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→→→→ Conteúdo dos questionários identificados dos formandos cujos Portfolios vão ser analisados 

 

→→→→ Análise Conteúdo Questionários do Curso 1 
 

Aluno Quest. Competências Supervisivas/ Dimensões conhec. / crenças / 
atitudes / valores / saberes (adquiridos, experienciais / 

consciencializados / reconstruídos) 

Evidência Vantagens / constrangimentos 
dos portfolios 

C1-3 
Leopoldina 

Borges 

1a −−−− conhec. avaliação 
−−−− conhec. contextos 
−−−− comp. reflexão crítica 
−−−− comp. intervenção na criação ambientes 

favoráveis à partilha e envolvimento dos 
colegas 

Uma nova “ferramenta” a utilizar no processo ensino 
aprendizagem, nomeadamente, ao nível da avaliação 
Reflecte-se muito pouco na nossa profissão 
Poderá constituir-se num momento de reflexão importante sobre as 
práticas, com os colegas e com os alunos 

– capacid reflexão 
– instrumento avaliação � 

aplicação nas pp PP. 
– construção comunidades de 

aprendizagem 

 1b  NR –  
 2 −−−− conhec. fins educativos [?] 

 

Revelando-se um valioso meio de estruturação da aprendizagem, 
poderá ser o instrumento principal de avaliação em todas as 
disciplinas, desde que constitua o único instrumento de avaliação. 
A não ser assim, o portfolio reflexivo poderá tornar-se, apenas, em 
mais um instrumento de avaliação, a par dos outros mais 
tradicionais, perdendo todo o seu potencial. 

– portfolio = meio de estruturação 
da aprendizagem  

– haver mais do que um 
instrumento de avaliação � 
perde importância! [ref ao 
“trabalhinho” ou às outras 
disciplinas?] � Entrevista?? 

– indefinição sobre conceito portf 
 3 −−−− conhec. avaliação: características do portfolio  

−−−− flexibilidade, criatividade, inovação, de 
aprendizagem e avaliação  

A escassez de tempo e o elevado grau de exigência imposto na 
organização do portfolio reflexivo. 
Um portfolio reflexivo deve constituir-se numa estratégia flexível 
e, ao mesmo tempo criativa e inovadora, de aprendizagem e de 
avaliação, sem obedecer a normas na sua organização. 
Um portfolio reflexivo deveria ser um acto de liberdade. 

−−−− falta de tempo e exigência na 
sua organização [sem normas 
rígidas] 

−−−− desocultação do “eu” no “acto 
de liberdade” 

– metáfora: portfolio = “um acto de 
liberdade” 
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 4 −−−− comp. intervenção supervisiva no contexto 
escolar (não estágios) 

−−−− comp. intervenção - observação e planificação 
práticas educativas  

−−−− comp. análise crítica: envolver os professores 
em processo de reflexão para uma melhor 
cidadania � intervenção “política” a nível de 
escola 

−−−− educação ���� sociedade democrática 

Não sendo “professora cooperante”, não tendo, por tal motivo, 
experiência de supervisão de professores, posso contudo intervir 
como supervisora no meu contexto escolar. 
Portadora de novos conhecimentos, consciente das minhas 
“lacunas” e sempre auto-implicada no meu desenvolvimento 
pessoal e profissional, preocupo-me igualmente com o 
desenvolvimento pessoal (e profissional) dos outros professores 
que comigo interagem, dos meus alunos ...(efeito multiplicador da 

diversidade), para que todos possamos reflectir em conjunto no 
sentido de nos tornarmos cidadãos mais participativos e 
interventores de uma sociedade democrática. 

– auto-descoberta 

– desenvolvimento profissional 

– criação de comunidades de 
aprendizagem 

 5 – comp. reflexão sobre referentes teóricos 
– características dos projectos � 

– conhec. desenvolvimento curricular 
– comp. intervenção: criação climas favoráveis à 

reflexão 
– ao nível comunidade educativa (latus sensus) 

= comunid de aprendizagem [?] 

O Projecto Educativo de Escola é igualmente um projecto de 
reflexão sobre a escola, sobre a comunidade que com ela interage. 
Um PE com qualidade, isto é, coerente, inovador e eficaz, tem de 
ter em conta os processos de supervisão. A formação de 
professores é uma das componentes essenciais de um qq PE e as 
escolas devem aproveitar todo o potencial dos processos de 
Supervisão existentes, nomeadamente ao nível das dimensões 
interpessoal, intergeracional e intercontextual para conceber e/ou 
melhorar o seu PE. 

–  

C1-4 
M.ª 

Helena 
Leitão 

1a −−−− comp. integração teoria-prática � avaliação 
−−−− comp. reflexão conjunta � problematização da 

prática � comp. análise crítica �  mudança / 
melhoria das PP 

−−−− comp. intervenção em vários contextos: 
avaliação do status quo; próprias PP; na 
formação de professores 

−−−− comp. reconstrução dos saberes � acção 

O portfolio reflexivo, enquanto instrumento com um carácter 
continuado, formativo, reflexivo e compreensivo, trouxe-nos as 
bases teórico-práticas  
para uma mudança qualitativa de nível superior da  
nossa actuação na comunidade educativa onde exercemos a nossa 
actuação (alunos, colegas de profissão, pais e encarregados de 
educação, alunos da prática pedagógica 
As reflexões que íamos fazendo contribuíram para a construção do 
sucesso escolar e da formação dos intervenientes 

– reconstrução de saberes  
– desenvolvimento pessoal e 

profissional 
– reflexão sustentada � para a 

acção � melhoria das práticas de 
intervenção em vários contextos 
(comunidade educativa) 

 1b −−−− comp. intervenção: relações favoráveis a 
partilha de saberes � enriquecimento 
profissional 

−−−− comp. de reconstrução de saberes 

Permitiu a construção de uma relação de interajuda 
uma  diminuição da natural distância entre formadores e 
formandos, 
a partilha de saberes assentes numa relação empática 

– auto-desenvolvimento 
– reflexão sobre relações � partilha 

de saberes – desenv. Profiss. 
Mútuo 

– capacidade de reflexão 
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 2 −−−− constrangimento: diversidade de conceito de 
portfolio� confusão na turma  estruturação 
do portfolio 

−−−− conhec. sobre avaliação: portfolio é um 
instrumento de avaliação/ formação mais 
enriquecedor e que pouparia tempo [?] 

−−−− fala em termos de turma e não pessoal � 
defensiva? ou pensa que haveria um portfolio 
comum a várias disciplinas? 

Até ao momento (final do 2º semestre do 1º ano do curso), apenas 
em duas cadeiras fomos avaliados através de “portfolios 
reflexivos”, apesar de ter sido possível noutras disciplinas. 
A diversidade de conceitos de portfolios apresentada pelos 
diferentes docentes introduziu no grupo-turma alguma confusão 
que se reflectiu ao nível da estruturação, desenvolvimento, etc. de 
maneira que apesar de o encararmos como muito positivo o uso de 
portfolios reflexivos como instrumentos privilegiados de avaliação, 
achamos que deveria existir uma maior coerência entre os docentes 
que os utilizam. 
Além disso, defendemos como muito vantajosa a construção de um 
portfolio reflexivo que permitisse a avaliação de mais do que uma 
disciplina. 
Do nosso ponto de vista, seria muito mais enriquecedor e 
pouparíamos mais tempo... 

−−−− vantagem em várias disciplinas: 
se houvesse mais coerência 
entre docentes e conceito � � 
um instrumento de avaliação/ 
formação mais enriquecedor e 
que pouparia tempo [?] 

– instrumento de avaliação mais 
completo 

– desenvolvimento profissional 
– diversidade de conceito de 

portfolio reflexivo 

 3 −−−− comp. reflexão sobre referentes teóricos 
−−−− comp. investigativa 
−−−− conhec. sobre avaliação 

Nesta altura ainda não tenho “feedback” do trabalho efectuado [por 
motivos alheios às docentes, a sua classificação ainda não tinha 
sido publicada], mas julgo que o esforço de aprendizagem que 
desenvolvemos ao longo do semestre se reflecte no portfolio 
reflexivo apresentado. 
Para atingir os objectivos a que nos propusemos quando decidimos 
optar por este tipo de trabalho, as dificuldades com que nos 
deparámos sobretudo no início foram bastantes. A estruturação do 
portfolio reflexivo através  dos vários discursos (novidade, 
aprofundamento e consolidação!� confirmação), a que 
correspondiam cores diferentes (amarelo, azul e branco), 
constituindo uma novidade para nós, não foi tarefa fácil de 
executar. 
Mas, uma vez compreendido o objectivo e o alcance da tarefa, 
sentimos que desenvolver o trabalho de outra forma não teria muito 
sentido ... 
Outra dificuldade prendeu-se com a disponibilidade de tempo. As 
leituras a que um trabalho desta natureza obriga são, por vezes, 
dificilmente conciliáveis com um horário de trabalho e uma 
dedicação à escola, sobretudo se falarmos no 1º ciclo do EB. 

−−−− constrangimentos iniciais: de 
estruturação do texto em cores 
diferentes (discurso confirmação 
/ novidade / aprofundamento) 

−−−−  falta de tempo para investigação 
(conciliar trab e portfolio) 

– passou a fazer sentido a partir de 
meio � vários tipos de conhec. 
retratado: novidade, 
aprofundamento e consolidação? 
/confirmação 

– partilha de conhecimentos 
adquiridos/ experienciais / 
reconstruídos 

– promove a investigação 
– avaliação + autêntica 



Respostas questionários identificados e a analisar 

Maria João Amaral – 28-06-2006 
 

 4 −−−− conhec. filiação profissional: �  comp. 
intervenção na escola: sensibilização/ 
dinamização/ formação no desenvolvimento e 
operacionalização de PEEs 

−−−− comp. intervenção nos contextos escolares: 
supervisão(coordenação) de órgãos fazem 
articulação curricular definem critérios/ 
formas, modalidades de avaliação 

Fundamentalmente como elemento de 
sensibilização/dinamização/formação no contexto do 
desenvolvimento e operacionalização dos projectos educativos de 
Escola.  
Um aspecto particular de intervenção poderia a coordenação de 
órgãos com vocação para a definição de critérios de 
/formas/modalidades de avaliação, articulação curricular, etc. 

–  

 5 – comp. intervenção: criação climas favoráveis 
à cooperação e partilha 

– comp. reconstrução de saberes � reflexão para 
a acção 

Naturalmente que os PEs, entendidos como documentos autênticos, 
seriam desenvolvidos numa lógica de interacção/cooperação entre 
os diversos actores da comunidade educativa, promovendo de 
facto, o sucesso educativo de todos os alunos. 

–  

 

→→→→ Análise Conteúdo Questionários do Curso 2 
 

Aluno Quest. Competências Supervisivas/ Dimensões conhec. / crenças / 
atitudes / valores / saberes (adquiridos, experienciais / 

consciencializados / reconstruídos) 

Evidência Vantagens / constrangimentos dos 
portfolios 

Conceição 
Cardoso 

1b −−−− comp reflexão e análise críticas 

−−−− comp (auto)observação 

−−−− A verdade é que eu sou de “investidas”, mas ajudou-me a 
saber voltar atrás e ... desculpar-me perante tudo e outros, 
aquando de algumas situações mais infelizes. 

−−−− Tento ser mais atenta aos pormenores, embora sempre fosse 
atenta às reacções.  

−−−− capacidade de reflexão sobre a 
acção� para a acção 

 2 −−−− comp análise crítica: problematização de tomadas 
de decisão 

−−−− É sem dúvida uma mais valia para todos nós, mas muito 
exigente de tempo ... coisa que me vejo aflita para conseguir. 

−−−− Não concordaria só porque não teria capacidade “temporal” 
para me empenhar, tal como gostaria. 

−−−− aspectos positivos 
(desenvolvimento pessoal e 
profissional) 

−−−− tempo 
 3 −−−− comp reflexão crítica: auto-questionamento � 

auto-conhecimento � consciencialização das suas 
características pessoais; problematização da 
prática 

−−−− 1.º não sabia por onde começar, o que fazer e principalmente 
um enorme receio da minha memória “traiçoeira”! 

−−−− 2.º sou pessoa que necessita de fazer tudo de uma vez, por 
correr o risco de me esquecer ou desmotivar 

−−−− 3.º passar para o papel, aquilo que sempre fiz mental/: o que 
fiz, porque fiz assim, deveria ter feito ... etc. 

−−−− auto-conhecimento 
−−−− características e capacidades 

possuídas 
−−−− justificação de práticas 
−−−− poder da escrita 
−−−− tempo 
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 4 −−−− comp intervenção: AA, colegas, PEEs, � 
mudança 

−−−− comp intervenção: agrupamento � melhorar 
qualidade de ensino 

−−−− conhec conceito actual de supervisão (conhec 
científico) 

−−−− Poderei intervir em relação às minhas actuações, relações 
com os meus alunos e colegas, na planificação, realização de 
projectos e... quem sabe, ajudar a mudar algo. 

−−−− EX: adoraria contribuir para a “formação de um 
Agrupamento de Escolas” onde pudesse modificar (para 
melhor) a qualidade de vida do ensino 

−−−−  

 5 −−−− conhec conceito actual de supervisão (conhec 
científico) 

−−−− comp intervenção em vários contextos, mesmo os 
que não os seus � interesses pessoais �  

−−−− comp reflexão/análise crítica: problematização das 
práticas em uso/tomadas de decisão de outros 

−−−− comp transformadora dos supervisores (?) 
−−−− comp reflexão: integração teoria prática 

−−−− conhec sobre avaliação  

−−−− Com ela poderemos “qualificar” de facto (para melhor) toda 
a nossa escola. Sem espírito de inspecção e com vontade de 
mudar para melhor, a supervisão poderá ser bem vinda. 

−−−− Podermos em qualquer altura voltar ao bom caminho, 
mesmo que seja por caminhos de pé [??]prato[??] 

−−−− Desabafo: adoraria supervisionar a avaliação (nova) em 
alguns ciclos (mais propriamente no 3.º ciclo, onde se encontra 
o meu filho) por achar apaixonante e por ter sentido algum mal 
estar no ciclo anterior. 

−−−−  
 
 
 
[� trabalho final?] � Estudo 

sobre cursos formação 
oferecidos centros formação 
escolas e sindicatos – oferta v. 
necessidades/ resolução de 
problemas 
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C2-19 1 a – comp análise crítica: problematização das tomadas 
de decisão � investigação (?) 

–  → comp reflexão crítica → auto descoberta  
– reflexão para a acção → reestruturação de saberes 

→ autenticação da teoria (Vieira, 2006:106) 
– comp reflexão sobre experiências anteriores e 

integração teoria prática 
−−−− consciencia/lização sobre a construção da 

dimensão individual e colectiva do conhecimento 
através da reflexão 

– atitudes de abertura e reflexão permanentes → 
características inerentes ao professor [ conhec 
pedagógico de conteúdo?] 

−−−− Talvez, no meu caso, as vantagens se devam mais ao 
exercício da escrita, propriamente dito, do que às 
características do “portfolio reflexivo”. Isto porque 
relativamente a muitas aulas, em casa quase me limitei a passar 
a escrito as reflexões, ligações ou ideias que me afluíram de 
imediato no decorrer das aulas, relativamente ao tema tratado. 

−−−− Normalmente, seguindo com alguma atenção um assunto 
que se está a discutir, vou naturalmente reflectindo e 
transpondo-o para as minhas experiências/vivências, neste 
caso, a prática-pedagógica, fazendo ligações e pontes com 
várias áreas do conhecimento, de forma crítica e auto-crítica. 

−−−− Contudo, ressaltou a necessidade de manter uma atitude de 
abertura e reflexão permanente, como sendo uma postura 
inerente ao ser-se professor. 

−−−− reforçou a ideia de que é através da reflexão que se 
combatem as rotinas e se constrói a competência profissional, 
na dimensão individual e colectiva 

−−−− o esforço do registo leva a organizar melhor as ideias, as 
reanálises; a procura da palavra certa ajuda a conceptualizar; a 
concretização vincula-nos; a narrativa expõe-nos mas permite 
que cada um se vá auto-investigando 

−−−− “tranquilizou-me”, deu-me alguma segurança por saber 
confirmadas algumas teorias privadas, por autores 
reconhecidos. Até mesmo a “generosidade” de algumas notas 
de avaliação dos portfolios pode ter gerado um sentimento de 
autoconfiança que no futuro vá incentivar trabalhos de reflexão 
e análise da prática pedagógica. 

−−−− Vantagens da escrita ≠ portfolio 
reflexivo [!!] 

−−−− Nível técnico de reflexão? 
−−−− Desenvolvimento profissional 
−−−− Concomitância do registo e 

problematização de práticas → 
identificação de conhecimentos 
teóricos adquiridos 
justificadores de tomadas de 
decisão 

−−−− Poder estruturador da escrita: na 
análise e reflexão → “auto-
investigação” através do auto-
questionamento 

−−−− Desocultação do eu 
−−−− Sentimento de auto-confiança 

→ auto-estima → melhor 
profissional  

−−−−   

Gizela 
Rocha 

1b −−−− comp reflexiva → curiosidade, implicação, crítica 
e autocrítica, questionamento permanente, 
inacabamento, metacognição, ...- atitudes já 
possuídas, mas desenvolvidas pelo portfolio 
reflexivo 

−−−− comp reflexão para a acção � reconstrução 
saberes  

−−−− Querendo ser verdadeira, não posso dizer que foi através e 
tão só, da elaboração do “portfolio reflexivo” que adquiri 
capacidades ou atitudes de: curiosidade, implicação, crítica e 
auto-crítica, abertura de espírito, reflexão, questionamento 
permanente, inacabamento, mecanismos de metacognição, et.  

−−−− Não foi o milagre da Revelação! Porém, algumas arestas 
foram limadas, fui confrontada comigo e com outras visões e 
perspectivas ... por isso, melhorei e cresci! 

−−−− Melhorou a qualidade e o 
processo de reflexão 

−−−− Estratégias metacognitivas → 
melhor auto-conhecimento 

−−−− Desenvolvimento profissional 
−−−−  
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 2 −−−− comp reflexão crítica → comp intervenção 

−−−− comp discursiva 

−−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos 

−−−− problematização de práticas em uso sobre 
avaliação 

−−−− comp avaliação do status quo 

−−−− conhec sobre avaliação 

−−−− conhec dos contextos e seus “habitantes” – 
necessidade de adequar práticas de avaliação à 
formação em discussão   

−−−−  

−−−− Com relativa tranquilidade. Mesmo nas ditas aulas 
tradicionais, sempre gostei de acompanhar e reflectir sobre o 
que se falava. Não era raro o assunto da aula acompanhar-me 
para fora da escola; 

−−−− o problema é quanto às dificuldades ou exigências inerentes 
à escrita como: maior esforço de concentração, tempo 
disponível e estruturação da expressão. 

−−−− Concordo que ao nível destes Cursos, o trabalho deve 
estruturar-se bastante na reflexão, análise e discussão de textos. 
Agradava-me que isso fosse realizado essencialmente  no 
tempo das aulas, com apresentação das conclusões ao 
grupo/turma, possibilitando a partilha entre todos alunos, 
evidenciar capacidades,  por ex., argumentação ou outras, 
complementares para uma avaliação mais justa, e por outro 
lado, punha cobro a tentações de “embuste” quanto à autoria e 
veracidade das reflexões. 

−−−− Oportunidade de partilha, 
análise e discussão → 
desenvolvimento capacidades de 
intervenção entre pares 

−−−− Previne “embustes” 
−−−− Sentido de autoria e carácter 

idiossincrático da narrativa no 
portfolio reflexivo 

−−−− dificuldades em escrever e 
esforço exigido 

−−−− tempo 

 3 −−−− comp intervenção: investigação 

−−−− comp reflexão e análise críticas: interpretação dos 
contextos 

−−−− conhec sobre avaliação 

−−−− Principalmente a falta de tempo para escrever as reflexões, 
dado o tempo que mediava as aulas (1 semana), tendo em 
conta as exigências profissionais/familiares diárias a conjugar 
com este CCF em regime pós-laboral 

−−−− falta de tempo para ser “rato de biblioteca” e procurar e 
consultar bibliografia para aprofundar alguns temas abordados 

−−−− falta de clareza e indefinição quanto a alguns aspectos a 
contemplar no portfolio e que viriam ser significativos para a 
classificação final 

−−−− falta de tempo para fazer alguns trabalhos empíricos que 
poderiam enriquecer o portfolio 

−−−− falta da capacidades ou artes no domínio da escrita. 

−−−− Auto-conhecimento 
−−−− Conhecimento mais sustentado 

dos contextos 
−−−− Tempo 
−−−− Indefinição/ abertura da 

estrutura do portfolio reflexivo 

 4 −−−− comp intervenção em vários contextos: formação; 
escola/agrupamento; investigação 

−−−− participar em grupos de estudo/investigação localizados e 
contextualizados, por ex., ao nível da escola ou agrupamento 

−−−−  
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 5 −−−− comp reflexão crítica → comp reconstrução de 
saberes 

−−−− comp análise crítica: problematização de tomadas 
de decisão nos contextos de intervenção → 
tentativa e erro? 

−−−− comp intervenção contexto planificação� .... 
avaliação PEEs + GFC 

−−−− conhec sobre avaliação de projectos – papel 
modificador e re-estruturador 

−−−− conhec conceito actual de supervisão (conhec 
científico) 

−−−−  

−−−− É como que a bússola que vai registando e alertando para os 
desvios e obriga a ponderar as escolhas e opções tomadas 
passo a passo. 

−−−− Considero que é a forma de fazer uma avaliação permanente 
dos Projectos, facultando-lhes directrizes que vão permitir o 
seu desenvolvimento e realização com a qualidade 
ambicionada 

−−−− permitindo tomar consciência dos caminhos, orientações e 
desvios que o Projecto está a percorrer, reequacionar com as 
finalidades e objectivos pré-definidos, fazer novos re-
alinhamentos e poder até optar por aspectos inicialmente 
ignorados e não contemplados. 

−−−− Funciona com um olhar vigilante sobre a execução do proj, 
mas que permite que este seja algo dinâmico, que se vai 
construindo e reconstruindo envolvendo activamente todos os 
intervenientes. 

Metáfora: supervisão = bússola 

 

→→→→ Análise Conteúdo Questionários do Curso 3 
 
Aluno Quest. Competências Supervisivas/ Dimensões conhec. / crenças / 

atitudes / valores / saberes (adquiridos, experienciais / 
consciencializados / reconstruídos) 

Evidência Vantagens / constrangimentos dos 
portfolios 

C3-4 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores 

−−−− objectividade, aprofundamento e carácter  
sistemático da reflexão 

– Uma das vantagens que mais destaco é o facto de me ter feito 
reflectir sobre as minhas PP de uma forma mais objectiva, 
aprofundada e sistemática 

−−−− Desenvolvimento da capacidade de 
reflexão sobre a acção (PP) → 
objectividade e carácter sistemático 

Palmita 

Correia 
1b −−−− comp reflexão→ enriquecimento através da reflexão 

sobre experiências anteriores 

−−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento → 
reconstrução de saberes 

– Contribuiu para o meu enriquecimento;  
– Ajudou-me a fazer uma introspecção, a conhecer melhor o meu 

“eu”, a desenvolver o meu auto-conhecimento, a adquirir novos 
conhecimentos e a alargar o meu campo de visão. 

−−−− Enriquecimento profissional 
−−−− Aquisição de novos saberes através 

da introspecção e do auto-
conhecimento 

 2 −−−− comp análise crítica: problematização de tomadas de 
decisão 

 

– Penso que não seria desejável, atendendo à minha actual 
situação de trabalhador estudante que não me permite 
disponibilidade de tempo para a sua realização. 

−−−− Tempo para elaborar portfolios 
reflexivos como trab-estudante 

 3 −−−− comp análise crítica: problematização de tomadas de 
decisão 

−−−− (alg) conhec sobre avaliação (estrutura do portfolio – 
interligação dos temas ≠ cronológica?) 

−−−−  

– O seu carácter de novidade de que se revestiu para mim 
– Incerteza e alguma ansiedade no seu arranque 
– Alguma dificuldade sentida, por vezes, na selecção dos temas a 

reflectir 
– Alguma dificuldade em interligar as várias temáticas 

−−−− Incerteza sobre o processo de 
construção do portfolio reflexivo→ 
ansiedade 

−−−− Dificuldade em seleccionar e 
interligar os temas 
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 4 −−−− (conhec científico) – conceito actual de 
supervisão 

−−−− comp reflexão: ligação teoria prática (adopção 
manuais escolares) 

−−−− comp intervenção: AA, colegas, EE e toda a 
comunidade educativa; reuniões de conselhos de 
docentes 

– Poderei intervir com Supervisora com os AA, com colegas, com 
pais e EE e com toda a comunidade educativa 

– Também poderei intervir na adopção dos manuais escolares e 
nas reuniões de Conselhos de Docentes 

−−−−  

 5 −−−− (conhec científico) conceito actual de supervisão  

−−−− conhec sobre desenvolvimento 
curricular – perspectiva ecológica  

−−−− conhec AA, contextos 

−−−− comp intervenção: desenvolvimento 
curricular: GFC, elaboração projectos em contexto, 
execução e avaliação 

– Penso que seria muito benéfico para a qualidade dos PEs se os 
mesmos passassem por processos supervisivos, não só na sua 
elaboração, como também na sua execução. 

– É do PE que se constrói o PCT tendo em atenção as 
características dos AA, tendo em conta a especificidade de cada 
um, dentro do grupo turma, do meio, dos materiais, das 
condições físicas e humanas, levando à Gestão Flexível do 
Currículo 

−−−−  

C3-12 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores � 
comp reflexão crítica sobre a acção � reflexão para 
a acção �reestruturação de saberes 

−−−− comp reflexão crítica � auto-conhecimento � 
desenvolvimento pessoal e profissional 

−−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

– A nível profissional o “portfolio reflexivo” ajudou-me a 
compreender melhor o quanto é importante registar o que vai 
acontecendo na minha PP. 

– Embora já tivesse por hábito fazer registos mt pessoais do meu 
trabalho diário, aprendi a realizá-los melhor e a reflectir sobre 
eles por escrito 

−−−− registo escrito das PPs � importante 
para desenvolvimento profissional 

−−−− registos escritos pessoais – hábito – 
mas aprendeu a reflectir melhor 

−−−−   

Angeli
na 
Saraiv
a 

1b −−−− comp reflexão crítica� auto-questionamento de 
atitudes e acções � auto-conhecimento a nível 
pessoal e social 

−−−− comp intervenção: nível familiar e social 
 

– O “portfolio reflexivo” veio contribuir de algum modo para 
conhecer melhor todos os meus “eus”, questionando mais as 
minhas atitudes e o meu comportamento, tanto a nível familiar 
como social.  

−−−− auto-conhecimento 
−−−− facilita o auto-questionamento� 

conhec pessoal e social 

 2 −−−− comp análise crítica: problematização de tomadas de 
decisão 

−−−− comp reflexão� auto-conhecimento (atitudes) 
−−−− comp intervenção: climas favoráveis a partilha e 

investigação � enriquecimento pessoal 
−−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

– Se tal viesse a acontecer seria uma “desgraça” – Não teria 
tempo para construir esses “portfolios” o que, desencadearia 
dentro de mim um sentimento de frustração e de desespero. 

– Por outro lado, o meu grupo funcionou tão bem, que foi um 
prazer realizar os trabalhos para as outras cadeiras. Escolher um 
tema que nos motivava e procurar informação útil e actualizada 
para o desenvolver, foi muito gratificante e enriquecedor 

−−−− tempo 
−−−− frustração e desespero 

 3 −−−− comp análise crítica: tomadas de decisão 
 

– A maior dificuldade na elaboração do meu “portfolio reflexivo” 
para esta cadeira foi a falta de tempo. 

– Custou-me mt não conseguir encontrar mais tempo para ler 
atentamente todos os textos e para realizar as reflexões com 
mais calma e mais segurança 

−−−− tempo 
−−−− necessidade de leituras � melhor 

estruturação de textos � 
desenvolvimento profissional 
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 4 −−−− comp intervenção: pp PP, gestão intermédia e 
reuniões onde participa 

−−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

– No meu contexto escolar este curso vai permitir-me 
supervisionar melhor a minha PP, a actuação e o trabalho dos 
órgãos de gestão intermédia e as reuniões em que participo. 

−−−− comp intervenção em vários 
contextos 

 5 −−−− comp reflexão crítica sobre acção� para a acção� 
alteração de práticas � melhoria de desempenhos e 
contextos 

−−−− comp intervenção: projectos e currículo 

−−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

−−−− conhec sobre desenvolvimento curricular 

– Os processos de Supervisão irão ajudar-me a ser mais reflexiva 
e mt mais crítica em relação à qualidade dos PEEs e à actual 
GFC, o que me permitirá contribuir com um desempenho mais 
assertivo, mais consciente e mais seguro nos projectos que 
venha a desenvolver. 

−−−−  

 
 

→→→→ Análise Conteúdo Questionários do Curso 4 
 
Aluno Quest. Competências Supervisivas/ Dimensões conhec. / crenças / 

atitudes / valores / saberes (adquiridos, experienciais / 
consciencializados / reconstruídos) 

Evidência Vantagens / constrangimentos dos 
portfolios 

C4-2 1 a −−−− comp reflexão crítica sobre acção problematização 
das práticas � reflexão para a acção � 
reestruturação de saberes � aprofundamento de  
conhecimentos e crescimento profissional  

−−−− comp análise crítica: necessidade de investigação + 
investimento na estratégia de questionamento 

−−−− comp intervenção � investigação 

−−−−  conhec pedagógico[de conteúdo?]  

−−−− conhec sobre importância reflexão � 
desenvolvimento profissional e pessoal 

−−−− Permitiu uma reflexão consciente e continuada sobre a PP. 

−−−− Impulsionou a organização de um trabalho mais metódico e 
sistemático. 

−−−− Facultou uma melhor estruturação dos conhecimentos e o 
seu aprofundamento. 

−−−− Desenvolveu igualmente a motivação para desenvolver um 
trabalho de pesquisa e curiosidade perante novas situações do 
dia-a-dia, estimulando a dicotomia pergunta-resposta. 

– reflexão + consciente e continuada 
sobre PP 

– alteração positiva da organização do 
trabalho 

– estruturação e aprofundamento de 
conhecimentos 

– motivação � investigação e hábitos 
de questionamento 

Luís 1b −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento, com 
consciencialização para limites, lacunas e 
capacidades existentes em si. 

−−−− reconhecimento de saberes e atitudes e 
comportamentos pessoais 

−−−− conhec de si pp � crescimento profissional e 
pessoal 

−−−− A elaboração do “portfolio reflexivo” foi um processo de 
grande conhecimento pessoal. Permitiu o reconhecimento 
consciencializado dos limites das lacunas e das capacidades em 
mim existentes. 

−−−− reconhecimento não só o nível académico, mas 
principalmente ao nível das atitudes e comportamentos 
pessoais. 

−−−− No final da construção do portfolio senti que cresci e que 
fiquei a conhecer-me melhor, após um processo inicial bastante 
árduo. 

– processo de conhecimento pessoal � 
desenvolvimento pessoal e 
profissional (saberes, não saberes, 
capacidades e atitudes) 

– processo árduo � crescimento + 
conhecimento pessoal 
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 2 −−−− conhec sobre avaliação � mais autêntica e completa 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção  observação 

−−−− comp análise crítica: problematização de tomadas de 
decisão na formação 

−−−− Seria uma avaliação mais adequada, que permitiria maior (e 
melhor) aprofundamento dos temas abordados e a possibilidade 
de os alunos darem a conhecer as suas reais capacidades. 

−−−− No entanto, seria de difícil execução devido ao empenho que 
exige e à escassez de tempo para quem é trabalhador-estudante. 

– avaliação mais adequada pq  mais 
completa  

– melhor conhecimento dos avaliados 
(capacidades, saberes e não saberes) 
para si pps e para os avaliadores 

– tempo 
 3 −−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos 

−−−− comp reflexão crítica: desenvolvimento de 
conhecimentos � motivação para o portfolio 

−−−− conhec de si 

−−−− conhec sobre avaliação: estruturação do portfolio 
com construção de conhecimentos  

−−−− A maior dificuldade foi o impacto inicial com esta “nova” 
modalidade de avaliação e de construção de conhecimentos. 

−−−− Após ter encontrado um fio condutor, o trabalho 
desenvolveu-se de uma forma regular e motivante. 

−−−− Outra dificuldade constatada foi alguma falta de tempo e 
algum cansaço no final do ano lectivo. 

– novidade do instrumento de 
avaliação 

– falta de tempo  
– cansaço pela continuidade do 

processo  
– encontrado o fio condutor � 

motivação 
 4 −−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

−−−− comp intervenção em vários contextos: AA, relações 
interpessoais e coordenação reuniões de trabalho; a 
presença da supervisão em toda a profissão � 
supervisão ao serviço do sistema educativo � 
desenvolvimento permanente do mesmo 

 

−−−− Poderei intervir na avaliação dos alunos, nas relações 
profissionais com os colegas e na coordenação de reuniões de 
trabalho. 

−−−− A atitude supervisiva, qq que seja, pode (e está) sempre 
implícita na actividade profissional 

−−−− cabe-nos colocá-la ao serviço do sistema educativo para o 
melhorar e desenvolver permanentemente. 

–  

 5 −−−− comp reflexão crítica e contínua � construção e 
reformulação de PÉS � resposta a necessidades da 
comunidade educativa + problematização de práticas 

−−−− comp intervenção: planificação, avaliação ... 
reformulação de projectos 

−−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

−−−− conhec do currículo (desenvolvimento curricular) 

−−−− Atribuo alguma importância porque os processos de 
supervisão implicam uma reflexão contínua e crítica que 
conduzem a uma construção e reformulação (sempre que se 
justifique) dos PÉS, o mais adequadas possível às necessidades 
sentidas por determinada comunidade educativa. 

−−−− Uma supervisão permanente e atenta permite detectar as 
lacunas existentes num projecto, bem como estruturar e 
concretizar com êxito as competências (?) permanentes. 

–  

C4-18 1 a −−−− comp reflexão crítica� auto-conhecimento � gosto 
pela escrita, apesar da reacção inicial 

−−−− comp reflexão sobre experiências anteriores e 
percurso profissional � auto-conhecimento de 
competências 

−−−− Aumentou o meu gosto pela escrita, apesar de ter começado 
como um “mal”, registo, necessário. 

−−−− Comecei a interrogar-me mais, a reflectir sobre a minha 
acção e sobre o meu percurso profissional. 

−−−− Permitiu que explorasse as minhas competências e 
desenvolvesse mais o conhecimento do meu “eu” 

−−−− Instrumento estimulante do processo reflexivo. 

– após a rejeição inicial – “mal” 
necessário” – aumentou o meu gosto 
pela escrita 

– maior auto-questionamento � 
melhor auto-conhecimento 

– Portfolio: instrumento estimulante 
de reflexão 
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Emília 
Silva 

1b −−−− comp reflexão: a integração teoria prática + 
investigação � alteração de posicionamento perante 
o portfolio 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção � para a acção � 
desenvolvimento pessoal com base na reflexão sobre 
percurso profissional 

−−−− comp intervenção com criação de climas favoráveis 
à partilha e diálogo � desenvolvimento na formação  

 

−−−− Muito insegura no começo, esperando por melhores dias, 
mais iluminados, pois não conseguia escrever nem uma linha. 

−−−− Comecei a encontrar uma luz quando li “As narrativas 
autobiográficas do professor como estratégia de 
desenvolvimento e a prática de supervisão” 

−−−− A nível pessoal foi vantajoso pois, ao reconstruir o meu 
percurso profissional e pessoal e ao reflectir sobre eles, cresci. 

−−−− Quero ainda salientar a importância do “partilhar”, do 
diálogo entre formando e formadora e entre formanda e 
formandos. 

– insegurança  inicial � com o tempo 
e depois de ter lido sobre “narrativas 
auto-biográficas” √√√√ � aquisição de 
saberes supervisivos 

– reflexão sobre percurso profissional 
� desenvolvimento pessoal 

– importante para a construção do 
portfolio o clima de partilha e de 
diálogo da formação frequentada 

 

 2 −−−− conhec sobre avaliação: a importância do portfolio e 
sua “utilidade” também no contexto de formação; sai 
da rotina 

−−−− comp reflexão crítica – promove a mudança 

−−−− comp análise crítica sobre contextos: portfolio � 
“mais uma invenção”, mas no momento útil pois 
haveria avaliação de produtos e tb de processos 

−−−− Como instrumento de avaliação pensava (nos primeiros 
meses) ser mais uma “invenção” 

−−−− Hoje verifico que seria útil a todas as disciplinas pois não 
avalia apenas os produtos, mas também os processos. 

−−−− É inovador, sai do rotineiro a que já nos tínhamos 
acomodado;  

−−−− promove a mudança. 

– a “utilidade” do portfolio no contexto 
da formação � avaliação de 
processos e não apenas de produtos 

– instrumento de avaliação inovador 
– promove a mudança e o  
– questionamento das práticas de 

rotina 

 3 −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento 

−−−− comp análise crítica: problematização de tomadas de 
decisão 

 

−−−− Como já referi, foram bastantes. Quero destacar: 

−−−− falta de tempo 

−−−− não sabia o que era um “portfolio reflexivo” 

−−−− preguiça de escrever, de reflectir. 

– falta de tempo 
– indefinição do que era um portfolio 
– preguiça de escrever  
 

 4 −−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

−−−− comp intervenção: na sala de aula (dif estratégias 
supervisivas); escola (C. Docentes) � criação de 
ambiente de partilha de ideias, materiais, dilemas, 
etc 

−−−− comp reflexão sobre a acção � para a acção � 
sucesso das aprendizagens 

−−−− Poderei intervir principalmente a nível micro (dentro da sala 
de aula) utilizando diferentes estratégias supervisivas, sempre 
que julgue necessário, mas tb a nível 

−−−− de escola (C. de Docentes) incentivando a partilha de ideias, 
materiais, dilemas, etc e a  

−−−− reflexão sobre as práticas, procurando o sucesso das 
aprendizagens. 

–  
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 5 −−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

−−−− conhec sobre currículo e desenvolvimento de 
projectos 

−−−− comp intervenção na sala de aula, na escola e na 
Educação em geral 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção � para a melhoria  
e a inovação das práticas 

 

−−−− Um PE não deve ser um documento concluído que se coloca 
na estante para ser consultado. Ao colocá-lo em prática surgirão 
certamente questões e conflitos que só com a reflexão e 
participação de todos os intervenientes se conseguirão 
ultrapassar. 

−−−− Só com uma supervisão eficaz, a diferentes níveis: da sala de 
aula 

−−−− da escola e  

−−−− do currículo se conseguirão progressos  nos nossos AA e na 
Educação em geral. 

−−−− Ao utilizarmos diferentes estratégias supervisivas 
contribuímos para a mudança e para a inovação em educação.  

–  

 
 
Mais nenhum dos autores de portfolios reflexivos seleccionados para análise se identificou. 
 


