontro pós-observaç estabeleceram-se relaçs em-
páticas entre supervisora e estagiária e criou-se 1 clima de res- Clima de respeito e 
peito e aceitaç múuta. aceitaç mútua

Van Manen A supervisora usou alg "tacto" pa/ ñ ferir a estagiária ao referir
os aspectos menos positivos da aula. "Tacto"
Ora estas características são pps de um cenário pessoalista e ñ Compara o cenário de 
do q [p. 39]  e ñ do q transpareceu à 1ª vista. [cont em 3.1.] Cenário pessoalista imitaç artesanal c/ o 

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

[cont de 2.3.] Um cenário destes [pessoalista]  fomenta um clima
positivo e de abertura pondo a estagiária à vontade o q permi- clima positivo
te q ela seja autêntica e haja congruência no discurso. +
No doc citado em epígrafe as aautoras evidenciam conceitos autenticid e congruênc
essenciais na formaç de profs. no discurso
A formaç é um processo construtivista do desenvolvi/o humano
e profiss alicerçado no humanismo e n1 cenário pessoalista. Educaç humanista:
Segundo a educação humanista toda a informaç deve ser orien- motivaç intrínseca Continua citando/pa-
tada pa/ o desenvolvi/o da pessoa a partir da s/ motivaç intrín- + rafraseando o q o doc
seca onde o papel do supervisor facilitador é fundamental p/a supervisor facilitad lido diz, s/ o dizer
1 ambiente emocional positivo e humano onde as relaçs inter-
pessoais sejam priveligiadas. ambiente positivo de

Rogers Na linha do pensa/o humanista, C. Rogers defende q a aprendizg relaçs interpessoais
do pp sujeito deve envolver um sentido de descoberta, cabendo
ao supervisor identificar e criar condiçs favoráveis à aprendizg desenvolvi/ humano
e ao desenvolvi/o humano.

Contexto: Análise do documento "A Dimensão pessoal e interpessoal em Sup CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Underhill Underhill (1989) refere as seguintes [condiçs] : a saúde e o bem Condições favoráveis 
estar, a totalidd da pessoa, a motivaç humana p/a se realizar à supervis humanista
c/o pessoa, a mudança e desenvolvi/o, a educaç c/o processo
pa/ td a vida , o respeito pela exper do indivíduo, o crescer da
auto-confiança.

Rogers Rogers p/a além da import [p. 40] q dá à qualidd das relaçs in- Características do sup
terpessoais no desenvolvi/ pessoal, refere q o supervisor facili- facilitador
tador deve possuir as seguintes caracts: autêntico, empático ,
aceita incondicional/ o outro, honestidd, respeito, compreen-
sivo. Questiona/o conduz
Sugere o uso de perguntas c/o técnica de auto-consciencializa- à auto-consciencializaç
ção e de criaç de 1 clima facilitador. e ao clima favorável
Underhill agrupa as perguntas em dois tipos: as de alta inferên- Alta inferência e baixa
cia e as de baixa inferência. [...] infereência
Estas perguntas poderão ajudar no desenvolvi/ e no conheci/ 
mútuo se as respostas foram dadas c/ honestidd e respeito pe-
lo outro.
A auto e hetero-apreciaç levam a 1 auto-consciencializaç do Auto e hetero apreciaç
formando q segundo Underhill passa por quatro fases q vão da
incoompt incosnciente à compt inconsciente [p.41] q seria o es-
tádio ideal a atingir.
Os trabs de investigaç p/a identificar as compts dos bons profs Estádios de compt
ainda ñ conseguiram isolar 1 traço ou prática comum a tds os Investigaç dos profs
bons profs, o q leva a concluir q o bom prof é 1 personalidd
única.
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

Contexto: Dimensões do Conheci/o profissional do professor
Profs "Nota 10"

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

Reflexão 16 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aulas de 14 e 1.3. Intervenção (relação com o outro)
15-06-2002 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção Não há envolvi/o pes-
Realizada 2.1. Formação (curso ou outra) soal no q em baixo 
16/06/02 [p.42] Nesta sessão continuámos a analisar o texto da semana an- O bom prof e s/ comporta/sapresenta

terior em "busca" de compts q possam caracterizar o bom prof
4 págs [cont em 3.1.]

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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2.3. Supervisão
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3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.] O bom prof é 1 personalidd única e, por conseguinte 
algs das s/ compts estão relacionadas c/ a s/ personalidd. personalidd e idiossin-
Ser prof é 1 descoberta pessoal, á aprender c/o usar bem o s/ crasia do prof e o s/
ego. Cd 1 tem o s/ "idioma pessoal". "idioma pessoal" Cita conceitos s/ os
Assim, na formaç, a preocupaç maior deve-se centrar nas px e ñ atribuir aos autores
nas compts. formaç centrada nas px
Deve estar atento à nat do s/ ego, ao modo c/ se desenvolve, c/o e ñ nas compts [!]
pode mudar e c/o é o ego do bom prof. Sintetiza ou parafraseia
Através da s/ capacid de auto-consciencializç, ele forma o s/ o texto lido
auto-conceito q é construç s/ e onde a interacç social e o 
conhec dos outros assume gr import.

Simões, ?? Simões afirma q o ego do prof tem 2 dimensões:
- a dimensão externa - imagem q os outros lhe dão sobre o s/
desempenho o q evidencia 1 trab de auto e hetero-avaliaç Características do bom
O bom prof possui: professor:

[p.43] - percepçs ricas, exteriores e disponíveis no campo da s/ es- Conhec do conteúdo
pecialid. Está bem informado na s/ área de actuaç.
- percepçs correctas acerca dos outros já q o ensino implica Conhec dos outros
relaçs humanas. O prof precisa de conhecer as px c/ quem inter- 
 age pa/ estabelecer 1 relaç e 1 atmosfera q levem a 1 aprendizg
 significat. É c/ base no conheci/ q tem dos outros q pode trans-
 formar comport/s e atitudes menos adequadas na s/ actuaç 
 pedagg.
- percepçs adequadas a si mm. Se acredita q é capaz, arrisca e Conhec de si pp
tenta, ñ evitando responsabilids
- percepçs correctas sobre as finalidds do  processo de apren-
dizg. O comporta/ do prof é influenciado pela ideia q tem acerca Conhec sobre os fins
das s/ e das finalidds da sociedd e pelo conheci/ acerca do mo- e políticas educativs
do c/o os AA aprendem
- percepçs pessoais sobre os méts adequados pa/ atingir os s/ Conhec pedagógico
objectivos. Deve conhecer a diversidd de métodos q pode utili- geral
zar pa/ seleccionar aqs q são + adequados a si,  aos objcts q 
pretende atingir, à tarefa q se propõe realizar e às caracts dos
s/ AA
Assim, pa/ atingir a comt profiss é necessário possuir conhecs
alicerçados em várias áreas.
Eles vão desde o conhec de si pp, passando pelo conhec dos AA
e dos contextos onde estão integrados e onde o prof se move Conhec dos AA
pa/ q [p. 44] estes atinjam os conheci/s, as compts e valores de-
finidos no currículo.
Pa/ cumprir tão complex tarefa o prof tem de possuir 1 vasta Sintetiza o q afirmou
cult geral, ter 1 boa preparaç científica na s/ área, conhecer antes
estratégias e métodos q facilitem a aprendzg e 1 permanente ca-
pacidd reflexiva p/a, se questionar sobre as s/ PPs quotidianas
e sentir 1 necessidd constante de evoluç, pq em educaç ñ se pode
cristalizar. Conhecs combinados
A maneira pessoal c/o combina os s/ conhecs permite-lhe tomar são a marca pessoal do
decisões e pôr em prática no momento oportuno as soluçs + professor
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adequadas à resoluç dos probls
Independente/ dos conhecs o prof e o supervisor devem possuir
tacto pedagg p/a interagir c/ o outro de forma compreensiva, Tacto na inter-acção
aceitando-o c/o ele é. pessoal

Sá-Chaves, Continuando a debruçarmo-nos sobre o mm assunto passámos Cita e sintetiza as
1994 ao conceito de competência profiss, segundo Sá-Chaves as dimensões da compt 

(1994) q engloba diversas dimensões: profissional do prof
- Reflexiva- o prof reflecte na s/ acç pa/ auto-melhoramento no apresentadas por Sá-
s/ processo de aperfeiçoa/o. Requer 1 reflex auto-crítica conti- Dimensão reflexiva Chaves (1994)
nuada pa/ se consciencializar sobre o q ocorre dentro e fora da
escola (transiçs ecológicas) pa/ obter 1 ensino de qualidd. transiçs ecológicas
- Práxica - Já ñ mera/ instrumental, m/ saber fazer. Reflectir na
acção e planear novas práticas. Dimensão práxica
- Prospectiva - a relfex q se faz sobre a acç q aconteceu vai fo-
mentar 1 acç + competente. Dimensão prospectiva
- Estratégica - o conhec  e o auto-conhec q se construiu através
da reflex crítica sobre a práxis dão suporte às n/ actuaçs futs. Dimensão estratégica
- "Ñ standard" - é portador de saberes, m/ está atento à s/ re-
construç na e pela práxis, ñ obedecendo a modelos pq as px Dimens "ñ standard"
são únicas
Tivemos ainda oportunid de partindo dos vários tipos de conhec
identificá-los n1 texto descritivo sobre "10 profs nota 10"

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

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

Reflexão 17 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

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

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

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

24/06/02 2.1. Formação (curso ou outra)
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

2 págs [p. 46] Os "casos" são freqs na n/ vida profiss. Algs vezes ignora- Estratégia de reflex - Apesar de freqs ñ são Aceita as potencialids
mo-los, outras são desaproveitados. os casos        construç devida/ aproveitados da metodologia dos 
Estes episódios podem tornar-se estratégias óptimas p/a enri- de conhec e melhorar casos
quecer o n/ saber profiss e melhorar a acç pedagg [cont em 3.1.]  PPs
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) caso = narrativa do 

dologia de casos e s/ construç, c/o estratégia de reflex sobre as PPs
Contexto: Ñ refere, m/ pelo texto, foi a sessão em q foram confrontados c/ a meto- CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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[cont de 2.2.] Então é necess "pegar" nesses episódios e, narrati- prof Parafraseia o q ouviu
va/, apresenta-se a intenç do prof, descrevendo o q aconteceu, ou leu (s/ citar fonte)
as dificulds q surgiram e as acçs desencadeadas p/a resolver os
conflitos Reflex baseada nos 
P/a encontrar modos adequados de actuar, o prof, na interacç conhecs teóricos e prá-
c/ os outros e baseado nos s/ conhecs teóricos e práticos, e nos ticos do prof e na inter-
s/ valores, analisa a situaç e possíveis alternativas. Assim, ele racç c/ os outros
desenvolverá a s/ capacid de análise crítica e de resoluç de Supervisão dialógica [?]
probls. Resoluç de probls
A exper é já por si enriquecedora, m/ poder-se-á aprender c/ ela
mt +, se for analisada e reflectida. Saber experiencial
Temos q estar conscientes dos objectvs, analisar os contextos
onde estamos inseridos, reflectir sobre eles e tentar encontrar
algs soluçs p/a q os casos do dia a dia sejam solucionados. PP quotidiana do prof 
O dia a dia de 1 prof exige um repensar constante da forma exige um repensar 
[p.47] de ser, estar e actuar. constante Renascer diaria/ p/a a
É preciso q cd um renasça diariamente. profiss
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

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

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

Aula de 1.2. Auto-supervisão
22/06/02 1.3. Intervenção (relação com o outro) Parafraseia o q ouviu

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais ou leu (s/ citar fonte)
Realizada  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

24/06/02 2.1. Formação (curso ou outra)
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

2 págs [cont de 3.1.] Importa tb frisar q 1 manual ñ pode ser identificado
c/ 1 programa c/o algs encarregados de educaç deixam trans- Escolha dos manuais Questiona a atitude 
parecer qd são executads na íntegra, nem devem servir p/a ro- dos EE relativa/ aos 
tinizar as aulas seguindo-os acriticamente. Defende q é ao prof manuais
A escola, se quisermos, nunca é rotina. [cont em 3.1.] q cabe lutar contra a O prof pode intervir
2.3. Supervisão rotina de modo a q a escola

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

[p. 48] Entre a multiplicid de saberes q o prof precisa dominar é,
s/ dúvida, fundamental ter um conhec profundo sobre o curríc
C/ a reorganizaç curricular, o currículo deixa de ser 1 herança Flexibilizaç do curríc
sagrada de valor absoluto e permanente p/a se centrar nas

Contexto: flexibilidade do currículo [?] CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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aprendizgs e compts relevantes e necessárias à socied n1 dado
tempo e contexto
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Daqui se conclui q ele tem carácter flexível e aberto. Interpreta os concei-
Tais caracts deixam liberd ao prof p/a o reconstruir e adaptá- O prof tem liberdd de tos apresentados na 
lo ao s/ campo de acç reconstruç do curríc aula e nos textos
Ñ impõe q ele o siga e cumpra acritica/. M/, pelo contrário, dá- dp de analisar os con-
lhe possibilid de o adequar à diversid e probls reais dos s/ AA e textos e necessids dos
às caracts e necessids dos contextos sociais e cults em q desen- AA p/a adequar à di-
volve a acç educativa. versid e aos probls 
Ele torna-se um "decisor" q se interroga sobre o sentido e perti- reais
nência das s/ decisões e ñ se limita a aplicar correcta/ 1 conj de Prof = 1 decisor 
de normativos Questiona/o dos nor-
O conhec profundo do currículo permite-lhe fazer 1 planea/o mativos
cuidado da s/acç e seleccionar criteriosa/ os manuais
Os manuais poderão tornar-se instru/os de trab em escolas onde Manuais e currículo

[p. 49] os recursos económicos e materiais ñ existem, pq é lamen-
tável q ainda hoje haja mts escolas s/ possuírem verbas p/a Manuais e escolas s/
fazer 1 fotocópia. condiçs
M/ se se pensa nas condiçs da escola o entusiasmo desvanece
ou nem chega a nascer. É preciso superar isso e ver o lado po- 
sitivo e aprazível do acto de educar p/a ñ perder a vontade de
agir e de continuar ... [cont em 2.2.]

[cont de 2.2.] Na tarefa da gestão do curríc ou da selacç dos ma- Trab colaborativo
nuais, os profs ñ podem trabalhar alheados uns dos outros, m/ 
precisam de criar espaços e tempos de reflex partilhada q per- Reflex partilhada -->
mitam o permanente questiona/o das dificulds, das limitaçs e resoluç de probls, atra-
dos s/ aspectos inovadores, p/a q cd um cumpra c/ + qualidd vés de 1 permanente Ser prof é 1 missão cu-
a sua missão. questiona/o  ja qualidd tem de ser
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) procurada pelo pp

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

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

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

Aulas de 28, 1.2. Auto-supervisão
29/06/02 e 3/7 1.3. Intervenção (relação com o outro)

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

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

6/07/02 2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 50] Chegámos ao fim de uma árdua etapa da n/ formaç. Árdua, Construç Portfolio Queixa-se da dificuld

2 págs pq é difícil conciliar a vida profiss c/ a formaç nesta fase termi- em conciliar a formaç
nal do ano lectivo. e a vida profiss, no fim
Estes 3 dias destinaram-se a 1 apresentaç geral dos portfolios Finalidd das sessões do ano lectivo

Contexto: Apresentaç final dos portfolios,  perante a formadora e a turma CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Maria João Amaral 30



Maria Palmira Pais Correia Análise do Portfolio da Palmira 2002-2003

reflexivos elaborados por nós e à apresentaç do tema do trab 
de aprofunda/. [cont em 4.3.]
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2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) Partilha das narrativas
2.3. Supervisão

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

[cont de 4.3.] Reconheço q o portfolio tem mts potencialids no de- Aceita teorica/ as po-
senvolvi/o pessoal e profiss do formando. Capacids desenvolvi- tencialids do portfolio
Desenvolve a capacd de observar, pensar, reflectir...Estrutura o mentistas do portfolio <-- vantagens do PR
 conhec e ajuda na s/ interiorizaç. Fomenta a pesquisa, Respon-
sabiliza cd um pelo s/ desenvolvi/o...
O formando tem a possibilid de analisar critica/ o trab desen-
volvido e reconstruí-lo, melhorando a s/ qualid.
O produto final dará 1 imagem + completa e real do formando
do q os tradicionais processos de avaliaç. [cont em 4.3.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção Lingg metafórica p/a 
[cont de 4.3.] P/a mim, e já tive oportunid de referir as razões, foi se referir ao processo 

um percurso tormentoso. Mts "adamastores" se cruzaram nesse Percurso tormentoso de construç do s/ port-
percurso q tentei contornar umas vezes c/ + dificulds, outras c/ folio e ao q a ajudou a
menos. P/a o levar a cabo, salvaram-me os textos de apoio ou a chegar ao fim: os tex-
divagaç pela m/ experiência, principal/ sobre o m/ estágio ou e a reflexão sobre o
então sobre outros assuntos q tentei enquadrar. [cont em 4.3.] s/ estágio
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

[cont de 2.1.] Mt foi recontado, recordado e partilhado.
Registo c/ agrado q mts colegas superaram as dificulds iniciais Partilha colectiva dos Volta a ñ assumir a 1ª
e ultima/ já o fazem c/ maior prazer. Talvez tivessem a compt p/a portfolios pessoa do sing e a refe-
 a escrita latente e bastou 1 pouco de exercício p/a ser reacti- rir-se ao q os colegas
vada. [cont em 4.1.] expuseram sobre o as-

[cont de 4.1.] Valeu a pena? sunto
Claro q valeu, pq permitiu rever emotiva e critica/ a m/ carreira
baseada no q estava a aprender, reflectir sobre o q devia ter Vantagens para ela:
feito ou fiz menos bem, projectar o futuro através das aprendzgs revisão emotiva e
enriquecedoras q construí na interacç c/ os outros. crítica da s/ carreira Lingg metafórica p/a 
Se o suporte teórico é necessário, mts vezes, a troca de ideias e se referir à partilha de
da experiência das práticas vividas fazem "luz" no n/ conhec Suporte teórico é suplan-ideias pa/ resoluça de
p/a sabermos melhor c/o actuar em casos difíceis ou em momen- tado pela partilha probls
tos de desânimo. [cont em 3.1.] Espera ter conseguido

[cont de 3.1.] Resta-me a esperança de o ter conseguido. dar a imagem real de si
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Contexto: Trabalho de Aprofundamento

1. Mudanças Sociais e Função Docente
1.1. Da Educação de eleite à educação de massas
1.2. Mal estar docente / doze indicadores
1.3. Atitudes dos profs perante a mudança social
1.4. Repercussão da mudança social na personalid dos professores

2. A Formaç de Profs perante a Aceleração da Mudança Social

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

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

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

[p.1] Escolhi este tema pq pairam entre os profs senti/s contraditó- ambientes ñ colabora- desejo de alteraç des- Constata a exist des-
15 págs rios perante a a complexid e a mudança, tornando...as relaçs tivos tas situaçs aspectos relacionais

humanas difíceis, qd deveriam ser de melhor colaboraç entre mal estar docente m/ ñ propõe mudan-
todos. [cont em 2.2.] ças baseadas em pon-

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais tos concretos
 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
[cont de 2.2.] Que a formaç inicial e contínua ajude a fomentar e Formaç inicial        con-

a implementar 1 nova cult pessoal e profiss [cont em 3.2.] tributo p/a 1 nova cult
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) pessoal e profiss

[cont de 1.3.] As mudanças sociais, cults e tecnológicas forçaram
os profs a enfrentar novos desafios, tt a nível indiv c/o colecti- mal estar docente
vo, originando "mal-estar docente"
Num tempo de libertaç, os profs encontram-se hoje obrigados a Papel da criativd e da Aceita uma alteração
usar a s/ inspiraç e criativid p/a dar novo rosto ao futuro. [cont inspiraç           na edu- da formaç focada no
em 2.1.] caç do futuro formando e na auto-
2.3. Supervisão nomia q lhe é pedida

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) Formaç inicial        
- repensar a formaç inicial competências Aceita a formaç basea-
- bons profs hoje precisam de desenvolver compts         conceito Conceito alargado de da n1 conceito alarga-
de compt (conhecs + capacids + qualids pessoais) competência: do de compt por opo- Perspectiva algs um-
- orientaç p/a os probls reais - conheci/os siç ao tipo de formaç danças, baseando-se
- cooperaç Formador-Formando, e entre profs - relaçs humanas centrada nos conhec na teoria lida pouco
- promoça de 1 formaç humana, científica e realistica prática - baseada na PP real científicos evidenciada no texto

Nóvoa, 1992 - confiança no formando        auto-formaç          perspectiva crí- Auto-formaç
tica Perspectiva crítica
- escola c/ autonomia         contexto de formaç colectiva Escola contexto de 
- alteraç da formaç q lute contre o comodismo e individualismo; formação
promova a aprendizg  pela partilha e confronto; import do pa-
pel do gestor/supervisor; promoç de valores         ambiente de Valores         ambiente Considera q a promoç
aprendzg e de abertura colaborativo de apren- de valores no ambien-

Introdução

Conclusão

O Professor e os Desafios da Mudança

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Conclusão : multiplicid de factores       descrenç nos valores po- dizagem na escola escolar          aprendizg Repete de modo + 
sitivos da mudança colaborativa pessoal o q afirmou
Formaç de profs       colmatar insegurançs; adaptaç aos contex- Formaç de profs q pre- relativa/ aos 4 tipos
tos de trab; resposta às necess de hoje (flexibilid do ensino) pare p/a os desafios 
Esperança no futuro e na autonomia das escolas/agrupa/os         de hoje:
alteraç da formaç:       escola = local onde

- Escolas = locais onde as crianças gostem de aprender (en- as criançs gostem de
foque nas novas tecnologias aprender (tecnologs)
- Criaç de ambientes de interacç positivos       colaboraç en-         ambientes de in-
tre profs         mudanças           + qualidade educativa teracç positivos

3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas)  + qualid educativa
[cont de 2.1.] 1. Mudanças Sociais e Função docente

1.1.Da educação de elite á educaç de massas Mudançs hists e so- Apresenta as conseq
massificaç ensino        reforço quantit de profs        probls de ciais        Mal-estar do- da massificaç do en-
qualid        necess de reflex         desencanto dos profs por cente sino nos profs
comparaç c/ o passado          insegurança         cepticismo Considera a necess de

1.2. Mal-estar docente - 12 indicadores reflex sobre este as-
modificaç do contexto social        modificaç do papel do prof pecto e sobre as s/

           cepticismo e dificuld em acomodarem-se conseqs na profis
Definiç de mal-estar docente (resultante das condiçs psicolgs indicadores do mal-
e sociais em q o prof exerce a profiss) estar docente e atitu-
12 indicadores: aumento da exigência em relaç ao prof; inibiç des provocadas nos Sintetiza o q leu, s/
educativa de outros agentes de socializaç; fontes de informaç profs         inibidoras apresentar fonte es-
alternativas à escola e ao prof; ruptura do consenso social da aceitaç da mudança pecífica

Toffler , s/ sobre a educaç: [cadinho] cantinho       saladeira; aumento 
data, nem das contradiçs: prof amigo incompatível c/ o avaliador; um-
fonte danç de expectativas sobre a escola (desmotivaç do A e ac-

tual "inutilid" de 1 grau académico); modificaç do apoio da 
socied: defesa dos AA v profs; desvalorizaç social do prof;

mudança dos conts currículares; escassez de recursos e defi-
ciente organizaç do trabalho (horários, regula/os,...); mudç
na relaç P-A        [propõe a inserç de + 2 anos de escolr obri- 
gatória]; fragmentaç do trab dos profs (leque de funçs dife- 
rentes das aulas)

1.3. Atitudes dos profs perante a mudança social       4 tipos de 4 tipos de atitudes de
grupos rejeiç da mudança
1.4. Repercursões da mudança social na personalid dos profs
       mecanismos de defesa (inibiç, rotina, absentismo laboral...)
[cont em 3.1.]

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

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

Bibliografia

- Alarcão, I. (2000) Escola Reflexiva e Supervisão. uma escola em desenvolvi/o
e aprendizagem.  Porto: Porto Editora

- Cró, M.L. (1998) Formação Inicial e Contínua de Educadores/Professores: es-
tratégias de Intervenção . Porto: Porto Editora

Maria João Amaral 34



Maria Palmira Pais Correia Análise do Portfolio da Palmira 2002-2003

- Esteve, M.E. (19959 Mudanças Sociais e Função Docente. In Nóvoa, A (org)
Profissão Professor (pp.95-122) Porto: Porto Editora

Maria João Amaral 35


