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→→→→ 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 

C1-1 1a  Não tenho elementos suficientes para ter uma opinião elaborada  
 1b  Não tenho elementos suficientes para ter uma opinião elaborada –  

Esmeralda 2 −−−− conhec. avaliação: critérios adequados a cd um 
e às características da disciplina  

−−−− comp. investigativa [?] 
 

Não concordava com essa hipótese, logo não a encararia com 
agrado, visto achar que cada disciplina deve ter os seus próprios 
critérios de avaliação e que estes não devem ser estereotipados. A 
avaliação através de portfolio reflexivo, na minha opinião, está 
condicionada às características da disciplina e à dinâmica imposta 
pelo professor durante as aulas. 
Esta forma de avaliação penaliza fortemente os alunos menos 
criativos a nível de escrita e com menos tempo para investigação. 

– penaliza os menos criativos na 
escrita e 

– tempo: impede investigação 

 3  
 

O facto de ter sido o meu primeiro portfolio reflexivo  
e a falta de tempo para uma investigação mais profunda. 

– falta de experiência – novidade 
– falta de tempo 
– investigação 

 4 −−−− comp. intervenção a nível de  
−−−− formação (inicial?) 
−−−− elaboração e avaliação projectos curriculares 

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

Na supervisão de formandos, na elaboração e avaliação de 
projectos curriculares. 

–  

  −−−− competência supervisiva � avaliação do status  
quo  

−−−− qualidade  de adaptabilidade aos contextos 
−−−− comp. intervenção � realização em tempo útil 

São de extrema importância na elaboração e avaliação da sua 
qualidade, na sua adaptabilidade à comunidade educativa em que 
está inserido e à sua realização em tempo útil 

–  

C1-2 1a −−−− comp. investigativa 
−−−− comp. reflexiva: exps anteriores e  
−−−− comp. problematização da prática 

Ler livros, investigar certos temas que talvez de outro modo não o 
fizesse. 
Enriquecimento pessoal e logicamente profissional 
Reflectir sobre a minha prática docente 

– investigação da prática 
– enriquecimento pessoal e prof. 
– reflexão sobre e para a prática 

Irene 1b −−−− comp. investigativa 
−−−− comp. reflexiva: exps. anteriores e  
−−−− comp. problematização da prática        ↑↑↑↑ =  ↑↑↑↑ 

Ler livros, investigar certos temas que talvez de outro modo não o 
fizesse. 
Enriquecimento pessoal e logicamente profissional 
Reflectir sobre a minha prática docente 

– investigação da prática 
– enriquecimento pessoal e prof. 
– reflexão sobre e para a prática 
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 2 −−−− conhec. avaliação: se houver adequação às 
disciplinas � OK  

−−−− comp. intervenção – avaliação   
 

Esta questão é relativa, uma vez que há cadeiras em que é viável 
realizar um portfolio reflexivo e outras em que não, assim como a 
forma como os docentes leccionam a cadeira poderá tornar inviável 
a realização do portfolio reflexivo. 
Mas sempre que possível eu não me importaria de ser avaliada 
dessa forma. 

– reconhece import. instrumento de 
avaliação 

– orientação e substância de 
disciplina condicionam 
elaboração portfolio 

 3 −−−−  As minhas maiores dificuldades foram a insegurança e a incerteza 
com que o realizaria. 

– insegurança / incerteza durante 
processo 

 4 −−−− comp supervisiva de intervenção já em curso:  
−−−− todos os projectos realizados na escola 
−−−− estágios 

−−−− conhec. filiação profissional:  [crítica ao 
contexto? constatação?] - sobre o contexto  

No meu contexto escolar já coordeno e supervisiono todos os 
projectos realizados na escola. 
A outros níveis só em relação aos estagiários, uma vez que a minha 
escola já é suficientemente supervisionada por instâncias 
superiores. 

–  

 5 −−−− comp. análise crítica da escola: tudo já está 
supervisionado na sua escola pelo que lhe é 
difícil responder [!!] 

A esta questão tenho um pouco de dificuldade em responder, uma 
vez que no meu contexto escolar, o Projecto Educativo de Escola já 
o considero de qualidade e é supervisionado por órgãos da própria 
escola, C. Pedagógico, Assembleia de Escola, pela DREC, por 
elementos do IIE e elementos dos TEIPs (Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária) 

–  

C1-3 
Leopoldina 

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 
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 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” 

 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 
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) 
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 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 
 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 
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 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. 

–  

C1-5 
Maria 
Santos 

1a −−−− conhec. avaliação 
−−−− comp. intervenção � inovação 
−−−− comp. reflexão � integração teoria-prática 
−−−− comp. problematização da prática 

Construção de um novo instrumento de avaliação 
Interrupção de acções rotineiras no processo de acompanhamento 
dos formandos, devido aos novos elementos teóricos e práticos 
introduzidos pelo processo de reflexão 
Maior rigor nos registo de conceitos 

– integração teoria prática através 
da reflexão 

– maior rigor registos de conceitos 
� poder estruturador da escrita 
[?] 

 1b −−−− conhec. de si próprio através da auto-
observação � reflexão � desenvolvimento 
conhec.  

−−−− comp. investigativa � aprofundamento do 
conhec. e integração teoria-prática 

−−−− comp. análise crítica através problematização 
tomadas decisão e da investigação 

Ser objecto de análise da minha própria reflexão 
Consolidação da matéria dada através das reflexões diárias 
Necessidade imediata de pesquisa sobre assuntos registados nas 
aulas (análise e aprofundamento de conceitos) 

– aquisição conhecimentos mais 
sustentados 

– desenvolvimento profissional 
– a pesquisa promove a capacidade 

de reflexão 

 2 −−−− conhec. avaliação – diversidade de 
instrumentos � adequados às disciplinas, 
alunos e professores 

−−−− alternativa a ...? 

Não concordaria com esta avaliação em todas as cadeiras do curso 
na medida em que a avaliação deverá assumir formas diferenciadas 
de acordo com os professores orientadores, características dos 
alunos e ainda com a especificidade das matérias. 
Poderá ser sempre uma alternativa a... 

– promove a experiência com o seu 
uso noutros contextos 

 3 −−−− comp. investigação 
−−−− comp. reflexão sobre referentes teóricos 

A novidade/surpresa como ponto de partida. 
Adaptação à técnica de registo. 
Muita matéria em pouco tempo. 
Exigência de grande capacidade de atenção e tempo para pesquisa. 

 4 −−−− comp. de intervenção: 
−−−− orientadora de estágios 
−−−− coordenadora de escola � projectos de 

turma e escola 
−−−− a nível pessoal na sala de aula e escola 

Como orientadora de estágio, como coordenadora da escola, 
participando na feitura de projectos de turma e de escola; 
e na minha própria postura como professora na sala e na escola.  

– reconhece necessidade de 
investigação 

– tempo 
– excesso de informação para 

reflexão 
– adaptação à estratégia (técnica) 
– novidade 
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 5 – comp. intervenção: formação em contexto 
– criação climas favoráveis à partilha 

– comp. reflexão � integração teoria prática 
– comp. problematização saberes �reflexão sobre 

a acção �(comp. reconstrução saberes?)  

Papel relevante na abordagem dos problemas relacionados com as 
necessidades dos formandos, estabelecendo relações entre a teoria 
e a prática, propondo actividades de trabalho de equipa que criem 
um clima interrelacional que proporcione uma melhor integração 
dos formandos e maior satisfação na PP. 

–  

C1-6 
(ilegível) 

1 a −−−− comp. problematização da prática  
−−−− comp. reflexão crítica e dialógica � 

construção activa de conhecimento  
−−−− comp. reconstrução de saberes � para a acção  
−−−− conhec. avaliação � carácter formativo dos 

portfolios 

Permitiu uma relação dialogante, partilhada e interpessoal sobre o 
observado e o vivido 
conduzindo à construção activa do conhecimento na acção segundo 
uma metodologia de aprender a fazer fazendo pois tem um 
objectivo sempre presente – o seu carácter formativo 

– reflexão dialógica sobre saberes 
adquiridos e experiências 

– carácter formativo dos portf. � 
– construção activa e partilhada de 

conhecimento (aprender a fazer, 
fazendo –[ “learning by doing” 
(Schön)] 

 1b −−−− comp. reflexão crítica - sobre a acção � 
−−−− comp. reconstrução saberes � para a acção 
−−−− conhec. sobre fins e políticas educativas (?) 

Pensar é algo natural, mas um dos benefícios do portfolio foi saber 
pensar, isto é saber ter um pensamento reflexivo, o que não é fácil, 
pois  
o acto de pensar reflexivo deve constituir um fim educacional. 
Adquirir uma natureza dinâmica na sua realização ao longo da sua 
duração e  
captar situações com mais selectividade 

– aprender a reflectir � fim 
educacional� relação dinâmica 
com PP � capacidade selectiva 
do focus 

– influência da reflexão sobre acto 
educativo � práticas 

 2 −−−− conhec. avaliação / de si pp / políticas de 
formação � aprendizagem continuada 

−−−− conhec. sobre educação humanística (?) 
−−−− comp. reflexão crítica (problematização das 

práticas) 
−−−− comp. análise crítica (problematização de 

tomadas de decisão) 

Ser avaliada, em quase todas as disciplinas através de um portfolio 
reflexivo, seria uma forma diferente de avaliação, que encaro 
positivamente, porque nos permite ter uma maior capacidade de 
aceitar possíveis alternativas de percurso, 
ter maior abertura de espírito. 
É de realçar que é um género de avaliação que nos “obriga” a uma 
maior responsabilidade e a um 
empenhamento constante, mas 
gratificante 
com o sabor final de “aprendizagem continuada”.  

– maior abertura de espírito 
– maior responsabilidade 
– empenhamento 
– aprendizagem gratificante pq 

continuada 
– desenvolvimento profissional 

 3 −−−−  As maiores dificuldades na elaboração do portfolio reflexivo, para 
a cadeira de Supervisão I foram: a falta de tempo,  
organização do registo,  
por vezes, desalento, 
orientações espaciais. 

−−−− falta de tempo  
−−−− organização do registo; 

orientações espaciais;  
−−−− atitudes/sentimentos: desalento 

 4 −−−− comp. intervenção em vários contextos: AA, 
estagiários, direcção de escola; organizadora e 
estimulante no desenvolvimento pessoal e 
prof. dos colegas (?) 

Com os alunos (crianças), com os formandos (estagiários), na 
direcção da escola; função organizadora e estimulante no 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

–  
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 5 – conhec. interrelacional 
– comp. intervenção: criação climas relacionais 

favoráveis à reflexão e decisão conjuntas 
– comp. investigativa 
 

Saber organizar, procurando aprofundar o conhecimento, permitir 
escolher e utilizar as estratégias que melhor ajudem a conseguir 
uma melhor qualidade nos PEs, com clareza e transparência, 
permitir, sugerir, criticar, comentar e organizar, procurando 
sempre, aprofundar o conhecimento. 

–  

C1-7 
 

1 a −−−− conhec. avaliação  
−−−− conhec. sobre formação� inovação? Mudança? 

No aspecto avaliativo deu-me sobretudo uma visão mais ampla, 
mais justa, mais completa e mais participada. 

Fátima 
Milheiro 

1b −−−− comp. reflexiva � referentes teóricos? 
−−−− comp. investigativa  curiosidade pelo saber 

Desenvolveu-se o espírito reflexivo e 
hábitos de pesquisa 
aguçou-se a curiosidade do saber 

 2 −−−− conhec. sobre formação: transferir experiência 
vivida para práticas de avaliação com os AA 

−−−− conhec. sobre avaliação: dificuldades na 
avaliação educativa � inovar? Pq portfolio 
privilegia e retrata as características dos alunos 
� mais justa, aferida e relacionada com as 
aprendizagens realizadas 

−−−−  

A elaboração de portfolios reflexivos em todas as cadeiras seria um 
incentivo para dar continuidade a este tipo de avaliação com os 
nossos alunos. 
Não podemos pôr dúvidas de que um dos aspectos mais difíceis no 
processo educativo é o campo da avaliação! 
Nem sempre é fácil avaliar! 
Por vezes causa-nos grandes preocupações devido às diferentes 
características de cada aprendente. 
Penso que o portfolio é a melhor maneira de retratá-las e avaliá-las 
e, penso também  
ser um agir mais justo, 
uma avaliação mais aferida, uma vez que o acompanhamento das 
matérias dadas tem de ser feito passo a passo e nos vai  
desenvolvendo no aspecto pessoal e profissional 

 
– desenvolvimento pessoal e 

profissional � inovação � 
alteração de práticas avaliação 

– avaliação mais completa � AA 
na totalidade 

– avaliação do professor em 
formação como profissional e 
pessoa 

– capacidade de reflexão 
– vontade de investigar 
–  

 3 −−−−  Na cadeira de Supervisão I, inicialmente tive imensa dificuldade 
em perceber a sua elaboração e função (uma porta aberta na 
complementarização da nossa formação pessoal e profissional e dá 
uma visão muito completa das características de cada um) 

– estrutura aberta  
– dificuldade em entender o seu 

carácter abrangente em termos 
de avaliação 

 4 −−−− comp. intervenção relacional vários contextos: 
escolar, social e familiar dos AA + criação de 
climas favoráveis a inter-relações 

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

−−−− comp. análise crítica � transformação 
contextos (?) 

−−−− conhec. conceito actual supervisão � 
professor = supervisor (conhec científico) 

−−−−  conhec. interrelacional: agir prudente  

 
No contexto escolar , a minha intervenção como supervisora julgo 
estar sempre presente em toda a dinâmica de escola, no contexto 
escolar, no contexto social, no contexto familiar.  
Deste modo, o professor deve ser o vigilante, o dinamizador, o 
actual para acompanhar todas as mudanças, o moderador, para com 
prudência saber agir e ponderar todas as situações, acomodando-as 
às conveniências destes contextos. 

–  
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 5 −−−− conhec. conceito actual supervisão � (conhec 
científico) → professor = supervisor de uma 
escola reflexiva (Alarcão, 2001) 

−−−− conhec. contextos 
−−−− comp. reflexão: integração teoria prática 
−−−− comp. intervenção – escola (reestruturação, 

planificação, ... consecução, ... � melhoria 
qualidade ensino/ aprendizagem) 

–  

Não será a supervisão um processo de “aprendizagem e de 
desenvolvimento”? (Alarcão & Tavares, 1987). Então julgo que 
não pode haver projectos educativos de qualidade se não houverem 
processos supervisivos. Os PEs devem ser elaborados de acordo 
com o contexto escolar existente (realidades de cada escola), este 
deve ser elaborado e discutido por todos os docentes que desta 
fazem parte, participando o mais activamente possível, de modo a 
lutar pelo bem estar de toda a comunidade envolvente e, deve ter 
em vista a igualdade de oportunidades de todo e qualquer cidadão. 
Um escola para todos e, não esqueçamos que “a qualidade da 
escola somos nós” (Sá-Chaves, 1997, revista ESEVC, 2º volume) 

–  

C1-8 
Glória 
Paiva 

1a −−−− conhec. conceito actual de supervisão (conhec 
científico): auto-formação / auto-análise / auto-
supervisão � auto-avaliação enriquecimento 
profissional 

−−−− conhec. sobre avaliação � reacção ao novo 
instrumento de avaliação � evolução do 
conhecimento 

−−−− comp. análise crítica – interpretação de 
contextos � mudança da escola  

−−−− comp. reflexão crítica � problematização / 
questionamento �  

−−−− comp. reconstrução de saberes � reflexão para 
acção � respostas a problemas reais e nossos 

Um factor/motor de mudança (que não foi imposta mas consciente, 
fruto da análise de princípios, actos e consequências) 
Foi uma mudança onde a vontade de evoluir, de acertar, “falou 
mais alto”. 
Mudou a forma de encarar a escola,  
palco de muitos papeis e actores, 
lugar que se deseja de encontro, partilha e de co-responsabilização. 
No início ... era “o nunca visto” 
Lentamente, entendemos o verdadeiro sentido. 
Compreendemos como, através do portfolio, nos podemos analisar, 
sem constrangimentos 
nos podemos enriquecer 
como tomamos parte activa na nossa própria avaliação  
como nos tornamos elementos charneira na nossa formação 
ao procurarmos respostas para os problemas reais vividos, 
segurança dos nossos desempenhos 

 1b −−−− comp. reflexão crítica � auto-descoberta 
−−−− comp. reconstrução de saberes, quebrar rotinas 
� enriquecimento pessoal  

−−−− comp. investigativa 
−−−− atitudes (humildade + vontade) � limitações e 

capacidades 

 
Colhemos duas lições: 
a da humildade que nos confrontou com as nossas limitações e 
desafiou a rendibilizar capacidades. 
Constituiu um enriquecimento contínuo e justificado 

 2 −−−− comp. investigativa � conhec. mais profundos 
+  “construtos” 

−−−− comp. reconstrução saberes 
−−−− comp. análise crítica – problematização de 

tomadas de decisão + investigação 
−−−− [conhec. sobre investigação] 

Se a avaliação das cadeiras fosse, unicamente, através do portfolio, 
colocaríamos algumas interrogações.  
Porém, como existe o complemento da informação oral,  
a troca de ideias, aceitamos sem problemas este tipo de avaliação. 
O leque diversificado de pesquisas e estudo a que remete, 
asseguram uma maior profundidade de conhecimentos, 
Uma maior consistência dos “construtos” que nos servem de base. 

 
 
 
 
 
 
 
– desenvolvimento profissional 
– alargamento conhecimento 

profissional 
– motor de mudança 
– auto-análise 
– empenhamento 
– auto-avaliação 
– auto-formação 
– auto-estima � segurança na acção 
– capacidade reflexão 
– justificação do enriquecimento 

consciencializado 
– consciencialização sobre si e 

sobre as suas actuações 
– promove investigação � 

conhecimentos mais profundos 
– subjectividade da avaliação que 

pode ser minorada se forem 
considerados outros aspectos 
(intervenção nas sessões) 
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 3 −−−− comp. reflexão – integração teoria prática 
−−−− comp. reflexão crítica: auto-questionamento; 

reflexão sobre a acção; indagação sobre PP 
−−−− comp. reconstrução saberes � reflexão para 

acção 

A maior dificuldade sentida esteve relacionada com a exiguidade 
de tempo. 
Queríamos modificações significativas, dando conta de um 
processo onde o questionamento e o repensar conduzissem a uma 
reestruturação nas nossas acções, a uma reavaliação, a uma 
maturação, correctamente alicerçadas. 

– tempo 
– novidade � insegurança inicial 
� vantagens 

 4 −−−− comp. intervenção:  

−−−− auto- e hetero-supervisão - sala de aula;  

−−−− colegas -  trabalho em conjunto 

−−−− estágios 

−−−− gestão administração escolar, curricular, projectos 

−−−− área pedagógica 

−−−− EE e pais / comunidade/ interesses culturais e 
económicos 

No contexto escolar, a intervenção supervisiva pode ser exercida a 
vários níveis: a nível de salas de aula, onde o docente supervisiona 
e se auto-supervisiona; a nível do grupo dos professores com quem 
planifica e estrutura a acção; a nível dos estágios; a nível da 
orgânica geral da escola (gestão e administração, desenvolvimento 
curricular, construção, execução e avaliação de projectos); a nível 
da área pedagógica; a nível dos contactos com pais/ encarregados 
de educação, comunidade, interesses culturais e económicos. 

–  

 5 – comp. intervenção –  
– escola – PEs  
– criação climas relacionais favoráveis à colaboração 

e partilha 
– conhec. conceito actual de supervisão (conhec 

científico) 
 

Relacionado a Supervisão com a qualidade dos PEs, entendemos 
que a mesma pode ser o garante da coerência, da exequibilidade, da 
qualidade e da eficácia de qq projecto a desenvolver numa escola. 
A ela compete zelar pela ligação com o contexto, com as linhas de 
força dos projectos, expectativas, com a ligação a 
estratégias/planos de acção. 
A supervisão constitui a única forma de estabelecer um elo entre 
todos os intervenientes, um olhar atento sobre o assumir colectivo 
de responsabilidades, um incentivo ao desenvolvimento de relações 
interpessoais enriquecedoras, um gerir equilibrado de conflitos e 
interesses, uma valorização e procura de consensos. 

–  

C1-9 1 a  NR [Obriga a um conhecimento melhor dos temas] ↓↓↓↓ –  
anónimo 1b −−−− comp. reflexão crítica – auto-descoberta (?) Obriga a opiniões pessoais –  

 2 −−−− comp. análise crítica (?) Permitiria um conhecimento mais aprofundado e mais crítico dos 
temas da disciplina. 

–  

 3  Dificuldade em tirar apontamentos. – técnica registo apontamentos 
 4 −−−− comp. intervenção – formação professores (?) Introduzir o conceito de professor reflexivo. –  
 5 – comp. intervenção: clima favorável ao diálogo 

e partilha 
– conhec. conceito actual supervisão (conhec 

científico) 

Pode melhorar a qualidade dos projectos, uma vez que o supervisor 
pode orientar os supervisandos de forma a que o diálogo produza 
efeitos. 

–  
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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 

C2-1 1 a −−−− comp. reflexão  

−−−− comp. reflexão crítica  

−−−− comp. análise crítica 

−−−− comp. intervenção relacional 

−−−− Este foi o meu primeiro portfolio. Como tudo na vida há 
benefícios / vantagens, mas numa outra situação também traz 
desvantagens. 

−−−− Na perspectiva profissional obrigou-me a ver melhor os 
problemas diários e a sua resolução. 

−−−− Uma maior capacidade para ouvir e aceitar ser o que esperava 
da nossa capacidade para supervisionar o problema ao mais 
complexo. 

−−−− Capacidade de análise e reflexão 
−−−− Auto-conhecimento 
−−−− Inter-relacionamento  com 

outros professores 

 1b −−−− conhec. contextos 

−−−− conhec estratégias de trabalho/ensino/ 
aprendizagem 

−−−− comp. análise crítica 

−−−− Numa perspectiva pessoal não me parece de todo muito justa. 

−−−− O trabalho em grupo tem uma maior rentabilidade. Há mais 
diálogo, mais convívio; surgem, trocam-se e clarificam-se 
ideias. 

−−−− Se se tiver mais esforço numa perspectiva individual, parece-
me frustrada para a capacidade em grupo  [???]  

−−−− promove pouco trabalho de 
grupo 

−−−− não permite trocas de ideias! 
−−−− [discurso defensivo?] 

 2 −−−− conhec. sobre avaliação? −−−− Num complemento de formação não me parece que seja a 
solução mais justa. 

−−−− O trabalho na sala de aula poder-se-á fazer com o portfolio 
reflexivo e individual, mas nunca contando só como nota final. 

−−−− não adaptável ao contexto de 
Formação complementar? 

−−−− [subjectividade de avaliação?] 

 3 −−−− comp. reflexão crítica  

−−−− comp. reconstrução de saberes? 

−−−− No princípio foi o caos. 

−−−− No meio foi um dever. 

−−−− Na parte final, sinceramente, achei fantástico. 

−−−− evolução do processo  → 
vantagem no final 

 4 −−−− comp. intervenção em contextos diferentes   

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

−−−− A nível do Conselho Executivo no Agrupamento. 

−−−− Penso que este curso me trouxe muito mais conhecimentos e 
que no futuro muito melhor será o meu relacionamento 

−−−−  

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

−−−− comp. intervenção em contextos diferentes   
 

−−−− É de importância fundamental supervisionar todo o processo 
da GFC. 

−−−− A relação do prof/aluno nunca pode ser óptima se não houver 
conhecimento base do PEE para que o ensino tenha a 
qualidade e  importância nos moldes expressos na GFC. 

−−−− Conforme há disciplinas transversais, a supervisão seria uma 
espécie de elo nas várias áreas. E porque não interligá-la à pp 
comunidade educativa? 

−−−−  
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C2-2 1 a −−−− comp. reflexão crítica � sobre a prática + auto-
descoberta  

−−−− comp. reflexão crítica: reconstrução saberes + 
reflexão para a prática  

−−−− comp. intervenção diversos contextos 

−−−− conhec. sobre avaliação 

−−−− O portfolio reflexivo foi para mim uma coisa nova e por isso, 
não sei se foi realmente aquilo que se pedia. Contudo, a nível 
profissional abriu-me novos horizontes. 

−−−− Já tentei na minha sala de aula, embora com alunos do 2º ano, 
levá-los a reflectir, torná-los mais activos e participativos. 

−−−− Desenvolvimento profissional: 
novos horizontes sobre 
avaliação 

−−−− Experimentar novos 
instrumentos 

−−−− Insegurança inicial – carácter 
aberto da estrutura 

 1b −−−− comp. problematização da prática: auto-
descoberta 

−−−− comp. reconstrução de saberes – reflexão para 
acção 

−−−− A nível pessoal deu-me um “abanão” e tornei-me mais 
pensante e desinibida 

−−−− Auto-conhecimento 
−−−− Alteração de práticas 

 2 −−−−  −−−− Portfolio em quase todas as cadeiras do curso seria quase 
impossível, pois o tempo é escasso e as aulas pós-laboral são 
muito cansativas (quase) não conseguimos raciocinar 
convenientemente. 

 3 −−−−  −−−− As dificuldades sentidas na elaboração do meu portfolio 
reflexivo para a cadeira de Supervisão I foram a falta de 
tempo, e não saber o que se pretendia. 

 
 
−−−− Tempo 
 
−−−− Insegurança inicial 

 4 −−−− comp. intervenção: AA + aprendizagem 

−−−− comp. reconstrução saberes  

−−−− saberes experienciais + adquiridos � 
reconstruídos � melhoria qualidade de E/A  

−−−− No contexto escolar, estou sempre a intervir como supervisora, 
analisando, formulando, avaliando, construindo para que haja 
uma melhor interligação prof./aluno. 

−−−−  

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

−−−− comp. intervenção: reestruturação, ... planificação, 
avaliação + comp. intervenção  

−−−− Os projectos de supervisão na qualidade dos PEEs e na actual 
GFC têm suprema importância, pois a Supervisão tem de ser 
vista como um elo de ligação para assim haver maior sucesso 
no sistema educativo 

 

C2-3 1 a −−−− comp. reflexão crítica: auto-questionamento, 
indagação sobre prática 

−−−− Quando amadureci melhor o que era o portfolio reflexivo, o 
que aconteceu um pouco tardiamente; 

−−−− a nível profissional passei a reflectir melhor sobre o meu 
trabalho e as práticas pedagógicas 

−−−− desenv. capacidade de reflexão 
para a acção? 

−−−− Compreensão do processo de 
estruturação 

−−−−  
 1b −−−− comp. reflexão crítica: auto-descoberta 

−−−−  
−−−− Aconteceu uma coisa bastante idêntica à profissional, para 

além de me tornar mais desinibida. 
−−−− Auto-estima� capacidade de 

intervenção 
 2 −−−−  −−−− Por falta de tempo, acho que seria bastante exigente pois ser-

me-ia impossível dedicar-me tanto como o fiz  a uma 
disciplina. 

−−−− Tempo para investir 
−−−−  
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 3 −−−−  −−−− As minhas maiores dificuldades, foi ter compreendido tarde 
demais, o que me era pedido no portfolio o que me “roubou” 
demasiado tempo na elaboração do mesmo, pois já tinha 
perdido a linha de pensamento de algumas reflexões. 

−−−− Tempo � atrasou � “perdeu 
linha de pensamento” 

 4 −−−− comp. intervenção: AA, estágios; planificação, 
reestruturação...avaliação � benefícios para todos 

−−−− Na supervisão dos meus alunos e dos meus estagiários, 
avaliando, reformulando, apoiando e construindo, para que 
possa haver benefícios a nível de professores e alunos. 

 

 5 −−−− conhec. sobre contextos: PEE + GFC 

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

−−−− Uma melhor reflexão, para poder fazer uma interligação mais 
correcta entre os PÉS com a actual GFC. 

−−−− A Supervisão deve ser vista de forma positiva e de 
colaboração. 

 

C2-4 
 

MTAS 

1 a −−−− comp. reflexão sobre experiências anteriores 

−−−− comp. reflexão crítica: problematização da prática: 
sobre a acção � comp. reconstrução de saberes 

−−−−  

−−−− As vantagens que me trouxe na minha vida profissional foi 
repensar naquilo que fiz bem (continuar e fazer possível se for 
capaz). No que fiz mal, sim porque errei várias vezes, tentar 
não o repetir, isto porque  se já durmo com dificuldade, 
passaria a dormir pior. 

−−−− Tento, dentro do possível  errar o menos possível. 

−−−− Desenvolvimento profissional 
+ capacidade de reflexão � 
alteração da prática 

 1b −−−− Comp. reflexão experiências anteriores � auto-
descoberta 

−−−− A nível pessoal, tal como já o afirmei fez-me reflectir, o que 
por vezes, foi positivo e outras, negativo. 

−−−− Reflexão pode ser um processo 
positivo � desenvolvi/º 

−−−− doloroso de auto-descoberta 
����Quest Entrevistas? 

 2 −−−− comp. análise crítica � problematização das 
tomadas de decisão 

−−−− Encararia esta hipótese de ser avaliada através de um 
“portfolio reflexivo” em todas as cadeiras duma forma muito 
negativa, porque me absorveu muito do meu tempo, 
prejudicando a minha vida pessoal e profissional. 

−−−− Se fosse avaliada desta forma a todas as cadeiras, valia mais 
transformar-me em Super-mulher, e só assim eu conseguiria. 

−−−− Tempo � prejuízo vida familiar 

 3 −−−− Comp. análise crítica � problematização de 
tomadas de decisão 

−−−− Senti muitas dificuldades na elaboração do portfolio reflexivo. 

−−−− Não me conseguia motivar. 

−−−− Sentia-me completamente perdida e desorientada. 

−−−− Pensei mesmo em desistir da cadeira. Ora, enquanto formando 
inicial, sempre me considerei uma aluna média. Nesta etapa da 
minha vida considerava-me “burrinha”. 

−−−− Ora tudo isto me desmotivava, porque não era capaz de ... 

−−−− Falta de motivação 
−−−− Desespero � desistência 
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 4 −−−− Comp. intervenção  

−−−− em vários contextos (dentro e fora do contexto 
escolar) 

−−−− melhoria das práticas � felicidade dos 
intervenientes 

−−−− Posso e devo intervir como supervisora dentro e fora do 
contexto escolar para melhorar o que está menos bem e para 
que ajude a ser feliz todo o ser em formação e a mim também. 

−−−−  

 5 −−−− comp. reflexão para a acção � reconstrução de 
saberes � comp. intervenção criação de 
ambientes favoráveis � democracia? 

−−−− Tal como aprendi, sim eu aprendi algumas coisas, o papel de 
supervisora deverá ser para ajudar, orientar e mudar o que está 
menos bem e nunca ter a postura dum supervisor “magister 
dixit”. 

−−−−  

C2-5 1 a −−−− comp. reflexão � indagação sobre a prática −−−− A nível pessoal? houve um grande enriquecimento do “Eu” e 
um “pensar” e “repensar” de todos os actos como profissional  

−−−− Desenvolvimento pessoal e prof. 

LF 1b −−−− Comp. reflexão � auto-descoberta 

−−−− Comp. problematização da prática � reconstrução 
de saberes.? 

−−−− O “portfolio reflexivo” a nível pessoal reflectiu-se numa 
descoberta de factos, que eu como conhecedora e estando 
alerta conseguirei trabalhar com mais afinco, tirando partido 
das oportunidades. 

−−−− Auto-descoberta � 
desenvolvimento prof. 

 2 −−−− Comp. análise crítica � problematização das 
tomadas de decisão. 

−−−− Atitudes � ansiedade 

−−−− A hipótese de ser avaliada através de um “portfolio reflexivo” 
em todas (ou quase todas as cadeiras do curso) não gostaria, 
dado que este tipo de avaliação criou-me bastante ansiedade.  

−−−− Ansiedade � rejeição do 
instrumento. 

 3 −−−− Conhec. sobre avaliação 
−−−− Conhec. sobre si pp 
−−−− Comp. reflexão�integração teoria prática 
 

−−−− De início, foi difícil, embora desde o primeiro instante 
entendesse o que se pretendia. 

−−−− É necessário haver ambiente e um envolvimento pessoal muito 
grande. 

−−−− Deverá existir uma ligação entre o “eu pessoal” e o “eu 
profissional” para o aparecimento de algum trabalho. 

−−−− Dificuldade inicial 
−−−− Criação de ambiente para 

envolvimento pessoal 
−−−− Ligação estreita entre o dois 

“eus”. 

 4 −−−− Comp. intervenção � coordenação conselho de 
docentes 

−−−− No meu contexto escolar, julgo que poderia intervir como 
supervisora a nível de Coordenação do Conselho de Docentes. 

−−−−  

 5 −−−− comp. intervenção: planificação, etc. PEEs + GFC −−−− A supervisão feita de uma forma estruturada e orientada terá 
com toda a certeza reflexos positivos na elaboração dos PEEs e 
na GFC. 

−−−−  

C2-6 1 a −−−− comp. reflexão experiências anteriores 

−−−− comp. problematização da prática � auto-
questionamento + auto-descoberta 

−−−− O portfolio serviu para eu fazer uma análise mais aprofundada 
das minhas práticas pedagógicas, da minha actuação 
profissional, das minhas vivências..., enfim, fazer uma 
introspecção mais consciente de toda a minha vida 
profissional.  

−−−− Auto-conhecimento � 
capacidade de intervenção no 
contexto de aulas? 

 1b −−−− Comp. reflexão sobre experiências anteriores  −−−− Exigiu de mim um grande esforço, um trabalho exaustivo e 
diário, obrigando-me a despender de muitas horas de reflexão e 
trabalho. 

−−−− Tempo e esforço 
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 2 −−−− Comp. análise crítica � problematização de 
tomadas de decisão? 

−−−− Conhec. sobre programa de formação � ?? 
−−−− Atitude rejeição 

−−−− Encararia muito mal 

−−−− Por falte de tempo e de disponibilidade, uma vez que um 
“portfolio reflexivo” exige, como já disse, muita entrega e um 
trabalho sistemático, o que se reflecte na vida profissional e 
familiar. 

−−−− Rejeição 
−−−− Tempo, empenhamento e 

disponibilidade � prejuízo 
pessoal 

−−−− Necessidade de trabalho 
 3 −−−− Comp. análise crítica? −−−− 1º, no início senti-me completamente às escuras, pois esta 

prática de avaliação foi uma situação nova para mim. 

−−−− 2º senti falta de tempo para a elaboração do “portfolio 
reflexivo” 

−−−− tempo 
−−−− novidade� sentiu-se perdida 

 4 −−−− comp. intervenção em vários contextos: sala de 
aula e de auto-supervisão 

−−−− conhec. conceito actual e alargado de 
supervisão (conhec científico) 

−−−− A todos os níveis. 

−−−− A visão de Supervisão é muito lata. 

−−−− O professor tem de ser sempre um supervisor quer na sua sala 
de aula, quer fora dela. 

−−−− Ele é um supervisor de si mesmo, sendo também dos outros. 

−−−−  

 5 −−−− comp. intervenção nos projectos e na GFC −−−− O processo de supervisão deve estar sempre presente quer na 
concepção dos PÉS quer na GFC para assim se poder edificar, 
construir e reconstruir um trabalho bem produtivo e que leva a 
um bom êxito. 

−−−− Logo a importância deste processo é fundamental.  

−−−−  

C2-7 1 a −−−− comp. reflexão sobre experiências anteriores 

−−−− comp. reflexão crítica � indagação sobre a 
prática 

−−−− comp. reconstrução de saberes 

−−−− comp. intervenção a nível pessoal )não 
conformismo) + com os outros � melhor 
conhecimento � sucesso interrelacional? 

−−−− Ajudou-me  

−−−− a melhorar a prática pedagógica. 

−−−− a conhecer melhor os outros e a interagir com eles 

−−−− a descobrir certas falhas e a maneira de conseguir resolve-las 

−−−− a não me conformar com as coisas e a sentir-me sempre em 
perfeito inacabamento de maneira a ultrapassar dificuldades 
a nível profissional. 

−−−− Desenvolvimento profissional e 
pessoal � alteração prática e 
inter-relações  

−−−− Auto-conhecimento 
−−−− Uma atitude pró-activa em 

termos de acção 

 1b −−−− Comp. reflexão crítica: auto-conhecimento;  

−−−− Comp. intervenção �criação de climas favoráveis 
à partilha 

−−−− Fiquei a conhecer-me melhor: a satisfação de saber que sou 
capaz de realizar tarefas que até então pensava ser incapaz 

−−−− Fiquei mais tolerante comigo e com os outros 

−−−− Ajudou-me a saber partilhar e mesmo a aprender a aprender 

−−−− Auto-estima + felicidade de se 
saber capaz de ir mais longe 

−−−− Capacid. partilha +  
−−−− Desenvolvimento profissional 

 2 −−−− Atitude de rejeição 

−−−− Comp. análise crítica � problematização de 
tomadas de decisão 

−−−− Encararia bastante mal. 

−−−− não teria humanamente, nem temporalmente capacidade de o 
fazer para todas as disciplinas 

−−−− tempo 
−−−− excesso de trabalho 
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 3 −−−−  comp. análise crítica �  

−−−− valores: família e 

−−−− atitude perante os AA � não os defraudar? 

−−−−  

−−−− precisei de muito tempo 

−−−− prescindi de uma vida familiar normal 

−−−− defraldei [sic!] os meus alunos, a nível de afectos, de material 
didáctico, ... 

−−−− tempo 
−−−− prejuízo da família 

 4 −−−− comp. intervenção: sala de aula, AA, escola e 
agrupamento 

−−−− Só e mesmo a nível de sala de aula e com os meus alunos, em 
interacção com a escola ou agrupamento. 

−−−−  

 5 −−−− conhec conceito alargado de supervisão � prof = 
supervisor da PP, dos AA �  

−−−− conhec currículo 

−−−− comp reflexão – integração teoria prática  

−−−− O supervisor tal como qualquer professor deverá dar o seu 
melhor em benefício dos alunos 

−−−− ajudando-os a ultrapassar dificuldades, elaborando um 
currículo adequado e segundo o ritmo de cada um. 

−−−−  

C2-8 1 a −−−− comp reflexão crítica – reflexão sobre acção −−−− Tornou-me um professor mais reflexivo das minhas práticas −−−− Capacidade reflexão sobre acção 
FB 1b −−−− Auto-descoberta  −−−− As evidências das aprendizagens são um facto −−−− Auto-conhecimento 

 2 −−−− Conhec sobre avaliação (estratégias) −−−− Seria possível logo que definidas as regras para a sua 
elaboração 

−−−− aceitação 

 3 −−−− comp. reflexão crítica � reflexão sobre a acção −−−− Não consegui compreender o modelo da sua elaboração, 
desenvolvendo apenas um trabalho de evidências de 
aprendizagem. 

−−−− ?? 

 4 −−−− comp intervenção: PCE + PCT; agrupamento 

−−−− comp reflexão: integração teoria prática 

−−−− Ao nível da elaboração dos currículos de turma e de escola, do 
funcionamento do agrupamento e da sua autonomia 

−−−−  

 5 −−−− conhec conceito actual de supervisão (conhec 
científico) – órgãos de gestão escola + ligação à 
comunidade +  

−−−− comp reflexão: integração teoria (curricular) + 
prática (desenvolvimento dos projectos) 

−−−− O supervisor deverá ser um facilitador do desempenho dos 
órgãos de gestão da escola bem como da sua ligação com a 
comunidade, dando especial atenção aos desenvolvimento 
curricular. 

−−−− Capacidade de actuação em 
vários contextos 

C2-9 1 a −−−− Comp reflexão, de reflexão crítica e de 
reconstrução de saberes 

−−−− Ajudou-me a reflectir sobre as minhas práticas e a melhorá-las. 

−−−− Obrigou-me a ver algumas delas sob diferentes perspectivas 

−−−− Desenvolvimento profissional 
−−−− Reflexão sobre a acção 

AMG 1b −−−− Comp reflexão: auto-conhecimento 

−−−− Conhec sobre estratégias de aprendizagem 
(?escrita? � estruturação das práticas) 

−−−− foi uma forma de enriquecimento pessoal. 

−−−− reconheço que me ajudou e obrigou a aprender 

−−−− desenvolvimento profissional 
−−−− estruturação das aprendizagens 
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 2 −−−− comp análise crítica: problematização de tomadas 
de decisão 

−−−− Encararia mal essa hipótese, o portfolio requer muita 
disponibilidade e tempo para ser elaborado de forma coerente, 
não podemos esquecer que para além de alunos também somos 
professores o que obrigatoriamente nos ocupa muito tempo e 
nos obriga a ser responsáveis. 

−−−− Eu não conseguiria fazer um portfolio a todas (ou quase) as 
disciplinas. Parece-me 

−−−− Tempo 
−−−−  

 3 −−−− consciência da dificuldade da execução � 
sacrifício 

−−−− comp análise crítica? 

−−−− Acima de tudo falte de tempo para pesquisar e para me sentar a 
fazê-lo. 

−−−− Não quero com isto dizer que não achei proveitosa a 
elaboração do mesmo. Contudo, confesso que o fiz com algum 
sacrifício. 

−−−− Tempo 
−−−− Necessidade de investigação 

 4 −−−− Comp intervenção: auto-supervisão; AA; profs; 
escola 

−−−− Comp reflexão crítica – problematização da 
prática 

−−−− Em primeiro lugar ser supervisora de mim pp e dos meus 
alunos 

−−−− Como supervisor devo contribuir para elaborar, reformular, 
avaliar, levar a “bom porto” tudo o que possa trazer benefícios 
para os alunos, professores e escola em geral 

−−−−  

 5 −−−− conhec conceito actual de supervisão (conhec 
científico) (Sup II, Sergiovanni e Starratt, 2002) 

−−−− comp intervenção: colaboração 

−−−− Os processos de supervisão são essenciais para que todo e qq 
projecto tenha sucesso. Obviamente que a supervisão vista no 
sentido de “colaboração” para obter os melhores resultados. 

−−−−  

C2-10 
H Can 

1 a −−−− conhec pedagógico de conteúdo 

−−−− comp intervenção sala de aula 
−−−− Apesar de ser um profissional que no dia a dia faz as suas 

planificações das actividades a desenvolver e por conseguinte a 
avaliação das mesmas, penso que o portfolio veio reforçar uma 
metodologia de trabalho que produzirá imensas vantagens 

−−−− Desenvolvimento prof 
−−−− Estruturação das práticas 

 1b −−−− Comp reflexão sobre experiências anteriores 

−−−− Comp reflexão para a acção – reconstrução de 
saberes � reflexão para a acção 

−−−− Comp intervenção na colaboração e partilha + 
investigação 

−−−− A nível pessoal tive a oportunidade de passar ao papel a minha 
reflexão sobre várias passagens da “vida havida” e a 
possibilidade de repensar a minha actuação em determinadas 
situações 

−−−− Enriqueci o meu “eu” principalmente pela partilha nas 
discussões e com a leitura de algumas obras. 

−−−− Auto-conhecimento  � repensar 
a acção 

−−−− Necessidade investigação 
−−−− Partilha � colaboração � 

desenvolvimento profissional 

 2 −−−− Comp de análise crítica: problematização das 
tomadas de decisão  

−−−− Comp intervenção � partilha, discussão e 
investigação 

−−−− Conhec sobre avaliação 

−−−− Penso que seria bastante complicado, atendendo ao grau de 
exigência deste trabalho e à pouca disponibilidade de tempo 
para um maior aprofundamento dos conhecimentos que 
naturalmente valorizariam as reflexões. 

−−−− Sem estas contrariedades teríamos o reverso da medalha  

−−−− Tempo 
−−−− Aprofundamento de 

conhecimentos � capacidade de 
reflexão 

−−−− Necessidade de investigação 
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 3 −−−− Comp reflexão crítica: reflexão sobre a prática 

−−−−  
−−−− Senti bastantes dificuldades, pois no início não conseguia 

discernir os ditos níveis exigidos para a elaboração do mesmo. 

−−−− Por vezes os docs eram de difícil interpretação e por 
conseguinte complicada a sua dissecação 

−−−− Processo de escrita: níveis de 
reflexão 

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

−−−− Comp intervenção conselho de docentes; climas 
favoráveis à partilha e colaboração entre os 
actores na escola 

−−−− Como toda a pessoa, penso que no Contexto da Comunidade 
Escolar, a troca de saberes é salutar 

−−−− Entretanto, e presentemente, com a entrada da minha escola 
em agrupamento, acho que poderei intervir na orientação das 
reuniões de Conselho de Docentes 

−−−− Reestruturação de práticas a 
nível exo 

−−−− Autoconfiança� intervenção a 
nível contextos de actuação  

 5 −−−− Comp de intervenção supervisiva � atitudes 
humanísticas de actuação � AA adaptação do 
currículo aos alunos concretos 

−−−− Comp reflexão sobre e para a acção 

−−−− Comp integração teoria prática 

−−−− Conhec sobre currículo  

−−−− Durante todo o ano debateu-se o perfil de um supervisor. 

−−−− Nesta fase de instabilidade, mais que nunca há necessidade do 
supervisor “levar a peito” todas as suas potencialidades 
(sensatez, inteligência, simpatia, perseverança, imaginação) de 
modo a “adaptar/conduzir” às capacidades dos educandos às 
exigências do programa que a maioria das vezes terá de ser 
alternativo ou adequado. 

−−−−  

C2-11 1 a −−−− comp reflexão sobre a acção – problematização da 
prática 

−−−− comp reflexão para a acção – reconstrução de 
saberes 

−−−− Em termos profissionais penso que me trouxe vantagens na 
medida em que passei a reflectir, ou melhor, a dedicar mais 
tempo à reflexão sobre as minhas PP;  

−−−− a tentar modificá-las no sentido positivo o que me conduziu a 
assumir novas posturas e condutas como docente. 

−−−− Práticas de reflexão 
−−−− Desenvolvimento profissional 
−−−− Reestruturação de práticas 

sobre as quais se reflectiu 

 1b −−−− Comp reflexão: integração teoria prática 

−−−− Comp reflexão crítica: auto-descoberta 

−−−−  

−−−− A nível pessoal penso que cresci.  

−−−− Não aquilo que gostava mas, como dizia o meu pai “o peso do 
cachimbo é que faz a boca torta!”  

−−−− Ora, com o tempo lá chegarei! E recordo uma metáfora que 
utilizei no meu portfolio: conseguirei atravessar e chegar à 
outra margem sã e salva se continuar a pautar este crescimento 
pessoal pela filosofia de Dewey, não descurando no entanto as 
características de Lee Shulman. 

−−−− Desenvolvimento profissional 
−−−− Auto-conhecimento  
 
 
Metáfora do rio para se referir 
ao portfolio reflexivo 

 2 −−−− Atitude de rejeição, mas justificada −−−− Confesso que não veria com bons olhos ser avaliada através da 
“implementação deste novo modelo” em todas (ou quase 
todas) as disciplinas do curso na medida em que isso exige 
muito tempo (o que não disponho) e disposição (em termos de 
saúde) a qual me tem sido madrasta. 

−−−− Tempo 
−−−− Problemas pessoais 
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 3 −−−−  Atitude de insegurança 

−−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento/ 
descoberta 

−−−− Senti inúmeras dificuldades:  

−−−− 1.º - medo da inovação (temos sempre a tendência para pôr 
entrave a tudo o que é diferente) 

−−−− 2.º - insegurança (não estava inicialmente devidamente 
elucidada) 

−−−− 3.º - limitação em sintetizar ideias, conceitos e conteúdos. 

−−−− 4.º luta incessante contra o factor tempo que culminou com a 
sensação de frustração de uma batalha que quis vencer e que, 
por razões que me transcenderam, me impediram. 

−−−− Tempo 
−−−− Medo de inovar 

 4 −−−−  Comp intervenção vários contextos (todos) −−−− Em todos os níveis: pedagógico, incluindo estagiários; pessoal; 
interpessoal; burocrático e de direcção. 

−−−−  

 5 −−−− comp intervenção: PEEs e GFC  

−−−− comp reflexão: integração teoria prática 
−−−− conhec conceito actual de supervisão (conhec 

científico) 

−−−− Tenho algumas expectativas. Julgo que com a actual Gestão 
Flexível do Currículo os Projectos Educativos de Escola numa 
perspectiva de Supervisão serão mais adequados aos contextos 
em que as escolas estão inseridas. 

−−−−  

C2-12 1 a −−−− comp reflexão crítica: indagação sobre a prática 

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

−−−− comp intervenção + conhec interrelacional   

−−−− Uma forma diferente de encarar os problemas e as dificuldades 
e a nível de relacionamento com alunos e colegas 

−−−− Desenvolvimento pessoal e prof 
−−−− Capacid de acção e de 

relacionamento (AA, colegas) 
Herm 

Canelas 
1b −−−− Comp intervenção (AA + colegas)  

−−−− Comp reflexão crítica – auto-conhecimento 
 

−−−− Penso que me conheci e conheço melhor e a compreender as 
dificuldades dos outros 

−−−− Auto-conhecimento 
−−−− Compreensão de contextos 

 2 −−−− angústia 

−−−− Conhec sobre avaliação? 

−−−− Comp reflexão crítica - auto-descoberta  

−−−− Encararia esta hipótese com alguma angústia em virtude do 
pouco tempo disponível para me dedicar a um trabalho que 
deve ser o mais rigoroso e honesto possível, além de não sentir 
“engenho e arte” para a escrita. 

−−−− Tempo 
−−−− Estrutura e desenvolvimento da 

elaboração 

 3 −−−− Comp reflexão � auto-conhecimento −−−− Essencialmente falta de tempo e alguma falta de jeito para 
colocar em escrita o que muitas vezes penso e sinto. 

−−−− Tempo 
−−−− Auto-conhecimento (?) 

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

−−−− Comp intervenção: escola e agrupamento 

−−−− Talvez a nível de gestão de um agrupamento ou 
estabelecimento de ensino. 

−−−−  
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 5 −−−− conhec currículo 

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

−−−− Conhec inter-relações  

−−−− Comp intervenção: PP, planeamento de acção, 
GFC; criação de climas favoráveis a partilha e 
colaboração � satisfação profissional dos profs 

−−−− Comp reflexão: reconstrução de saberes – reflexão 
para a acção 

−−−− Comp reflexão: integração teoria prática 
 

−−−− Atribuo grande importância na medida em que os processos de 
supervisão podem criar um bom e facilitador clima de trabalho 
entre a comunidade escolar. 

−−−− A nível de agrupamento de escolas, os mesmos podem facilitar 
a execução e coordenação de várias áreas disciplinares e não 
disciplinares, dando uma lógica de seguimento entre os vários 
níveis de ensino. 

−−−− Nesta nova Gestão Flexível do Currículo, o maior problema 
poderá estar na flexibilidade pretendida, na qual, um bom 
supervisor munido dos processos adequados, acabará por 
reduzir as angústias actuais da maior parte dos docentes. 

−−−−  

C2-13 1 a −−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos 

−−−− comp reflexão crítica: indagação sobre a prática, 
auto-questionamento  

 

−−−− Embora não tivesse aprofundado muito as minhas reflexões ao 
longo do portfolio, aprendi com ele a reflectir mais nas minhas 
práticas e nos motivos porque os alunos se comportam de 
determinada maneira. 

−−−− Desenvolvimento de práticas 
mais reflexivas 

−−−− Compreensão dos contextos e 
acções 

 1b −−−− Atitude de auto-confiança? −−−− A nível pessoal não me trouxe nenhumas vantagem, nem 
benefício em virtude de eu ter sempre reflectido em todas as 
minhas acções 

−−−−  

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

−−−− Não concordo, porque por vezes é bastante complicado fazer 
pausas e abdicar da nossa vida pessoal para, diariamente poder 
fazer uma reflexão sobre as aulas. 

−−−− tempo roubado à família 

 3 −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento −−−− A dificuldade maior prendeu-se com a sua elaboração, embora 
tivesse sido feito aula a aula, não me senti à vontade para tecer 
comentários e passar para o papel determinadas reflexões que 
fazia no momento. 

−−−− dificuldade em fazer 
comentários � peso da tradição 
formação professores? 

 4 −−−− comp intervenção: sala de aul, AA e suas 
aprendizagens 

−−−− Só na minha sala de aula e com os meus alunos, nas suas 
aprendizagens. 

−−−− há coerência entre o que afirmou 
acima 

 5 −−−− comp reflexão: integração teoria [aprendida] 
prática [esperada]  

−−−− comp intervenção só ao nível dos colegas � 
alteração das PP deles!! 

−−−− A supervisão tem bastante interesse na elaboração e na 
execução dos projectos tanto educativos, como curriculares, 
porque nos ensina (e podemos ensinar) os colegas a reflectir 
sobre as suas práticas e a alterá-las quando necessário. 

[[[[language of  the conduit? 
(Clandinin + Connelly??]]]] 

C2-14 1 a −−−− comp reconstrução saberes + comp intervenção 
(estágios)� Coordenadora 

−−−− comp reflexão: auto-decoberta �auto-
confiança 

−−−− comp intervenção (estágios – latus sensus) 

−−−− Inúmeras! A minha Prática Pedagógica modificou-se! 
Principalmente como: 

−−−− Delegada à Profissionalização em Serviço – na 2.ª feira, às 9h 
irei ter uma reunião com a Coordenadora, na Guarde. Vou 
muito mais segura, e muito mais confiante. 

−−−− reflexão � segurança na 
intervenção � auto-
conhecimento 
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MA/C? 
Cardoso 

??? 

1b −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento (?) � 
consciencialização enriquecimento pessoal 

– comp análise crítica: problematização das 
tomadas de decisão 

 
 

−−−− A nível pessoal não encontro nenhuma palavra no Dicionário 
da Língua Portuguesa, capaz de descrever o enorme 
enriquecimento a nível pessoal que me trouxe a realização 
deste Portfolio Reflexivo! 

−−−− Adorei faze-lo, pena que o tempo que dispomos não nos 
permita fazê-lo à medida daquilo que desejaríamos. 

−−−− tempo 
−−−− experiência gratificante � 

apesar de trabalhosa 

 2 −−−− conhec sobre avaliação (ou falta dele) 

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

−−−− � atitude de incoerência face ao Portfolio 
 
 

−−−− Como disse no meu portfolio, sou totalmente contra o portfolio 
reflexivo como forma de avaliação. Existiria sim, mas 
paralelamente com outro tipo de avaliação. 

−−−− Ou então, Portfolio sim, mas não reflexivo. Mesmo assim, 
seria impensável a todas as disciplinas! 

−−−−  

 3 −−−− comp reflexão sobre a prática/ experiência 
vivenciada ? 

−−−− Inicialmente MUITAS! 

−−−− Depois fui gradualmente, etapa a etapa, ultrapassando-as. 

−−−− dificuldade inicial 
−−−− com tempo – OK  

 4 −−−− comp intervenção: sala de aula, Conselhos de 
Turma, Pedagógicos; estágios e programas de 
formação 

−−−− Além da sala de aula, é claro! No Conselhos de Turma, nos 
Conselhos pedagógicos, sobretudo nas Acções de Formação e 
como Delegada à Profissionalização em Serviço. 

−−−−  

 5 −−−− comp intervenção sobre programa de formação – 
o que faltou trabalhar � expectativas para 
segundo ano (???) 

−−−− Nesta matéria, o ano passado não nos debruçámos muito sobre 
isto nesta cadeira. 

−−−− Neste âmbito, tenho grandes expectativas no 2º ano, na 
Supervisão II 

−−−− Não percebeu a  pergunta? � 
avaliação de Sup I (disciplina) 

C2-15 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores � 
melhoria qualidade de relacionamento colegas 

−−−− Permitiu-me analisar melhor a minha vida profissional e até 
melhorar o meu relacionamento com os colegas e alunos. 

−−−− melhor relacionamento com 
colegas 

 1b −−−− comp reflexão sobre a acção � auto-descoberta −−−− Senti-me satisfeita ao reviver e registar acontecimentos da 
minha vida profissional que estavam arquivados na minha 
mente e alguns até já esquecidos. 

−−−− recuperar memórias � auto-
conhecimento; prazer de reviver 
experiências 

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

−−−− O ser avaliado através de um “portfolio reflexivo” em todas as 
disciplinas torna-se quase impossível uma vez que, no meu 
entender, requer muito tempo disponível a seguir às aulas para 
registos e análise do que foi tratado em cada aula. 

−−−− tempo 
−−−− desenvolvimento de comp 

análise e reflexão 

 3 −−−− comp análise crítica. interpretação dos contextos 
(?) 

−−−− comp intervenção – investigação ou comp 
reflexão: integração teoria prática 

−−−− Inicialmente senti-me um pouco de dificuldade na elaboração 
do meu “portfolio reflexivo” na medida em não estava bem 
informada acerca do que era um “portfolio”. Gostaria de ter 
aprofundado melhor os temas, mas como o tempo é tão pouco, 
fiz o melhor que consegui. 

−−−− necessidade de aprofundar mais 
os temas � investigação? 

−−−− tempo 
−−−− conceito de portfolio 
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 4 −−−− comp intervenção em contexto escolar, criação de 
climas interrelacionais favoráveis  

−−−− conhec inter-relacional e sobre si pp? 

−−−− Uma vez que sou a coordenadora da escola, penso que aprendi 
um pouco como lidar com os colegas com diplomacia, sem 
“ferir” susceptibilidades.  

−−−−  

 5 −−−−  comp análise contextos e tomadas de decisão 

−−−− comp intervenção planificação�avaliação PEEs e 
GFC  

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

−−−− A Supervisão deu-me a possibilidade de poder analisar melhor 
os Projectos Educativos de Escola e a actual Gestão Flexível 
do Currículo. 

−−−−  

C2-16 1 a −−−− comp reflexão experiências de PP −−−− Facultou-me a possibilidade de mais e melhor estruturar a 
reflexão sobre a PP.. 

−−−− Permitiu-me uma introspecção mais ponderada. 

−−−− qualidade da reflexão 
−−−− auto-conhecimento 

MI 
Santos 

1b −−−−  comp análise crítica: interpretação dos contextos 
e investigação 

−−−− conhec sobre avaliação 

−−−− Exigiu-me um trabalho contínuo e empenhado, muita atenção 
nas aulas e leituras constantes (dos textos em comprimidos, 
xaropes e gotas...) 

−−−− Aí registe-se o mérito da docente da cadeira, que conseguiu 
que nos empenhássemos bastante pois caso contrário não se 
construiria um portfolio sequencial. 

−−−− necessidade de investigação 
−−−− trabalho árduo 
−−−− portfolio é sequencial 

 2 −−−− comp de análise crítica: problematização das 
tomadas de decisão �insegurança  

−−−− Iria ficar muito mais aflita do que fiquei no início do semestre 
anterior, quando me foi imposta a elaboração do portfolio na 
cadeira de Sup I 

−−−− imposição da estratégia de 
formação e avaliação 

 3 −−−− insegurança + ansiedade 

−−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos, 
problematização de tomadas de decisão 

−−−− comp reflexão crítica � auto-conhecimento 

−−−− conhec sobre avaliação? 

−−−− As dificuldades iniciais foram inúmeras, devido à minha 
insegurança, à ansiedade e ao não saber concretamente o que 
era exigido. 

−−−− Empenhei-me bastante, mas senti que o meu esforço foi mais 
do que compensado. 

−−−− Se me for permitido, não me importarei de nesta cadeira, 
repetir a experiência. 

−−−− aceitação do portfolio 
−−−− confere-lhe importância � não 

se importaria de repetir a 
experiência 

−−−− habituais dificuldades iniciais 

 4 −−−− comp intervenção em diversos contextos (ensino 
recorrente � trabalho final) � alteração de 
mentalidades (?) 

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

−−−− Supervisora, orientadora e conselheira nas vivências 
quotidianas pessoais e sociais dos “meus” ciganos e das 
“minhas” meninas sexagenárias que ainda consideram o padre 
e o professor como pessoas a quem se deve respeito. 

−−−−  

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

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

−−−− Os conhecimentos de Supervisão permitem uma estruturação e 
elaboração mais conseguida dos projectos educativos de escola 
e uma explicação mais concreta da Gestão Flexível do 
Currículo. 

−−−−  
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C2-17 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores 

−−−− comp reflexão crítica � auto-conhecimento 
através da indagação sobre a acção 

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

−−−− As vantagens foram ter-me levado a repensar muitas vezes a 
minha vida profissional actual e passada.  

−−−− Poder reconhecer alguns erros cometidos e procurar, deste 
modo, não os repetir. 

−−−− desenvolvimento profissional 
−−−− capacidade de reflexão � sobre 

a acção e para a acção 

 1b −−−− comp reflexão crítica – indagação sobre PP � 
auto-descoberta  

−−−− Foi um desabafar sobre toda a minha vida profissional actual e 
passada e um alertar para determinadas coisas que por vezes, 
estavam esquecidos ou não tão à superfície do meu consciente. 

−−−− auto-conhecimento 
−−−− desenvolvimento profissional 

para futuro 
 2 −−−− comp análise crítica: problematização tomadas de 

decisão  

−−−− conhec básico de avaliação - portfolio 

−−−− Encararia de uma forma muito negativa a hipótese de ser 
avaliada em todas as disciplinas do curso, pois tem de haver 
uma certa disponibilidade de tempo e trabalho sistemático que 
prejudicaria a minha vida profissional e familiar 

−−−− necessidade de trabalho 
sistemático 

−−−− tempo 

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

−−−− comp reflexão sobre experiências anteriores e 
integração teoria prática 

−−−− No princípio senti bastante dificuldade em começar a 
elaboração do meu portfolio, pois nunca tinha visto nenhum 
nem sabia em que moldes se fazia. 

−−−− Com o decorrer das aulas, fui-me apercebendo que, de certo 
modo, era reflectir sobre as minhas práticas, sobre as minhas 
vivências aplicando alguns conhecimentos como professor 
reflexivo.  

−−−− capacidade reflexão � 
desenvolvimento profissional � 
inter-relação teoria prática 

−−−− tempo 
−−−− diferentes conceitos de portfolio 
�carácter de novidade 

 4 −−−− comp intervenção a nível escola � melhoria de 
práticas 

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

−−−− Dentro do contexto escolar poderei intervir como supervisora 
de maneira a melhorar e a reformular tudo que lhe diga 
respeito. 

−−−−  

 5 −−−− comp intervenção (?) −−−− Num processo de supervisão poderemos melhorar muita coisa, 
sem termos um espírito de inspecção. 

−−−−  

C2-18 1 a −−−− comp reflexão: sobre experiências anteriores, de 
problematização � auto-descoberta � (auto-
confiança) �reconstrução de saberes e actuações 

−−−− comp análise crítica – problematização das suas 
pp. tomadas de decisão � desenvolvimento 
profissional (gostar de escrever)  

−−−− Ajudou-me a repensar na minha vida profissional: o meu 
passado, o presente e até futuras actuações (que por ter 
reflectido em algumas situações que correram bem ou menos 
bem, me ajudaram com o futuro).  

−−−− Senti que o que fiz bem, deverá ser repetido (melhor, se 
possível) e o que não fiz bem (alguns “atentados” até) 
deveriam/poderiam ser contornados de forma mais “doce”. 

−−−− ajudou-me a gostar de escrever, embora escreva exactamente 
como falo (daí a minha pontuação ...) 

−−−− capacidade de reflexão através 
da escrita 

−−−− auto-descoberta 
−−−− desenvolvimento profissional e 

pessoal 
−−−− interligação três momentos da 

prática (passado, presente e 
futuro) � desenvolvimento 
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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 

 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 

C2-20 1 a −−−− comp reflexão crítica: auto-questionamento � 
auto-conhecimento 

−−−− comp análise crítica → investigação 

−−−− comp reflexão: sobre experiências anteriores – 
referentes teóricos → aquisição de conhecimentos 
novos e  

−−−− reconstrução de saberes 

−−−− A nível profissional, o “portfolio reflexivo” veio, ou melhor, 
contribuiu para eu melhorar as minhas práticas pedagógicas. 

−−−− Adquiri conhecimentos a vários níveis. 

−−−− No início foi muito difícil, sentindo-me perdida num horizonte 
sem fim, mas tive de deitar mãos à obra, tentando “digerir” 
todos os documentos dados pela docente. 

−−−− Desenvolvimento profissional 

−−−− Aquisição de conhecimentos 

−−−− Alteração de práticas 

−−−− Tempo para investigação 

−−−− Carácter aberto e indefinido do 
portfolio reflexivo 

 1b −−−− comp reconstrução de saberes −−−− Enriqueci, adquirindo conhecimentos que serviram imenso 
para melhorar as minhas PP 

−−−− Desenvolvimento profissional 

−−−− Alteração de práticas 
 2 −−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos e 

investigação 
−−−− Era muito útil e enriquecedor, apesar do grau de exigência 

deste trabalho. 

−−−− Há necessidade de ocupar muito tempo na leitura de 
documentos. 

−−−− Desenvolvimento reflexão → 
enriquecimento profissional 

−−−− Investigação 

−−−− tempo 
 3 −−−− comp reflexão crítica –auto-conhecimento −−−− Senti muita dificuldade em discernir alguns documentos −−−− Auto-conhecimento 
 4 −−−− conhec conceito actual de supervisão (conhec 

científico) 

−−−− comp intervenção em vários contextos – criação 
de climas favoráveis à partilha de saberes 

−−−− Tem de haver um intercâmbio entre escola e comunidade 
educativa, trocando, desta forma, os saberes entre um lado e o 
outro. 

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

−−−− dimensão afectiva do conhec 

−−−− conhec pedagógico conteúdo + pedagógico 

−−−− Cada um de nós tem de dar o seu melhor, para que o aluno 
aprenda. Desta forma, temos de arranjar todas as estratégias, a 
nível cognitivo, afectivo para que os alunos obtenham melhor 
resultado possível. 

−−−−  

C2-21 1 a −−−− comp reflexão para a acção � reconstrução 
saberes e práticas 

−−−− comp reflexão sobre experiências anteriores e 
integração teoria prática 

−−−− Permitiu uma revisão global do campo de actuação 
profissional. 

−−−− Proporcionou-me a capacidade de regenerar processos que 
vislumbrem o desenvolvimento das competências de cada 
aluno como pessoa única. 

−−−− Reflexão sobre o passado → 
actuação no presente e futuro 

−−−− Reformulação de visão do aluno → 
aprendizagem centrado no A? 

Clarice 1b −−−− comp intervenção em vários contextos: criação de 
climas favoráveis de relacionamento (adultos e 
crianças) → comp reflexão: integração teoria 
prática 

−−−− comp reflexão sobre experiências anteriores  
integração teoria prática 

−−−− Conscientemente tive ocasião de aplicar os modelos de Surrey 
e Quaker. 

−−−− A reflexão valorizou o relacionamento humano quer com 
adultos ou crianças 

−−−− Deu-me prazer reviver o passado. 

−−−− Prazer em reviver o passado  

−−−− Capacidade de relacionamento 

−−−− Ver teoria aplicada à prática → 
desenvolvimento profissional? 

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

−−−− conhec básico de avaliação – portfolio – sua 
elaboração exige responsabilidade profissional 

−−−− Embora sentisse prazer em fazê-lo não sou muito adepta deste 
processo de avaliação porque exige muito tempo e 
disponibilidade e não poderia servir a “dois senhores” com 
responsabilidade profissional pela qual procuro colocar todo o 
empenho. 

−−−− Consciencialização da dificuldade 
da tarefa de elaboração portfolio 
reflexivo 

−−−− Carácter desocultador do portf 

−−−− Linguagem metafórica 

−−−− Tempo 
 3 −−−− insegurança 

−−−− Comp reflexão crítica sobre a acção → auto-
conhecimento 

−−−− No início não percebi o que me pediam; parecia-me um “bicho 
de sete cabeças” 

−−−− senti dificuldade na compreensão dos textos dados nas aulas 

−−−− na vertente da autocrítica derrapei por falta de reflexão prática. 

−−−− Linguagem metafórica 

−−−− Auto-conhecimento 

−−−− Carácter aberto do portfolio 
reflexivo 

 4 −−−− comp intervenção escola → valores 

−−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos 
 

−−−− Dá-me pena ver que os valores estão a ser descurados nas 
escolas 

−−−− Seria neste campo que gostaria de intervir, partilhando a minha 
bagagem pedagógica. 

−−−−  

 5 −−−− comp reflexão: integração teoria prática 

−−−− comp intervenção – agente de mudança → escola, 
GFC 

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

−−−− Abriu muitos horizontes e permitiu uma melhor cooperação 
como profissional que está atenta aos novos tempos de hoje. 

−−−− O desafio foi lançado e como agente de mudança que sou 
quero apanhar o comboio andante da vida, do currículo aberto 
e flexível 

−−−−  
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C2-22 1 a −−−− comp reflexão: integração teoria prática −−−− Ajudou-me a ordenar e a inter-relacionar conceitos e ideias, o 
que facilitou não só as reflexões parcelares que fui realizando, 
mas também a reflexão sobre o conjunto do trabalho 

−−−− Facilitador de reflexão e de 
integração teoria prática 

−−−− Carácter completo do portfolio 
reflexivo 

 1b −−−− comp reflexão e análise críticas: auto-
conhecimento e interpretação dos contextos 

−−−− Permitiu-me subir degrau a degrau, contribuindo para uma 
melhor compreensão de mim, dos outros, da escola e da vida. 

−−−− Desenvolvimento profissional 

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

−−−−  

−−−− Não estou de acordo, não só pelo tempo exigido para que os 
portfolios fossem verdadeiramente reflexivos, pelo que se 
criariam situações complicadas em termos profissionais e 
pessoais. 

−−−− Não se deve esquecer que a grande maioria dos professores 
que frequentam os “complementos” estão em actividades 
docentes, o que obriga à planificação e preparação das 
respectivas aulas. 

−−−− Tempo 

−−−− Contexto formação – profs são 
trabalhadores estudantes 

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

−−−− comp análise crítica: investigação 

−−−− ser a primeira vez 

−−−− não ter, no início, informação suficiente para a sua realização 

−−−− falta de tempo para aprofundar alguns dos temas apresentados 
e a consequente reflexão 

−−−− novidade 

−−−− tempo 

−−−− necessidade de investigação 

 4 −−−− comp intervenção: AA → melhoria dos seus 
comportamentos e atitudes  

−−−− comp intervenção em vários contextos: PP, 
colegas escola e de agrupamento, melhoria 
projectos de escola 

 

−−−− maior intervenção nas áreas didáctico-pedagógicas junto dos 
colegas de escola e agrupamento, podendo, possivelmente, 
contribuir humildemente para a melhoria dos projectos a 
desenvolver na escola. 

−−−− junto dos alunos, continuando a melhorar os meus 
comportamentos e atitudes. 

−−−−  

 5 −−−−  −−−− [falta-me uma folha!] −−−−  
C2-23 1 a −−−− comp reflexão crítica: auto-questionamento → 

problematização de práticas → reconstrução de 
saberes/actuações 

−−−− comp intervenção: criação progressiva de climas 
favoráveis à partilha de experiências 

−−−− comp reflexão: integração teoria prática 
−−−− conhec conceito actual de supervisão (conhec 

científico) 
 
 

−−−− Ajudou-me a parar... pensar... e reflectir na minha prática 
pedagógica. 

−−−− encontrei aspectos positivos, onde eu senti que afinal não 
andava tão “perdida” como eu às vezes julgava, perante as 
dificuldades que me surgiam... e que afinal não era só eu que 
as tinha... senti conforto... apesar do medo inicial e levou-me a 
certas “atitudes”, “comportamentos”... ser mais ponderada e ter 
mais cuidado em tudo o que se relacionava com a minha vida, 
mas acho que também soube partilhar e receber experiências. 

−−−− Capacidade de reflexão 

−−−− Auto-conhecimento 

−−−− Alteração de atitudes de 
intervenção e de comportamento 
pessoal 

−−−− Capacidade de partilha de 
experiências 
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ML 
Couto 

1b −−−− comp reflexão – necessidade de formação (?) 
escolhida por ela � porquê? 

−−−− comp reflexão crítica � auto-conhecimento: 
atitude individualista (?) 

−−−− comp reflexão sobre experiências anteriores – 
integração teoria prática 

 

−−−− Foi um trabalho que, afinal, até me deu um certo “gozo” 
porque o pude fazer sozinha, sem partilhar ideias, ser eu 
mesma... sem ter de confrontar ideias com os  outros... (grupo). 

−−−− escrevi sempre o que senti e o que nos momentos de reflexão 
me ocorria... tentando sempre ter presente a minha prática... 
durante 26 anos e também aquilo que “aprendia” em acções de 
formação que tinha frequentado principalmente aquelas que 
mais me tocaram e que eu não fui obrigada a participar... 

−−−− prazer de reflectir sobre 
experiências anteriores 

−−−− auto-conhecimento – prazer em 
poder fazer as coisas sozinha 

−−−−  

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

−−−− comp reflexão crítica – auto-descoberta 

−−−− Por um lado, seria mais cómodo para mim porque o poderia 
fazer quando pudesse e quisesse, por outro lado é um trabalho 
que requer mais disponibilidade de tempo. 

−−−− desocultação do seu carácter 
individualista � controlo do seu pp 

−−−− tempo 
 3 −−−− comp reflexão para reconstrução de práticas 

/saberes 

−−−− comp análise crítica: problematização das 
decisões 

−−−− Tive bastante receio no início, no meio e no fim... não sabia se 
seria, ou melhor, se estava a fazer o que a professora queria..., 
mas como referi no meu portfolio, tentei ser eu apenas eu no 
que me foi imposto fazer... 

−−−− No final, acho que o meu esforço e dedicação em fazer aquilo 
que nunca tinha feito, me serviu para não me esquecer de que, 
como em tudo na vida, devemos estar sempre “alerta”. 

−−−− característica do portfolio: 
desoculta o eu autêntico 

−−−− reflexão consciencializou para 
necessidade de estar alerta a tudo o 
que nos acontece 

−−−− carácter aberto da estruturação do 
portfolio 

 4 −−−− comp intervenção, mas a “seu modo” e de acordo 
com as suas opiniões – intervir apenas qd ela 
achar necessário 

−−−− conceito actual de supervisão (conhec científico), 
mas... 

−−−− Primeiro, supervisionar-me a mim mesma...dar exemplo..., 
depois ajudar quando for e no que for necessário e em 
situação... desde que eu tenha consciência que algo de melhor, 
ou que eu pense que assim o seja 

−−−− discurso oficial do CCF? � aquilo 
que eu “esperava” ouvir! 

 5 −−−− (falta de) comp reflexão sobre modo como se 
reconstroem saberes  

−−−− comp intervenção � monitorização dos projectos, 
[desde que seja no sentido de os melhorar] 

−−−− conhec (falta de) de estratégias de me construção 
de projectos 

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

−−−− Penso que podem ajudar na construção e exequibilidade dos 
mesmos, desde que se tenha presente como deve ser feita a 
supervisão e desde que haja coragem de mudar sempre que se 
verifique que não se vai no melhor caminho... 

−−−− O importante é estar atento, reflectir, agir o melhor que 
soubermos e pudermos e termos a coragem de sermos nós 
mesmos, de darmos o nosso contributo naquilo em que 
acreditamos que poderá vir a ser a escola ideal, com um maior 
ou menor projecto... com uma maior ou menor flexibilidade.  

−−−−  
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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 

C3-1 1 a −−−− comp reflexão crítica: integração teoria prática; 
sobre acção  observação 

−−−− comp reconstrução saberes e acções 

−−−− comp análise crítica: investigação 

−−−− comp intervenção 
−−−− conhec conceito actual supervisão (conhec 

científico) 

– Desenvolve a capacidade de observar, pensar e reflectir sobre a 
nossa acção. 

– Confronta com as dificuldades e estimula a superá-las 
– Fomenta a pesquisa e a partilha 
– Ajuda a estruturar e a interiorizar conhecimentos 
– Ajuda a reformular a nossa acção 

−−−− capacidade reflexão � auto-
supervisão + intervenção em vários 
contextos� comp intervenção 
(climas favoráveis à partilha; 
investigação 

−−−− auto-conhecimento: alteração de PP 

 1b −−−− comp reflexão crítica: auto-descoberta + 
autenticidade  

−−−− comp reflexão sobre experiências anteriores (sobre a 
acção)  

−−−− comp análise crítica: interpretação de contextos 

−−−− comp reconstrução saberes e práticas 

−−−− desocultação � catarse  

– Ajuda a revelar sentimentos e emoções. 
– Pode ter função catártica 
– Aprendemos a conhecermo-nos melhor e a organizarmo-nos 
– Desenvolve-nos 
– Faz-nos reviver o passado e a dar, por vezes, outro sentido às 

coisas e outra interpretação aos acontecimentos 

−−−− revelação do eu – autenticidade e 
globalidade: saberes, sentimentos � 
desenvolvimento pessoal e 
profissional 

−−−− função catártica  
−−−− problematizar decisões e saberes 

 2 −−−− conhec sobre avaliação – características dos 
portfolios como estratégia avaliação/ formação do 
ser global 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção � reconstrução de 
saberes e práticas 

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

−−−−  

– Não gostava. Penso que em relação aos tradicionais processos 
de avaliação é uma estratégia que dá uma visão mais completa 
na sua globalidade da pessoa que pensa, sente e age. 

– O formando tem a possibilidade de analisar criticamente o seu 
trabalho e reconstruí-lo, melhorando a sua qualidade. 

– Mas apesar de todos os aspectos positivos que tem é muito 
exigente dada a abrangência dos temas, absorvendo muito 
tempo, principalmente a quem tem dificuldade em estruturar o 
pensamento e não gosta de escrever. 

– Deixa as pessoas angustiadas 

−−−− reconhece muitas vantagens do 
portfolio em termos da pessoa global 
que o escreve, mas  

−−−− apresenta alguns dos seus 
constrangimentos: tempo, atitudes, 
sentimentos 

 3 −−−− conhec sobre concepções ensino/ aprendizagem  
−−−− conhec conceito actual supervisão (conhec 

científico) 
−−−− comp reflexão sobre experiências anteriores 

−−−− comp análise crítica: interpretação e 
problematização de contextos e tomadas decisão 

−−−− comp reflexão crítica: auto-descoberta 

−−−− comp intervenção: partilha e confronto com outros 

−−−− comp supervisão dialógica 

– Penso que na origem das dificuldades está a preparação 
académica que tive. Fomos mais habituados a ouvir e a 
memorizar para “despejar”, do que a intervir para desenvolver o 
pensamento e a reflexão no confronto com os outros. 

– A agravar esta lacuna está a novidade da tarefa proposta, o não 
saber para onde “afunilar” dentro da experiência, o não ter, 
algumas vezes, os textos para me “agarrar”  

– e ainda a falta de propensão para a escrita. 

−−−− consciência sobre processos de 
formação a que foi sujeita  

−−−− conhec sobre o que é ser-se 
reflexivo para a profissão – 
desenvolvimento global da pessoa 

−−−− novidade da tarefa 
−−−− dificuldade em escrever (formação 

recebida? - memorização)   
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 4 −−−− conhec conceito actual supervisão (conhec 
científico) 

−−−− conhec sobre teorias de ensino/aprendizagem e de 
desenvolvimento curricular 

−−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos � 
melhores actuações (ligação teoria prática de acordo 
com investigação recente) 

−−−− problematização de tomadas de decisão (leite e 
estatísticas superiores) 

−−−− comp intervenção do supervisor (que é): escola; 
recursos humanos e materiais, desenvolvimento 
curricular 

– Se continuar a desempenhar funções no mesmo contexto 
escolar torna-se prioritário fazer supervisão:  

– dos recursos humanos, rentabilizando-os 
– dos materiais para que não sejam propriedade exclusiva só de 

uma sala de aula 
– da distribuição do leite para que o saldo real corresponda ao 

estatístico 
– do currículo, adaptando-o às crianças com dificuldades de 

aprendizagem 

−−−−  

 5 −−−− comp reflexão e observação sobre contextos � 
concepção e acompanhamento de actividades / 
projectos escolares  

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

−−−− comp intervenção baseada no feedback dado por 
outros e nos registos que faz� supervisão dialógica 
e colaborativa � melhoria de contextos e da 
qualidade da educação 

– Os processos de supervisão são bastante importantes e 
pertinentes. A acção do supervisor deve estar presente na sua 
concepção e acompanhamento. 

– Assim, compete-lhe identificar as características da comunidade 
que vai servir, os problemas e necessidades reais da escola para, 
em colaboração com todos os intervenientes elaborar o PE e 
adequar o currículo àquele contexto. 

– No decurso do ano deve acompanhar a sua implementação, 
observando, questionando e orientando 

– Com base no feedback e nos registos que recolhe, avalia a sua 
exequibilidade para reformular e reajustar de modo que eles 
evoluam positivamente num processo reflectido com a 
cooperação de todos e possam cumprir a função e finalidade 
para que foram elaborados. 

−−−− comp supervisiva baseada  na 
reflexão colaborativa e registada 
individualmente (escrito) 

−−−− necessidade de partilha de pontos de 
vista � melhoria da pp supervisão 
(latus sensus) dos contextos 

C3-2 1 a −−−− comp reflexão: análise experiências anteriores � 
auto-conhecimento e integração teoria prática 

−−−− comp reflexão crítica: sobre a acção através da 
escrita 

−−−−  comp intervenção: PPs, planificação, execução e 
avaliação � melhoria aprendizagens dos AA 

−−−− conhec pedagógico conteúdo 

−−−− teorias sobre reflexão, ensino/ aprendizagem  

−−−−  

– A nível profissional, o “portfolio reflexivo” fez-me (re)pensar 
as minhas práticas do passado e do presente e terá, certamente, 
implicações positivas nas do futuro. 

– Isto deve-se sobretudo ao facto de me ter levado à 
conscientização da importância da sistematização dos registos 
como processo facilitador da reflexão sobre a acção  

– Esta reflexão produz mudanças no trinómio planificação/ 
execução /avaliação com o objectivo de melhorar as PPs e, 
consequentemente, as aprendizagens dos alunos 

−−−− escrita = processo facilitador da 
reflexão 

−−−− repensar experiências passadas � 
alterações futuras � 
desenvolvimento profissional 
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Susana 
Delmira 

1b −−−− comp reflexão crítica sobre si: auto-descoberta � 
alteração de actuações � desenvolvimento pessoal 

−−−− conhec sobre teoria de avaliação por portfolio 
reflexivo 

−−−− co 

−−−−  

– A nível pessoal, obrigou-me a uma “quase” organização 
“normalizada” 

– Para além do enriquecimento pessoal que adveio do 
enriquecimento profissional (devido à indissociabilidade do eu-
pessoa do eu-profissional) escrever (construir narrativas em que 
o “eu” está sempre implícito) teve frequentemente uma função 
catártica. 

−−−− indissolubilidade da pessoa � 
revelada na narrativa escrita � 
desenvolvimento pessoal e 
profissional  

−−−− função catártica da escrita  
−−−− auto-controlo diferente do habitual  

 2 −−−− comp reflexão – integração teoria prática sobre o 
processo de construção do portfolio 

−−−− conhec sobre concepção de aprendizagem: aprender 
a fazer, fazendo (Schön - learning by doing) 

−−−−  

– Apesar de sentir que fazer o “portfolio reflexivo” foi como 
aprender a andar de bicicleta (eu aprendi sozinha), penso que 
não seria adequada essa forma d ave avaliação a algumas 
cadeiras, cujos conteúdos são muito mais restritos. 

−−−− linguagem metafórica 
−−−− carácter pessoal e idiossincrático do 

portfolio � tal como andar de 
bicicleta – aprende-se sozinho 

−−−− demasiado pesado em todas as 
disciplinas 

 3 −−−−  – Dúvidas, dúvidas e mais dúvidas ... −−−− processo”indefinido” de elaboração 
do portfolio 

 4 −−−− comp reflexão crítica sobre acção 

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

−−−− comp intervenção em vários contextos: auto-
supervisão, turma (PCT), Conselho de Docentes 
(eficácia das decisões), planificação avaliação, 
acompanhamento; climas relacionais propícios ao 
diálogo e partilha. 

−−−− comp intervenção na comunidade educativa 

– Auto-supervisão 
– Supervisão do grupo-turma, a nível de: planificação/ execução 

/avaliação de actividades; de selecção de conteúdos; da escolha 
de metodologias e estratégias mais adequadas,... (supervisão de 
PPs); da construção do PCT.  

– Intervenção nas reuniões de Conselho de Docentes, com vista a 
melhorar a eficácia a nível decisório e avaliativo de todo o 
processo educativo 

– Nas relações interpessoais entre/com todos os elementos da 
comunidade educativa 

−−−−  

 5 −−−− comp intervenção nos PEEs e GFC – qualidade 
melhorada através de partilha e diálogo – supervisão 
colaborativa e permanente (ao longo do processo 
todo ≠ de investidas inspectivas) 

−−−− conhec sobre currículo  
−−−− (conhec científico) – conceito actual do conceito 

de supervisão  

−−−−  +? 

– Só processos de supervisão eficazes permitem a melhoria dos 
PEEs e da Gestão Flexível do Currículo, na medida em que 
permitem a livre partilha de opiniões e o desenvolvimento da 
solidariedade entre pares 

– A supervisão só é eficaz se estiver “presente” em todo o 
processo e for conducente a reajustamentos, sempre 
necessários. 

−−−−  
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C3-3 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores 

−−−− integração teoria prática ? 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção: sobre a acção e 
para a acção → reconstrução de saberes 

−−−− auto-conhecimento  
−−−− (conhec científico) → conceito actual de 

supervisão → auto-supervisão  

– Apesar das dificuldades iniciais pelo seu carácter de novidade e 
de algumas dúvidas que ainda se me vão deparando de quando 
em vez, reconheço que o “portfolio reflexivo” foi uma 
experiência formativa construtivista que me ajudou de algum 
modo a encontrar o equilíbrio na minha actuação educativa, 
como profissional teórico e prático, permitindo-me assim forjar 
e fortificar a minha formação pessoal e profissional, tomando 
consciência de muitos aspectos que tinham passado totalmente 
ao “mundo do esquecimento”. 

−−−− Carácter de novidade do portfolio 
reflexivo 

−−−− Experiência de formação 
construtivista → equilíbrio actuação 
educativa →  

−−−− desenvolvimento profissional 
−−−− ligação teoria prática 
−−−−  
−−−−  

César 1b −−−− comp reflexão: indissolubilidade  do profissional e 
da pessoa 

−−−− integração teoria prática 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção: auto-
questionamento  observação 

−−−− conhec relações interpessoais (Rogers, Dewey) 

– Como o ser professor engloba a dimensão pessoal antes da 
profissional, considero que este instrumento trouxe igualmente 
mais valias a esta dimensão, ao permitir conscientizar-me da 
importância da dimensão humana, como ser autêntico, genuíno, 
empático, solidário, na dimensão profissional, já que além de 
outras, estas duas dimensões complementam-se no professor 

−−−− Dimensão pessoal e profissional 
−−−− Importância da dimensão humana no 

desenvolvimento profissional 
−−−− Atitudes de relacionamento com os 

outros e si pp, profissionais 
educativos: autenticidade, 
genuinidade, empatia, solidariedade, 

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

−−−− conhec sobre avaliação – necessidade de 
apresentação/defesa de trabalhos em sede de aula  

−−−−  
−−−−  

– Era uma hipótese que não rejeitaria desde que por si só se 
bastasse como elemento formativo e avaliativo a par de outros 
trabalhos de grupo, feitos e apresentados de seguida na própria 
aula. 

– Agora, ter de fazer portfolio e depois trabalhinhos e trabalhões, 
acho que se torna muito violento para a nossa situação de 
trabalhadores estudantes com muitos anos em cima. 

– É só ver que esta cadeira deu-nos mais trabalho e preocupações 
do que todas as outras juntas. 

−−−− portfolio reflexivo = estratégia 
positiva de formação e de avaliação 

−−−− apresentação de trabalhos ao grande 
grupo 

−−−− Excesso de trabalho exigido pelo 
portfolio reflexivo a trabalhadores- 
estudantes 

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

−−−− Comp  reflexão crítica: auto-questionamento  

−−−−  

– As principais dificuldades prendem-se com o facto de estar 
sempre na dúvida se se está ou não a reflectir sobre o que é 
mais importante e se o nível atingido é ou não o pretendido, 
pois receio que não passe do nível descritivo ou técnico. 

– Houve algumas sessões em que a reflexão se tornou mais difícil 
pela complexidade dos conteúdos ou pela sua quantidade.  

−−−− Novidade  da estratégia→ níveis de 
reflexão 

−−−− Complexidade de conteúdos → 
dificuldade de reflexão 
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 4 −−−− comp intervenção: formação de professores; PP; 
Gestão Curricular; órgãos de gestão intermédia; 
relação escola/comunidade 

−−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos 

−−−− comp reflexão: integração teoria prática 

−−−− eventual conhec teorias relações humanas  
−−−− (conhec científico) – actual conceito de 

supervisão  

– Penso que poderei intervir praticamente a todos os níveis do 
processo educativo, como por exemplo:  

– na formação de professores; 
– na PP; 
– na gestão do currículo; 
– nos órgãos de gestão intermédia; 
– na relação escola/comunidade,... 

−−−−  

 5 −−−− comp reflexão crítica sobre acção (mais valias desta 
formação: sensibilidade/atenção ao um melhor 
conhecimento dos AA → reflexão para a acção 

−−−− comp reconstrução dos saberes → desenvolvimento 
profissional 

−−−− comp intervenção: gestão dos projectos /curricula; 
criação de climas favoráveis à partilha e à 
investigação  

−−−− conhec sobre relações humanas  
−−−− conhec conceito actual de supervisão (conhec 

científico) 
−−−− conhec básico de investigação sobre a acção → I-A 

−−−−  

– Acho que poderá ter uma importância muito grande pelo 
contributo que lhes pode dar, principalmente a nível da 
sensibilidade que esta formação dá aos seus participantes para 
aspectos como um maior e melhor conhecimento dos alunos 
para os quais nos preocupamos, trabalhando com mais 
qualidade, assim como do  

– conhecimento da dimensão pessoal e profissional do próprio 
professor, dando-lhe uma visão diferente de aspectos que a 
reflexão sobre a acção/ investigação / acção poderá vir a 
desocultar e que se tornarão numa mais valia para a construção 
desses projectos 

– Acho que a supervisão poderá dar um contributo importante à 
construção destes projectos através de uma nova visão do 
trabalho mais partilhado, solidário e facilitador da 
implementação de novos processos e estratégias que promovam 
o bem estar e o sucesso educativo dos nossos AA.  

−−−−  

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 

?? 
Correi
a 

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 
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 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 

 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 

−−−−  

C3-5 1 a −−−− comp reflexão crítica sobre acção: problematização 
da prática 

−−−− comp  reconstrução de saberes → reflexão para a 
acção 

−−−− conhec sobre avaliação  

– A nível profissional o “portfolio reflexivo” trouxe-me como 
vantagem a necessidade de reflectir  permanentemente o que 
faço, por que faço, como poderei fazer relativamente às práticas 
em que estou envolvida, através do registo escrito 

−−−− reflexão sobre a prática através da 
escrita 

??? 
ilegív
el 

1b −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores  

−−−− comp reflexão crítica sobre acção 

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

−−−− comp de intervenção: reflexão partilhada 

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

– A nível pessoal senti a “pressão” e a obrigação de ter que 
escrever sobre o que efectivamente já reflectia quer 
solitariamente, quer em partilha com colegas/ grupo. 

−−−− Reflexão por escrito sobre as 
práticas 

−−−− Capacidade de partilha 
−−−− A obrigação de escrever e a pressão 

daí decorrente 

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

−−−−  

– Presentemente não encararia de bom grado. 
– Por um lado porque sinto que tenho pouca disponibilidade de 

tempo para fazer um trabalho deste género; por outro lado,  
– porque exige um esforço muito individualizado e permanente. 

−−−− Tempo 
−−−− Esforço individualizado [preferência 

de trabalhos de grupo?] 
−−−− Carácter contínuo 
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 3 −−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos  

−−−− comp reflexão crítica sobre a acção e suas possíveis 
vantagens 

 

– As principais dificuldades sentidas na elaboração do “portfolio 
reflexivo” para a cadeira se Sup I, foi sobretudo a escassez de 
tempo para fazer um trabalho organizado e sistemático para 
quem já tem o dia preenchido “como um ovo”. 

– Houve momentos em que me senti muito só. 
– Não tenho a certeza se estes momentos foram importantes para 

o processo de escrita do “portfolio reflexivo”. 

−−−− Tempo 
−−−− Solidão → não lhe parece que tenha 

sido vantajosa para a reflexão 
−−−−  

 4 −−−− comp reflexão crítica sobre a acção → 
problematização de práticas 

−−−− comp de intervenção: práticas dentro e fora sala de 
aula; AA; escolha manuais escolares; gestão 
curricular adaptada; gestão de recursos humanos 

−−−− conhec do currículo (falta dele?) 
−−−− (conhec científico) conceito actual de supervisão 

– No contexto escolar, os níveis de intervenção são:  
– nas nossas práticas com os alunos dentro e fora da sala;  
– na escolha dos manuais escolares; 
– na gestão curricular adaptada aos nossos AA atendendo às suas 

especificidades dentro da turma; 
– no gerir dos recurso humanos e materiais 

−−−−  

 5 −−−− comp reflexão crítica sobre acção → para a acção 
em termos de desenvolvimento curricular 

−−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos 
−−−− (conhec científico) conceito actual de supervisão 

−−−− conhec do currículo [apenas linguagem oficial?] 

– Penso que é muito importante um PEE bem supervisionado (sua 
concepção, elaboração e execução) [!!] Deste nasce o PCT que 
terá fundamentalmente que atender às características de cada 
aluno, na sua diferença, na sua especificidade, dentro da turma / 
escola. 

– Através do PCT e tendo em conta o contexto escolar, os 
recursos físicos, humanos e materiais, as especificidades do 
“um” no meio de todos, deverá fazer-se a Gestão Flexível do 
Currículo tomando as decisões mais adequadas no processo de 
execução, avaliação e (re)construção desse processo 

−−−−  

C3-6 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores 

−−−− comp reconstrução de saberes 

−−−− comp reflexão crítica: auto-descoberta → alteração 
da forma de reflexão anterior 

– A grande vantagem que o portfolio reflexivo me trouxe a nível 
profissional foi a profunda e pormenorizada (como antes não 
tinha acontecido) reflexão sobre a prática passada de modo a 
melhorar a presente e a futura. 

−−−− aprofundamento da reflexão → 
desenvolvimento profissional 

−−−− perspectivar a acção futura 

Fátim
a 
Araúj
o 

1b −−−− comp reflexão crítica: auto-descoberta / 
(re)descoberta do “eu”? 

– A nível pessoal fez-me ressuscitar para a escrita, para a qual me 
encontrava adormecida já há vários anos. 

−−−− A nível pessoal “ressuscitou” para a 
escrita 

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

−−−− comp intervenção: investigação 
−−−− conhec de si  

– Estaria perdida...Sou demasiado desorganizada e estou 
demasiadamente ocupada para fazer reflexões sistemáticas com 
o respectivo aprofundamento de conhecimentos 

 

−−−− Tempo 
−−−− Sistematicidade do processo de 

reflexão  
−−−− Necessidade de investigação 
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 3 −−−− comp análise crítica: problematização de situações e 
decisões (?) 

 

– As dificuldades sentidas na elaboração do meu portfolio 
reflexivo para a cadeira de Sup I foram:  

– não saber muito bem o que se pretendia;  
– falta de tempo motivada por uma vida pessoal muito intensa. 

−−−− Indefinição da estrutura 
−−−− Falta de tempo 
−−−− [envolvimento pessoal] 

 4 −−−− comp intervenção: resolução conflitos (sala de aula);  
coordenação de directores de turma; gestão 
curricular adaptada √ aos educandos (Instituição Re-
inserção social) 

−−−− comp reflexão sobre a acção e para a acção 

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

−−−− conhec pedagógico conteúdo[pedagógico-
didáctico]  

−−−−  

– No meu contexto escolar actual posso intervir, e intervenho 
como supervisora na:  

– resolução de conflitos educando/educando e 
educando/professor;  

– coordenação da parte escolar da instituição (sem que o cargo 
me tenha sido atribuído) fazendo o papel de coordenadora dos 
directores de turma; 

– gestão curricular adaptada aos educandos; 
– reflexão constante da minha prática lectiva e comportamental, 

de modo a adaptá-la e melhorá-la; 
– recolha de materiais que melhor se adaptem aos conteúdos 

seleccionados. 

−−−−  

 5 −−−− comp reflexão crítica sobre acção → para a acção 

−−−− comp reflexão: integração teoria prática 

−−−− comp intervenção: projectos, recursos humanos 
−−−− (conhec científico) conceito actual de supervisão 

– Atribuo uma importância primordial, uma vez que só os PEEs 
bem supervisionados poderão obter o sucesso pretendido. 

– Em relação à GFC terão de ser levados em conta as 
características dos AA, os recursos físicos e humanos e o meio 
envolvente, para assim se poderem tomar as decisões mais 
adequadas, através da supervisão da execução, avaliar o 
processo para o ir reconstruindo. 

−−−−  

C3-7 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores: 
integração teoria prática  

−−−− comp reflexão crítica: auto-questionamento → auto-
descoberta → problematização da PP → 
consciencialização → humildade ? 

−−−− conhec de si pp 

– Reflectir de um modo mais profundo as minhas práticas 
pedagógicas passadas, presentes e futuras, de modo a poder 
formar cidadãos mais reflexivos, interventivos e críticos na 
sociedade em que vivemos. 

– No fundo, fez-me “ir mais além” tentando melhorar a minha 
PP, e fez-me “recuar” no tempo vasculhando todo um passado 
que eu acreditava ter sido tão bom e se calhar, hoje, reconheço 
não ser tão infalível quanto acreditava que fosse. 

−−−− Reflexão sobre práticas articulando 
vários momentos → formação de 
cidadãos → 

−−−− Integração de vários momentos de 
PP → auto-conhecimento → 
desenvolvimento profissional 
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Rosa 1b −−−− Comp reflexão experiências anteriores: integração 
teoria prática 

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

−−−− conhec sobre avaliação (portfolio reflexivo→ 
estratégia dupla: formação e avaliação) 

−−−−  

– Foi um óptimo instrumento de auto-reflexão, auto-avaliação, de 
desenvolvimento pessoal e profissional, em suma, um 
instrumento de auto-construção e desconstrução dos meus pps 
conhecimentos e de mim pp. 

– Por vezes dou comigo a reflectir sobre algo que nada me dizia, 
que quase não via... a ler o que nunca pensei que leria em toda a 
minha vida. 

– Contribuiu imenso para a formação e a construção de outros 
“eus” que desconhecia ter. 

−−−− Auto-reflexão, auto-avaliação, 
desenvolvimento pessoal e 
profissional 

−−−− (des/ re)construção de saberes 
−−−− novos caminhos para o seu pp 

desenvolvimento 
−−−− descoberta / formação / construção 

de outros “eus” desconhecidos 

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

−−−− comp intervenção: criação de climas favoráveis à 
partilha. 

−−−− comp reflexão crítica (?): auto-conhecimentos 

−−−− conhec pedagógico-didáctico (teorias sobre 
aprendizagem? 

– Não sei se em algumas cadeiras seria viável fazê-lo dada a 
“extensão da matéria”, a bibliografia a consultar,... 

– Não podemos esquecer que somos formandos num 
“complemento de formação”, a maioria já velhotes com 
capacidades reduzidas e também reconhecer que o trabalho de 
grupo é altamente benéfico e com ele se aprende muitíssimo. 

– Partilhar ideias é algo que eu adoro fazer, portanto há que saber 
dosear as coisas. 

−−−− problemas com a própria capacidade 
de reflexão – idade e trabalhadores 
estudantes [ou fuga a um trabalho 
individual v grupo!] 

−−−− Questão: o portfolio não permite a 
troca de ideias no colectivo? � 
Entrevista? (concorda com...?) 

 3 −−−− comp análise crítica sobre acção: auto-conhecimento 

−−−− comp intervenção mesmo a nível familiar 

−−−−  

– No início não sabia concretamente o que seria um portfolio 
reflexivo, mas como sou muito curiosa e tremendamente aberta 
tentei informar-me. 

– Como sempre adorei escrever, fazia as minhas reflexões quer 
como mãe e dona de casa, quer como professora. 

– Devo confessar que não senti grandes dificuldades. As palavras 
saíam-me ao correr da pena. 

– Resta saber é se realmente o que escrevi era o desejado ou não. 
Aí reside a dúvida. 

−−−− indefinição de conceito mas poucas 
dificuldades na escrita 

−−−− auto-conhecimento � capacidade de 
escrita � prazer 

−−−− reflexões escritas a vários níveis: 
profissão, mãe e dona de casa 

 4 −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento – perfil de 
líder – consciência de qualidades de liderança? [ou 
auto-elogio constante? com base na integração teoria 
prática] 

−−−− comp intervenção – funções já exercidas: 
(sub)directora, moderadora de conflitos  

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

– Talvez seja um defeito meu, mas os meus colegas de escola 
dizem que eu tenho um perfil de líder. 

– fui um ano subdirectora, dois anos directora (não esquecer que é 
uma escola de 1º ciclo com duzentas crianças, 13 a 15 
professores e 2 auxiliares) 

– Intervim como professora, como moderadora em vários atritos 
surgidos entre os colegas da manhã e da arde, entre as 
auxiliares,... 

– Costumo dizer que sou realmente um “leão” (signo), sou 
verdadeira, frontal e não admito que me pisem os calos. A par 
disso, sou uma brincalhona nata, digo o que tenho a dizer, não 
firo sensibilidades e creio que todos gostam de mim. 

−−−−  
 
 
 
−−−− auto elogio, sem responder à questão 

em termos de futuro 
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 5 −−−− comp reflexão: auto-conhecimento (?) 

−−−− comp intervenção: elaboração de projectos a nível de 
escola; partilha com colegas � formação de AA 
(Sergiovanni + Starrat, 2002?) 

−−−− comp reflexão crítica: reflexão sobre a acção 

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

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

– Uma importância extrema. Mesmo antes de frequentar o curso 
de complemento de formação eu era sempre convidada a 
participar na elaboração dos projectos que surgissem na escola. 

– É claro que a minha participação não poderia ser tão rentável 
quanto o será futuramente. Afinal o que é que andei aqui a fazer 
durante um ano? Eu nunca fui burra! 

– Vou prestar muito mais atenção, ser mais observadora, mais 
reflexiva, mais participativa, em suma, vou partilhar mais o que 
sei de forma a construirmos algo que seja realmente importante 
na formação integral dos nossos AA. É por eles e para eles que 
existimos. Sem parte discente, não haveria parte docente! 

– Não é dr.ª Maria João? Por isso lhe peço que para o ano seja 
mais humana connosco. Às vezes sabe sê-lo tão bem! 

−−−−  
 
 
 
 
 
 
−−−− Crítica à minha actuação � excesso 

de trabalho? 

C3-8 1 a  
             Resposta comum? 

 1b 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção � 
problematização da prática 

−−−− comp reflexão [ausência – não faz a integração 
teoria prática – construção do portfolio – “what’s on 
top?”] -?- autoconhecimento: angústias e stress 

−−−−  

– Levou-me a um esforço enorme e a procurar uma 
disponibilidade de tempo que, para o elaborar, inviabilizou a 
realização de outras tantas. 

– Senti muitas vezes insatisfação pelo trabalho realizado, stress e 
angústia por sentir sessões que, pela falta, muitas vezes, na 
hora, de textos/ fotocópias eu acumulava. [!!!???] 

−−−− tempo 
−−−− preocupações e angústias [prazo 

reduzido para entrega dos portfolios 
−−−− dificuldade em reflectir: texto pouco 

claro 
−−−− conceito errado sobre construção do 

portfolio 
−−−− Texto pouco claro 

 2 −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento, 
consciência das suas “fracas” capacidades de 
narradora ou hipotética reacção à classificação 

−−−− co 

−−−−  

– Gosto muito de escrever mas o portfolio “obrigando” a fazê-lo 
num “timing” definido, levando a enormes preocupações e 
angústias. 

– Escrevi, mas não como gosto e não como, de certeza deveria. 
– Senti que o esforço não foi recompensado. 
– Procurei honestamente fazer o melhor, mas com dificuldades 

−−−− auto-conhecimento: capacidades de 
escrita � esforço não recompensado 

−−−− preocupações e angústias 
−−−− dificuldade em escrever 

 3 −−−− comp análise crítica: problematização de tomadas de 
decisão e interpretação dos contextos 

 

– Dificuldade por não saber bem como era, o que se pretendia, ... 
– Falta de tempo. 
– Aulas (sessões) muito compactas em horário, muitas vezes 

inadaptado. 
– Falta de textos/fotocópias atempadamente. 
– Demasiados conteúdos na mesma sessão,... 
– Por tudo isto as dificuldades foram sentidas com angústia e a 

ideia do “dever” mal cumprido. 

−−−− indefinição do conceito portfolio 
−−−− dificuldade de conjugação da 

estratégia com o contexto trab-est 
−−−−  
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 4 −−−− comp reflexão: integração teoria prática � conhec 
sobre teorias de aprendizagem 

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

−−−− comp intervenção: reflexão com os outros � 
desenvolvimento profissional 

−−−− conhec pedagógico-didáctico 

−−−−  

– Aprendi a todos os níveis,... em todos os momentos; dentro e 
fora da sala de aula,... em todos os contextos escolares. 

– Conhecendo-me a mim pp como facilitadora em todas as 
situações, como pessoa que aprendeu a importância da 
reflexibilidade com os outros e, em 1º lugar, com nós próprios. 

−−−−  
 
−−−− �reflexibilidade! 
 

 5 −−−− comp reflexão integração teoria prática 

−−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento � comp 
intervenção� trabalho conjunto 

−−−− comp intervenção: GFC, inter-acção pessoas � 
reconstrução de saberes e práticas 

−−−− conhec científico (conceito actual de supervisão e 
papeis e funções supervisor) (cf. Sergiovanni + 
Starrat) 

−−−− conhec inter-relações humanas 

– Em todos os PEE, um bom supervisor é indispensável pelo 
facto de dever ser um “sujeito” reflexivo, facilitador nas inter-
relações, conhecedor do seu “eu”, e por isso, respeitador dos 
outros. 

– Na GFC pelos mesmos motivos, sendo que considero de 
relevante importância a ligação entre as pessoas, disciplinas, 
alunos,... 

– Um supervisor deve ser um facilitador de aprendizagens (entre 
todos e entre si e os outros), humano e “mediador”. 

−−−−  
 
−−−− Nota final onde revela qd recebeu o 

questionário e a falta de reflexão daí 
decorrente. 

C3-9 1 a −−−− comp análise crítica:  problematização de tomadas 
de decisão ? �(crítica sem fundamentação 
específica) 

−−−− falta de comp reflexão para integrar teoria prática 

– A nível profissional não me trouxe qq vantagem ou benefício. 
– Em contexto de CF, considero um trabalho exaustivo e quase 

impossível de realizar 

−−−− não tem qq vantagem 
−−−− exaustivo e quase impossível de 

realizar 

 1b −−−− hipotética comp reflexão crítica sobre acção 
reconstrução de saberes no futuro 

−−−− incompet reflexão ??? 

−−−−  

– Pode trazer-me benefícios no futuro. No presente não encontro 
uma razão que justifique tanto esforço. 

−−−− discurso destrutivo e  
−−−− atitude de “desdém” + rejeição total 

da estratégia 
contabilizar quantos formandos 

reagem assim 
 2 −−−− falta de comp análise crítica: problematização 

tomadas de decisão � rejeição violenta de todo o 
portfolio 

 

– Considero tal hipótese uma violência 
– Nós somos alunos que trabalham, com crianças, o que nos exige 

mt trabalho e empenhamento. 
– Se tivéssemos que realizar um portfolio para cada cadeira, 

possivelmente teríamos de deixar de trabalhar e no final do 
curso éramos internados. 

−−−− violência 
−−−− trabalho e empenhamento� deixar a 

profissão � “internados” no final do 
ano 

 3 −−−− comp reflexão crítica sobre acção dos outros �  
problematização de tomadas de decisão 

−−−− falta de conhecimentos teóricos para sustentar as 
críticas 

– Dificuldades de estruturação 
– falta de tempo para reflectir e escrever 
– matérias vastas e muito abrangentes trabalhadas em tempo 

recorde. 

−−−− dificuldades de estruturação 
−−−− tempo 
−−−− ritmo do curso � dificuldade de 

reflexão 
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 4 −−−− comp intervenção: pp PP, métodos, processos, 
avaliação e gestão e organização escolar 

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

– No contexto escolar poderei intervir como supervisora a nível 
da minha PP, métodos, processos, produto, ao nível da 
avaliação e da gestão e organização da escola. 

−−−−  

 5 −−−− comp intervenção: construção e acompanhamento 
dos projectos; focos dos projectos 

−−−− conhec sobre currículo 

−−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 
 
Nota: será que todo este discurso mais não é que o 
oficial? ���� cumprimento das aprendizagens do CF? 
conhec científico (conceito actual sobre supervisão)  

– A supervisão pode melhorar a qualidade dos projectos 
educativos ao nível da elaboração, organização e 
funcionalidade. 

– Os projectos devem ir ao encontro das necessidades dos alunos, 
concretizando os objectivos que a escola pretende atingir em 
interacção com a comunidade educativa. 

– Melhorando a qualidade dos projectos, melhora naturalmente a 
GFC e a sua implementação 

−−−−  
 
−−−− Não parece saber do que está a falar! 

C3-10 1 a −−−− comp reflexão: integração teoria prática 

−−−− comp intervenção: papeis e funções do supervisor na 
estrutura escolar � novas práticas 

−−−− comp reflexão crítica: auto-questionamento, 
problematização da prática � autenticação da teoria 
[?] -- 

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

– O portfolio permitiu-me uma reflexão mais atenta e cuidada dos 
assuntos abordados em SUP I, para além de me permitir a 
transposição da teoria à minha PP, enquanto docente do 1º 
CEB. 

– Para além deste alicerçar e consolidar de conhecimentos, 
possibilita tb o levantar de algs questões de supervisão de 
Escola, Apoios Educativos, Conselho Docentes,... 

– Permitirá mudanças na supervisão já exercida 

−−−− auto-conhecimento � reconstrução 
de saberes 

−−−− integração teoria prática 
−−−− desenvolvimento profissional 

através do questionamento� 
renovação práticas de supervisão 

−−−− partilha de saberes e discussão 

 1b −−−− comp reflexão: autoconhecimento 
−−−− comp reflexão crítica: sobre a acção� 

desenvolvimento pessoal 

– Possibilita-me uma reflexão sobre a acção 
– funciona como um processo de construção de auto-

conhecimento. 

−−−− reflexão sobre a acção � 
reconstrução do auto-conhecimento 
(?)� desenvolvimento px 

 2 −−−− conhec sobre avaliação (conceito portfolio) 

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

−−−− conhec sobre políticas/estratégias de formação prof 

– O portfolio não deverá ser adoptado como meio de formação 
/avaliação de todas as disciplinas. As razões que apresento 
prendem-se com o facto de este processo ser bastante moroso. 

– Considero ainda que trabalhos de grupo coeso são muito 
produtivos e permitem o aprofundamento e enriquecimento das 
relações interpessoais, com todas as suas vantagens 

−−−− [reflexão comparada de estratégias 
de formação] 

−−−− tempo 
−−−− solidão versus trabalho de grupo 

[desconhece os momentos partilha 
de conhecimentos]  

 3 −−−− comp reflexão crítica sobre acção � reconstrução de 
saberes e competências � alteração de atitudes 

−−−− alteração de atitudes 

−−−−  

– Tratando-se de uma novidade para mim, tive dificuldades ao 
iniciar este doc escrito. 

– No entanto, com o avançar das sessões, e a sucessão dos temas 
lá fui fazendo. 

– Sendo um trabalho único e individual, resta sempre uma 
dúvida: “será que estou a fazer bem?” 

−−−− processo contínuo � alteração de 
atitudes � desenvolvimento pessoal 
e prof 

−−−− capacidade de autonomização do 
prof não acontece indefinição de 
uma estrutura 

−−−− novidade � hábito de escrita 
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 4 −−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

−−−− comp reflexão crítica para a acção� reconstrução de 
saberes e acções 

−−−− comp intervenção: professora, de espaços escolares, 
conselho de docentes 

– Julgo enriquecer a minha supervisão como professora, como 
supervisora de escola nos seus diferentes espaços e por último 
como membro do Conselho Docentes poderei também dar um 
importante contributo. 

−−−−  

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

−−−− comp análise crítica: problematização de tomadas de 
decisão � sobre acção  observação 

−−−− comp intervenção: elaboração e acompanhamento de 
projectos � poupar tempo 

– Uma boa supervisão dos projectos permitirá  
– uma melhoria na organização e na execução dos mesmos,  
– um ganho de tempo  
– e um enriquecimento do projecto em si mesmo. 

−−−−  

C3-11 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores ≠ 
mas não houve desocultação de saberes de 
experiências de estágio 

– Fez-me recuar no tempo, mas não fez desocultar conhecimentos 
acerca do meu estágio. 

−−−− reflexão sobre o passado 
−−−− poder catártico do portfolio 

 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção: auto-
conhecimento 

−−−− conhec sobre avaliação (?) (instrumentos?) 
 

– Ajudou a estruturar o pensamento, facilitando a narrativa. −−−− facilitador da reflexão � narrativa 
melhor construída 

 2 −−−− comp análise crítica� problematização de tomadas 
de decisão (?) 

 

– Seria bastante complicado, pois apesar de ser trabalhoso, nem 
todas as disciplinas (conteúdos) se adaptam à reflexão 

−−−− indefinição do conceito de portfolio 
reflexivo?? 

 3 −−−− comp reflexão: integração teoria prática (sobre a 
vantagem da escrita do portfolio) 

– Dificuldade de pôr por escrito as minhas angústias 
– em apanhar as pontas das sessões fazendo o transversalidade de 

conhecimentos 

−−−− interrelacionamento de 
aprendizagens 

−−−− falta de hábito de escrever e de se 
“desocultar” 

 4 −−−− comp reflexão crítica sobre acção� 
problematização das práticas + análise crítica: 
problematização de decisões 

−−−− comp intervenção: pp PP, na sala de aula, dos 
conhecimentos dos AA, gestão intermédia, escolha 
manuais escolares 

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

– Como supervisora das PP (minhas),  
– na sala de aula, e dos conhecimentos dos AA,  
– gestão intermédia (chefe de departamento), e  
– escolha de manuais escolares 

−−−−  

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

−−−− comp intervenção: mediador de relações inter/ intra-
pessoais 

– Acima de tudo o Supervisor deve ser mediador nas relações 
inter/ intra-pessoais 

−−−−  
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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 

 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. 

−−−−  
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C3-13 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores � 
comp reflexão crítica sobre acção 

−−−− comp análise crítica: problematização de tomadas 
de decisão + investigação � sustentação das 
práticas. 

– A nível profissional permitiu-me uma reflexão mais 
aprofundadas das minhas PPs diárias. 

– Esporadicamente já fazia alguns registos para uma melhor 
orientação e exploração de determinados conceitos. 

– Com a realização do portfolio nesta cadeira fiquei mais 
sensibilizada para a reflexão escrita. 

−−−− aprofundamento de reflexões 
−−−− maior sensibilização para continuar 

a registar por escrito as reflexões 
sobre PPs quotidianas 

−−−− estruturação e aprofundamento de 
conhecimentos 

Isabel 
Roch
a 

1b −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento � sobre a 
acção + auto-questionamento + questionamento das 
práticas � continuidade do processo  

 

– A nível pessoal veio dar um contributo no sentido de eu 
conhecer melhor todos os “eus” e melhorar aqueles “eus” que 
estão mais enfraquecidos, questionando-me de uma forma 
contínua. 

−−−− auto-conhecimento / questionamento 
−−−− facilitação dos questionamentos 
−−−− estruturação das reflexões 
−−−− desenvolvimento pessoal [o eu 

profissional incluído) 
 2 −−−− comp análise crítica: problematização de tomadas de 

decisão � comentário sobre aspectos que não lhes 
dizem respeito [não compreendo] � investigação 

−−−−  
−−−−  

– Não me importaria de ser avaliada nas outras cadeiras através 
de um portfólio, mas que não fosse somente reflexivo � ??? 

– Torna-se complicado, às vezes, reflectir sobre determinados 
assuntos ou porque nada nos dizem ou porque não nos 
identificamos em nada com eles. 

– gostaria de fazer portfolio onde eu pudesse reflectir e investigar 

−−−− não rejeita totalmente, mas faz 
comentários que eu não compreendo 

−−−− necessidade de investigação � 
desenvolvimento prof [?] 

−−−− não compreendeu o que foi 
sugerido?? 

 3 −−−− comp análise crítica: problematização de tomadas de 
decisão: execução do portfolio 

 

– A maior dificuldade sentida foi eu escrever, reflectir, mas não 
saber se eu estava no caminho certo, isto é, se era aquilo. 

– Muitas vezes escasseou o tempo para eu poder reflectir mais 
aprofundadamente sobre os assuntos tratados nas sessões, os 
quais eram muito diversificados 

−−−− indefinição sobre/abertura da 
estrutura do portfolio 

−−−− tempo 

 4 −−−− comp intervenção em vários contextos: todo o 
trabalho que faço; agrupamento 

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

– Tendo sido eleita vice-presidente de um agrupamento, tenciono 
aplicar todos os conhecimentos adquiridos neste curso, para 
supervisionar todo o trabalho que vou desenvolver. 

−−−−  

 5 −−−− comp intervenção: como professora, projectos e 
gestão curricular 

−−−− comp reflexão integração teoria prática 

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

−−−− conhec do currículo 

– Os processos de supervisão vão ajudar-me a ser uma professora 
bastante mais reflexiva em relação aos PEEs e mais 
interventiva. 

– Na GFC vou concerteza ter um papel mais activo, pois já fui 
adquirindo conhecimentos que me permitem reflectir e ser mais 
interventiva. 

−−−−  

C3-14 1 a −−−− comp reflexão crítica sobre acção → auto-
conhecimento, auto-estima 

 

– Trouxe-me vantagens na medida em que fui tendo mais 
confiança em mim, criando-me habituação e interesse pela 
escrita. 

−−−− Auto-estima 
−−−− Interesse e hábito pela escrita 
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 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção → auto-estima → 
crescimento pessoal e profissional 

 
 

– O portfolio serviu  para me libertar de preconceitos e inibições. 
– Sinto ter adquirido mais facilidade na exposição e reflexão dos 

trabalhos. 

−−−− Autodesenvolvimento pessoal: 
libertação de inibições e 
preconceitos 

−−−− Mais auto-estima → enfrentar 
públicos  

−−−− Facilitou a reflexão 
 2 −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento→ 

problematização → reestruturação das práticas 

−−−− comp intervenção → investigação → formação 
pessoal e prof. através do TFinal 

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

– Não gostaria de ser avaliada por portfolio 
– Penso que me valorizo mais na leitura, na investigação e análise  

de determinados temas, tendo como fim a elaboração de um 
trabalho. 

−−−− Medo da avaliação por  portfolio 
reflexivo 

−−−− Reflexão → valorização prof e 
pessoal através da leitura, 
investigação → trabalho final 

 3 −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento → 
estabilização do processo (?) 

 

– Foi para mim, no início, um “bicho de sete cabeças”, o qual foi 
diminuindo de complexidade à medida que as aulas iam 
prosseguindo, tornando-se por fim um pouco mais acessível. 

−−−− Receio inicial → foi-se esbatendo 

 4 −−−− comp intervenção em vários contextos escolares: 
projectos, reuniões com pais, conselhos docentes, 
planeamento acções escolares, aulas, AA 

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

– A Supervisão está em quase tudo o que diz respeito à função 
exercida: nos PEEs, nas reuniões de pais, como coordenador do 
conselho de docentes, no planeamento de acções escolares, na 
aula com os AA, etc. 

−−−−  

 5 −−−− comp reflexão crítica → indagação sobre a prática 
→ intervenção → reconstrução de saberes/ projectos 

−−−− conhec desenvolvimento curricular 

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

– A nível do PEE é necessário ir verificando se está actualizado e 
tentando remodelá-lo sempre que necessário, para numa actual 
GFC  

−−−−  
−−−−  

C3-15 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores (?)/ 
acção → problematização das práticas [?→ para a 
acção?] 

– Ajudou-me a reflectir sobre as minhas PP −−−− Estruturação da reflexão sobre a PP 

 1b −−−− comp análise crítica sobre acção (?) 
 

– Angústia diária e sofrimento −−−− Processo permanente de angústia  

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

−−−− [falta de ] conhec sobre avaliação  

−−−− [falta de capac de] reflexão com integração teoria 
prática 

– Acho que esta medida, a ser adoptada, seria uma enorme 
violência e injustiça. 

– Matriculei-me no CCF para me valorizar pessoalmente e não 
para ficar maluca. Se não me sentir fisicamente e 
psicologicamente em forma nem me desenvolvo, nem contribuo 
para o desenvolvimento dos meus AA. 

– É que além de portfolio, temos de fazer outros trabalhos, o que 
é um exagero. 

−−−− Violência → inibidor de 
desenvolvimento profissional ≠≠≠≠ 
processo esperado de valorização 
com o CCF 

−−−− Tempo gasto com esta estratégia e 
com outros instrumentos /docs para 
avaliação  crítica a este contexto 
ou indefinição de portfolio? 
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 3 −−−− comp reflexão crítica: algum auto-conhecimento (?)  

−−−− comp análise crítica: problematização do processo e 
crítica a colegas (entrega tardia dos documentos?) 

−−−− conceito de ensino / aprendizagem [matéria 
debitada!]  

– Andei completamente baralhada. 
– em primeiro lugar porque a matéria debitada era muita. 
– em 2º os textos de apoio só nos chegavam às mãos uma semana 

depois. Portanto, as reflexões nunca puderam ser feitas em 
tempo útil. 

– As reflexões acumularam-se e andei sempre à nora. 

−−−− Tempo 
−−−− Desorientação → reflexões 

descontextualizadas e acumuladas 

 4 −−−− comp intervenção em diversos contextos: 
coordenação, gestão e administração de escolas, do 
pessoal auxiliar e dos AA 

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

– Poderei intervir como supervisora a nível da coordenação e 
administração, gestão, do pessoal auxiliar; supervisora dos 
meus AA 

−−−−  

 5 −−−− comp reflexão crítica para a acção(?) 

−−−− comp análise crítica: interpretação de contextos 

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

– Julgo que este curso me capacita para desenvolver, com mais 
eficácia, projectos e outras actividades. 

−−−−  

C3-16 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores → 
possível alteração de práticas 

−−−− comp intervenção: relações interpessoais e seu valor 
na profissão 

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

– O “portfolio reflexivo” a nível profissional trouxe as suas 
vantagens/ benefícios na medida em que só desta forma, se 
calhar, eu pude reflectir em certas estratégias usadas nos vários 
anos de docência no 1º ciclo, aplicadas num ou noutro caso e só 
agora por “imposição” de trabalho passei para o papel e reflecti 
o que talvez deveria ter feito há bem mais tempo. 

– E não ficou só pelas estratégias, foram também as relações 
interpessoais que numa profissão como a nossa desempenham 
um papel crucial. 

−−−− Capacidade de reflexão sobre PP 
não  

−−−− estruturada sem a “imposição” do 
portfolio reflexivo 

M.Emí
lia 
Fonsec
a 

1b −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores 

−−−− comp reflexão crítica → consciencialização e auto-
conhecimento → prazer e gosto da/pela escrita 

−−−− comp de intervenção – “aprender a fazer fazendo” 
→ aprendizagem de técnicas básicas de domínio do 
computador 

−−−−  

– A nível pessoal, permitiu-me fazer algo de que particularmente 
gosto mas que, por escassez de tempo, raramente faço – 
escrever. 

– Foram muitas as horas passadas frente a um écran, batendo em 
“teclas” e esvaziando a minha alma produzindo um efeito de 
terapia. 

– Visto noutra perspectiva, mas nem por isso menos importante, 
foi “aprender fazendo” no que concerne à utilização do 
computador. Nunca tive formação nesta área e pela força da 
necessidade, na presente data, consigo dominar o básico da sua 
utilização e o gosto pelo seu uso. 

−−−− Gosto pela escrita foi retomado 
−−−− Poder catártico do portfolio 

reflexivo – “esvaziando a minha 
alma” 

−−−− Aprendizagem em relação à 
utilização do computador  
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 2 −−−− comp reflexão sobre vivências com integração teoria 
prática 

−−−− comp análise crítica sobre a estrutura curricular do 
curso e a formação dele decorrente → investigação 

−−−− comp intervenção → desenvolvimento pessoal e 
profissional através da investigação 

−−−− conhec sobre desenvolvimento curricular: todo o 
curso “girava” em torno da(s) disciplina(s) de Sup 

– .Não me parece ser uma hipótese muito viável. Isto porque nem 
todas as cadeiras do curso se proporcionam a este tipo de 
avaliação através de um “portfolio reflexivo”, até porque as 
pessoas acabariam por se repetir em vários módulos, uma vez 
que muitos se “cruzam”.  

– Agora, em supervisão, o caso muda de figura. É que aqui é o 
consolidar de quase todas as outras cadeiras do curso. Estão 
presentes o desenvolvimento pessoal e profissional do 
formando e as metodologias de investigação utilizadas em 
educação, etc. Não é por acaso que o nome do curso “tomou” o 
nome de uma das cadeiras. 

−−−− Pouco viável em todas as disciplinas 
 conceito errado / diferente de 
portfolio reflexivo 

 
 
−−−− referência à estrutura curricular 

do curso 

 3 −−−− comp reflexão: integração teoria prática  

−−−− co 

−−−− conhec sobre avaliação (?) 

– Como referi no meu portfolio, houve dificuldades na medida 
em que o “escrever” nos ocupa bastante tempo. A nossa 
profissão, aliada à minha vida pessoal proporciona-me muito 
pouco tempo ou nenhum mesmo para este tipo de actividade 
que, apesar de tudo, como já referi atrás , me traz muito “gozo” 
e da qual necessito.  

– Por isso, foi uma dificuldade que serviu de terapia. Comparo, 
por ex, à necessidade de praticar desporto, nomeadamente, 
natação por motivo de saúde e não o fazer por escassez de 
tempo. 

−−−− Tempo → dificuldade de conjugar 
vida profissional, formação e vida 
familiar 

−−−− Prazer na escrita + necessidade 
comparável à natação → saúde 
pessoal 

−−−− terapia  

 4 −−−− comp reflexão crítica sobre acção  observação 

−−−− co 

−−−−  

– ???? Não escreveu nada?? → ver −−−−  

 5 −−−− comp reflexão: integração teoria prática  

−−−− comp intervenção intercontextual: sala de aula + 
AA; comunidade educativa + pais, autarcas; relações 
interpessoais com vários intervenientes, mas 
sobretudo Agrupamento  vertical 

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

−−−− conhec dos contextos 

−−−− conhec relacional  

– Como supervisora, posso intervir, sobretudo em situações com 
a minha sala de aula, nas interacções com os meus AA 
(“microssistemazinhos”); nas relações com a comunidade 
educativa (pais, autarcas e restante comunidade – exo-sistema) 
e nas relações interpessoais com outros profissionais, colegas, 
nomeadamente, no Agrupamento vertical de escolas onde estou 
inserida. 

O que se segue pertence aqui? 

−−−−  
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C3-17 
Aldin
a 

1 a −−−− comp reflexão crítica sobre acção  observação 

−−−− co 

−−−−  

– A elaboração de um PEE envolve vários intervenientes. “A 
organização e a avaliação das actividades a desenvolver 
pressupõe a elaboração de um plano de trabalho, o qual deve 
integrar estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação 
curricular para o contexto de sala de actividades ou da turma, 
destinados a promover a melhoria das condições de 
aprendizagem e a articulação escola-família.” 

– “Os papéis curriculares da Escola e do Professor cruzam-se e 
complementam-se. A Escola é a unidade básica de referência 
para o desenvolvimento do currículo. Para o efeito, esboça as 
linhas gerais de adaptação do Programa às exigências do 
contexto social, institucional e pessoal e define as prioridades. 
Será, porém, o Professor a concretizar com a sua actuação 
prática, essas previsões. E só ele poderá adoptar as decisões já 
antes referidas” (Zabalza, 1997:46). 

– E é aqui precisamente que os processos de supervisão entram 
em acção. Só um bom supervisor poderá atribuir qualidade a 
um PPE e ao currículo. 

– Nesta disciplina são-nos fornecidos conhecimento e, práticas 
(no sentido de meios, metodologias) que aplicados podem dar 
os seus frutos e dão concerteza. 

−−−− ????? 

 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção: auto-
conhecimento → ultrapassou “limitações” de 
exposição a um público de colegas 

−−−− → auto-conhecimento  

−−−−  

– A nível pessoal trouxe-me a vantagem do que eu já tinha 
consciência: como nem sempre consigo traduzir por palavras 
faladas o que sinto, o pouco que sei e que me custa dar a 
conhecer. 

– Apareceu-me assim como uma oportunidade de tentativa de 
desocultação da minha pessoa, se possível, dos meus “eus”. 

−−−− Capacidade de traduzir por palavras 
escritas aquilo que tem dificuldade 
em transmitir oralmente → 
ultrapassar uma dificuldade de que 
tem consciência 

−−−− Desocultação dos seus “eus” 

 2 −−−− comp reflexão crítica sobre si e sobre as PP  
 
 

– Não sei se gostaria de ser avaliada noutras cadeiras do curso 
através de um “portfolio reflexivo”. Depende das cadeiras, isto 
é, se forem do género de Supervisão I até gostaria porque tenho 
a possibilidade de falar de mim, das minhas práticas com as 
minhas crianças. 

– Só a experiência me daria resposta, pois antes do portfolio desta 
disciplina eu não saberia responder e agora digo que gostei. 

−−−− Possibilidade de reflexão sobre si 
pp, as suas PP com os seus AA 

−−−− A aceitação do portfolio reflexivo 
noutras disciplinas dependeria das 
características delas → possibilidade 
de se desocultar  

−−−− Após a experiência pode dizer que 
gostou  

 3 −−−− comp reflexão sobre a integração teoria prática  

−−−− comp reflexão crítica → auto-conhecimento → 
maior ou menor comp de intervenção na partilha de 
conhecimentos com os outros 

– As dificuldades que senti na elaboração do meu “portfolio 
reflexivo” para a cadeira de Sup I, estiveram, na sua maioria, 
sempre relacionadas com a não ou menor compreensão dos 
assuntos estudados ou falados nas aulas. 

−−−− Maior ou menor compreensão dos 
conteúdos → maior ou menor 
dificuldade de reflexão 

Ver bem o questionário 
da Aldina → isto parece 
pertencer à Emília 
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 4 −−−− comp reflexão sobre integração teoria prática → 
auto-supervisão das suas PP 

−−−− comp reflexão crítica → sobre e  para a acção → 
reestruturação de saberes e acções 

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

– Primeiro, serei supervisora de mim própria tanto a nível de 
estratégias como de métodos, atitudes, reacções, postura e 
modos de actuar. 

– A auto-supervisão foi o que me levou a escolher este curso, 
única opção no acto da matrícula. ??? 

−−−−  

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

−−−− conhec sobre currículo e seu desenvolvimento  

−−−− comp intervenção → planificação, avaliação, 
reestruturação dos PEEs com base numa GFC 

−−−− comp reflexão: integração teoria prática  

−−−− comp intervenção  análise crítica com 
problematização de decisões com base na 
interpretação dos contextos → bem estar + sucesso 
educativo 

– Acredito que a qualidade dos PEEs e a actual GFC, olhados de 
um modo que uma supervisão correcta lhes possa lançar, 
nascerão no projecto e depois transferidos para a nossa prática 
como melhor adaptados à realidade onde estão as nossas 
crianças, nós próprios, a comunidade escolar no seu todo, a 
comunidade educativa numa perspectiva ecológica, isto é, que 
todas as partes (?) da criança sejam expostas em contacto e ao 
seu serviço, de modo que a façam sentir-se bem e a conduzam 
ao sucesso educativo. 

−−−−  

C3-18 1 a – Reflectir na acção, sobre a acção e para outra acção. 
– desenvolver o gosto pela escrita. 

 1b 

−−−− comp reflexão e de reflexão crítica: na acção, sobre 
acção  e para outra acção → reestruturação de 
saberes  

comp reflexão crítica → auto-conhecimento 
– Reflectir na acção, sobre a acção e para outra acção. 

−−−− capacidade de reflexão sobre as 
acções PP 

−−−− desenvolvimento do gosto pela 
escrita 

 2 −−−− comp reflexão crítica sobre a formação 

−−−− comp análise crítica: necessidade de investigação 
para alicerçar conhecimentos adquiridos nas aulas(?) 

– Não me importava de ser avaliada novamente por portfolios 
reflexivos, se além dos apontamentos adquiridos conseguisse no 
final de cada aula, outros de apoio para depois, em casa, poder 
confrontar 

−−−− Aceitação da estratégia de avaliação 
−−−− falta de tempo para investigar 

 3 −−−− comp análise crítica com problematização de 
contextos  

−−−− conhec contextos 

– quando os textos de apoio demoravam muito tempo a ser 
fotocopiados. 

−−−− ??? 

 4 −−−− comp reflexão crítica sobre acção e para a acção 

−−−− comp intervenção dialógica com colegas + novos 

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

– Como professora mais antiga na escola dialogo com as novas 
colegas sobre os costumes ou atitudes mais habituais relativas à 
comunidade escolar. 

−−−−  

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

−−−− comp intervenção: observação, investigação, análise 
e reflexão 

−−−− comp observação → conhec dos contextos → 
reconstrução de práticas mais adequadas aos 
contextos  

−−−− conhec de currículo → desenvolvimento GFC 

– Observação, investigação, análise e reflexão 
– observação das dificuldades e necessidades mais evidentes – 

tipo médio de turma 
– mediante a contribuição e natureza dos elementos de cada turma 

assim se poderá actuar em todos os campos ou actividades. 

−−−−  
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C3-19 1 a −−−− comp reflexão crítica sobre acção e para a acção: 
auto-questionamento + indagação sobre a prática + 
auto-descoberta → desenvolvimento profissional 

−−−− comp análise critica → problematização de práticas  

−−−− comp auto-avaliação [?] → auto-conhecimento 
profissional 

−−−− comp reflexão → integração teoria prática 

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

−−−− conhec de si pp 

−−−−  

– As vantagens foram bastantes: obrigou-me a treinar a escrita de 
uma forma reflexiva; pensar nas minhas PP, nas metodologias e 
estratégias utilizadas com os AA visando a aprendizagem dos 
mesmos. 

– Reflectir naquilo que fiz menos bem, repensar a forma 
adequada de melhorar. 

– Avaliar as minhas competências e tomar consciência daquilo 
que sou capaz de fazer como profissional. 

– Permitiu-me um esforço duplo que foi introduzir de maneira 
adequada os conhecimentos interiorizados nas aulas de Sup 
com as minhas experiências, vivências e conhecimentos 
acumulados ao longo dos anos de profissão docente. 

– Enriqueceu-me bastante a nível profissional. 

−−−− Capacidade de reflexão 
−−−− Treino de escrita → melhoria das PP 
−−−− Capacidade de auto-conhecimento e 

autodesenvolvimento 
−−−− Competência profissional → ir mais 

longe 
−−−− Integração teoria prática nas suas pp 

PP 
−−−− Desenvolvimento profissional  

Armé
nia 

1b −−−− comp reflexão crítica sobre si, sobre os AA, sobre as 
suas actuações → auto-consciencialização; auto-
conhecimento → intervenção com os outros 

−−−− comp intervenção em climas favoráveis à partilha  

−−−− comp de auto-regulação → melhor intervenção 

−−−− conhec de si pp 

−−−− conhec dos contextos 

−−−−  

– Obrigou-me a sentar em frente ao computador, mexer no 
teclado e escrever. 

– O portfolio e trabalho foram escritos no computador por mim 
sem formação na área das tecnologias. Foi uma valorização que 
considero pessoal aliada à minha vida profissional. 

– Reflecti bastante na minha pessoa, no meu estar com os meus 
alunos, na minha forma facilitadora de ajudar os meus colegas, 
no sentido da partilha e da solidariedade. 

– Partilha de saberes para exercer melhor e mais “saudavelmente” 
– Valorizei os meus “eus” escondidos e adormecidos. 
– O conseguir reflectir e escrever em todas as sessões reforçou a 

minha auto-estima. 
– Foi novidade mas tive prazer em fazê-lo. 

−−−− Aprendizagem a nível da utilização 
de computadores – “learning by 
doing”→ mais valia pessoal e 
profissional 

−−−− Reforço de auto-estima 
−−−− Novidade, mas deu prazer  
−−−− Capacidade de reflexão → melhoria 

da pessoa e do profissional 

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

−−−− conhec do currículo [?] 

−−−−  
−−−−  

– Ser avaliada em todas (ou quase todas) as cadeiras do curso 
através de um “portfolio reflexivo” penso que não. Era um grau 
de exigência bastante grande. 

– Nas cadeiras muito científicas e teóricas tornava-se muito 
difícil. Como a cadeira de Sup está ligada directamente à 
profissão docente torna-se mais fácil. 

−−−− Grau de exigência 
−−−− Conceitos tradicionais que dividem 

disciplinas científicas e teóricas v. 
disciplinas práticas [Sup] 

−−−− “Supervisão I” ligada à profissão 
docente 

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

−−−− comp reflexão: integração teoria prática 

−−−− conhec sobre avaliação [carácter inacabado do 
portfolio reflexivo] 

 

– Senti algumas dificuldades não propriamente em estruturar o 
pensamento e escrever, mas sim, em entender realmente o que 
era um “portfolio reflexivo” e o que se pretendia, primeiro pela 
novidade, segundo pelo carácter de inacabamento. 

– Quando as matérias eram muito extensas e de difícil 
compreensão o grau de dificuldade aumentava. 

−−−− Indefinição do conceito de portfolio 
reflexivo 

−−−− Conteúdos sobre que reflectir podem 
ser problema para executar reflexão 

−−−− Escrever após reflexão não foi difícil 
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 4 −−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

−−−− comp intervenção em vários contextos 

−−−−  

– A todos os níveis: com os AA, na minha actuação directa, com 
os EE, com os colegas, levando-os a partilhar os saberes e 
muitas vezes mudarem de atitudes. 

– Nas reuniões de Conselho de Docentes e de Agrupamento. 

−−−−  

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

−−−− conhec do currículo 

−−−− conhec dos contextos 

−−−− comp intervenção a nível curricular e organizacional 

−−−−  

– [...] têm uma grande importância. 
– A partir do PEE bem elaborado e abrangente à Comunidade 

Escolar e Educativa [??], parte-se para o PCT tendo em atenção 
os AA que a integram, as suas vivências, as suas necessidades e 
as diferenças aí existentes de ordem física, mental ou cultural. 
A partir daí cada professor é gestor do currículo tornando-o 
flexível, adequado e diversificado. 

−−−−  

C3-20 1 a −−−− comp reflexão crítica→ problematização da PP e das 
suas competências → desenvolvimento profissional 
→ mudança 

−−−− comp auto-observação → auto-conhecimento 

– Levou-me a reflectir sobre a minha competência profissional  
– estar mais atenta à mudança, visando sempre um 

aperfeiçoamento profissional. 
– Levou-me ainda a fazer uma análise pormenorizada da minha 

prática lectiva e a reformular métodos e práticas de trabalho. 

−−−− Capac de reflexão → auto-
observação → desenvolvimento prof 
e mudança 

Carmel
ina 

1b −−−− comp reflexão crítica → problematização de 
actuações → melhoria de PP 

−−−− (re)construção de saberes 

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

– Obrigou-me a ser mais metódica e organizada no meu trabalho. 
– Aprendi a gostar de escrever e adquiri novos conhecimentos, 

nomeadamente a nível de vocabulário, de organização de ideias 
e de construção frásica. 

−−−− Capac de organização 
−−−− Capac  de escrita → alargamento 

vocabular + organização ideias + 
construção frásica 

 2 −−−− comp reflexão crítica sobre acção  observação 

−−−− conhec do currículo 

−−−− comp análise crítica – problematização de situações 
– crítica à estrutura curricular do curso [?] 

−−−− conhec sobre avaliação – adequação às 
aprendizagens? 

– Não gostaria, pois o portfolio pressupõe uma análise de 
procedimentos ligados à auto-reflexão sobre as práticas lectivas 
do dia-a-dia. O curso tem cadeiras que não têm nada a ver com 
a nossa prática lectiva. Então, reflectir sobre o quê? 

−−−− Capac de reflexão → análise PP, 
mas as outras disciplinas não o 
promoviam → Não concorda 

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

−−−− comp análise crítica → problematização de tomadas 
de posição 

– Senti várias dificuldades: o trabalho a realizar era desconhecido 
e diferente de todos os outros, era individual, sem direito a 
partilha de ideias ou responsabilidades. 

– Não estava habituada a escrever e as ideias não surgiam. 

−−−− Desconhecimento e diferente de 
outros trabalhos ≠ partilha de ideias 
e responsabilidades → TG 

−−−− Falta de hábitos de escrita 
 4 −−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

−−−− comp intervenção: AA; pessoal auxiliar; pais e EE; 
colegas e Conselho de Docentes 

– Ao nível pessoal, posso intervir como supervisora de mim pp e,  
– como profissional, posso intervir como supervisora dos AA, do 

pessoal auxiliar, dos pais e EE, dos colegas e das reuniões do 
Conselho Docente. 

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

−−−− conhec desenvolvimento curricular 

−−−− comp reflexão: integração teoria prática 

−−−− comp intervenção: comunidade e escola 

−−−− conhec dos alunos 

−−−− conhec dos contextos 

– A elaboração dos PEEs necessita de uma supervisão cuidada 
para que envolva toda a comunidade educativa e a realidade do 
meio que envolve a escola. 

– É a partir da Supervisão dos PEEs que se constroem os PCTs, 
tendo em consideração os interesses e as necessidades dos AA. 
Estes projectos só são possíveis pq o currículo não é uniforme, 
nem tipo “pronto a vestir” (J. Formosinho). 

– Torna-se pois necessário supervisionar a sua gestão, tendo 
como referência os AA a quem ele se destina. 

−−−−  

C3-21 1 a −−−− comp reflexão sobre referentes teóricos 

−−−− comp reflexão crítica→ problematização da PP → 
reconstrução de saberes → desenvolvimento 
profissional 

−−−−  

– Levou-me a debruçar sobre os temas tratados nas aulas de uma 
maneira muito mais reflexiva. 

– Na minha prática pedagógica, ajudou-me na estruturação do 
meu conhecimento. 

– Poderá ainda ser facilitador da reformulação do meu 
conhecimento e da minha prática. 

−−−− Reflexão estruturada sobre PP → 
reconstrução de saberes → 
desenvolvimento profissional 

−−−− Aquisição e estruturação de saberes 
teóricos 

Margari
da 
Martins 

1b −−−− comp reflexão sobre referentes teóricos 

−−−− comp reflexão crítica → auto-conhecimento 

−−−−  

– A nível pessoal “obrigou-me” a ser mais reflexiva e mais 
estruturada na construção dos conhecimentos e experiências. 

– Nele se reflecte o meu pp eu, contribuindo para um melhor 
conhecimento da minha pessoa. 

−−−− Mais reflexiva e estruturada na 
construção de conhecimentos 

−−−− Auto-conhecimento 

 2 −−−− comp reflexão sobre referentes teóricos 

−−−− comp reflexão crítica → auto-conhecimento 

−−−− conhec sobre avaliação: portfolio reflexivo → 
conhecimento do autor nas suas dimensões 

−−−−  

– A avaliação através de um “portfolio reflexivo” seria mais 
correcta e autêntica, já que nele se reflecte o verdadeiro eu da 
pessoa que o está  a construir. No entanto, há a considerar que 
neste tipo de formação (horário pós-laboral) é extremamente 
difícil faze-lo em todas as cadeiras, já que exige muita 
disponibilidade de tempo. 

−−−− Avaliação mais autentica porque 
global 

−−−− Tempo  

 3 −−−− comp reflexão crítica → conhecimento do eu, mas 
não se acha diferente 

−−−− conhec profissional → as obrigações do docente [?] 

– A minha maior dificuldade foi escrever acerca de mim. Não 
gosto de falar de mim, acho que tudo o que me tem acontecido 
a nível profissional é vulgar acontecer à grande maioria das 
colegas. 

−−−− Escrever sobre si pp porque não se 
acha extraordinária 

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

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

−−−− comp intervenção→ direcção pedagógica 

– Neste momento, além de professora também exerço o cargo de 
directora pedagógica, no que esta cadeira tem contribuído para 
um melhor exercício de funções. 

−−−−  

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

−−−− comp análise crítica → interpretação dos contextos 
→ melhor actuação supervisiva 

– É de extrema importância que exista uma supervisão 
estruturada e de qualidade. Só assim conseguiremos obter 
resultados práticos de sucesso educativo, desenvolvendo nos 
AA as tão desejadas competências para a vida. 

−−−−  
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C3-22 1 a −−−− comp reflexão crítica → auto-conhecimento 

−−−− comp intervenção: partilha com o grupo 

−−−− atitude → menor individualismo 

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

−−−− valores: tolerância 

– Ensinou-me a ser mais reflexiva, que até aqui não sabia o que 
isso significava. 

– Ensinou-me a pensar, ser mais tolerante, ser mais eu, mas no 
sentido de interiorizar o eu, mas virada também para os outros 
eus, deixando de parte o ser individualista e aprendendo a 
compartilhar com o grupo. 

−−−− Capacidade de reflexão, não 
desenvolvida até ao momento 

−−−− Ser mais autêntica e conhecedora do 
“eu” 

−−−− Dedicar-se mais ao grupo e partilhar 
com ele 

Regina 
Caló 

1b −−−− comp reflexão crítica → auto-conhecimento → 
aprendizagens a nível pessoal → crescimento 
pessoal e profissional 

– Ser consciente que o eu existe e que somos capazes de coisas 
quando queremos e aprendemos a ser adultos. 

−−−− Auto-conhecimento → crescimento 
pessoal e profissional 

 2 −−−− comp reflexão sobre referentes teóricos 

−−−− comp reflexão crítica → auto-conhecimento 

−−−− conhec sobre avaliação 

– Confesso que para mim seria um desafio ainda maior, porque o 
portfolio traz muito de nós e é uma forma de os professores se 
conhecerem melhor. 

−−−− Desocultação do “eu” 
−−−− Auto-conhecimento 

 3 −−−− comp reflexão crítica → aquisição de saberes 

−−−− comp reflexão sobre referentes teóricos 

−−−− conhec sobre avaliação 
 

– Como já referi, não achei dificuldade de maior na elaboração do 
portfolio. 

– Sinto que houve uma evolução do princípio até à última folha, 
mas deu-me um gozo enorme fazer este tipo de trabalho. 

−−−− OK 
−−−− Evolução visível no portfolio 

reflexivo 
−−−− Gozo na sua construção 

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

−−−− comp intervenção em vários contextos 

−−−− conceito de professor: supervisor, amigo 

– Em todos, como professora, orientadora, amiga, seja no 1º ciclo, 
2º ciclo ou 3º ciclo. E por que não no Jardim Escola? 

−−−−  

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

−−−− conhec científico sobre o currículo 

−−−− comp reflexão crítica→ auto-conhecimento → 
problematização das PP 

−−−− comp intervenção: planificação e desenvolvimento 
curricular; escolha dos manuais escolares 

– A orientação como aplicamos o currículo, mas não quer dizer 
que possamos cumprir tudo o que está estipulado nos projectos 
educativos, por não sermos criativos e darmos uma volta 
diferente à aplicação do currículo. 

– Saber ensinar/supervisionar bem é também saber como nós 
somos, até que ponto podemos ir. 

– A supervisão está em todo o lado, até nas escolhas dos manuais, 
o que o currículo corra bem ou mal. 

– O supervisor tem que saber gerir, executar, justificar um 
projecto, tem que ter estratégias para atingir os seus objectivos. 

−−−−  

C3-23 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores → 
problematização das PP - sobre a acção 

−−−− comp reflexão crítica → reconstrução de saberes 

−−−− comp análise crítica → o papel da investigação 
sustentada pelas PP → acção 

−−−− conhec pedagógico (+ de conteúdo?) 

– Deu para reflectir sobre a minha acção pedagógica durante 
cerca de 30 anos, ir à comodazinha de gavetas emperradas, mas 
ainda firmes, e retirar delas o que de bom há ainda para aplicar 
na minha PP e rasgar o que me marcou negativamente, pois 
“nem tudo o que é antigo está errado, nem tudo o que é 
moderno está certo.” Temos que partir realmente da acção para 
a investigação, mas voltar novamente à acção até conseguirmos 
alguma realização. 

−−−− Reflexão sobre o passado → 
aproveitar o bom → acção futura, 
sem os aspectos negativos 

−−−− Processo helicoidal de construção do 
conhecimento profissional 
Metáfora: conhec = cómoda com 
gavetas emperradas mas firmes 
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Ludovina 1b −−−− Comp reflexão sobre experiências anteriores 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção → indagação 
sobre a PP →reconstrução de saberes/PP → reflexão 
para a acção 

 

– Adquiri, ou melhor, readquiri o hábito de reflectir escrevendo, 
coisa que não fazia já há muitos anos. Espero não o voltar a 
perder. Há coisas que se tivessem sido escritas não teriam 
ficado esquecidas na gaveta do esquecimento e hoje ajudar-nos-
iam a repesar o passado, reflectir no presente e o futuro a Deus 
pertence. 

−−−− Reflexão através da escrita, hábito 
abandonado 

−−−− Poder da escrita na retenção das 
aprendizagens → processo 
interligação das PP passadas, 
presentes e futuras 

 2 −−−− comp reflexão crítica → auto-conhecimento e 
desocultação do eu → ajuda supervisiva 

−−−− comp reflexão: integração teoria prática 

−−−− conhec sobre avaliação (portfolio como instrumento) 
 

– Eu creio que seria uma óptima maneira de avaliação a todos os 
níveis: poder-se-ia avaliar o grau de retenção das informações 
orais e escritas durante as sessões ou fora delas; detectar 
interesses, tendências, aptidões nas pessoas que estão em 
formação a fim de poderem ser ajudadas e até mesmo, se 
fossem feitos à mão, através da caligrafia também se pode 
chegar a conclusões significativas acerca da maneira de ser das 
pessoas. 

−−−− Concorda → instrumento eficaz: 
aprendizagens dentro e fora da aula, 

−−−− Detectar interesses, tendências e 
aptidões das pessoas → supervisão 
colaborativa → desenvolvimento do 
autor 

−−−− Se manuscrito → características  do 
autor 

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

– A dificuldade maior foi provocada pela “má fama” que o 
portfolio tem desde o início dos CFs. Quem dele ouve falar até 
parece que é pior que “a víbora que nos quer matar.” 

– Tentei cumprir as indicações que me foram dadas e fazer o 
melhor que pude. “Quem dá aquilo que tem, a mais não é 
obrigado.” 

−−−− Má fama do portfolio reflexivo nos 
CFs – “ a víbora que nos quer 
matar” 

−−−− Comentário pouco “simpático” 
sobre o processo de formação  

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

−−−− comp intervenção em diversos contextos: sala de 
aula, AA, estagiários, pais; nas aulas do CF e na 
família →  

−−−− comp reflexão crítica → problematização das PP → 
comp intervenção relacional →  

−−−− comp reflexão: integração teoria prática: “exame de 
consciência diário” →reflexão → auto-
consciencialização sobre a acção 

−−−− auto-elogio 

– A minha acção pode ser: na sala de aula com os AA e 
estagiários; nas reuniões observando reflectindo na melhor 
maneira de fazer intervenções assertivas para levar os outros 
docentes a reflectirem também e melhorarem as relações 
interpessoais; junto dos pais e pessoal discente; no seio da 
minha família; nas pps aulas do CF, observando os formandos e 
formadores. 

– Não há dia nenhum que eu não faça o meu “exame de 
consciência” que agora aprendi ser “reflexão” e nunca fico 
satisfeita com o que faço durante o dia. 

– Por mais que faça o melhor que me é possível fico sempre na 
expectativa que poderia ter feito mais. 

– Sou muito exigente comigo mesma. Não sei se é bem, se é mal. 
Sou como sou e não consigo mudar. 

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

−−−− conhec do currículo (GFC) + comp intervenção 
junto dos AA e famílias → melhor conhecimento 
dos AA 

−−−− conhec do currículo (PEEs e PCT) + comp 
intervenção na planificação, observação, análise dos 
projectos na escola → resposta adequada aos AA 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção 
→problematização das práticas → para a acção e 
reconstrução de saberes 

−−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos → 
melhor intervenção 

– A GFC implica um conhecimento real das necessidades 
educativas e interesses dos AA. Isto leva a que os professores 
tenham de recorrer a processos de supervisão que os levarão a 
observar, a reflectir, a dialogar e analisar a situação da 
população escolar através da caracterização das turmas. Para tal 
é necessário recorrer a inquéritos feitos aos pais ou EE no 
sentido de tentar saber a situação sociocultural da família, bem 
como o seu envolvimento na vida escolar dos filhos e dos 
educandos e outros elementos que ajudem os professores a 
conhecer melhor os AA. 

– É a partir daqui que os PEEs deverão ser elaborados em 
articulação permanente com os  projectos curriculares de escola, 
os diferentes PCTs, bem como outros  pequenos projectos que 
vão surgindo naturalmente conforme as necessidades e 
expectativas dos AA. 

−−−−  

 
 

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 

C4-1 1 a −−−− comp reflexão crítica → sobre e para acção 

−−−− comp reflexão: integração teoria prática – profs 
reflexivos e críticos →AA reflexivos e críticos → 
desenvolvimento de conhecimentos 

−−−− Levou-me a ser mais reflexiva na minha PP, tornando, 
consequentemente, os meus alunos mais reflexivos e críticos 
aprofundando assim os conhecimentos adquiridos. 

– Capacidade de reflexão → 
desenvolvimento profissional → para 
a acção com aprofundamento de 
conhecimentos 

 1b −−−− comp reflexão crítica:  auto-conhecimento  
 

−−−− Permitiu-me descobrir potencialidades (principalmente a nível 
da escrita) que achava que não tinha  

– Desenvolvimento comp de escrita – 
potencialidade desconhecida 

 2 −−−− comp reflexão: integração teoria prática 

−−−− conhec do sobre avaliação – mais adequada 
[autêntica]  

−−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos 

−−−− Não me importava, seria mais adequada, desde que existissem 
outras condições, uma vez que o empenho e o esforço que este 
sistema de avaliação requer implica a existência de mais tempo, 
que foi o factor de que senti mais falta na elaboração do meu 
portfolio. 

– OK se .. 
– Tempo não fosse constrangimento 
– Esforço e empenho maiores do que 

outras formas de avaliação 

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

−−−− Falta de tempo 

−−−− Desconhecimento deste sistema de avaliação e não saber se 
estava a fazer aquilo que pretendido. 

– Falta de tempo 
– Indefinição sobre a estruturação do 

portfolio reflexivo 

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

−−−− comp intervenção: colegas, reuniões e AA no 
quotidiano 

−−−− Na relação com os colegas. 

−−−− em reuniões de trabalho 

−−−− no trabalho do dia a dia com as crianças. 

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

−−−− comp intervenção: na planificação e avaliação dos 
projectos 

−−−− comp reflexão crítica: problematização das PP →  
actuação posterior 

−−−− Bastante importância, uma vez que através da reflexão sobre o 
que se fez, se vai fazendo a reformulação de modo a que estes 
(projectos) se ajustem cada vez mais à comunidade educativa 
em que estamos inseridos. 

–  

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 

 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 
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 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. 

–  

C4-3 1 a −−−− comp reflexão crítica: problematização das práticas 
� reflexão sobre a acção � para a acção 

−−−− comp reflexão crítica � reestruturação de saberes 
−−−− conhec de si 

−−−− A nível profissional o portfolio reflexivo permitiu-me uma 
maior reflexão sobre a minha PP, levando-me a uma 
consciencialização dos aspectos a alterar e a melhorar no meu 
trabalho docente. 

– reflexão sobre a acção � 
problematização de PPs � aspectos 
a alterar e a melhoria 

 1b −−−− conhec de si 

−−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento 
−−−− Permitiu-me um conhecimento mais profundo de mim própria. – auto-conhecimento mais profundo 

 2 −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento � 
problematização da prática de avaliação por 
portfolio reflexivo 

−−−− conhec de si 

−−−− Não seria o sistema de avaliação pelo qual eu gostaria de ser 
avaliada em todas as disciplinas (ou quase todas) porque sinto 
algumas dificuldades em expor as minhas ideias por escrito e de 
sintetizar. 

– dificuldade em expor ideias por 
escrito 

– falta de poder de síntese 

 3 −−−− conhec de si � insegurança 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção  observação 

−−−−  

−−−− No início senti-me  muito insegura pelo facto de não te 
conhecimento sobre o que se pretendia e a falta de tempo para 
fazer um trabalho organizado. 

– insegurança 
– tempo 
– organizador do trabalho realizado 

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

−−−− comp intervenção: dia-a-dia, AA, colegas e reuniões 

−−−− No trabalho do dia-a-dia, no relacionamento com os alunos, 
colegas e na orientação de reuniões. 

–  

 5 −−−− comp reflexão crítica: sobre a acção � para acção 
� reestruturação saberes � necessidades sistema 
educativo 

−−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 
−−−− conhec do currículo (desenvolvimento de PEEs e 

GFC) 

−−−− Os processos de supervisão influenciam a qualidade dos PEEs e 
a GFC, na medida em que a reflexão nos leva a uma 
reformulação que vai de encontro às necessidades do sistema 
educativo. 

–  



Questionários dos quatro cursos ���� Análise de conteúdo  

Maria João Amaral 58 

C4-4 1 a −−−− comp reflexão crítica sobre acção� auto-
conhecimento � reformulação �maior organização 
e reflexão na relação com os colegas 

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

−−−− Levou-me a ser mais organizada e reflexiva na minha relação 
com os docentes. 

– auto-conhecimento� alteração de 
práticas de intervenção em vários 
contextos 

– organização 
– melhores relações com colegas 

 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção� auto-
conhecimento 

−−−− Permitiu-me ter uma visão mais abrangente de mim própria. – auto-conhecimento 

 2 −−−− comp reflexão crítica sobre acção � reestruturação 
de saberes através  

−−−− Seria muito interessante na medida em que permite um 
crescimento gradual e consciente. 

−−−− No entanto seria necessário dispor de mais tempo para realizar 
este tipo de trabalho. 

– crescimento gradual e consciente 
– tempo 

 3 −−−− insegurança inicial 

−−−− comp reflexão crítica: problematização das práticas 
� auto-conhecimento � segurança  

−−−− No início sentia-me muito insegura porque não sabia o que nos 
era pedido.  

−−−− esta sensação foi-se atenuando no decorrer do ano. 

−−−− senti também falta de tempo. 

– insegurança 
– tempo 
– processo construção, com o tempo, 

torna-se mais seguro  

 4 −−−− comp intervenção junto de AA e colegas 

−−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 
−−−− Poderei intervir como supervisora na minha relação com os 

alunos e com os colegas. 
–  

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

−−−− conhec do currículo: reformulação de projectos � 
resposta a necessidades da comunidade educativa 

−−−− comp intervenção � planificação ... reformulação 
de projectos curriculares 

−−−− Os processos de supervisão são de extrema importância visto 
que, através da reflexão é possível reformular os projectos de 
forma a que estes se enquadrem nas necessidades da 
comunidade educativa. 

–  

C4-5 1 a −−−− comp reflexão crítica sobre acção −−−− Contribuem para que a minha PP se tornasse mais reflexiva.  – mais reflexão da sua prática 
 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção� enriquecimento 

pessoal 

−−−− comp intervenção na PP diária 

−−−− Contribuiu/possibilitou-me um maior enriquecimento pessoal 
que obviamente se tem reflectido no dia-a-dia profissional.  

– enriquecimento pessoal 
– melhoria das práticas diárias 

 2 −−−− conhec sobre avaliação (portfolio como instrumento 
de avaliação e de formação) e do seu carácter 
inacabado 

−−−− comp reflexão: integração referentes teóricos 

−−−− Considero ser uma boa opção porque para além de se adquirir 
um conhecimento mais completo sobre determinadas matérias, 
acrescia a possibilidade de ser consultado posteriormente e até 
mesmo acrescentado. 

– “boa opção” como estratégia 
formativa e formativa. 

– aquisição de conhecimentos 

 3 −−−− comp análise crítica: problematização das tomadas 
de decisão � constrangimentos do portfolio 

−−−− comp reflexão crítica: reflexão sobre a acção � 
superação dos constrangimentos iniciais 

–  – hábito conduziu à prática e à 
superação de algs constrangimentos 

– tempo e dedicação 

 4 −−−− comp reflexão crítica sobre acção� 
desenvolvimento profissional 

–  Pouco aprofundamento e ligação aos 
referentes teóricos focados em aula e 
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 5 −−−− comp reflexão crítica sobre acção � melhoria dos 
projectos 

−−−− Melhor elaboração dos PPs e consequente melhoria no 
desenvolvimento das actividades. 

na investigação sugerida 

C4-6 1 a −−−− comp reflexão crítica sobre acção� auto-
conhecimento � consciencialização das PPs �? 

−−−− comp reflexão � necessidade de escrever sobre si 
� comp reflexão crítica + questionamento constante 
sobre a PP 

−−−− Permitiu-me uma reflexão mais consciente e enriquecedora 
acerca da minha prática diária. 

−−−− levou-me, muitas vezes, a sentir necessidade de escrever sobre 
o meu desempenho 

−−−− despertou-me para um questionamento constante da minha 
prática. 

– auto-conhecimento 
– consciencialização e enriquecimento 

da sua PP 
– sentir necessidade de escrever sobre 

o seu desempenho 
– hábito de auto-questionamento 

 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção� auto-
conhecimento (capacidades e potencialidades) � 
auto-confiança 

 

−−−− Permitiu-me desenvolver algumas potencialidades ocultas 

−−−− reconhecer que ainda possuo algumas capacidades e, por isso, 
adquirir autoconfiança 

– “desocultação” do eu 
– autoconfiança adquirida pelo auto-

conhecimento (potencialidades e 
capacidades) 

 2 −−−− comp análise crítica: necessidade de investigação + 
tempo necessário � prejuízo no desempenho 
profissional 

 

−−−−   Penso que seria um trabalho gratificante na medida em que 
“obrigaria” a uma maior investigação. 

−−−− No entanto, este tipo de avaliação em todas as disciplinas, iria 
criar lacunas enormes no nosso desempenho profissional pois 
tomaria grande parte do tempo 

– obriga a fazer investigação 
– tempo� prejuízo profissional nas 

práticas se utilizado em todas as 
disciplinas 

 3 −−−− comp análise crítica: problematização das tomadas 
de decisão e interpretação dos contextos 

 

−−−− Inicialmente, desconhecimento total desta forma de avaliação 

−−−− posteriormente, escassez de tempo para a sua elaboração. 

– desconhecimento sobre a sua 
elaboração 

– falta de tempo para a sua elaboração 

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

−−−− comp intervenção em vários contextos: AA, colegas, 
orientação, estágios 

−−−− com os alunos, fundamentalmente 

−−−− relacionamento com os colegas 

−−−− orientação de reuniões 

−−−− orientação de estágios. 

–  

 5 −−−− comp reflexão sobre referentes teóricos e integração 
teoria prática 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção: questionamento 
� reestruturação de saberes e práticas � para acção 

−−−− comp intervenção: planificação ... projectos  

−−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 
−−−− conhec sobre currículo: desenvolvimento para 

responder às necessidades de cada realidade 
educativa 

−−−− Penso que através da reflexão e do questionamento constante da 
prática poder-se-á fazer uma reformulação sistemática e uma 
adequação constantes dos projectos às necessidades de cada 
realidade. 

−−−− Nesta medida, os processos de supervisão têm um papel 
preponderante. 

–  
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C4-7 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores � 
comp reflexão crítica sobre acção � auto-
conhecimento e consciencialização sobre PPs 

−−−− comp reflexão: aquisição de referentes teóricos � 
reestruturação de saberes e PPs 

−−−− comp reflexão crítica � desenvolvimento 
profissional � práticas de reflexão nos AA 

−−−− conhec sobre reflexão [?] 

−−−− A nível profissional, o “portfolio reflexivo” reportou-me ao 
início da minha carreira profissional e constatar que nem 
sempre agi da melhor forma, perante alguns problemas. 

−−−− Adquiri alguns conhecimentos que permitir-me-ão encontrar 
com maior desenvoltura os desafios da educação 

−−−− Tomei consciência de o quanto é importante é reflectir sobre as 
nossas práticas, no intuito de as melhorarmos e levarmos os 
nossos alunos a reflectirem também. 

– reflexão sobre experiências 
anteriores � auto-conhecimento e 
desenvolvimento profissional com 
reestruturação das práticas 

– maior auto-confiança � desafios 
educativos 

– o hábito de reflectir sobre as PPs � 
hábitos de reflexão nos AA 

 1b −−−− comp reflexão sobre experiências e pessoas do 
passado + ? 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção� 
desenvolvimento pessoal e profissional com 
aquisição de conhecimentos 

−−−− comp intervenção: investigação sobre temas de seu 
interesse 

−−−− Fez-me reviver momentos adormecidos na minha memória e 
reflectir sobre eles, recordar colegas e professores que não vejo 
faz muito tempo. 

−−−− Fez-me crescer como pessoa e profissional, adquirindo outros 
conhecimentos, incentivando-me a pesquisar e a reflectir sobre 
determinados temas. 

– reflexão agradável sobre passado 
(experiências e pessoas)  

– reflexão sobre acção e para acção � 
incentivo para a pesquisa 

 2 −−−− comp análise crítica: problematização sobre tomadas 
de decisão e interpretação dos contextos � 
constrangimentos da avaliação por  portfolio 
reflexivo 

−−−− Embora gostasse de ter feito o “portfolio reflexivo”, penso que 
ser avaliada, em todas as cadeiras, através dele necessitaria de 
ter mais tempo livre para os poder elaborar, pelo facto de as 
reflexões me levarem algum tempo a fazer. 

– gostou mas 
– tempo 

 3 −−−− comp reflexão crítica sobre si � auto-conhecimento: 
dificuldade de síntese + dificuldade em escrever + 
insegurança  

−−−− comp análise crítica: o papel dos contextos no 
desenvolvimento de auto-confiança 

−−−− comp intervenção: o papel da partilha no 
crescimento profissional 

−−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 
−−−− conhec sobre avaliação e o poder dos outros em a 

tornar mais autêntica 

−−−− A primeira dificuldade sentida foi sintetizar as ideias tentando 
captar apenas o essencial. 

−−−− Inicialmente também senti algumas em escrever, talvez por 
escrever pouco. 

−−−− alguma insegurança, não sabendo se o que estava a escrever 
correspondia ao que era solicitado. 

−−−− Após o “estado de arte” dos portfolios comecei a sentir-me mais 
confiante e a escrever com mais facilidade.  

– o “estado de arte” (apresentação 
pública dos portfolios) � segurança 

– indefinição da estrutura e conteúdo 
do portfolio  

– pouco hábito de escrever 
– dificuldade de síntese 

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

−−−− comp intervenção � AA (não só ao nível das 
aprendizagens formais) + atenção a alteração de 
comportamentos e atitudes � descobrir causas � 
tentativa de solução de problemas 

−−−− conhec dos AA 

−−−− Eu poderia intervir como supervisora encorajando os alunos a 
trabalharem e a procurarem fazer sempre o melhor. 

−−−− orientá-los na realização das suas tarefas e estar alerta para 
poder detectar mudanças de comportamentos e atitudes, por 
parte de alguns. 

−−−− procurar descobrir as causas e tentar arranjar soluções que 
contribuam para a resolução dos problemas. 

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

−−−− conhec do currículo, seu desenvolvimento em 
flexibilidade � resposta a necessidades específicas 

−−−− conhec sobre políticas e práticas educativas  

−−−− comp reflexão crítica sobre acção� para acção 

−−−− comp intervenção em vários contextos 

−−−− ao supervisionarmos um PE e ao fazermos a sua avaliação, 
poderemos reformular onde acharmos conveniente, de forma a 
melhorarmos a sua qualidade e adaptá-lo à realidade escolar. 

−−−− Em relação à GFC os processos supervisivos são importantes na 
medida  em que o currículo poderá ser gerido de acordo com as 
necessidades de cada um, de forma a permitir que todos os 
alunos tenham sucesso. 

–  

C4-8 
 

1 a −−−− comp reflexão crítica sobre acção (processo a sós) + 
tomar consciência sobre as suas PPs � análise sobre 
os processos e possível reformulação 

−−−− comp intervenção (aulas) 

−−−− conhec pedagógico 
 

−−−− A nível profissional o portfolio tornou-se um instrumento de 
trabalho, onde posso sozinha reflectir sobre a minha acção na 
sala de aula. 

−−−− Através da reflexão tenho a oportunidade de tomar consciência 
da minha PP, verificando se estou a adoptar a melhor forma de 
acção para aquele grupo. 

– portfolio = instrumento de trabalho 
– proporciona possibilidade de 

reflexão sobre e para a acção 
– processo solitário de reflexão 

 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção: auto-
questionamento 

−−−− comp reflexão sobre experiências anteriores – 
posicionamento crítico sobre práticas de avaliação 
no estágio 

−−−− conhec sobre políticas e teorias formativas 

−−−− A nível pessoal, o portfolio fez-me crescer em virtude de me ter 
tornado uma pessoa mais crítica de mim mesmo. 

−−−− Tenho pena de não ter tido esta forma (?) reflexivo no meu 
estágio, o que me ajudaria muitas vezes a não repetir certos 
“erros”. 

– crescimento pessoal através do 
questionamento � autocrítica 

– reconhece mais valia desta estratégia 
de formação � estágio � teria 
evitado repetição de erros 

 2 −−−− comp reflexão crítica – promovida pelo portfolio 

−−−− conhec sobre avaliação e vantagens deste 
instrumento de avaliação � contributo pessoal para 
temas abordados 

−−−− conhec sobre políticas e teorias de formação 

−−−− Se fosse avaliada somente por portfolios tornar-me-ia talvez 
uma pessoa um pouco mais crítica, pois teria a oportunidade de 
expor sempre as minhas opiniões pessoais sobre os temas 
abordados.  

– instrumento de avaliação que permite 
envolvimento pessoal na própria 
avaliação e formação 

 3 −−−− comp reflexão crítica – inicialmente difícil de 
encetar 

−−−−  

−−−− Como foi uma experiência nova, senti-me no início um pouco 
desorientada, não sabia o que escrever, nem mesmo como me 
auto-criticar. 

– novidade da estratégia  
– insegurança na escrita (tópicos) 

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

−−−− comp reflexão crítica: técnicas de questionamento � 

−−−− comp de intervenção: criar espírito reflexivo nos 
colegas (partilha de experiências – perguntas 
pedagógicas) + resolução de conflitos na escola 

−−−− comp reflexão:  integração teoria prática pouco 
conseguida (conceitos mal interiorizados?) 

−−−− Posso desenvolver um espírito reflexivo nos colegas. 

−−−− para isso as perguntas pedagógicas podem ser um instrumento 
importantíssimo na “reflexão na acção” [?] e na “reflexão sobre 
a reflexão na acção” [???] 

−−−− Também como supervisora posso tentar solucionar problemas e 
apresentar orientações de como podemos resolver certos 
conflitos que vão surgindo na escola. 

–  
– ? os conceitos não foram 

compreendidos? 
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 5 −−−− comp reflexão crítica sobre acção e para a acção � 
possível reestruturação de saberes e práticas 

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

−−−− comp intervenção: o modelo de professor reflexivo 
� alterar PPs � melhoria o ensino e abertura à 
novidade 

−−−− A supervisão é importantíssima na qualidade dos projectos 
educativos da escola e na actual GFC, pois através de um 
modelo reflexivo e da análise dos fenómenos educativos 
podemos tornar o ensino muito mais aberto a novas ideias e 
novas formas de actuação. 

–  

C4-9 1 a −−−− comp reflexão: integração teoria prática e 
consolidação referentes teóricos � comp reflexão 
crítica � reconstrução de saberes 

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

−−−−  

−−−− O portfolio reflexivo não me trouxe grandes benefícios , na 
medida em que a nível profissional eu já escrevia, reflectia 
sobre certas actividades, acontecimentos,.. 

−−−− A vantagem é verificar que devemos ser professores 
participativos e reflexivos e nunca com o espírito de “deixa 
andar”. 

– poucos benefícios, pois já escrevia a 
nível profissional 

– ser-se prof reflexivo não se 
compadece com atitudes de 
passividade 

? 
Marque
s 

 

1b −−−− comp reflexão crítica: indagação sobre a prática feita 
em tempo útil  

−−−− Tornou-me mais reflexiva e ensinou-me que não devo adiar o 
trabalho. 

– tornou-se mais reflexiva 
– não devo adiar o trabalho 

 2 −−−− comp intervenção através da investigação 

−−−− comp análise crítica dos contextos 

−−−−  

−−−− Seria uma hipótese viável, mas obrigaria a um trabalho 
constante e diário. 

−−−− Com a reflexão diária, a pesquisa envolver-me-ia muito mais, 
mas seria muito difícil devido à falta de tempo pois a 
preparação das aulas e o trabalho da escola ocupam-me tempo. 

– necessidade de investigar  
– tempo para escrever, investigar e 

preparar aulas 

 3 −−−− comp intervenção: investigação 

−−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento – gosto 
pela leitura, investigação e escrever reflexões 
pessoais  

−−−− Se tivesse mais tempo as dificuldades não seriam tantas. 

−−−− Eu gosto de ler, comparar, pesquisar em livros, na Internet e 
adoro escrever e fazer reflexões pessoais, mas por vezes falta o 
tempo e não se consegue fazer tudo. 

– gosto pela investigação, leitura, 
reflexão  e escrita 

– tempo 

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

−−−− comp intervenção: cargos que ocupa (coordenadora 
de ciclo, professora); AA� adaptação da linguagem 
e orientação; planificação 

−−−− conhec sobre teorias educativas de aprendizagem e 
ensino (orientação e coordenação versus 
“moldagem” dos AA) 

−−−− comp reflexão: invocação de referentes teóricos e 
sua integração na PP 

−−−− Por exemplo, nos cargos que ocupo 

−−−− coordenadora de ciclo e como 

−−−− professora que sou, sou supervisora dos meus AA, tendo eu 

−−−− dado com a forma como falo,  

−−−− sabendo-os levar 

−−−− planificando e pondo em prática um ensino programado e uma 
pedagogia por objectivos/competências, sendo cada vez mais 
preciso, objectivo e eficiente, 

−−−− sou supervisora quando oriento, coordeno e não “moldo”. 

–  
 
 
– conceito de supervisão: 

orientação e coordenação 
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 5 −−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

−−−− conhec sobre teorias e práticas educativas 

−−−− comp de intervenção: coordenação, planificação, 
promoção de reflexão e avaliação 

−−−− Os projectos deverão contribuir para desenvolver capacidades 
de investigação e de trabalho de equipa 

−−−− E é aqui que o supervisor poderá coordenar os grupos para 
facilitar a comunicação entre todos suscitando momentos 
reflexivos de avaliação. 

–  

C4-10 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores � sobre 
a acção 

−−−− comp reflexão crítica � para acção � reconstrução 
de práticas 

−−−− O “portfolio reflexivo” ajudou-me principalmente a pensar nas 
aulas que fiz com aos meus AA e ao mesmo tempo procurar 
melhorá-los 

– reflexão sobre PPs passadas � 
reformulação e melhoria  

 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção � para a acção � 
melhores actuações pessoais 

−−−− Ajudou-me a ser mais metódica e organizada. – auto-conhecimento � mais 
organizada e metódica 

 2 −−−− comp análise crítica dos contextos + 
problematização das tomadas de decisão 

−−−− Acho que a hipótese de ser avaliada por um “portfolio 
reflexivo” em todas as cadeiras do curso não seria bom porque 
seria um trabalho muito cansativo. 

– muito trabalho 
– cansaço 

 3 −−−− comp reflexão crítica� auto-conhecimento: 
dificuldade em articular teoria prática na escrita 

−−−− ansiedade 

−−−− As dificuldades que eu senti foram escrever a partir dos temas 
dados nas aulas, fazendo-me criar 

−−−− grande ansiedade 

– dificuldade em articular os temas das 
aulas na escrita 

– dificuldade em escrever 
– ansiedade 

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

−−−− comp intervenção→ colegas + troca de experiências 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção → para a acção → 
reconstrução de saberes 

−−−− Poderia intervir ajudando os colegas a melhorar as aulas e, 
consequentemente, trocar experiências. 

–  

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

−−−− comp intervenção planificação currículo 

−−−− comp reflexão crítica para acção adequada 

−−−− Como supervisora penso que poderia estudar esses documentos 
e verificar se estariam ou não adequados ao contexto escolar e 
assim dar uma opinião sobre eles. 

–  

C4-11 1 a −−−− conhec sobre avaliação (por portfolio reflexivo) 

−−−− comp análise crítica→ interpretação dos contextos 

−−−− comp reflexão crítica sobre experiências 
anteriores→ mais referentes teóricos + articulação 
teoria prática  

−−−− conhec sobre avaliação  

−−−− comp intervenção: uso de portfolio reflexivo junto 
dos AA→ expressão dos seus seres 

−−−− O “portfolio reflexivo” trouxe-me vantagens, uma vez que 
contribuiu, de modo positivo, para uma visão mais ampla e 
concreta das diferentes realidades escolares e também 

−−−− me trouxe mais conhecimento em geral, pois obrigou-me a 
reflectir, de forma mais profundo, sobre as minhas PP. 

−−−− O portfolio, como estratégia de avaliação nos meus alunos será 
um trabalho interessante, onde as crianças poderão expressar 
livremente os seus sentimentos, as suas angústias e as suas 
ideias. 

– Visão mais ampla e concreta sobre as 
sua PPs e das diferentes realidades 
escolares 

– Desafio para utilizar o portfolio 
reflexivo como instrumento de 
avaliação dos AA → desocultação de 
seres completos 

– Dar a conhecer sentimentos, 
angústias e ideias 
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 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção → para a acção → 
expectativas sobre actuações a nível de relações 
intrapessoais 

−−−− comp intervenção com os outros e em vários 
contextos 

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

−−−− Neste nível, penso que também me beneficiou na medida em 
que veio criar maiores expectativas, nomeadamente, nas minhas 
relações intra e interpessoais, através de uma reflexão mais 
aprofundada sobre as minhas diversas actuações, em contexto 
variado. 

– Expectativas sobre si pp → relações 
intra e interpessoais 

– Reflexão sobre diversas actuações 
em contextos variados 

 2 −−−− comp análise crítica sobre tomadas de decisão 

−−−− comp reflexão sobre referentes teóricos (não faz a 
correcta interligação teoria prática) 

−−−− falta de conhec sobre avaliação 

−−−− Ser-se avaliado apenas através de um portfolio reflexivo não 
seria, no meu entender, o mais adequado pois creio que uma 
avaliação deverá englobar parâmetros que este doc não abrange, 
como o grau de participação ao longo das aulas e o empenho na 
sua concepção. 

−−−− O maior problema que se coloca neste tipo de trabalho é ter de 
haver uma maior disponibilidade de quem o elabora, o que nem 
sempre é possível por falta de tempo. 

– Não concorda porque o documento 
não engloba certos parâmetros ??? 

– Tempo → falta de disponibilidade 

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

−−−−  
−−−− A principal dificuldade que se me deparou na realização do meu 

portfolio foi, sem dúvida, a escassez de tempo, tendo sido um 
factor de peso que dificultou a sua elaboração. 

– Tempo → dificulta elaboração 

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

−−−− comp reflexão sobre a acção → para a acção → 
melhoria das PP de ensino 

−−−− comp intervenção: estimular ensino/aprendizagem + 
avaliação dos AA + optimização de recursos 
humanos/físicos + gestão escolar  

−−−− conhec sobre contextos e conhec sobre teorias de 
aprendizagem ( ? ) 

−−−− Penso que poderá haver intervenção a vários níveis. 

−−−− A prática da supervisão é, basicamente, apoia e estimular o 
ensino e a aprendizagem. 

−−−− Ao promover estratégias pedagógicas mais eficazes, a 
supervisão pretende garantir uma melhor qualidade de ensino. 

−−−− Como supervisora poderia intervir tanto na avaliação dos AA, 
como na optimização de recursos humanos/físicos ou na gestão 
escolar. 

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

−−−− conhec desenvolvimento curricular  

−−−− conhec sobre prof reflexivo (?? ) 

−−−− comp intervenção: formação de profs + criação de 
climas de partilha e colaboração + promoção da 
reflexão entre profs +   

−−−− comp reflexão crítica sobre acção→ para acção → 
melhoria da qualidade do E/A ←→ auto-
questionamento e indagação sobre a PP → 
reconstrução de saberes e PP 

 

−−−− Atribuo uma importância relevante, pois a Supervisão deverá 
estar envolvida também nestes dois documentos(?). 

−−−− Penso que a supervisão terá como objectivo principal formar 
professores capazes. 

−−−− Assim, como instrumentos de formação e inovação deverá 
incentivar uma prática reflexiva da qual se desenvolvem 
profissionais mais responsáveis, mais colaborativos e mais 
competentes. 

−−−− Consequentemente, contribuirá para a melhoria do ensino e da 
aprendizagem. 

−−−− A supervisão terá assim o papel de sensibilizar os professores 
para questões  mais amplas de naturezas diversas, funcionando 
como meio auxiliar e consultivo. 

−−−− Os processos de Supervisão deverão promover nos professores 
uma análise reflexiva da sua formação, em que eles poderão 
questionar as suas práticas e analisá-las de modo crítico no 
sentido de redimensionar relações nos seus próprios contextos 
escolares. 

–  

C4-12 1 a −−−− comp reflexão com integração teoria prática 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção→ para a acção→ 
reconstrução de práticas e saberes 

−−−− comp intervenção na avaliação das crianças 
utilizando uma estratégia nova e mais autêntica 

−−−− conhec sobre avaliação (conceito de portfolio 
reflexivo → avaliação mais autêntica 

−−−− Após a elaboração do “portfolio reflexivo”, verifiquei que neste 
trabalho existam algumas vantagens. 

−−−− Um dos benefícios a nível profissional, foi fazer-me reflectir e 
concluir que seria profícuo para os meus AA (1º ciclo) um 
trabalho deste tipo. 

−−−− Haveria uma apreciação mais global da criança pois ela poderia 
transmitir não só os seus conhecimentos, mas também exprimir 
as suas ideias, os seus sentimentos, as suas vivências. 

– A reflexão sobre a sua experiência 
com portfolio reflexivo→ desejo de 

– Experimentar com os pps AA (1º 
ciclo)  

– Apreciação da criança no seu todo: 
conhecimentos, ideias, sentimentos e 
vivências 

 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção→ alteração de 
hábitos de reflexão 

−−−−  

−−−−  A nível pessoal o portfolio reflexivo foi vantajoso. 

−−−− Obrigou-me a escrever aquilo que muitas vezes ia no meu 
pensamento, que no dia-a-dia para ia reflectindo, mas que por 
falta de vontade ou talvez por comodidade, não me sentia 
motivada para escrever. 

– Registar por escrito o que pensava e 
que não tinha vontade de escrever 

 2 −−−− comp análise crítica sobre tomadas de decisão 

−−−− (pouco) conhec sobre avaliação 
−−−− comp reflexão (sem correcta integração) teoria 

prática 

−−−− Para todas as cadeiras julgo ser desnecessário e até um pouco 
violento. 

−−−− Escasseia tempo ao trabalhador estudante para a elaboração de 
um “portfolio reflexivo”, pois este requer uma certa sequência, 
sendo um trabalho quase diário. 

– Tempo 
– Violência de um trabalho quase 

diário → sequência 
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 3 −−−− comp análise crítica sobre tomadas de decisão e 
necessidade de investigação, não possível no tempo 
dado 

−−−−  

−−−− A maior dificuldade que senti foi, sem dúvida, como atrás 
referi, a falta de tempo para trabalhar no portfolio. 

−−−− O ler, o investigar, o organizar, o analisar, o reflectir e 
finalmente, transmitir tudo isto para o papel, num curto espaço 
de tempo, tornou-se complicado. 

– Necessidade de investigação 
– tempo escasso e  
– duração da experiência para se poder 

concretizar o processo de reflexão 

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

−−−− comp intervenção: partilha de experiências → 
colabora no desenvolvimento dos colegas e dos AA; 
formação de professores; organizacional da escola 

−−−−  

−−−− O supervisor é a pessoa que dinamiza, partilha a sua experiência 
profissional, colabora, acompanha o desenvolvimento dos seus 
AA e dos profissionais, bem como da pp organização da escola. 

−−−− A nível pedagógico poderei intervir orientando e interagindo 
com os AA, bem como a  

−−−− nível de formação de professores para um melhor 
desenvolvimento e aprendizagem dos AA e a 

−−−− nível organizacional para que a escola adquira melhor 
qualidade. 

–  

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

−−−− conhec sobre currículo (conceito correcto de PEE) 

−−−− comp intervenção: concepção do PEE, sua 
concretização e avaliação → reconstrução e 
melhoria das PPs 

−−−− comp reflexão → integração teoria prática e 
referentes teóricos adequados 

 

−−−− O PE é sem dúvida o doc que dá autonomia à Escola, sendo o 
seu pilar de suporte, quer a nível pedagógico, quer relacional e 
organizacional. 

−−−− A supervisão não é apenas um processo técnico, mas um 
processo social e relacional que tem como objectivo dinamizar 
e acompanhar todo o desenvolvimento da escola como 
organização e o desenvolvimento dos seus profissionais e 
aprendentes. 

−−−− Assim, uma das funções do supervisor é a de colaborar na 
concepção de PE, na sua concretização e avaliação, visando 
uma melhor qualidade da educação. 

– PEE = dá autonomia  à escola, pilar 
de suporte (pedagógico, relacional e 
organizacional) da escola 

 
– Supervisão = mais do que 

processo técnico é um processo 
social e relacional → 
desenvolvimento da escola 
(organização) + profissionais e AA 

 
 

C4-13 1 a −−−− comp reflexão crítica sobre acção→ para a acção 
através da fundamentação das PPs em teorias → 
maiores saberes [reconstrução de ...?) 

 

−−−− Mais leituras, mais partilha, mais reflexão e, por consequência, 
mais conhecimentos/ mais saberes. 

−−−− Deu-me uma prática fundamentada teoricamente, uma vez que, 
como Educadora, as reflexões já fazem parte do meu dia-a-dia. 

– Mais leituras e mais reflexão → 
novos saberes 

– Ligação teoria prática, para uma 
prática mais fundamentada 

– Já escrevia 
 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção→ auto-

conhecimento e auto-estima →reconstrução de 
saberes 

−−−− Sinto-me mais segura e determinada para seguir o meu 
ACREDITAR. 

– Autoconfiança através do 
conhecimento de algs capacidades 
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 2 −−−− conhec sobre avaliação → auto-avaliação  

−−−− comp reflexão com referentes teóricos e integração 
teoria prática 

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

−−−− comp reflexão crítica sobre acção→ auto-
conhecimento (limitações ou PP menos correctas)→ 
reconstrução de saberes fazer 

 

−−−− Não tenho dúvidas que seria muito proveitoso, mas também 
muito trabalhoso. 

−−−− Proveitoso porque se aprende muito mais, leva-nos para a 
reflexão, sendo possível perceber limitações, intervenções 
menos correctas, alterar práticas, ultrapassar dificuldades e 
evoluir como profissional e como pessoa. 

−−−− Trabalhoso porque um “portfolio reflexivo” exige muita 
disponibilidade e  

−−−− tempo. 

– Experiência positiva → auto-
conhecimento → auto-estima → 
reconstrução de saberes  

– Tempo 
– Muito trabalhoso 

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

−−−− comp reflexão crítica sobre acção  auto-
conhecimento → insegurança 

 

−−−− Não senti dificuldade em elaborar o “portfolio reflexivo”,  

−−−− senti alguma insegurança: se estaria a faze-lo da forma 
adequada. 

−−−− A maior dificuldade é/foi a falta de tempo. 

– Insegurança ← indefinição do 
conceito de portfolio reflexivo 

– tempo 

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

−−−− comp de intervenção: coordenadora da pré-escolar; 
apoio à família, orientação do animadora [ed inf de 
uma instituição de crianças deficiientes?] 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção� supervisão de si 
pp  

−−−−  

−−−− Como Coordenadora do Pré-escolar (cargo para o qual já fui 
eleita várias vezes) 

−−−− responsável pela componente de Apoio à Família, na medida 
em que é o Educador de Infância que orienta o Animador (quem 
é?) 

−−−− como educadora,  

−−−− supervisora de mim mesma. 

– Educadora de Infância � Isabel 
Menezes? 

 5  −−−− Não respondeu! –  
C4-14 1 a −−−− comp reflexão sobre experiências anteriores com 

possível reflexão para a acção(?)  
 

−−−− A nível profissional, obrigou-me a repensar toda a minha 
(actividade) PP, reflectir mais profundamente sobre 
determinadas questões relacionadas com ela. 

– maior reflexão sobre a sua PP 

 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção para a acção � 
mais organizada 

−−−− Consegui tornar-me mais organizada. – maior organização 

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

 

−−−− Eu penso que essa hipótese seria impensável, uma vez que para 
o fazer correctamente é necessário haver disponibilidade de 
tempo. Não é o que acontece com as pessoas que estão a fazer 
os complementos de formação, que além deste, têm de trabalhar 
e têm ainda a sua família, muitas vezes com crianças pequenas. 

– tempo 
– disponibilidade 
– abandono da pp família e trabablho 

 3 −−−− comp analise crítica: problematização das tomadas 
de decisão 

 

−−−− Inicialmente a maior dificuldade foi o conhecimento que se 
pretendia com o “portfolio reflexivo” 

−−−− A falta de tempo foi outra das dificuldades sentidas. 

– indefinição da estrutura do “portfolio 
reflexivo” 

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

−−−− comp intervenção: partilha de experiências/ 
conhecimentos ao longo do curso 

−−−− Na partilha de conhecimentos /experiências que se vão 
adquirindo ao longo do curso. 

–  

 5 −−−− comp intervenção � melhoria da qualidade dos 
PPEs e do GFC 

−−−− Penso que a qualidade poderá ser melhorada. –  

C4-15 1 a −−−− conhec sobre avaliação: instrumento novo de auto-
avaliação 

−−−− comp reflexão sobre acção (referentes teóricos) 
aplicação para a acção � reconstrução de saberes 

−−−− A descoberta de uma nova forma de avaliação da minha 
actividade. 

−−−− O conhecimento e a possibilidade de aplicação de novos 
conteúdos. 

– auto-avaliação 
– novos conhecimentos � aplicações 

novas 

 1b −−−− comp reflexão com base em referentes teóricos � 
maior organização 

−−−− Um enriquecimento das temáticas trabalhadas e uma forma 
positiva de organização. 

– aprofundamento de conhecimentos 
– maior organização 

 2 −−−− comp reflexão crítica sobre acção: dificuldade da 
reflexão 

−−−− comp análise crítica sobre tomadas de decisão 

−−−− Não gostaria, visto que às vezes a reflexão é muito complicada, 
exigindo tempo e disposição que nem sempre aconteceu e nem 
sempre ao mesmo tempo. 

– tempo 
– dificuldade da reflexão 
– conciliação de vontade e oportunidade 

 3 −−−− comp reflexão sobre acção � comp análise crítica 
sobre tomadas de decisão 

−−−− comp reflexão crítica � auto-conhecimento � 
dúvidas, incerteza 

−−−− Não saber por onde começar, como começar. 

−−−− Não saber o que era esperado do trabalho. 

−−−− A dúvida constante sobre se o que se estava a fazer era o pedido 
pela professora. 

– indefinição do processo de 
construção e do produto esperado 

– como começar 
 

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

−−−− comp intervenção: partilha de experiências com 
colegas e AA 

−−−− Partilhando experiências quer com colegas, quer com os alunos. –  

 5 −−−−  −−−− Não respondeu! –  
C-16 
[[[[Rui]]]] 

1 a + 
1b 

−−−− comp reflexão crítica – auto-conhecimento � 
mudança do pp [em 3 momentos � rotura com o 
passado] � “agitar” dom hábitos e rotinas � 
reconstrução de saberes 

−−−− comp intervenção: acção sobre os outros de pois da 
sua pp alteração 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção com reconstrução 
de saberes e modificações nas suas formas de 
actuação e de actuação sobre os outros 

 

−−−− As perguntas a) e b) têm uma implicação tão profunda que 
quase obrigam a uma resposta comum.  

−−−− É evidente que só retirarei vantagens/ benefícios do “portfolio 
reflexivo” quando em mim se produzirem, através dele, 
modificações, fazendo com que eu transforme as minhas 
funções de professor e a maneira como as exerço, bem como 
daqueles, pelo efeito de simpatia com quem interajo. 

−−−− A noção de mudança comporta três sentidos:  

−−−− 1- acção; acção de mudar, modificar algumas coisas 

−−−− 2- acção de ser modificado, mudado, transformado; 

−−−− 3- modificação profunda, rotura, tudo o que rompe com os 
hábitos, agita as rotinas e faz tremer o preestabelecido; 
inovação. 

– vantagens conjuntas para a pessoa e 
para o profissional 

– processo em três(?) tempo: reflexão 
com alguma modificação � rotura 
com o passado ���� ENTREVISTA? 

– dificuldade em separar os dois “eus” 
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  −−−− comp reflexão crítica sobre acção e para a acção: 
não há mudança sem inovação [3 vectores: acção de 
mudar, inovar, criar algo de novo � estado (o que é 
novo) � processo (criação/ transformação) 

−−−− inovação � melhoria do presente � reflexão sobre 
exps anteriores � reconstrução de saberes e práticas 
através da reflexão crítica para a acção futura 

−−−− comp análise crítica: interpretação de contextos e 
problematização de práticas com base em 
investigação 

−−−− Não há mudança sem inovação e a inovação pode ser vista 
segundo três vectores: 1. acção (inovar, inventar, criar algo de 
novo);2. estado (o que é novo); 3.processo (criação, 
transformação). 

−−−− A inovação é pois um acto criador visando a melhoria ou um 
presente não satisfatório. Implica uma visão do futuro, a visão 
de um homem novo, num contexto modificado.  

−−−− Em cada inovação há uma reorientação de acção educativa, a 
inovação pressupõe sempre objectivos decorrentes de reflexões 
e pesquisas prospectivas. 

– comp reflexão para se atingirem os 
seguintes objectivos: 

– mudança e inovação 
– reflexão sobre exps anteriores � 

actuação com inovação no presente 
� criação de um novo homem e um 
novo contexto 

 2 −−−− conhec sobre avaliação: novo tipo de instrumento 

−−−− comp reflexão crítica � alteração de práticas de 
avaliação (inovação) 

−−−− Já são quase todas, neste momento, as que praticam este novo 
tipo de avaliação. É, como se infere pelo atrás exposto, uma 
inovação que é fruto de uma nova “visão” a educação. 

– novo tipo de avaliação é uma nova 
visão sobre a educação 

 3 −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento – 
sentimentos de angústia e insegurança + conflito 

cognitivo [”abanão” nas suas convicções]  

−−−− Senti dificuldades na fase inicial pois esta perspectiva de 
avaliação era por mim ignorada e isso gerou um conflito 
cognitivo com a consequente angústia e desconforto. 

– nunca tinha experienciado � 
desconforto e conflito cognitivo 

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

−−−− comp reflexão – referentes teóricos 

−−−− comp intervenção nos níveis micro e meso 

−−−− No micro – turma 

−−−− No meso – Conselho de Docentes / Conselho Pedagógico 

–  

 5 −−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão: 
acto colectivo de adesão onde se encaixam projectos 
individuais e colectivos) 

−−−− conhec sobre currículo: a discussão e a rejeição+ 
encontro de posicionamentos colectivos � 
identidade de um projecto 

−−−− comp análise crítica: interpretação de contextos, 
problematização de tomadas de decisão � 
posicionamento crítico sobre alguns contextos  

−−−−  

−−−− Não passará das intenções, qualquer PEE que não tenha 
implícitos  processos de supervisão. Eles são o cimento do acto 
colectivo de adesão, dão conta dos projectos 
pessoais/profissionais. É a partir daquilo que os agentes 
aceitam, do que recusam, do que propõem, do encontro de 
posicionamentos colectivos, que emerge a identidade do 
projecto. 

−−−− Sem supervisão os PEEs serão sempre uma “fraude”, um gastar 
de tempo “em papeis” de eficácia duvidosa ou um 
pavoneamento de alguns “iluminados” pimpantes. 

–  

C4-17 1 a −−−−  
−−−− comp reflexão sobre acção � para a acção (reflexão 

crítica) � para a acção � reconstrução de saberes 
através de auto-conhecimento 

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

−−−− comp intervenção: relação com colegas e AA 

−−−− Seria injusto da minha parte dizer que a elaboração do portfolio 
reflexivo, no âmbito da cadeira de Sup I não me fez crescer 
profissionalmente. 

−−−− Certo é que aquando da sua elaboração fui reflectindo nas 
minhas PPs, na relação que tenho com os meus AA e com os 
colegas e dei conta que muito há ainda a fazer. 

– auto-conhecimento 
– reconstrução de saberes e 

intervenções junto de AA e colegas 
– desenvolvimento pessoa e 

profissional 
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 1b −−−− comp reflexão sobre exps anteriores e de reflexão 
crítica para a acção, através da desocultação do “eu” 
que se transformou de “solitário” em “solidário” 
(referentes teóricos) 

 

−−−− Esta foi uma grande etapa que considero ter atingido, uma vez 
que consegui verter o meu “eu” em cada linha que escrevi, 
deixando de ser “eu solitário” para ser “eu solidário”. 

−−−− O portfolio reflexivo fez-me superar esta minha faceta. 

– auto-conhecimento (solitário) � ser 
mais solidário 

– desenvolvimento pessoal e 
profissional 

 2 −−−− conhec sobre avaliação (portfolio – instrumento 
novo) � uma avaliação mais envolvente e 
partilhada 

−−−− comp de reflexão integração teoria prática 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção e para a acção � 
alterações profissionais através deste tipo de 
avaliação� maior consciencialização do pp 

 

−−−− Confesso que a ideia de um portfolio actualmente, a todas as 
cadeiras não me assusta, porque esta foi uma experiência muito 
frutuita [sic] para mim. Por isso, não me importava de ser 
avaliada com este novo instrumento de avaliação, pois, seria 
uma forma de nos responsabilizar mais pelo nosso pp 
conhecimento. 

−−−− Não quer isto dizer que o não façamos, mas é uma avaliação 
mais envolvente e partilhada. 

– já não assusta 
– maior responsabilização na 

construção do conhecimento 
– uma avaliação mais envolvente e 

partilhada 

 3 −−−− comp reflexão para a integração teoria prática 

−−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento � 
sentimentos relativos ao pp portfolio [a exposição 
/desocultação do “eu” 

−−−− O que mais me custou na elaboração do meu portfolio reflexivo 
para a cadeira de Sup I, foi o tentar conjugar os conceitos 
apreendidos durante as aulas com as minhas experiências 
pessoais e profissionais 

−−−− Por outro lado, senti-me um pouco retraída no início, pois 
considerava que estava a expor-me, o que, com o tempo foi 
contrariado. 

– foi evoluindo ao longo do processo 
(retraída com a desocultação do “eu” 
� mais à vontade depois) 

– dificuldade em conjugar teoria e 
prática nas rflexões 

 4 −−−− comp reflexão crítica sobre acção � reconstrução de 
saberes � estar atenta como professora a saberes 
cognitivos e afectivos dos AA  

−−−− Estar atenta às dificuldades dos alunos não só a nível cognitivo, 
mas tb a nível afectivo. 

–  

 5 −−−− comp reflexão: integração teoria prática  

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

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

−−−− comp análise crítica: interpretação dos contextos  (?) 
−−−− comp intervenção: cooperação, partilha e relações 

humanizadas 

−−−− O PEE pressupõe uma supervisão reflexiva e atenta do aqui e 
do agora de forma que o saibamos construir e gerir. 

−−−− Assim sendo, considero que a disciplina de Sup I 
consubstanciou a minha forma de ver a actual realidade 
educativa, num contexto de heterogeneidade, que deve 
depender de uma acção cooperante, partilhada e mais 
humanizada. 

–  

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.  

–  

C4-19 1 a −−−− comp reflexão crítica sobre acção � auto-
conhecimento pessoal e profissional 

−−−− reconstrução de saberes � enriquecimento pessoal 

−−−− Trouxe-me um maior conhecimento pessoal e profissional. 

−−−− Considero que foi uma mais valia, numa perspectiva 
modificadora e enriquecedora. 

– Melhor auto-conhecimento 
– perspectiva modificadora e 

enriquecedora do portfolio  

 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção � racionalização 
de algs atitudes 

−−−− Racionalizou, ou permitiu-me racionalizar algumas atitudes – Racionalização de atitudes tomadas 

 2 −−−− comp análise crítica: problematização de tomadas de 
decisão – portfolio = estratégia trabalhosa mas 
interessante; necessita de pesquisa �actualização de 
leituras 

−−−− Trabalhosa, mas muito interessante. 

−−−− Talvez fosse uma maneira de pesquisar e  

−−−− actualizar as minhas leituras sobre os diferentes temas 

– obriga a trabalhar e estudar 
– necessidade de pesquisa 
– actualização de leituras 

 3 −−−− comp análise crítica sobre tomadas de decisão – 
evolução do processo de construção � compreensão 
� sem dificuldade 

−−−− comp reflexão sobre a acção � para a acção � 
alteração do processo de construção 

−−−− Portfolio, inicialmente, uma “amostra” e “recolha” dos 
melhores trabalhos, dos mais significativos, 

−−−− depois a ideia foi crescendo e tomando sentido, 

−−−− buscar ali, 

−−−− cruzar isto e aquilo. 

−−−−  O difícil foi começar 

– Descrição do processo de 
elaboração: apenas os trabalhos mais 
significativos � vai tomando sentido 
� alg pesquisa + cruzamento de 
dados � e vai crescendo 

– início � OK 

 4 −−−− comp reflexão crítica sobre a sua pessoa −−−− Em relação a mim mesma e à minha prática. –  
 5 −−−− conhec científico (conceito actual sobre supervisão) 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção� para a acção da 
construção/ elaboração de projectos e sobre GFC 

−−−− comp intervenção – questionamento e adequação 
diária – reflexão ao serviço da supervisão das PPs 

−−−− O processo reflexivo inerente a quase todas as dimensões 
“trabalhadas” em supervisão, deveria ser um factor 
enriquecedor na elaboração quer dos PEEs, quer na GFC e 

−−−−  Questionar /adequar a sua aplicação e a sua aplicabilidade aos 
casos concretos que surgem no dia a dia de cada professor. 

–  
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C4-20 1 a −−−− comp reflexão crítica � conhecimento de 
capacidades e ultrapassar dificuldades 

−−−− comp reflexão crítica sobre acção: auto-
conhecimento + maior conhecimento do que a 
rodeia � reconstrução de saberes e práticas 

−−−− carácter inacabado do portfolio 

−−−− A capacidade de “ver” melhor o que aprendo, o que me rodeia. 

−−−− A reflexão do meu “eu” perante uma acção educativa. 

−−−− As minhas “limitações” de escrita e  

−−−− capacidades de ultrapassar  estas mesmas 

−−−− A capacidade de chegar ao fim do portfolio e chegar à 
conclusão que teria de iniciar quase tudo, novamente. 

−−−− “Um eterno recomeçar” 

– Um eterno recomeçar = portfolio 
– auto-conhecimento 
– conhecimento de limitações e 

ultrapassá-las – escrita 
– carácter inacabado do portfolio � 

permanente reiniciar 

Eduar
da 
Azeve
do 

1b −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento e repensar 
atitudes de perseverança e atenção; várias formas de 
comunicação � um espelho dos momentos mais 
profundos de cada um de nós 

−−−− comp análise crítica: necessidade de pesquisar � 
questionar tudo o que se faz�porquê, para quê e 
para quem? 

−−−− “não desistir”, 

−−−− “estar atenta” 

−−−− Utilizar várias expressões como meio de comunicar. 

−−−− Despertou em mim o gosto pela “pesquisa” da reflexão, ou seja 
de reflectir, porquê, para quê, e para quem. 

−−−− O portfolio pode ser um espelho dos momentos mais profundos 
de cada um de nós. 

– Um espelho dos momentos mais 
profundos de cada um de nós 

– não deixou desistir 
– estar mais atenta 
– reflectir através de questionamento 

básico 

 2 −−−− comp análise crítica sobre tomadas de decisão: 
extremamente positivo se a  escrita não for entrave 
para o formando � alguns podem não conseguir 
mostrar pela escrita nem o seu “eu” nem o seu saber 

 

−−−− Se por um lado acho extremamente positivo, 

−−−− por outro, receio que só esta estratégia para avaliação de um A 
não é suficiente! 

−−−− A escrita pode de facto se um entrave para se mostrar o que se 
“é” e o que se “sabe”. 

– experiência positiva se o formando 
se sentir à vontade na escrita 

– dificuldade de escrita � problema 
para algs 

 3 −−−− comp reflexão: integração teoria prática (portfolio = 
narrativa) 

−−−− comp análise crítica sobre acções desenvolvidas: a 
escrita 

−−−− A “narrativa” 

−−−− A elaboração da escrita! 

– a “narrativa” 
– a escrita 

 4 −−−− comp reflexão e de reflexão crítica sobre acção� 
para a acção(?) 

−−−− Uma estratégia muito válida para a auto-reflexão e para a 

−−−− reflexão  dos factos vividos, do que nos rodeia. 

–  

 5 −−−− comp análise crítica dos contextos � não parece 
estar a responder à questão mas à existência/ 
utilização do portfolio!! 

−−−− comp reflexão sobre factos � reconstrução de 
saberes �? intervenção supervisiva? 

−−−− A particularidade de ver um “grão de milho vermelho num 
monte de milho amarelo”. 

−−−− Pegar no grão de milho vermelho, e questionar por que se 
encontrava este grão diferente num conjunto de grãos iguais? 
Como teria nascido, quem o semeou? Ao acaso? Por que era 
vermelho? Os outros como o aceitaram? E ele, como se sentiu? 
Integração ou desintegração? Aceitar a diferença?  

−−−− Reflectir sobre os factos e achar nesta procura a vontade de 
crescer. 

–  
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C4-21 1 a −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento � 
modificação � vantagem para a própria e para os 
outros  

−−−− comp intervenção junto dos outros (?) 

−−−− Um conhecimento pessoal muito maior 

−−−− Uma mais valia para mim e para os outros 

−−−− Uma perspectiva modificadora 

– auto-conhecimento 
– promotor de modificação 
– vantagens daí decorrentes para o 

próprio e para os outros 
 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção e para a acção � 

pôr em prática mais tarde [com quem?] 
−−−− Uma grande ajuda para futuramente pôr em prática. – hipótese de aplicação futura [mas 

não diz em que contexto]  
 2 −−−− comp reflexão crítica � auto-conhecimento � 

problematização de tomadas de decisão + 
insegurança sentida 

−−−− Acho que era difícil para mim fazer portfolio a algumas 
disciplinas, pelo facto de eu me sentir sempre insegura no que 
escrevo. 

– insegurança na escrita 

 3 −−−− comp reflexão crítica: auto-conhecimento  
(dificuldade em escrever?)� capacidade de 
avaliação do produto  

−−−− Muito difícil começar por não entender o que seria esse mistério 

−−−− No final percebi que falhei muito, poderia ter feio melhor. 

−−−− Difícil transpor o meu pensamento para a supervisão 

– indefinição da estrutura do portfolio 
– dificuldade de escrever 
– capacidade de auto-avaliação 

 4  −−−− Não respondeu –  
 5  −−−− Não respondeu –  
C4-22 1 a −−−− comp reflexão sobre a acção (situações e inter-

relação com AA) � reflexão crítica sobre a acção 
para a acção � nas suas pp PP durante o ano do 
curso 

−−−− comp reflexão crítica � desocultar do seu “eu” 

−−−− O “portfolio reflexivo” ajudou-me a poder fazer uma reflexão 
mais aprofundada, quer de uma situação ou do meu pp trabalho 
com as crianças ao longo do ano. 

−−−− O que senti, o que pretendo e porque não as minhas próprias 
ansiedades,... 

– auto-conhecimento 
– desocultação do “eu” global 
– alteração de práticas junto das 

crianças 

 1b −−−− comp reflexão crítica sobre acção para a acção � 
continuar com a prática de registo (êxitos e 
falhanços) 

−−−− Como que um diário... onde registo ou onde possa vir a registar 
a minha “rotina”. 

−−−− Onde “falhei” e por que não registar o meu êxito... 

– como um diário usado e de possível 
uso futuro 

– registo de êxitos e falhanços 

 2 −−−− desconhecimento sobre avaliação (?) – 
características do portfolio 

−−−− comp análise crítica sobre decisões tomadas  

−−−− Não na totalidade. 

−−−− Havendo também um “trabalho” não muito aprofundado ou 
uma frequência 

– “considera” o portfolio um 
instrumento de avaliação a necessitar 
de complemento [trab ... frequência] 

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

−−−− Houve muitas dificuldades. 

−−−− A princípio foi entender qual o seu objectivo 

– no início não entendia o objectivo 
– muitas (?) 

 4 −−−− comp reflexão crítica sobre acção  observação 

−−−−  
−−−− No meu contexto escolar, dou muita importância ao meio.  

−−−− Daí partir de uma análise do mesmo para poder vir a fazer uma 
“reflexão profunda”... 

–  

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

−−−− comp reflexão crítica sobre acção para a acção – 
problematização de tomadas de decisão através do 
questionamento �  

−−−− comp intervenção na reformulação de projectos 

−−−− A reflexão na construção do PEE e na GFC ajuda-nos quer na 
análise da sua aplicação, quer na sua reformulação. 

–  
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 EVIDÊNCIA DE COMPETÊNCIAS SUPERVISIVAS ENCONTRADAS NOS QUESTIONÁRIOS 
 
COMPETÊNCIAS SUPERVISIVAS Curso-1 Curso-2 Curso-3 Curso-4 Observ.  
Reflexão sobre experiências anteriores       
       
       
       
       
       
       
       
 
−−−− Conhecimento Profissional 
−−−−  

C1-1   
C1-2   
C1-3   
C1-4   
C1-5   
C1-6   
C1-7   
C1-8   

−−−− conhec. de si próprio � 
compreensão de si 

−−−− conhec. dos contextos 
−−−− conhec. do currículo 
−−−− [conhec. compreensivo]   
−−−− conhec. de avaliação 

C1-9   
 
−−−− Atitudes 

C1-1   
C1-2   
C1-3   
C1-4   
C1-5   
C1-6   
C1-7   

−−−− autoconfiança 
−−−− auto-estima 
−−−− tolerância da incerteza 
−−−− predisposição para a 

mudança � introdução de 
mudanças 

−−−− partilha e de ...? 
C1-8   
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−−−−  C1-9   
 
−−−− Capacidades  

C1-1   
C1-2   
C1-3   
C1-4   
C1-5   
C1-6   
C1-7   
C1-8   

−−−− Identificar e gerir conflitos 
e constrangimentos 

−−−−  

C1-9   
 
 
Descritores / Evidência ����  

C1-1   
C1-2   
C1-3   
C1-4   
C1-5   
C1-6   
C1-7   
C1-8   

−−−− acções vivenciadas e 
reflectidas 

−−−− constrangimentos sentidos 
−−−− grau de sucesso /insucesso 

face ao esperado  
−−−− evolução do pensamento 

−−−− à medida que analisa e 
critica 

C1-9   
−−−− Níveis de Reflexão 

C1-1   
C1-2   
C1-3   
C1-4   
C1-5   
C1-6   
C1-7   

−−−− Técnico /descritivo 
−−−−  
−−−− Crítico-reflexivo 
−−−− Metacognitivo 
−−−−  
−−−− Ético 
−−−−  

C1-8   
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C1-9   
 C1-1   
 C1-2   
 C1-3   
 C1-4   
 C1-5   
 C1-6   
 C1-7   
 C1-8   
 C1-9   
 
 

– Temas recorrentes ���� Trabalhos Finais  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
–     
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– Identificação dos formandos 

 C1-1 Esmeralda Brunido  
Não recebeu carta C1-2 Irene Mota  
Portfolio e entrevista C1-3 Leopoldina Borges  
Portfolio e entrevista C1-4 Helena Leitão  
 C1-5 Maria Santos  
 C1-6 Fátima Milheiro  
Reformada C1-7 Guilhermina Morais  
Reformada C1-8 Glória Paiva  
 C1-9 Anónimo? Não legível/identificável  
 C1-1 Esmeralda Brunido  
Não recebeu carta C1-2 Irene Mota  
Portfolio e entrevista C1-3 Leopoldina Borges  
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