
Anexo 1. Plano de Estágio 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO  

Nome 
Data de nascimento 
Documento de identificação n.º  
Morada 
 
Contactos (telefone e email) 
Formação 
 
Instituição de ensino 
Instituição de acolhimento 

Vanessa Patrícia Martins Antão 
14/12/1990 

13783455 
Rua Doutor Joaquim de Sousa Bastos, n.º 4, 1.º esquerdo  
2735-369 Agualva  
____________________ 
Mestranda em Ciências da Educação, na área de especialização em 
Administração Educacional  
Instituto de Educação – Universidade de Lisboa (IE-UL) 
Direção-Geral da Educação/Ministério da Educação e Ciência (DGE/MEC) 

 
2. ÁREAS DO ESTÁGIO  
Formação contínua de professores e sua conformidade com as necessidades do desenvolvimento curricular ao nível 
de um serviço central do Ministério da Educação e Ciência. Face às áreas de trabalho a desenvolver no âmbito do 
estágio, a estagiária irá colaborar, no primeiro mês, com a Direção de Serviços dos Projetos Educativos (DSPE) e nos 
restantes meses, com a Direção de Serviços do Desenvolvimento Curricular (DSDC). 

 
3. DURAÇÃO E HORÁRIO DE ESTÁGIO  
Entre 16 de setembro de 2013 a 31 de maio de 2014, a desenvolver em quinze horas semanais, de 2.ª a 6.ª feira, 
durante o período da manhã, das 10:00 às 13:00 horas. 

 
4. ORIENTADOR DO IE-UL E SUPERVISOR NA DGE  
Professora Doutora Estela Costa, Orientadora de Estágio no IE-UL 
Dra. Ana Xavier Dr.ª AX, Supervisora de Estágio na DGE/MEC 

 
5. OBJETIVO GERAL  
Integrar equipas flexíveis, no âmbito das competências da Direção de Serviços dos Projetos Educativos (DSPE) e da 
Direção de Serviços de Desenvolvimento Curricular (DSDC) para adquirir conhecimento sobre a forma como se 
realiza o processo de planeamento da formação de professores em conformidade com as necessidades que vão 
sendo encontradas ao nível do desenvolvimento curricular. 

 
6. METODOLOGIA DE TRABALHO 
Análise documental com vista a compreender a evolução dos processos de planeamento da formação de 
professores; 
Entrevista e observação com vista a compreender o processo atual de planeamento da formação de professores; 
Análise documental e observação das relações existentes entre os diversos órgãos e níveis (ao nível das chefias 
intermédias); 
Colaboração com equipas flexíveis da DSPE e da DSDC nas atividades envolvidas nos processos de preparação, 
implementação e avaliação de formação de professores, que respondem às necessidades do desenvolvimento 
curricular. 

 
7. CRONOGRAMA DE TRABALHO (descrição sumária das atividades a 
desenvolver)  
Assinalar () a correspondência entre  as atividades desenvolvidas e 
o mês da sua realização 

Mês (setembro a maio) 

S O N D J F M A M 

Aquisição de conhecimento e análise crítica sobre a legislação em vigor 
relativa à formação de professores 

         

Aquisição de conhecimento e análise crítica sobre a evolução nos 
processos de planeamento da formação (métodos utilizados) 

         

Aquisição de conhecimento e análise crítica sobre os processos atuais 
envolvidos no planeamento da formação (métodos utilizados) 

         

Aquisição de conhecimento sobre as entidades parceiras envolvidas na 
formação de professores 

         

Aquisição de conhecimento e análise crítica sobre a implementação da 
formação no terreno, enquanto resposta às necessidades do 
desenvolvimento curricular 

         

Aquisição de conhecimento e análise crítica sobre a avaliação da 
formação de professores 

         



Colaboração com equipas flexíveis da DSPE nas atividades envolvidas 
nos processos de preparação, implementação e avaliação de formação 
de professores (por exemplo, Metas Curriculares) 

         

Colaboração com equipas flexíveis da DSDC nas atividades envolvidas 
nos processos de preparação, implementação e avaliação de formação 
de professores, enquanto resposta às necessidades do desenvolvimento 
curricular (por exemplo, Projeto Ensino Bilingue Precoce no 1.º CEB) 

         

 
8. AVALIAÇÃO  
No final do período de estágio profissional, é atribuída uma Menção Qualitativa1 - Desempenho Relevante (R), 
Adequado (A), Inadequado (I). Esta menção qualitativa é atribuída com base na avaliação do grau de superação dos 
objetivos descritos abaixo2 – objetivo superado (S), objetivo atingido (A) ou objetivo não atingido (NA) e de acordo 
com a média simples da pontuação obtida.  
Assinalar o nível de superação correspondente aos objetivos específicos   

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 (decorrentes dos pontos 5 e 7) 

AVALIAÇÃO 

R/S A/A I/NA 

1. Adquirir conhecimento sobre e ser capaz de analisar criticamente a legislação em vigor 
relativa à formação de professores 

   

2. Adquirir conhecimento sobre e ser capaz de analisar criticamente a evolução nos 
processos de planeamento da formação (métodos utilizados) 

   

3. Adquirir conhecimento sobre e ser capaz de analisar criticamente os processos atuais 
envolvidos no planeamento da formação (métodos utilizados) 

   

4. Adquirir conhecimento sobre as entidades parceiras envolvidas na formação de 
professores 

   

5. Adquirir conhecimento sobre e ser capaz de analisar criticamente a implementação da 
formação no terreno, enquanto resposta às necessidades do desenvolvimento curricular 

   

6. Adquirir conhecimento sobre e ser capaz de analisar criticamente a avaliação da 
formação de professores 

   

7. Colaborar com equipas flexíveis da DSPE nas atividades envolvidas nos processos de 
preparação, implementação e avaliação de formação de professores. Indicar a designação 
das formações de professores onde esteve envolvida (por exemplo, Metas Curriculares) 

   

8. Colaborar com equipas flexíveis da DSDC nas atividades envolvidas nos processos de 
preparação, implementação e avaliação de formação de professores, enquanto resposta às 
necessidades do desenvolvimento curricular. Indicar a designação das formações de 
professores onde esteve envolvida (por exemplo, Projeto Ensino Bilingue Precoce no 1.º 
CEB) 

   

MÉDIA DA PONTUAÇÃO FINAL (5-1) / MENÇÃO QUALITATIVA (R/A/I)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Intervalos de pontuação da Menção Qualitativa: Pontuação 4 – 5 (Relevante); Pontuação 2 – 3,999 (Adequado); 
Pontuação 1 – 1,999 (Inadequado);  
2 Avaliação do grau de superação dos objetivos: Pontuação 5 (S - objetivo superado); Pontuação 3 (A – objetivo 
atingido); Pontuação 1 (NA - objetivo não atingido). 



Anexo 2. Autorização AE1 

 

De:  maria brito (mcmbrito@gmail.com) 

Enviada: quarta-feira, 21 de Maio de 2014 14:48:08 

Para: Vanessa Antão (vanessa_antao@hotmail.com) 

  

  Ex.ma Sra. 
  Dra. Vanessa Antão 

  Em resposta ao seu pedido de aplicação dos procedimentos necessários à investigação que 

desenvolve no âmbito da sua especialização, junto dos professores generalistas do 1.º CEB que 

implementam o Projeto EBP no 1.º CEB/Bilingual Schools Project nas turmas de 3.º ano de 
escolaridade deste Agrupamento, informo que autorizo os referidos procedimentos. 

  Com os meus cumprimentos 

  A Diretora 

  Maria Cândida Brito 

 

 



Anexo 3. Autorização AE2 

De:  Julia casal (mjcasal@gmail.com) 

Enviada: terça-feira, 3 de Junho de 2014 12:32:31 

Para: Vanessa Antão (vanessa_antao@hotmail.com) 

  

Exma Srª Drª Vanessa Antão 

 

Em resposta ao pedido formulado por V. Ex.cia  de  autorização para efetuar junto dos 

professores generalistas do 1.º CEB que implementam o Projeto EBP no 1.º CEB/Bilingual 

Schools Project nas turmas de 3.º ano de escolaridade no Agrupamento , somos a informar que 

nada temos a opor ao pedido feito. 

 

Do teor deste email darei conhecimento a todos os docentes envolvidos no projeto referenciado. 

 

Os meus cumprimentos 

A Vogal da CAP 

 

 



Anexo 4. Autorização AE3 

 

De:  Diretor ANOBRE (diretor@ae-anobre.pt) 

Enviada: segunda-feira, 22 de Setembro de 2014 20:35:09 

Para: Vanessa Antão (vanessa_antao@hotmail.com) 

Ex.ª Sr.ª Dr.ª Vanessa Antão, 

Atendendo ao solicitado, bem como às condições em que o pedido é apresentado, considera-se o 

mesmo deferido. 

Com os meus cumprimentos, 

Cristóvão Oliveira 

 

 



Anexo 4. Autorização AE4 

 

De:  Direção Sede Agrupamento (direcao-sede@agrupamento-sra-hora.net) 

Enviada: quarta-feira, 24 de Setembro de 2014 12:41:21 

Para: vanessa_antao@hotmail.com (vanessa_antao@hotmail.com) 

Ex.ª Sr.ª Dr.ª Vanessa Antão, 

Atendendo ao solicitado, bem como às condições em que o pedido de autorização é 

apresentado, considera-se o mesmo deferido. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Presidente da CAP do Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora 

Conceição Maria Antunes de Sousa 

  

  

 



Anexo 6. Autorização AE5 

De:  AEEQ - Direção (agrupamento@queiroz.pt) 

Enviada: sexta-feira, 19 de Setembro de 2014 12:45:19 

Para: Vanessa Antão (vanessa_antao@hotmail.com) 

Cc: Cristina Maria Marques Morais Rodrigues Docente (cristinamrodrigues@queiroz.pt) 

 

 

 

Autorizado 

  

Cumprimentos 

Maria José Soares 

          Diretora 

 



Anexo 7. Autorização BC 

 



Anexo 8. Autorização DGE 

Autorização por parte do Senhor Diretor-Geral 

 

 



Anexo 9. Autorização MIME 

De:  mime-noreply@gepe.min-edu.pt 

Enviada: terça-feira, 18 de Fevereiro de 2014 12:16:59 

Para: vanessa_antao@hotmail.com; vanessa_antao@hotmail.com 

Exmo(a)s. Sr(a)s. 

O pedido de autorização do inquérito n.º 0422300001, com a designação Formação Contínua de 

Professores em conformidade com as necessidades do desenvolvimento curricular: o caso da 

Administração Central, registado em 11-02-2014, foi aprovado. 

Avaliação do inquérito: 

Exmo(a) Senhor(a) Dr(a) Vanessa Patrícia Martins Antão  

Venho por este meio informar que o pedido de realização de inquérito em meio escolar é 

autorizado uma vez que, submetido a análise, cumpre os requisitos, devendo atender-se às 

observações aduzidas. 

Com os melhores cumprimentos 

José Vitor Pedroso 

Diretor de Serviços de Projetos Educativos 

DGE 

 

mailto:mime-noreply@gepe.min-edu.pt


Anexo 10. Guião entrevista E1 

Entrevistada: E1 

Objetivo geral: Explorar a cultura organizacional da DGE. 

Blocos 

temáticos 

Objetivos 

específicos 
Questões/Tópicos 

Eixos de 

análise 

Notas 

 

Legitimaç

ão da 

entrevista 

 

 

 

Legitimar a 

entrevista 

 

 

- Informação ao entrevistado sobre a função 

essencial que desempenha como colaborador neste 

trabalho, apelando à sua participação numa 

perspetiva de enriquecimento mútuo;  

- Breve explicação sobre a natureza do trabalho e 

os seus objetivos; 

- Realçar/Questionar sobre o assunto da 

confidencialidade / anonimato;   

- Pedido de autorização para utilizar os dados; 

 

- Informar 

o 

entrevistad

o sobre o 

tema e os 

objetivos 

da 

entrevista; 

- Motivar o 

entrevistad

o; 

 

 

Cultura 

organizac

ional  

Conhecer a 

visão da 

entrevistada 

sobre a cultura 

organizacional 

da DGE 

- Para começar gostaria de saber o que é que a E1 

supervisiona? 

 - A missão da DGE, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 125/2011 de 29 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 266-

G/2012 de 31 de dezembro, é assegurar a 

concretização das políticas relativas à componente 

pedagógica e didática da educação pré-escolar, dos 

ensinos básico e secundário e da educação extra-

escolar, prestando apoio técnico à sua formulação 

e acompanhando e avaliando a sua concretização, 

bem como coordenar a planificação das diversas 

provas e exames. Segundo esta missão, quais acha 

que são os valores que regem esta organização? 

- De que modo se faz isso sentir na sua atividade 

diária? 

- Faz parte da sua atividade representar a 

organização junto de outros atores? 

- Podia-me dizer em que eventos? 

- Com que tipo de pessoas? 

- Poderia descrever rituais que tem no dia-a-dia? 

- O seu trabalho tem rotinas? De que tipo? 

- Podia-me dizer algumas? 

- Consegue sempre planear tudo? 

- Como atuam os diferentes departamentos? 

- Trabalham de forma dependente ou 

independente? 

- Como supervisiona a DSDC? 

- Como atribui as funções? 

- Como procede à planificação das atividades? 

- Há muitos sobressaltos? 

- Como dissemina a informação? 

Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costumes 

Cerimoniais 

 

 

 

Ritos 

 

 

 

Interdep. 

departament

al 

Funções 

 

Ênfase no 

grupo 

 

 

Rede de 

comunicação 

 

 

- Como os 

valores 

estão 

presentes 

no dia-a-

dia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Representa

ção da 

organizaçã

o 

 

- Rotinas 

que se 

criam no 

dia-a-dia, 

se tem 

tarefas 

planeadas. 

- 

Supervisão 



- Como assegura que todos os atores recebem a 

informação? 

- Podia de uma forma sintética, dizer-me como se 

realiza o processo de comunicação formal dentro 

da DSDC? 

- E informalmente, também existem formas de 

comunicação? 

- O que considera importante para o sucesso da 

organização? 

- A organização está pressionada pelos resultados?  

 

Sucesso 

por 

despacho 

ou 

supervisão 

direta; 

- Conversas 

informais, 

email, 

encontros 

de 

café/almoç

o. 

 

- Controlo 

de prazos, 

resultados 

 



Anexo 11. Transcrição Entrevista E1 

Vanessa: Bom dia E1. Esta entrevista é realizada no âmbito do relatório de estágio do mestrado em 

Ciências da Educação com especialização em Administração Educacional, do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa. O principal objetivo desta entrevista é conhecer a cultura organizacional da 

DSDC (Direção de Serviços do Desenvolvimento Curricular) e o seu trabalho enquanto gestora. Esta 

entrevista será confidencial e todos os seus dados serão salvaguardados. Gostaria de começar por saber o 

que é que a E1 supervisiona. 

E1: Na DSDC supervisiono todas as áreas que têm que ver com o currículo e com projetos ligados ao 

currículo. Na minha supervisão tenho as chefes de divisão, em que cada uma coordena uma área. Temos 

uma área que coordena o Ensino Secundário, que a DES – Divisão do Ensino Secundário, que está 

responsável pelo currículo regular dos Científico-humanísticos, os planos próprios dos colégios com 

Científico-Humanísticos e dos anteriores Tecnológicos, planos próprios de Escolas Portuguesas no 

Estrangeiro, como por exemplo a Escola Portuguesa de Macau. Na área das línguas, o Portfólio Europeu 

das Línguas, os projetos SELF (disciplinas que são dadas em Francês dentro do currículo Português), o 

programa de assistentes franceses, as áreas do Alemão em que temos um protocolo com o Instituto de 

Alemão e áreas de cidadania que são transversais à casa. Na DEPEB, que é a Direção do Ensino Pré-

Escolar e Ensino Básico, coordenamos toda a educação do pré-escolar, em que a DGE é responsável dos 

3 aos 6 e a educação básica: 1.º, 2.º e 3.º ciclos; o currículo regular, programas, metas, matrizes 

curriculares e projetos, como o Ensino Bilingue Precoce (projeto-piloto), o projeto do Mandarim (projeto-

piloto), olimpíadas de Português, Equipa do Português, Português Língua Não Materna, projetos ligados à 

leitura e à escrita em articulação com a Rede de Bibliotecas Escolares e Plano Nacional de Leitura. Na 

Direção dos Manuais Escolares e Materiais Didáticos, coordenamos todo o processo de avaliação, 

certificação e adoção de manuais e ainda coordenamos o Centro de Publicações e Difusão de Materiais, o 

qual a DGE tem direitos de autor. Tem uma localização diferente, na Travessa das Terras de Sant’Ana, e 

contém uma sala de leitura, uma sala de pesquisa, em que se disponibiliza ao público todas as publicações 

que a DGE tem feito e outras que têm sido oferecidas. Todas as publicações que nos oferecem, em 

eventos em que participamos, são encaminhadas para o CDIE (Centro de Documentação e Informação em 

Educação). Ainda temos uma Divisão de Estética e Artística que tem um programa nacional de aplicação 

das artes, uma vertente plástica, teatro, música, pintura e que já tem abrangência a nível nacional. É um 

programa específico que foi criado e apoiado pela Dr.ª Elisa Marques e a Fundação Gulbenkian, mas que 

veio para a DGE e passou a ser apoiada pela Direção de Serviços do Desenvolvimento Curricular. Uma 

equipa que também coordeno é a Equipa de Equivalência de Estudos Nacionais e Estrangeiros, ao nível 

dos Ensinos Básico e Secundário. Todas as equivalências são feitas na Direção de Serviços do 

Desenvolvimento Curricular. Há muitos projetos que são transversais. Temos 13 áreas da cidadania. 

Estamos a construir referenciais para o empreendedorismo, para a educação intercultural e para o risco. Já 

temos referências da educação financeira. Ganhámos o prémio internacional país com a educação 

financeira. Temos também o referencial da rodoviária, porque a educação para a cidadania é transversal e 

está numa perspetiva de transversalidade no currículo. Portanto o próximo passo é cruzar os referenciais 

com as metas curriculares e dar ferramentas aos professores, não medidas prescritivas. A DGE e o 

Ministério da Educação não dão medidas, não obrigam os professores a seguir metodologias. Colocaram 

metas curriculares que terão de ser cumpridas e os professores têm liberdade para usar, mas a DSDC não 

se desresponsabiliza da sua função de colocar à disposição os instrumentos necessários para a sua 

persecução. Temos também formação em algumas áreas.  



Vanessa: A missão da DGE, de acordo com o Decreto-Lei n.º 125/2011 de 29 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 266-G/2012 de 31 de dezembro, é assegurar a concretização 

das políticas relativas à componente pedagógica e didática da educação pré-escolar, dos ensinos básico e 

secundário e da educação extra-escolar, prestando apoio técnico à sua formulação e acompanhando e 

avaliando a sua concretização, bem como coordenar a planificação das diversas provas e exames. 

Segundo esta missão, quais acha que são os valores que regem esta organização? 

E1: Os valores desta organização passam pelo valor do serviço público e nós enquanto funcionários 

públicos, prestamos um serviço ao público em geral muito diretamente orientado para as escolas. O nosso 

primeiro princípio é servir, prestar esclarecimentos para melhorar e criar condições para melhorar. São 

valores de trabalho e de excelência. Temos de orientar os nossos princípios pelo valor do trabalho e da 

excelência para o serviço público e temos que transmitir esses valores na área da educação. São de facto 

estes os que norteiam o nosso dia-a-dia. Depois, como organização teremos valores que se ligam muita às 

áreas das competências sociais, os valores de prestação de serviço, do cumprimento dos prazos, a questão 

das propostas serem adequadas à realidade do país, mas é sobretudo uma organização que tem de se reger 

pelo princípio da transparência como entidade da Administração Pública, pela DGE. Os princípios da 

transparência, princípios da accountability, da prestação de contas. Temos o QUAR (Quadro de 

Avaliação e Responsabilização) e a DSDC contribui com quase 50%. São estes os valores que regem a 

organização.  

Vanessa: De que modo esses valores se fazem sentir na sua atividade diária? 

E1: Os valores desta casa cruzam-se com os meus princípios enquanto gestora da DSDC, porque são os 

princípios da transparência, da igualdade, do empenho, do trabalho para a excelência e da prestação do 

serviço público, da responsabilização e a prestação de contas. A minha experiência da gestão vem das 

escolas e as escolas tinham de prestar resultados em exames até prestar resultados em orçamentos. A 

minha escola de gestão tem esta dinâmica, pelo que ainda acrescentei o respeito pelo outro. Eu só sou 

diretora do serviço, não sou diretora de ninguém. O que tenho de gerir é o serviço, as pessoas são geridas 

por elas próprias porque têm competência e eu tenho que encaminhar para que a gestão das pessoas 

cumpra os objetivos do serviço. Não é uma gestão de autoritarismo e solidão porque dizem que o poder é 

solitário, na decisão é, na última decisão é solitário mas na base e na sua sustentação é feito com pessoas 

e com competências que as pessoas têm. As pessoas aqui na DSDC são todas técnicas superiores, têm 

muita experiência e esse capital tem de ser aproveitado para cruzar os meus princípios com os valores da 

organização. Tenho que cumprir os prazos, tenho de prestar apoio técnico correto, fundamento, de facto e 

de direito, o que é obrigatório, tenho de fazer gestão de recursos humanos, financeiros, prestar contas no 

fim do ano e isto tem sido, pouco a pouco, incutido nas pessoas valorizando as suas formações e a sua 

competência, mas desafiando. Porque hoje em dia temos competência em muitas áreas e os nossos 

saberes se forem desafiados podem trabalhar em diferentes áreas. É assim que cruzo os valores com os 

princípios da organização. 

Vanessa: Podia-me dar um exemplo do seu dia-a-dia? 

E1: O meu dia-a-dia tem muitos dias. Além desta coordenação das equipas, faço representações e estou 

nomeada para representação da OCDE. Faço parte da rede da Educação Pré-Escolar na OCDE e do grupo 

de trabalho em Bruxelas que está a fazer o Quadro de Referência de Qualidade para a Educação Pré-

Escolar. Estou nomeada para a organização dos Estados Ibero-Americanos em apoio à mobilidade de 

professores e tenho representações a nível nacional, sempre que as áreas se prendem com as áreas 

técnicas da DSDC. Tenho muitas reuniões e muitas representações. Estou muito tempo fora em reuniões e 

representações, o que prejudica, por vezes, o trabalho que é feito aqui. Tem de ser feito e levado para 



casa, mas isso é uma opção minha. Normalmente, chego cedo e faço a distribuição do serviço: perguntas 

das escolas, convites… Sempre que há um convite que se prenda com uma área que os técnicos 

superiores dominem, eu delego o convite porque acho que as pessoas têm de ser evidenciadas. As pessoas 

não trabalham o ano todo para depois nas representações ir a Diretora de Serviços ou ir a Direção. As 

pessoas têm de fazer as suas representações, têm que ter esta representação social da entidade. Ou seja, 

distribuo serviço, verifico os prazos do que tenho para fazer nesse dia. A questão da verificação dos 

prazos é muito importante porque temos, por exemplo, prazos para pareceres para o gabinete do Senhor 

Ministro, para o gabinete do Senhor Secretário de Estado, para a OCDE, para a Comunidade da União 

Europeia, temos outros organismos com quem interagimos e temos prazos a cumprir. Se o prazo terminar 

nesse dia, mando um email às pessoas a relembrar que o prazo termina nesse dia e que temos de dar 

resposta até uma determinada hora e que eu ainda preciso de ver o documento antes de ele ser enviado. 

Depois também depende muito do que as pessoas têm de urgência nesse dia para tratar, porque como 

acredito que a gestão deve ser de porta aberta, a minha porta, normalmente, não se fecha. Só se houver 

alguma urgência para cumprir porque as pessoas colocam questões, muitas vezes, que tenho de ser eu a 

orientar e isso é do dia-a-dia. Sou chamada à Direção para pareceres técnicos, ou para ver questões que 

têm de ser decididas. Pronto, isso é um dia normal na DSDC. Reuniões quando temos de fazer propostas 

de legislação, reúno com as equipas para orientar e com as Chefes de Divisão, ou com Chefes de Equipa, 

para orientar o trabalho, estabelecermos cronogramas, marcarmos prazos, os meus prazos são 

comunicados ao secretariado para marcar na agenda e depois reúno com a D. LR, que é a minha 

secretária, para saber o que é que nós temos de fazer até ao final da semana, que respostas tenho de dar e 

organizar o serviço.  

Vanessa: É uma gestora que não tem medo de delegar. 

E1: Nunca. A questão de um gestor que aprendi: só não se delega responsabilidade. Nós só não podemos 

delegar a última etapa da responsabilidade, porque a responsabilidade é sempre nossa. Eu sou sempre 

responsável pela decisão final, mas a delegação de tarefas e essencial, porque se não eu bloqueava o 

trabalho e não acreditava na competência das pessoas que trabalham comigo. Eu só tenho de tornar as 

pessoas melhores, fazendo valer-lhes as competências que elas já têm, desafiando-as para novas tarefas e 

perceber se as pessoas estão confortáveis nessa tarefa, ou não. Porque se for uma tarefa com um desafio 

tal que as deixe desconfortáveis, eu tenho de as apoiar mais, porque eu não desisto. Se ao fim de um 

determinado período eu vejo que as pessoas não conseguem fazer a tarefa, eu retiro a tarefa, mas tem de 

ser conversado. Tenho que perceber porque é que não conseguiu, se era porque não teve instrumentos, se 

não teve tempo para se preparar, se eu não tive jeito a delegar. Faço muita delegação de tarefas nas 

Chefes de Divisão e nos Coordenadores de Equipa. Sei que as Chefes de Divisão delegam muito nas 

técnicas superiores. O que é que eu garanto sempre? A última leitura do documento é sempre minha. Se 

tiver dúvidas, chamo a pessoa e questiono: “Porque é que fez desta maneira?” e se eu não percebo é 

porque não está suficientemente fundamentado. Então peço à pessoa para reelaborar comigo e fazemos as 

alterações. Faço uma delegação com acompanhamento. Um dos constrangimentos é que às vezes tenho 

pouco tempo para acompanhar, mas como tenho as Chefes de Divisão também lhes compete o 

acompanhamento. Não sou eu que faço tudo.  

Vanessa: Já referiu que representa a organização em eventos e encontros. Gostaria que me desse um 

exemplo de evento e que tipo de pessoas estão presentes? 

E1: Os eventos são vários: são reuniões internacionais e estão representantes dos Ministérios da 

Educação dos vários países, representantes da Comissão Europeia, representantes Ministeriais. Faço parte 

de diferentes júris da Fulbright (Bureau of Educational and Cultural Affairs), da Comissão Mista Luso-

Luxemburguesa. Ontem estive num Seminário de Apresentação dos Estudos do Ensino Secundário dos 



Cursos Científico-Humanísticos e alargamento da escolaridade obrigatória. Às vezes apenas faço 

representações institucionais, só abertura de uma sessão, outras vezes fazer comentário. Vou ter dia 18 e 

19 (de junho) uma conferência em Atenas em que vou ser presidente da mesa dos workshops. Aqui há 

uma vantagem porque a minha formação é em inglês e francês e como as reuniões internacionais são 

desenvolvidas noutras línguas, que não o português, sou escolhida pela minha competência e isso é muito 

importante. As pessoas têm de perceber que uma formação traz sempre uma mais-valia. Fiz formações no 

ISEG, no INA, fiz formação em Contabilidade e Direito. A nossa formação de base serve apenas como 

uma ferramenta e uma mais-valia, porque depois compete-nos juntar as diferentes formações necessárias 

nas Universidades, nos Institutos sempre que detetemos uma necessidade de formação. Porque eu acho 

que só há uma competência. Acho que há várias capacidades que fazem uma competência e essa é que 

nos faz competentes.  

Vanessa: Consegue planear todo o seu dia-a-dia? 

E1: Não. O que acontece muitas vezes é que eu consigo planear, não consigo cumprir. Sou um bocadinho 

“obsessiva” com o cumprimento e com o planeamento. O que acontece é que o que tenho programado 

para o dia acaba por não se concretizar porque eu chego e quero despachar dez assuntos que tenho 

urgentes que programei para uma hora e o Senhor Diretor-Geral telefona-me e diz que o Senhor 

Secretário de Estado está a pedir alguém no gabinete da área do currículo e que tem de ser uma 

representação ao nível da Direção de Serviços e eu tenho de ir. Então os meus dez assuntos não foram 

tratados e ao não serem tratados juntaram-se mais dez e a reunião que podia demorar até à hora de 

almoço, estendeu-se pelo dia inteiro e quando eu chego à Direção de Serviços não tenho as tarefas do dia 

feitas. No dia seguinte, posso ir a Paris e depois os trabalhos vão-se acumulando. Normalmente aproveito 

o sábado de manhã, ou a sexta à noite em casa para resolver as tarefas que ficaram pendentes da semana. 

Já é uma questão de organização pessoal.  

Vanessa: Em relação às diferentes divisões que tem aqui na DSDC, elas trabalham de forma dependente 

ou independente? 

E1: Trabalham dependente e independentemente. Trabalham das duas maneiras. São dependentes de mim 

na distribuição do serviço, embora já haja muitas tarefas que o secretariado já envia diretamente para as 

Chefes de Divisão, desde que sejam áreas que estejam no diretório de tarefas das divisões e que eu tenha 

conhecimento dessa distribuição. As chefes de divisão são independentes no trabalho, mas na decisão 

final passa tudo por mim. Se forem questões de escolas que são simples de responder, as pessoas 

respondem diretamente e têm autonomia. Se forem matérias sensíveis, estão dependentes do envio, da 

minha palavra final. As pessoas têm de ter autonomia e capacidade mas eu tenho de ser a responsável 

pelo produto final.  

Vanessa: Quanto à disseminação, falou sobre a sua secretária mas como é que assegura que todos os 

atores receberam a informação que pretendia e sabem o que têm de fazer?  

E1:Eu venho da escola. Era diretora de escola e os processos eram mais ágeis. Eu tenho agilizado o 

serviço porque as pessoas têm um bom princípio que rapidamente se converte numa “burocratite” aguda 

que é: nós trabalhamos com os emails e com os edocs e damos conhecimento de tudo a todos. Desde que 

começámos a nossa conversa recebi 72 emails e é impossível tratar todos eles. Então, é garantida a 

comunicação quando eu leio os emails e eu própria dou conhecimento. Não podemos criar ruído na 

comunicação. O que é necessário dar conhecimento são decisões e são fundamentações e/ou opiniões que 

contribuam para a decisão. Os outros: combinar reuniões ou pedir opinião a uma colega de equipa (sub-

grupo), esses não preciso de ter conhecimento. É aqui que nós estamos a melhorar. Relativamente à 

comunicação, quando faço um despacho sou muito clara quanto ao que quero e quando as pessoas não 



percebem veem-me perguntar. Nota-se que as pessoas estão à vontade. Por vezes, quando estou muito 

tempo fora, leio os emails mas as tarefas não me permitem estar sempre em cima dos emails e há questões 

que me passam. Nesse caso ainda tenho de resolver alguns problemas de comunicação. Mas acho que a 

comunicação funciona porque conseguimos cumprir prazos, dar respostas e ter as tarefas prontas nos 

momentos em que têm de estar prontas, embora com algum esforço das pessoas. Parece que a 

comunicação passou, funcionou. Quando a questão é muito importante, por exemplo, uma providência 

cautelar tem uma hora para ser tratada, eu leio a providência, peço ao secretariado para imprimir o 

documento e tomo nota das perguntas que temos de responder no âmbito da competência da DSDC. 

Quando envio à pessoa por email faço um trabalho prévio. Quando são as urgências consideradas 

prementes, vou ao gabinete da pessoa ou faço um telefonema. Nesses casos, normalmente dirijo-me ao 

gabinete das pessoas e falo com elas. Mas essas são as premências, não são as urgências. As urgências, 

normalmente, têm uma manhã ou uma tarde para serem resolvidas.  

Vanessa: Podia-me dizer, de forma sintética, como se realiza todo o processo de comunicação formal 

dentro da DSDC? 

E1:Temos umas folhas de registo em Excel em que estão contempladas a origem, o assunto, o prazo e 

normalmente o secretariado faz o registo e coloca o prazo. 24 horas antes chamam-me à atenção do que 

há para fazer e peço ao secretariado para contactar a pessoa e perguntar se o trabalho está a ser feito. Eu 

própria tenho o meu registo, quando são prazos que não vão diretamente ao secretariado. O meu 

calendário é partilhado com o secretariado e toda a gente tem conhecimento das minhas tarefas. Quando 

há normas internas que vêm da direção ou de outros serviços, nomeadamente relacionadas com 

contabilidade ou administração, peço ao secretariado para fazer um email da lista da DSDC e o 

secretariado envia para todos.  

Vanessa: Já falou sobre a comunicação informal, de ir ter com as pessoas. 

E1: Essas são as mais rápidas. Por vezes, há um assunto urgente e eu preciso das Chefes de Divisão logo 

de manhã e então mando um email a dizer: “Café sala Eulália”. Coordenamos as atividades do dia ou de 

alguma urgência. As Chefes de Divisão são o meu braço direito porque se encarregam dos prazos das 

suas áreas e das respostas. A estrutura está montada hierarquicamente, e facilita a verticalização da 

estrutura. Uma das minhas inovações na DSDC passou por horizontalizar a estrutura e as pessoas, no 

princípio, ficaram um pouco atrapalhadas, porque não estavam habituadas. As pessoas por estarem numa 

divisão não perdem a sua formação e nos manuais escolares há pessoas de Geografia. Quando vem uma 

pergunta de Geografia sobre o currículo, a pessoa dos manuais tem de responder à questão do currículo. 

Criámos as equipas da cidadania, que têm pessoas de todas as divisões. Os técnicos ficaram atrapalhados 

e questionavam-se sobre a quem tinham de prestar contas. Tivemos de explicar que cada um respondia ao 

seu Chefe de Divisão e as coordenações é às coordenações envolvidas e a coordenação responde à 

Divisão em que está contemplada. Não há quintais nem feudos, as equipas constituem-se de acordo com a 

tarefa e não é de acordo com o assunto para as quais foram requisitadas para a DGE, nem na DSDC. 

Vieram para o Pré-Escolar mas se sabem de inglês, ajudam o colega que está a trabalhar o Portfólio das 

Línguas. A competência que as pessoas têm não pode ficar compartimentada, porque a compartimentação 

mata o serviço. O problema grave é que as pessoas estavam compartimentadas e não falavam no sentido 

profissional. Isso acabou. As pessoas neste momento trabalham todas, conversam todas, e acho que estão 

mais felizes, embora eu não tenha evidências. 

Vanessa: É a importância do trabalho em equipa.  



E1: É e correscompabilizam-se pelas tarefas e pelos prazos. Porque no início, quando cheguei, havia 

muitas pessoas que diziam: mas essa não é a minha área, eu não posso responder por isso. E agora toda a 

gente responde e isso é muito bom. As pessoas criaram laços.  

Vanessa: E além dessa inovação, sendo o Ministério uma instituição formal, que inovações acha que 

trouxe mais à casa, enquanto gestora? 

E1: Tirei um bocadinho de formalismo à questão da direção. Primeiro, porque há em Portugal muito 

formalismo com os graus. O formalismo deve-se manter porque a burocracia quando é boa organiza-se e 

regulamenta e isso é muito bom num serviço como este com 50 pessoas. Mas, o excesso de formalismo 

entrava e as pessoas estavam um bocadinho constrangidas. Acho que foi retirado peso, ganhámos em 

cumprimento de prazos, em respostas mais fáceis, porque se respondia recorrendo à legislação e as 

pessoas queriam uma resposta que as ajudasse e ganhámos na prestação de serviço público e acho que 

isso é muito importante. Além da relação dentro da DGE, até porque temos um coro e acho que uma das 

grandes vantagens foi o desafio do nosso maestro porque as pessoas trabalham aqui, mas vivem aqui o 

seu dia todo. Essa questão é muito importante para mim. Desafiei os colegas do Desporto Escolar e neste 

momento há dança, porque as instituições se fazem com as pessoas e o clima organizacional faz-se com 

as pessoas. As pessoas em momentos informais se se derem bem ficam mais disponíveis para o trabalho, 

porque o trabalho não é um peso. Nós trabalhamos muito, com prazos apertados, mas criamos laços. Eu 

costumo dizer: não me tragam um problema, tragam-me uma solução. As pessoas quando entram, a 

primeira coisa que dizem é: tenho aqui uma questão, mas estive a pensar e acho que… e isso é muito 

bom. Acho que isso foi uma valorização na DSDC. 

Vanessa: O que considera importante para o sucesso da organização? 

E1: Trabalhar com as pessoas, primeiro que tudo. Porque os sucessos vêm a seguir. As questões de 

conseguir ter o seu reconhecimento e isso basta. Nunca esquecer que as pessoas quando trabalham horas a 

mais estão a dar do seu tempo e isso não tem de ser uma exigência, tem de ser um agradecimento. 

Agradecer às pessoas o bom trabalho, levá-las à Direção porque quando estou a fazer um trabalho com a 

Direção, a técnica que está nesse trabalho, vai comigo. Não sou eu que vou fazer-me valer do trabalho. 

Muita importância do reconhecimento. O sucesso da organização, o bom trabalho, a boa prestação, a 

transparência, a clareza, aqueles princípios do código de procedimentos administrativos que competem à 

Administração, mas sempre com o princípio que o Estado é pessoa de bem e nós aqui somos pessoas de 

bem. Esse é o princípio. Tal como, muito trabalho, muita exigência, muita responsabilização. Temos de 

fazer os outros e a organização melhores e não temos de fazer a organização estar contra nós, nem afastar 

pessoas, que foi uma coisa que eu encontrei na DSDC. Pessoas que estavam afastadas porque se achava 

que não eram competentes. E afinal são, porque já estão a trabalhar e estão a trabalhar muito bem.  

Vanessa: E sendo uma organização pressionada pelos resultados, quais considera que são os seus maiores 

desafios enquanto gestora? 

E1: Os meus maiores desafios são o apoio às escolas e aos alunos. É a questão do serviço educativo, a 

questão de termos ofertas, programas, currículos que estejam adequados e ajustados porque a escola está 

diferente, os alunos aprendem de outra maneira e nós não podemos manter o tradicional e o achar que 

estamos certos. A certeza de que estamos no bom caminho não nos pode levar a não nos questionarmos. 

Portanto, a questão é que temos sempre que nos questionar. Temos sempre de fazer os estudos de impacto 

e aprender com os resultados e esse é o grande desafio da educação. E quando eu digo que é o grande 

desafio da educação, é o grande desafio da DGE, porque a DGE é a casa do currículo. A casa do currículo 

tem de ser a casa da educação. Nós temos de estar associados aos desafios da educação e à prestação de 

resultados. 



Vanessa: Deseja acrescentar mais alguma coisa? 

E1: Gostaria de abordar esta ideia de abrir a DSDC aos estágios, porque se enquadra no curso da Vanessa 

e é uma ideia de cruzar pessoas que têm anos num serviço da administração com pessoas que acabam de 

sair das Instituições de Ensino Superior e que trazem mais-valias em termos de conhecimento, de 

formação académica e novas maneiras de trabalhar. Colocar aqui estas pessoas nas equipas é muito bom, 

porque as pessoas estão a aprender mas estão a ensinar. Foi uma experiência muito boa.  

Vanessa: Foi outra inovação. 

E1: Sim. Mas eu costumo dizer que quando as pessoas me pedem inovações, as pessoas estão à espera 

que eu diga que mudei o mundo. Eu não posso mudar o mundo, posso é mudar gotinhas de água, só que 

muitas são um oceano. E a questão de pequenas mudanças que se vão incrementando, que é o exemplo 

das pessoas por causa da crise queriam comer nas suas salas (gabinetes). Pedimos, aqui na DSDC, 

autorização ao Senhor Diretor para ter uma sala para podermos comer e hoje temo-la. As pessoas 

mostraram muito agrado com esta decisão. Isto foi muito importante para a cultura da organização. As 

pessoas sabem que têm um espaço de convívio onde se juntam e conversam sobre as suas vidas, o que 

também provoca afinidades, depois a outro nível. Mudanças de gestão são estas, são pequenas coisas que 

deixam as pessoas mais confortáveis, mais felizes, melhor trabalhadoras. 

Vanessa: Muito obrigada. 

E1: De nada, Vanessa. Agora pode comprovar tudo o que disse porque já está aqui há alguns meses e 

pode comprovar todas as dinâmicas e também com a sua tutora.  

 



Anexo 12. Categorização Entrevista E1 

Categoria Subcategoria Unidades de Registo 

Cultura 

Organizacional 
Supervisão 

“ (…) na DSDC supervisiono as áreas todas que têm que ver com 

o currículo e com projetos ligados ao currículo. Na minha 

supervisão tenho as chefes de divisão, em que cada uma coordena 

uma área. Temos uma área que coordena o Ensino Secundário, 

que a DES – Divisão do Ensino Secundário, que integra o 

currículo regular dos Científico-humanísticos, os planos próprios 

dos colégios e os anteriores Tecnológicos, planos próprios de 

Escolas Portuguesas no Estrangeiro (…). Na área das línguas, o 

Portfólio Europeu das Línguas, os projetos SELF (disciplinas que 

são dadas em Francês dentro do currículo Português), o programa 

de assistentes franceses, as áreas do Alemão em que temos um 

protocolo com o Instituto de Alemão e áreas de cidadania (…). 

Na DEPEB, que é a Direção do Ensino Pré-Escolar e Ensino 

Básico, coordenamos toda a educação do pré-escolar (…) em que 

a DGE é responsável dos 3 aos 6 e pelo ensino básico: 1.º, 2.º e 

3.º ciclos; o currículo regular, programas, metas, matrizes 

curriculares (…) e temos projetos como o Ensino Bilingue 

Precoce (projeto-piloto), o projeto do Mandarim (projeto-piloto), 

olimpíadas de Português, (…) Português Língua Não Materna, 

projetos (…) ligados à leitura e à escrita em articulação com a 

Rede de Bibliotecas Escolares e Plano Nacional de Leitura (…). 

Depois na Direção dos Manuais Escolares e Materiais Didáticos, 

coordenamos todo o processo de avaliação, certificação e adoção 

de manuais e (…) coordenamos o Centro de Publicações e 

Difusão de Materiais que a DGE tem direitos de autor. (…) em 

que se disponibiliza ao público todas as publicações que a DGE 

tem feito e outras que têm sido oferecidas. (…) Depois ainda 

temos uma Divisão de Estética e Artística que tem um programa 

nacional (…) de aplicação das artes, uma vertente plástica, teatro, 

música, pintura e que já tem uma abrangência a nível nacional. 

(…) Uma equipa que também coordeno é uma Equipa de 

Equivalência de Estudos Nacionais e Estrangeiros ao nível dos 

Ensinos Básico e Secundário. (…) Depois há muitos projetos que 

são transversais. Temos 13 áreas da cidadania. Estamos a 

construir referenciais para o empreendedorismo, para a educação 

intercultural e para o risco. Já temos referências da educação 

financeira. Ganhámos o prémio internacional país com a 

educação financeira. Temos também o referencial da rodoviária, 

porque a educação para a cidadania é transversal e está numa 

perspetiva de transversalidade no currículo.”; “(…) Faço 

representações e estou nomeada para representação da rede da 

Educação Pré-Escolar na OCDE, faço parte do grupo de trabalho 

em Bruxelas que está a fazer o Quadro de Referência de 

Qualidade para a Educação Pré-Escolar, estou nomeada para a 



organização dos Estados Ibero-Americanos em apoio à 

mobilidade de professores e tenho representações a nível 

nacional, sempre que as áreas se prendem com as áreas técnicas 

da DSDC.”; “Também fazemos estudos para apoiar decisões”.  

 
Experiência de 

gestão 

“ (…) a minha experiência da gestão vem das escolas e as escolas 

tinham desde prestar resultados em exames até prestar resultados 

em orçamentos e a minha escola de gestão tem um bocadinho esta 

dinâmica. Acrescentei à minha escola de gestão o respeito pelo 

outro.”; “Fiz formações no ISEG, no INA, em Contabilidade e 

Direito. (…) A nossa formação de base serve apenas como uma 

ferramenta e uma mais-valia, porque depois compete-nos juntar 

as diferentes formações necessárias nas diferentes Universidades, 

nos Institutos sempre que nós detetemos uma necessidade de 

formação” 

 Estilo de gestão 

“ (…) só sou diretora do serviço, não sou diretora de ninguém. O 

que eu tenho de gerir é o serviço, as pessoas são geridas por elas 

próprias (…) Dizem que o poder é solitário, na última decisão é 

solitário mas na base e na sua sustentação é feito com pessoas e 

com as suas competências.”; “(…) acredito que a gestão deve ser 

de porta aberta, a minha porta, normalmente, não se fecha. Só se 

houver alguma urgência para cumprir.”; “Porque eu acho que só 

há uma competência. Acho que há várias capacidades que fazem 

uma competência e essa é que nos faz competentes.”; “(…) a 

estrutura era demasiada verticalizada e eu horizontalizei-a(…). 

Porque as pessoas por estarem numa divisão não perdem a sua 

formação.”; “Não há quintais nem feudos. As equipas constituem-

se de acordo com a tarefa e não é de acordo com o assunto para as 

quais foram requisitadas para a DGE, nem na DSDC. Vieram 

para o Pré-Escolar mas se sabem de inglês, ajudam o colega que 

está a trabalhar o Portfólio das Línguas. A competência que as 

pessoas têm e que não pode ficar compartimentada, porque a 

compartimentação mata o serviço. (…) As pessoas trabalham 

todas, conversam, e acho que estão mais felizes”; “[As pessoas] 

correscompabilizam-se pelas tarefas e pelos prazos.”; “ (…) tirei 

um bocadinho de formalismo à questão da direção. (…) Esta 

questão do formalismo deve-se manter porque a burocracia 

quando é boa organiza-se e regulamenta e isso é muito bom num 

serviço como este com 50 pessoas. Mas, o excesso de formalismo 

entrava (…) ganhámos em cumprimento de prazos, em respostas 

mais fáceis”; “(…) temos um coro. E acho que uma das grandes 

vantagens foi o desafio do nosso maestro porque as pessoas 

trabalham aqui, mas vivem aqui o seu dia todo. (…) Desafiei os 

colegas do Desporto Escolar e neste momento há dança, porque 

eu acho que as instituições se fazem com as pessoas e o clima 

organizacional faz-se com as pessoas.”; “ (…) nós trabalhamos 

muito, com prazos muito apertados.”; “ (…) costumo dizer: não 

me tragam um problema, tragam-me uma solução.”; “ (…) abrir a 



DSDC aos estágios (…) é uma ideia de cruzar pessoas que têm 

anos num serviço da administração com pessoas que acabam de 

sair das Instituições de Ensino Superior e que trazem mais-valias 

em termos de conhecimento, de formação académica e novas 

maneiras de trabalhar. Colocar aqui estas pessoas nas equipas é 

muito bom, porque as pessoas estão a aprender mas estão a 

ensinar. (…) foi uma experiência muito boa.”; “ (…) pequenas 

mudanças que se vão incrementando, que é o exemplo das 

pessoas por causa da crise queriam comer nas suas salas 

(gabinetes) e eu acho que não se come na sala. (…) Pedimos para 

ter uma sala de refeições (…) que hoje em dia é a sala de comer. 

(…) Isto foi muito importante para a cultura da organização. (…) 

Mudanças de gestão são estas, são pequenas coisas que deixam as 

pessoas mais confortáveis, mais felizes, melhor trabalhadoras.” 

 
Valores na sua 

atividade diária 

“Os valores desta casa (…) são os princípios da transparência, da 

igualdade, do empenho, do trabalho para a excelência e da 

prestação do serviço público, a responsabilização e a prestação de 

contas.”; “As pessoas aqui na DSDC são todas técnicas 

superiores, têm muita experiência e o capital de experiência das 

pessoas tem de ser aproveitado para cruzar os meus princípios 

com os valores da organização. Portanto, tenho que cumprir os 

prazos, tenho de prestar apoio técnico correto, fundamento, de 

facto e de direito, o que é obrigatório, tenho de fazer gestão de 

recursos humanos, financeiros, prestar contas no fim do ano.” 

 
Costumes e 

Cerimoniais 

“O meu dia-a-dia tem muitos dias. (…) Tenho muitas reuniões e 

representações. Acabo por (…) estar muito tempo fora em 

reuniões e representações, o que prejudica, por vezes, o trabalho 

que é feito aqui. Tem de ser feito e levado para casa, mas isso é 

uma opção minha. (…) chego cedo, (…) faço a distribuição toda 

do serviço, (…) verifico os prazos do que tenho para fazer nesse 

dia. A questão da verificação dos prazos é muito importante 

porque nós temos, por exemplo, prazos para pareceres para o 

gabinete do Senhor Ministro, para o gabinete do Senhor 

Secretário de Estado, para a OCDE, para a Comunidade da União 

Europeia, temos outros organismos com quem interagimos e 

temos prazos a cumprir. Se o prazo terminar nesse dia, mando um 

email às pessoas a relembrar que o prazo termina nesse dia e que 

temos de dar resposta até uma determinada hora e que eu ainda 

preciso de ver o documento antes de ele ser enviado. Depois 

também depende muito do que as pessoas têm de urgência nesse 

dia para tratar. (…) Sou chamada à Direção para pareceres 

técnicos, ou para ver questões que têm de ser decididas. (…) 

Reuniões quando temos de fazer propostas de legislação, reúno 

com as equipas para orientar e com as Chefes de Divisão, ou com 

Chefes de Equipa, para orientar o trabalho, para estabelecermos 

cronogramas, para marcarmos prazos. Os meus prazos são 

comunicados ao secretariado para marcar na agenda e depois 



reúno com a D. LR, que é a minha secretária.”; “ O que acontece 

é que consigo planear [o dia-a-dia], não consigo é cumprir. (…) 

Eu sou um bocadinho obsessiva com o cumprimento e com o 

planeamento. O que acontece é que o que eu tenho programado 

para o dia acaba por não se concretizar porque chego e quero 

despachar dez assuntos que tenho urgentes que programei para 

uma hora e o Senhor Diretor-Geral telefona-me e diz que o 

Senhor Secretário de Estado está a pedir alguém no gabinete da 

área do currículo e que tem de ser uma representação ao nível da 

Direção de Serviços e eu tenho de ir. Então os meus dez assuntos 

não foram tratados e ao não serem tratados juntaram-se mais dez 

e a reunião que podia demorar até à hora de almoço, estendeu-se 

pelo dia inteiro e quando eu chego à Direção de Serviços não 

tenho as tarefas do dia feitas. No dia seguinte, posso ir para Paris, 

por exemplo e não consigo e os trabalhos vão-se acumulando. 

Obriga-me, depois, a esse trabalho suplementar em casa.” 

 Ritos 

“Os eventos são vários: reuniões internacionais (…) faço parte de 

diferentes júris da Fulbright (Bureau of Educational and Cultural 

Affairs) (…) e da Comissão Mista Luso-Luxemburguesa. (…) 

estive num Seminário de Apresentação dos Estudos do estudo do 

balanço do Ensino Secundário dos Cursos Científico-

Humanísticos e alargamento da escolaridade obrigatória. (…) Às 

vezes são só representações institucionais, só fazer uma abertura 

de uma sessão (…) outras vezes fazer comentário.”; “[Também é 

convidada para] presidente da mesa dos workshops. (…) a minha 

formação é em inglês e francês e como as reuniões internacionais 

são, necessariamente, desenvolvidas noutras línguas, que não o 

português e eu sou escolhida muitas vezes também pela minha 

competência do meu curso de formação académica e isso é muito 

importante.” 

 
Delegação de 

tarefas 

“ (…) sempre que há um convite que se prenda com uma área que 

os técnicos superiores dominem, eu delego o convite porque acho 

que as pessoas que tem saberes, têm de ser evidenciadas. (…) As 

pessoas têm de fazer as suas representações, têm que ter esta 

representação social também da entidade.”; “(…) só não se delega 

responsabilidade. Nós só não podemos delegar a última etapa da 

responsabilidade. Porque a responsabilidade é sempre nossa.”; 

“[Como gestora tem] de tornar as pessoas melhores, fazendo 

valer-lhes as competências que elas já têm, desafiando-as para 

novas tarefas e perceber se as pessoas estão confortáveis nessa 

tarefa, ou não. Porque se for uma tarefa com um desafio tal que as 

deixe desconfortáveis, eu tenho de as apoiar mais e eu não 

desisto. Se ao fim de um determinado período eu vejo que as 

pessoas não conseguem fazer a tarefa, eu retiro-a (…) mas tem de 

ser conversado. (…) Tenho de as apoiar mais e por isso faço 

muita delegação de tarefas nas Chefes de Divisão e nos 

Coordenadores de Equipa. Sei que as Chefes de Divisão delegam 



muito nas técnicas superiores. (…) A última palavra, a última 

leitura do documento é sempre minha. Se tiver dúvidas, chamo a 

pessoa e questiono (…) e se eu não percebo é porque não está 

suficientemente fundamentado. Então peço à pessoa para 

reelaborar até comigo e fazemos as alterações. (…) é delegar com 

cuidado. Não é delegar porque não tenho tempo, nem quero fazer. 

E depois é uma delegação com acompanhamento. Um dos 

constrangimentos é que às vezes tenho pouco tempo para 

acompanhar, mas como tenho as Chefes de Divisão também lhes 

compete o acompanhamento. Não sou eu que faço tudo.” 

 
Valores da 

organização 

“ (…) o valor do serviço público e (…) enquanto funcionários 

públicos, prestamos um serviço ao público em geral muito 

diretamente orientado para as escolas. O nosso primeiro objetivo 

é servir, prestar esclarecimentos e criar condições para melhorar 

(…) o valor do trabalho e da excelência. (…) São de facto estes 

que norteiam o nosso dia-a-dia. Depois, como organização 

teremos (…) valores que se ligam muita às áreas das 

competências sociais, da prestação de serviço, de cumprimento 

dos prazos, das propostas serem adequadas à realidade do país, 

mas é sobretudo uma organização que tem de se reger pelo 

princípio da transparência como entidade da Administração 

Pública. (…) Os princípios da transparência, da accountability, da 

prestação de contas.”; “(…) accountability de prestação de 

serviços. (…) E o princípio para melhorar (…)”.   

 
Interdependência 

departamental 

“Trabalham dependente e independente[mente]. São (…) 

dependentes de mim na distribuição do serviço (…) embora já 

haja muitas tarefas que o secretariado já manda diretamente para 

as chefes de divisão, desde que sejam áreas que já estejam no 

diretório de tarefas das divisões e que eu tenha conhecimento 

dessa distribuição. As Chefes de Divisão são independentes no 

trabalho, mas não na decisão final. Se forem questões de escolas 

que são simples de responder as pessoas respondem diretamente e 

têm perfeita autonomia. Se forem matérias sensíveis estão 

dependentes do envio, da minha palavra final. (…) as pessoas têm 

de ter autonomia, têm de ter capacidade mas eu tenho de ser a 

responsável pelo produto final.” 

 
Rede de 

comunicação 

“(…)Tenho agilizado, porque as pessoas têm um bom princípio 

que rapidamente se converte numa “burocratite” aguda que é: nós 

trabalhamos com os emails e com os edocs e damos 

conhecimento de tudo a todos. Desde que iniciámos a nossa 

conversa recebi 72 emails e é impossível tratar de [todos eles]. É 

garantida a comunicação quando eu leio os emails e eu própria 

dou conhecimento. (…) O que é que é preciso dar conhecimento e 

o que é que não é? Porque se não, nós estamos a criar ruído na 

comunicação. O que é necessário dar conhecimento são decisões 

e são fundamentações e/ou opiniões que contribuam para a 

decisão. Os outros: combinar reuniões, (…) pedir opinião a uma 



colega de equipa (sub-grupo), esses não preciso de ter 

conhecimento. É aqui que estamos a melhorar. Relativamente à 

comunicação, quando eu faço um despacho, quando mando para 

alguém sou muito clara quanto ao que eu quero. (…) E quando as 

pessoas não percebem veem-me perguntar. E isso acho que é 

muito bom. (…) Por vezes, quando eu estou muito tempo fora 

(…) sem vir à Direção-Geral e o que acontece é que leio os 

emails mas as tarefas não me permitiam estar sempre em cima 

dos emails e há questões que me passam. Aí é que eu ainda tenho 

de resolver alguns problemas de comunicação. A comunicação 

funciona (…) Porque nós conseguimos cumprir prazos, 

conseguimos dar respostas e conseguimos ter as tarefas prontas 

nos momentos em que têm de estar prontas, embora com algum 

esforço das pessoas. Parece que a comunicação passou, 

funcionou. (…) Quando a questão é muito importante, por 

exemplo, uma providência cautelar tem uma hora para ser 

respondida, eu leio a providência (…) tomo nota das perguntas 

que temos de responder no âmbito da competência da DSDC. 

Quando mando à pessoa por email elenco já os pontos a 

responder e faço o trabalho de pesquisa. Nas urgências que são as 

prementes vou ao gabinete da pessoa ou faço um telefonema. 

Nesses casos, normalmente eu dirijo-me ao gabinete das pessoas 

e falo com elas. As urgências, normalmente, têm uma manhã ou 

uma tarde para serem feitas.”; “Nós temos umas folhas de registo 

em Excel e essas folhas têm a origem, o assunto, o prazo e 

quando os emails são muito urgentes o secretariado faz o registo e 

coloca o prazo. 24 horas antes chamam-me a atenção do que há 

para fazer e eu peço ao secretariado para contactar a pessoa e 

perguntar se o trabalho está a ser feito. (…) O meu calendário é 

partilhado com o secretariado e toda a gente tem conhecimento do 

meu calendário. Quando há normas internas que vêm da direção 

ou de outros serviços da casa (…) peço ao secretariado para fazer 

um email da lista da DSDC e o secretariado envia para todos.”; 

“há um assunto urgente e eu preciso das Chefes de Divisão logo 

de manhã e então mando um email a dizer: “Café sala Eulália”. 

(…) Coordenamos as atividades do dia ou de alguma urgência e 

obviamente as Chefes de Divisão são o braço direito porque elas 

próprias se encarregam cada uma dos prazos das suas áreas e das 

respostas e de saber o que se diz. Quando há respostas 

fundamentais já sabem o que fazer. Portanto, a estrutura está 

montada hierarquicamente, e isto facilita a verticalização da 

estrutura.” 

 Sucesso 

“Trabalhar com as pessoas (…). Porque os sucessos vêm a seguir. 

As questões de conseguir uma vitória e comemora-la (…). Há que 

ter o cuidado de reconhecer o bom trabalho. (…) Nunca esquecer 

que as pessoas quando trabalham horas a mais estão a dar do seu 

tempo e isso não tem de ser uma exigência, tem de ser um 

agradecimento. Agradecer às pessoas o bom trabalho. (…) E 



levá-las à Direção porque quando estou a fazer um trabalho com a 

Direção, a técnica que está a trabalhar nesse trabalho, vai comigo. 

(…) Muita importância do reconhecimento. O sucesso da 

organização, o bom trabalho, a boa prestação, a transparência, a 

clareza, aqueles princípios do código de procedimentos 

administrativos que competem à Administração, mas sempre com 

o princípio que o Estado é pessoa de bem e nós aqui somos 

pessoas de bem. (…) A seguir, muito trabalho, muita exigência, 

muita responsabilização. (…) É que nós temos de fazer os outros 

e a organização melhores e não temos de fazer a organização 

estar contra nós, nem afastar pessoas, que foi uma coisa que eu 

encontrei na DSDC. Pessoas que estavam afastadas porque se 

achava que não eram competentes. E afinal são. Já estão a 

trabalhar e estão a trabalhar muito bem.” 

 Desafios 

“Os meus maiores desafios são o apoio às escolas e aos alunos. É 

a questão do serviço educativo, a questão de termos ofertas, 

programas, currículos que estejam adequados e ajustados porque 

a escola está diferente, os alunos aprendem de outra maneira e 

nós não podemos manter o tradicional e o achar que estamos 

certos. A certeza de que estamos no bom caminho não nos pode 

levar a não nos questionarmos. (…) Temos de fazer os estudos de 

impacto e aprender com os resultados e esse, sem dúvida, é o 

grande desafio da educação. E quando eu digo que é o grande 

desafio da educação, é o grande desafio da DGE, porque a DGE é 

a casa do currículo. A casa do currículo tem de ser a casa da 

educação. Nós temos de estar associados aos desafios da 

educação e à prestação de resultados, obviamente.” 

 



Anexo 13. Guião Entrevista E2 e E3 

Entrevistados: E2 e E3 

Objetivo geral: Explorar o processo de formação. 

Blocos 

temáticos 

Objetivos 

específicos 
Questões/Tópicos 

Eixos de 

análise 
Notas 

 

Legitimação 

da 

entrevista 

 

 

 

Legitimar a 

entrevista 

- Informação ao entrevistado sobre a função 

essencial que desempenha como colaborador 

neste trabalho, apelando à sua participação 

numa perspetiva de enriquecimento mútuo;  

- Breve explicação sobre a natureza do 

trabalho e os seus objetivos; 

- Realçar/Questionar sobre o assunto da 

confidencialidade / anonimato;   

- Pedido de autorização para utilizar os dados; 

 

- Informar o 

entrevistado 

sobre o tema e os 

objetivos da 

entrevista; 

- Motivar o 

entrevistado; 

 

Formação 

 

Perceber 

como se 

realiza o 

processo de 

formação 

- Pedia-lhe que me descrevesse qual é o 

procedimento adotado desde que a formação é 

pensada até à sua implementação. 

- Que documentos contem o dossier? 

- Que serviços da DGE estão envolvidos neste 

processo? De que forma?  

- Ao longo dos últimos anos, como se foi 

realizando o planeamento da formação?  

- Houve evolução nesse processo? 

- De que modo são diagnosticadas as 

necessidades de formação? 

- Podia falar-me um pouco do tipo de 

formações que são mais acreditadas?  

- Quais as áreas que são mais privilegiadas? 

(currículo, cidadania,…) 

- E dentro do currículo? 

- Conte-nos, por favor, como se constroem os 

dispositivos de formação. 

- Quais as modalidades mais solicitadas? 

- Como é a formação colocada no terreno? 

- Como e por quem são avaliadas as formações? 

- De que modo são trabalhados esses dados e 

que influência têm no futuro?  

 

- Assinar os 

ofícios, processo 

de acreditação, 

realizar o dossier 

pedagógico, … 

 

 

Atores – quem 

constrói os 

dispositivos 

- Questionários 

online 

Balanço/ 

consideraçõ

es finais 

Realizar um 

pequeno 

balanço 

sobre a 

entrevista 

Desejam acrescentar algo mais? 

Obrigada pela vossa participação e colaboração.  

  

 



Anexo 14. Transcrição Entrevista E2 

Vanessa: Bom dia E2. Esta entrevista é realizada no âmbito do relatório de estágio do mestrado em 

Ciências da Educação com especialização em Administração Educacional, do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa. O principal objetivo desta entrevista é conhecer todo o processo de formação que 

está a cargo da DSPE (Direção de Serviços de Projetos Educativos). Esta entrevista será confidencial e 

todos os seus dados serão salvaguardados. Para começar, pedia que me descrevesse como funciona o 

procedimento da formação, ou seja desde que é pensada até à sua implementação.  

E2: As formações são pensadas pelos diversos técnicos desta casa. Qualquer técnico de qualquer área 

pode pensar numa ação de formação. Para tal tem de preencher uns formulários, que são do CCPFC 

(Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua) - o AN2_A (curso) ou B (oficina). Depois de 

estarem preenchidos, os técnicos vêm falar comigo para vermos se todos os campos estão bem 

preenchidos, se falta alguma coisa, se estão de acordo com as regras definidas pelo CCPFC. Antes dos 

documentos serem assinados pelo Senhor Diretor-Geral, o técnico faz uma informação a explicar as 

razões dessa mesma formação que tem um parecer do diretor de serviços. Quando está tudo assinado, os 

dados são introduzidos na plataforma do Conselho Científico. Depois é aguardar. 

Vanessa: Depois se a formação for acreditada o que é que acontece? 

E2: Se a formação for acreditada, o Conselho Científico emite-nos um registo com o número da 

acreditação e a formação pode-se realizar.  

Vanessa: E se a formação não for acreditada? 

E2: Quando o Conselho deteta algum problema nos conteúdos ou nos formadores, o processo fica em 

standby e eles próprios propõem alterações. A última vez que aconteceu algo assim foi quando estávamos 

a propor uma oficina e o Conselho achou que os conteúdos não eram de oficina e propôs que fosse 

acreditado em curso. Após falar com o técnico responsável pela ação, ele concordou e enviei um email 

para o Conselho Científico a dizer que concordávamos. Eles próprios fizeram a atualização e foi 

acreditada em curso.  

Vanessa: Depois da formação ser acreditada, o que é que a DSPE faz aqui no serviço da formação? 

E2: Quando a ação é mesmo para realizar-se, o técnico responsável da ação terá de fazer a seleção dos 

formandos. Após essa seleção estar feita mandam-me os dados, preenchem o documento relativo à lista 

de participantes e a partir da qual eu faço todos os outros documentos que constam do dossier 

pedagógico. Desde as presenças, as faltas, os sumários, o relatório. Quando é curso apenas é necessário o 

relatório do formador, quando é uma oficina tem de ter um relatório de um especialista. Faço os 

documentos da avaliação, que são dois: o registo quantitativo e o registo da avaliação e creditação. Do 

dossier pedagógico fazem também parte documentos como a ficha de identificação do formador, do 

especialista, quando é o caso e do formando. Estas fichas têm de ter anexado a fotocópia do BI ou do 

cartão de cidadão. Também costumo colocar o registo que vem do CCPFC, o certificado de acreditação. 

Há também o cronograma que é preenchido pelo técnico responsável, onde estão todos os dados relativos 

à formação: horas, datas, local e formadores. Junto a tudo isso também, para avaliação, um link e um 

código que é para ser fornecido aos formandos e ao formador. Eles podem aceder ao nosso questionário e 

avaliar a ação.  

Vanessa: Depois de terminar a ação, o que é que acontece? 



E2: Quando termina, e o dossier está devidamente acabado, o técnico dá-me o dossier e eu verifico tudo. 

Quando está alguma coisa errada, falo com o técnico para o dossier ser corrigido. O último passo é a 

emissão dos certificados.  

Vanessa: Que serviços da DGE estão envolvidos neste processo? 

E2: A DSPE está sempre envolvida neste processo, mas qualquer serviço cá de dentro pode pedir uma 

formação.  

Vanessa: Ao longo dos últimos anos como é que se foi realizando o planeamento da formação? 

E2: Nós aqui não temos um planeamento, porque quem faz o planeamento são os próprios serviços. Cada 

serviço é que sabe quais as necessidades que existem no terreno, relativamente à sua área. Aí sim, é feito 

um planeamento, mais ou menos anual, e é feito por cada serviço.  

Vanessa: Então as necessidades de formação são diagnosticadas por cada serviço.  

E2: Exatamente. À DSPE só compete pôr em prática esses pedidos.  

Vanessa: Podia-me falar um pouco sobre o tipo de formações que são mais acreditadas? 

E2: Mais cursos. Este ano houve uma grande leva de ações relativas ao desporto. Depois como eram 

muitas e o colega responsável por uma ação que ia abranger o país todo, verificou que era incomportável 

sermos nós a dinamizarmos essas ações e o que aconteceu foi que a maioria foi cedida aos Centros de 

Formação das cinco Direções de Serviços Regionais e foi feita essa articulação. Depois nós cedemos a 

esses cinco, que por sua vez voltavam a ceder aos Centros de Formação associados a cada um deles e que 

estivessem interessados.  

Vanessa: Então temos o desporto escolar como uma área forte. Tirando essa área, que outras têm sido 

mais privilegiadas ao longo destes anos? 

E2: O desporto escolar é uma área muito forte. Temos tido muitas formações relacionadas com as metas 

curriculares quer relacionadas com a matemática, quer com o português, desde o 1.º ciclo até ao 

secundário, estas últimas que ainda vão acontecer. Também foi uma área muito enfoque este ano. Todos 

os anos temos projetos que se estão a realizar como o caso do Projeto EBP no 1.º CEB, do alemão e do 

francês. Este ano, houve várias ações relativas ao artístico. Também tivemos mais a educação para a 

cidadania, a educação financeira, o inglês do 1.º ciclo, o das AEC’s. Temos outra, que já é a terceira 

edição, que é a CPCJ, que é um Curso de Formação de Proteção à Infância e à Juventude. A DGE tem um 

protocolo com a Comissão de Proteção de Menores e esta é uma das raras formações, que não foram 

pedidas por nenhum serviço interno. Um dos nossos sub-diretores faz parte da Comissão. É um 

representante do Ministério da Educação na Comissão Nacional e todos os anos há docentes que vão para 

a Comissão e muitos deles nunca trataram destas temáticas. Então acharam que era importante dar 

formação a esses docentes e já estamos na terceira edição. São formações que são cursos, mas são 50% 

com sessões presenciais e 50% com sessões online. A primeira e a última sessão são presenciais e as 

restantes são online. Pelos vistos tem tido uma grande aceitação e tem sido muito importante dar 

formações aos docentes que realmente não têm formação nesta área. Vão para as Comissões mas é um 

trabalho muito específico e precisam de, realmente, conhecer esta área.   

Vanessa: Qual a direção de serviços que faz mais pedidos de ações de formação? 

E2: É a do currículo (DSDC – Direção de Serviços do Desenvolvimento Curricular).  



Vanessa: Na sua opinião, quanto é importante os professores receberem formação contínua? 

E2: Muito importante. Faz com que eles se atualizem, ou até mesmo relembrar coisas. Até mesmo para 

conversar com outro professor, com outros colegas de outras escolas, de outra parte do país. Já me 

disseram isto: Que tinham gostado muito e tinham aprendido muitas coisas novas, mas o que valorizaram 

mesmo foi este contacto porque é muito importante os professores contactarem uns com os outros e 

realizarem troca de experiências.  

Vanessa: Como e por quem são avaliadas as formações? 

E2: Por nós, através dos questionários que os formadores e os formandos preenchem. 

Vanessa: De que modo são tratados esses dados e que impacto têm no futuro?  

E2: Esses dados são trabalhados a nível estatístico, normalmente pelos técnicos. Há técnicos que nos 

pedem os dados e nós fornecemos os dados em bruto e eles trabalham-nos. Ou então somos nós que os 

trabalhamos e damos conhecimento aos técnicos.  

Vanessa: E esses dados estatísticos vão para algum relatório? 

E2: Sim. Há um relatório anual da própria DGE onde estão esses dados. Por exemplo, a formação da 

CPCJ nós mandamos os dados. Eles pediram-nos o ano passado e fizemos um trabalho estatístico. Na 

CPCJ os formandos costumam avaliar a formação com 3,80 em 4 (o valor mais alto). Nota-se que as 

pessoas estão satisfeitas.  

Vanessa: Quais as maiores necessidades que acha que têm aqui na DGE? As maiores dificuldades que 

encontra na formação? 

E2: Temos formações que têm grandes listas de espera, por exemplo temos os colegas da ERTE, que têm 

uma formação que é o MOOC e é completamente online e isso cativa muita gente, porque as pessoas 

podem estar onde for e podem ter a sua formação. É mais prático, é mais acessível. Por outro lado, 

também temos ações que supostamente estarão cheias com turmas de 25/30 formandos e depois acabamos 

com 15, com 16 em que muitos desistem. Ou porque têm muita coisa para fazer na escola e para tirar 

tempo é complicado, ou por outras razões. O que acontece é que ao nível da avaliação das ações, o 

Regime Jurídico afirma que a formação pode ser avaliada durante a ação, os formandos podem fazer 

trabalhos durante ou no fim. E há formandos que acham que estar numa ação 15 horas ou 20 horas, depois 

não vão “perder” mais horas para fazer um trabalho. Acham que devia ser durante. Já tivemos 

reclamações sobre isso. Acho que isto é um dos motivos que faz com que os formandos desistam. Porque 

há uns que vão à ação e depois não entregam o trabalho final.  

Vanessa: E quanto aos horários da formação? É muito difícil arranjar horários compatíveis? 

E2: Os horários normalmente são no pós-laboral ou no sábado. Porque nós, DGE, não podemos pedir às 

escolas para libertarem docentes durante o tempo letivo. O próprio estatuto não permite isso. Portanto é 

tentar sempre, o mais possível, que seja pós-laboral, ou ao sábado.  

Vanessa: Que medidas acha que seriam importantes tomar, a nível nacional, tivesse mais formandos e 

corresse de melhor forma para suportar essas lacunas? 

E2: No nosso caso todas as ações são gratuitas, mas muitos centros de formação levam quebras. Acho 

que isso é um dos fatores negativos. Outra medida está relacionada com os colégios privados. Um 

exemplo: ontem um centro de formação telefonou-me porque queria saber se os docentes dos colégios 



privados e cooperativos, podiam ser chamados para as ações de formação. O antigo Regime da Formação 

Contínua nem contemplava o ensino particular e cooperativo. Nós, para as metas, contemplámos os 

docentes dos ensinos particulares e cooperativos quando houvesse vagas, porque o público estava sempre 

em primeiro lugar, porque o Regime Jurídico assim o dizia. O Regime que ainda está à espera de ser 

regulamentado, mas ainda não está em funcionamento, já contempla os estabelecimentos do ensino 

particular e cooperativo que estejam associados a um Centro de Formação. Eu acho que deviam alargar a 

todos. Se todos são docentes, todos deveriam ter direito a frequentá-la, mas pelo menos numa primeira 

fase há aqueles que têm contrato com o Ministério, e se têm contrato de associação têm de se reger por 

toda a legislação do público. Se assim é, também deveriam ter acesso a toda a formação.  

Vanessa: Muito obrigada pelo seu tempo e a sua colaboração.  

 



Anexo 15. Transcrição Entrevista E3 

Vanessa: Bom dia E3. Esta entrevista é realizada no âmbito do relatório de estágio do mestrado em 

Ciências da Educação com especialização em Administração Educacional, do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa. O principal objetivo desta entrevista é conhecer todo o processo de formação que 

está a cargo da DSPE (Direção de Serviços de Projetos Educativos). Este questionário será confidencial e 

todos os seus dados serão salvaguardados. Na impossibilidade de gravar a entrevista tomarei 

apontamentos sobre as suas respostas. Sendo assim, pedia-lhe que me descrevesse qual é o procedimento 

adotado desde que a formação é pensada até à sua implementação. 

 

E3: Bom dia Vanessa. Primeiramente, somos contactados pelos responsáveis que pretendem realizar 

formação numa área específica. Geralmente o pedido pode apresentar duas variantes: a formação não 

estar ainda acreditada e termos assim de efetuar o pedido ao CCFCP, após o técnico responsável ter 

entregue os documentos necessários ou a formação já estar acreditada e, nesse caso, podemos avançar 

para a fase seguinte do processo, que engloba a abertura de inscrições para os formandos, seleção das 

turmas e divulgação das mesmas (da responsabilidade do técnico responsável pelo pedido da ação) e 

começar a preparar os dossiers de formação contínua. Quando todos esses passos estão dados, enviamos o 

dossier para os formadores da ação. O dossier contém instruções de preenchimento, bem como as 

indicações de devolução no fim da ação. Quando a formação termina e recebemos os dossiers, os mesmos 

são verificados. Nesta fase podem surgir duas situações: os dossiers não estarem corretamente 

preenchidos, tendo neste caso de se solicitar ao formador que os retifique, ou estarem bem preenchidos e 

passamos à fase de emissão dos certificados, e posterior enviado aos formandos.  

 

Vanessa: Que documentos contêm o dossier de formação? 

 

E3: O dossier contém uma cópia do certificado de acreditação da ação, o cronograma da ação, a ficha de 

identificação do formador e do formando (para preenchimento e posterior anexação da cartão de 

identificação), bem como as seguintes fichas, a serem preenchidas pelo formador: a lista de participantes, 

o registo de presenças, as faltas, a avaliação quantitativa e a avaliação final (avaliação qualitativa), o 

sumário de cada sessão, o registo de ocorrências e o relatório do formador.  

 

Vanessa: Que serviços da DGE (Direção-Geral da Educação) estão envolvidos neste processo? De que 

forma?  

 

E3: Depende do serviço da DGE que solicita a formação. A DSPE está sempre presente neste processo. 

Este ano, na DGE quem solicita mais pedidos de formação é a Direção de Serviços de Desenvolvimento 

Curricular (DSDC), seguida do Desporto Escolar.  

 

Vanessa: Ao longo dos últimos anos, como se foi realizando o planeamento da formação?  

 

E3: Foi-se realizando de acordo com a legislação em vigor e as necessidades expressas.  

  

Vanessa: Houve evolução nesse processo? 

 

E3: A maior evolução foi, sem dúvida, a documentação passar do suporte em papel para o suporte 

eletrónico. Este processo veio facilitar bastante o nosso trabalho. 

 



Vanessa: De que modo são diagnosticadas as necessidades de formação? 

 

E3: Geralmente por pedido do MEC (Ministério da Educação e Ciência) ou como resultado de alterações 

legislativas (ex. mudanças de programas curriculares). 

 

Vanessa: Podia falar-me um pouco do tipo de ações que são mais creditadas?  

 

E3: As ações de formação mais acreditadas são na modalidade de curso, embora também haja bastantes 

pedidos de oficinas de formação. O grande número de pedidos para cursos prende-se, sobretudo, com a 

sua estrutura. A modalidade que, regra geral melhor se adequa às necessidades, são os cursos de 25 horas 

que se desenrolam ao final da tarde ou aos sábados e também a formação a distância. 

 Em relação às ações acreditadas temos de ter em atenção que algumas podem não se realizar, podem ser 

cedidas a diferentes entidades ou ser realizadas pela DGE ou pela DGE em parceria com outras entidades. 

Só pelo número de ações acreditadas não nos é possível extrapolar a quantidade de formação efetuada, 

uma vez que a mesma ação pode ter diversas turmas ou edições. (ex. metas curriculares de português e 

matemática). Só analisando o número de turmas/edições por ação nos permite obter dados concretos. As 

ações cedidas pela DGE a outras entidades, passam a ser da inteira responsabilidade dessa entidade, a 

qual deve requerer a sua acreditação obrigatória junto ao CCFCP.  

 

Vanessa: Quais as áreas mais privilegiadas? 

 

E3: Este ano têm sido mais o português e a matemática, devido às novas metas curriculares. As áreas 

variam consoante os anos e as necessidades. Por exemplo, no ano de 2008 tivemos numerosas formações 

acreditadas e foram efetuadas centenas de turmas de formação nas mais diversas áreas. Quanto às ações 

cedidas, estas apresentaram as mesmas variações.  

 

Vanessa: Que parcerias estão envolvidas no processo da formação? 

 

E3: Temos diversas parcerias consoante as ações a realizar. Temos o exemplo das universidades para as 

metas curriculares de português e matemática e o British Council para o projeto de Ensino Bilingue 

Precoce.  

 

Vanessa: Como se realiza a divulgação das ações?  

 

E3: Os principais meios utilizados são a divulgação online: na página da DGE e dos parceiros, 

eventualmente envolvidos, ou por email. As ações são igualmente divulgadas pela Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE), o que é essencial para a informação chegar às escolas. Em 

algumas ações, são os próprios Agrupamentos de Escolas (AE) que indicam os docentes que devem 

frequentar a ação. 

 

Vanessa: Na DSPE, qual a constituição da equipa da formação? 

 

E3: Neste momento temos duas pessoas a tempo inteiro a trabalhar na formação e em caso de necessidade 

podem ser apoiadas por mais duas pessoas.  

 

Vanessa: Como e por quem são avaliadas as ações? 

 



E3: As ações são avaliadas pelos formadores e pelos formandos, através de questionários online, 

anónimos.  

 

Vanessa: De que modo são trabalhados esses dados e que influência têm no futuro? 

 

E3: As respostas de formandos e formadores aos questionários são tratados na DSPE, resultando  num 

relatório anual de caráter estatístico, que poderá apresentar resultados por ação, por tema ou na totalidade. 

Depende do objetivo e do que nos é pedido.  

 

Vanessa: Quais são as maiores dificuldades por vós encontradas? 

 

E3: Quando temos um grande volume de formação e portanto de dossiers para analisar, torna-se um 

processo algo moroso, o que implica algum atraso no envio dos certificados aos formandos. Em relação 

aos formandos, o terem de suportar as suas deslocações, custos de transportes e por vezes pernoita é por 

vezes um entrave. As desistências à última hora podem ser igualmente um entrave, pois formandos que 

estão nas listas de espera ficam impossibilitados de comparecer, podendo as turmas ficar com um número 

reduzido de formandos. Outra dificuldade que nos surge são os timings para efetuar as ações. Por vezes é 

difícil conciliar um cronograma para que este não colida com as diversas etapas importantes: o início ou 

fim do ano escolar, as fases de avaliações, etc. Obviamente que quanto maior número de horas tiver a 

ação, mais complicada se torna a conciliação de todos os elementos da ação.  

 

Vanessa: Obrigada pela sua participação e colaboração.  

 



Anexo 16. Categorização entrevista E2 e E3 

Categoria Subcategoria Unidades de Registo 

Formação 
Procedimento 

adotado 

E2: “Qualquer técnico (…) pode pensar uma ação de formação. 

(…) Para tal tem de preencher uns formulários do CCPFC 

(Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua) - 

AN2_A (curso) ou B (oficina). Depois de estarem preenchidos 

(…) eles vêm falar comigo para vermos se os campos estão bem 

preenchidos, se falta alguma coisa, se estão de acordo com as 

regras definidas pelo CCPFC. (…) Para ter a assinatura do 

Senhor Diretor, o técnico faz uma informação a explicar as 

razões dessa mesma formação (…) que tem um parecer do 

diretor de serviços respetivo (…) depois de estarem assinados 

com todos os dados são colocados na plataforma do Conselho 

Científico.”; “Se a formação for acreditada, o Conselho 

Científico emite-nos um registo com o número da acreditação e a 

formação pode-se realizar. (…) Quando (…) o Conselho deteta 

algum problema nos conteúdos ou nos formadores (…) o 

processo fica em standby (…) e eles próprios propõem (…). A 

última vez que aconteceu algo assim nós estávamos a propor 

uma oficina e o Conselho achou que os conteúdos eram de curso. 

Falei com o técnico responsável pela ação, ele concordou e 

enviei um email para o Conselho Científico a dizer que “sim 

senhor. Nós concordamos.”. Eles próprios fizeram a atualização 

e foi acreditada em curso.”; “Quando a ação é mesmo para 

realizar-se, o técnico responsável da ação realiza a seleção dos 

formandos (…). Quando a seleção está feita (…) manda-me os 

dados (…) e realiza a lista de participantes e é a partir da qual eu 

faço todos os outros documentos que constam do dossier 

pedagógico.”; “Quando termina, e o dossier está devidamente 

(…) acabado, o técnico dá-me o dossier e eu verifico tudo. (…) 

Quando está alguma coisa mal, falo com o técnico para o dossier 

ser corrigido. (…) Quando o dossier está completo, passamos à 

emissão dos certificados.” 

E3: “Primeiramente, somos contactados pelos responsáveis que 

pretendem realizar formação numa área específica. Geralmente o 

pedido pode apresentar duas variantes: a formação não estar 

ainda acreditada e termos assim de efetuar o pedido ao CCFCP, 

após o técnico responsável ter entregue os documentos 

necessários ou a formação já  estar acreditada e, nesse caso, 

podemos avançar para a fase seguinte do processo, que engloba 

a abertura de inscrições para os formandos, seleção das turmas e 

divulgação das mesmas (da responsabilidade do técnico 

responsável pelo pedido da ação) e começar a preparar os 

dossiers de formação contínua. Quando todos esses passos estão 

dados, enviamos o dossier para os formadores da ação (…) 

Quando a formação termina e recebemos os dossiers, os mesmos 



são verificados. Nesta fase podem surgir duas situações: os 

dossiers não estarem corretamente preenchidos, tendo neste caso 

de se solicitar ao formador que os retifique, ou estarem bem 

preenchidos e passamos à fase de emissão dos certificados, e 

posterior enviado aos formandos.”                                                                                                                                                                                                                                    

 
Dossier 

pedagógico 

E2: “Desde as presenças, as faltas, os sumários, o relatório. 

Quando é curso é só o relatório do formador, quando é uma 

oficina tem de ter um relatório também de um especialista, (…) 

documentos da avaliação, que são dois: o registo quantitativo e o 

registo da avaliação e creditação, (…) a ficha de identificação do 

formador, do especialista, quando é o caso e do formando. Estas 

fichas têm ter anexado a fotocópia do BI ou do cartão de 

cidadão. (…) o registo que vem do Conselho Científico, o 

certificado de acreditação, (…) o cronograma que é preenchido 

pelo técnico responsável, onde estão todos os dados relativos à 

formação: horas, datas, local e formadores. Junto a tudo isso 

também, para avaliação (…) um (…) link e um código que é 

para ser fornecido aos formandos e ao formador. Eles podem 

aceder ao nosso questionário e avaliar a ação.”  

E3: “O dossier contém instruções de preenchimento, bem como 

as indicações de devolução no fim da ação.”; “O dossier contém 

uma cópia do certificado de acreditação da ação, o cronograma 

da ação, a ficha de identificação do formador e do formando 

(para preenchimento e posterior anexação da cartão de 

identificação), bem como as seguintes fichas, a serem 

preenchidas pelo formador: a lista de participantes, o registo de 

presenças, as faltas, a avaliação quantitativa e a avaliação final 

(avaliação qualitativa), o sumário de cada sessão, o registo de 

ocorrências e o relatório do formador.” 

 

Serviços da 

DGE 

envolvidos no 

processo 

E2: “A DSPE está sempre envolvida neste processo, mas 

qualquer serviço [da DGE] pode pedir uma formação.  

E3: “Depende do serviço da DGE que solicita a formação. A 

DSPE está sempre presente neste processo.”   

 Áreas 

E2: “Tivemos muitas formações acreditadas para o desporto 

escolar.”; “(…) formações relacionadas com as metas (…) [da] 

matemática (…) [e do] português, desde o 1.º ciclo até ao 

secundário. (…) Todos os anos temos projetos que se estão a 

realizar como o caso do EBP no 1.º CEB, do alemão e do 

francês. (…) este ano, houve várias ações relativas ao artístico. 

(…) Este ano tivemos mais a educação para a cidadania, a 

educação financeira (…)o inglês do 1.º ciclo, o das AEC’s . 

Também tivemos uma, que já é a terceira edição, que é a CPCJ 

(Curso de Formação de Proteção à Infância e à Juventude)”; “É a 

do currículo (DSDC – Direção de Serviços do Desenvolvimento 

Curricular).”  

E3: “Este ano (…) quem solicita mais pedidos de formação é a 

Direção de Serviços de Desenvolvimento Curricular (DSDC), 



seguida do Desporto Escolar.”; “Este ano têm sido mais o 

português e a matemática, devido às novas metas curriculares. 

As áreas variam consoante os anos e as necessidades.”  

 
Formações + 

creditadas 

E2: “Mais cursos (…)”. 

E3: “As ações de formação mais creditadas são na modalidade 

de curso, embora também haja bastantes pedidos de oficinas de 

formação. O grande número de pedidos para cursos prende-se 

(…) com a sua estrutura. A modalidade que, regra geral melhor 

se adequa às necessidades, são os cursos de 25 horas que se 

desenrolam ao final da tarde ou aos sábados e também a 

formação a distância.” 

 
Planeamento da 

formação 

E2: “ (…) nós não temos um planeamento (…) quem faz o 

planeamento são os próprios serviços. Cada serviço é que sabe 

quais as necessidades que existem no terreno, relativamente à 

sua área. Aí sim, é feito um planeamento, mais ou menos anual, 

e é feito por cada serviço.” 

E3: “Foi-se realizando de acordo com a legislação em vigor e as 

necessidades expressas”; “A maior evolução foi (…) a 

documentação passar do suporte em papel para o suporte 

eletrónico.” 

 

Diagnóstico das 

necessidades de 

formação 

E2: “Feitas por cada serviço” 

E3: “Geralmente por pedido do MEC (Ministério da Educação e 

Ciência) ou como resultado de alterações legislativas (ex. 

mudanças de programas curriculares)”. 

 
Divulgação das 

formações 

E3: “Os principais meios utilizados são a divulgação online: na 

página da DGE e dos parceiros, eventualmente envolvidos, ou 

por email. As ações são igualmente divulgadas pela Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), o que é 

essencial para a informação chegar às escolas. Em algumas 

ações, são os próprios Agrupamentos de Escolas (AE) que 

indicam os docentes que devem frequentar a ação.” 

 
Formações 

cedidas 

E2: “(…) o colega responsável por uma ação [do desporto 

escolar] que ia abranger o país todo, verificou que era 

incomportável sermos nós a dinamizarmos essas ações, e a 

solução passou por ceder aos Centros de Formação das cinco 

Direções de Serviços Regionais e foi feita essa articulação. 

Depois nós cedemos a esses cinco, que por sua vez voltavam a 

ceder aos Centros de Formação interessados.” 

E3: “As ações cedidas  pela DGE a outras entidades, passam a 

ser da inteira responsabilidade dessa entidade, a qual deve 

requerer a sua acreditação obrigatória junto ao CCFCP.” 

 
Equipa da 

formação 

E3: “Neste momento temos duas pessoas a tempo inteiro a 

trabalhar na formação e  em caso de necessidade podem ser 

apoiadas por mais duas pessoas.” 

 Parcerias 

E3: “Temos diversas parcerias consoante as ações a realizar. 

Temos o exemplo das universidades para as metas curriculares 

de português e matemática e o British Council para o projeto de 



Ensino Bilingue Precoce.”  

 

Formações 

pedidas por 

parceiros 

E2: “A DGE tem um protocolo com a Comissão de Proteção de 

Menores (…) é uma daquelas formações que não foram pedidas 

por (…) nenhuma direção de serviços, mas foi feito um 

protocolo entre a DGE e a Comissão de Proteção de Menores. 

(…) porque (…) nós temos um dos sub-diretores que faz parte 

da Comissão. (…) todos os anos há docentes que vão para [a 

Comissão] e muitos deles (…) nunca trataram destas temáticas. 

Então acharam que era importante dar formação a esses docentes 

e já estamos na terceira edição. São formações que são cursos, 

mas são 50% com sessões presenciais e 50% com sessões online. 

A primeira e a última sessão são presenciais e as restantes são 

online.”   

 
Avaliação da 

formação 

E2: “Através dos questionários que os formadores e os 

formandos preenchem.”; “Esses dados são trabalhados a nível 

estatístico (…) por nós e até pelos próprios técnicos 

responsáveis.”; “Há um relatório anual da própria DGE onde 

estão esses dados.” 

E3: “As ações são avaliadas pelos formadores e pelos 

formandos, através de questionários online, anónimos.”; “As 

respostas de formandos e formadores aos questionários são  

tratados na DSPE, resultando num relatório anual de caráter 

estatístico, que poderá apresentar resultados por ação, por tema 

ou na totalidade. Depende do objetivo e do que nos é pedido.” 

 

Importância da 

formação 

contínua 

E2: “ (…) muito importante. Porque faz com que eles se 

atualizem, ou até mesmo relembrar coisas (…) até mesmo para 

conversar com outro professor, com outros colegas de outras 

escolas, de outa parte do país. (…) já me disseram isso. Que 

tinham gostado muito e tinham aprendido muitas coisas novas, 

mas o que valorizaram mesmo foi este contacto porque é muito 

importante os professores contactarem uns com os outros e 

realizarem troca de experiências.”  

 
Dificuldades 

encontradas 

E2: “Temos formações que têm grandes listas de espera (…) 

[uma solução é ser] completamente online (…) [porque] cativa 

muita gente, porque as pessoas podem estar onde for e (…) 

podem ter a sua formação. É muito mais prático, é muito mais 

acessível. (…) Por outro lado, também temos ações que estão 

cheias, que supostamente estarão cheias com turmas de 25/30 

formandos e depois acabamos com 15, com 16… muitos 

desistem. Ou porque têm muita coisa para fazer na escola e para 

tirar tempo é complicado. Ao nível da avaliação das ações o 

Regime Jurídico afirma que a formação pode ser avaliada 

durante a ação, os formandos podem fazer trabalhos durante ou 

no fim. E há formandos que acham que estar numa ação 15 horas 

ou 20 horas, depois não vão “perder” mais não sei quantas horas 

para fazer um trabalho. Acham que devia ser durante. Já tivemos 

reclamações sobre isso. Acho que isto é um dos motivos que faz 



com que os formandos desistam. Porque há uns que vão à ação e 

depois não entregam o trabalho final.”; “Os horários 

normalmente ou são no pós-laboral ou no sábado. (…) Porque 

nós, DGE, não pudemos pedir às escolas para libertarem 

docentes durante o tempo letivo. O próprio estatuto não permite 

isso.” 

E3: “Quando temos um grande volume de formação e portanto 

de dossiers para analisar, torna-se um processo algo moroso, o 

que implica algum atraso no envio dos certificados aos 

formandos. Em relação aos formandos, o terem de suportar as 

suas deslocações, custos de transportes e por vezes pernoita é 

por vezes um entrave. As desistências à última hora podem ser 

igualmente um entrave, pois formandos que estão nas listas de 

espera ficam impossibilitados de comparecer, podendo as turmas 

ficar com um número reduzido de formandos. Outra dificuldade 

que nos surge são os timings para efetuar as ações. Por vezes é 

difícil conciliar um cronograma para que este não colida com as 

diversas etapas importantes: o início ou fim do ano escolar, as 

fases de avaliações, etc. Obviamente que quanto maior número 

de horas tiver a ação, mais complicada se torna a conciliação de 

todos os elementos da ação.” 

 
Medidas 

nacionais 

E2: “No nosso caso todas as ações são gratuitas, mas muitos 

centros de formação levam quebras. Acho que isso é um dos 

fatores negativos.”; “ (…) o antigo Regime da Formação 

Contínua nem contemplava o ensino particular e cooperativo. 

Nós, para as metas, contemplámos os docentes dos ensinos 

particulares e cooperativo quando houvesse vagas, porque o 

público estava sempre em primeiro lugar, porque o Regime 

Jurídico assim o dizia. O Regime que ainda está à espera de ser 

regulamentado, mas ainda não está em funcionamento (…) já 

contempla os estabelecimentos do ensino particular e 

cooperativo que estejam associados a um Centro de Formação. 

(…) acho que deviam também alargar (…) a todos. Se todos são 

docentes, todos deveriam ter direito a frequentá-la, mas pelo 

menos numa primeira fase há aqueles que têm contrato com o 

Ministério, e se têm contrato de associação têm de se reger por 

toda a legislação do público. Se assim é, também deveriam ter 

acesso a toda a formação.” 

 Futura tese 

E3: “Em relação às ações acreditadas temos de ter em atenção 

que algumas podem não se realizar, podem ser cedidas a 

diferentes entidades ou ser realizadas pela DGE ou pela DGE em 

parceria com outras entidades. Só pelo número de ações 

acreditadas não nos é possível extrapolar a quantidade de 

formação efetuada, uma vez que a mesma ação pode ter diversas 

turmas ou edições. (ex. metas curriculares de português e 

matemática). Só analisando o número de turmas/edições por 

ação nos permite obter dados concretos.”   

 



Anexo 17. Guião Entrevista E4 

Entrevistada: E4 

Objetivo geral: Explorar o projeto Ensino Bilingue Precoce. 

Blocos 

temáticos 

Objetivos 

específicos 
Questões/Tópicos 

Eixos de 

análise 

Notas 

 

Legitimação 

da entrevista 

 

 

 

Legitimar 

a entrevista 

 

 

- Informação ao entrevistado sobre a 

função essencial que desempenha 

como colaborador neste trabalho, 

apelando à sua participação numa 

perspetiva de enriquecimento mútuo;  

- Breve explicação sobre a natureza do 

trabalho e os seus objetivos; 

- Realçar/Questionar sobre o assunto 

da confidencialidade / anonimato;   

- Pedido de autorização para utilizar os 

dados; 

 

- Informar o 

entrevistado 

sobre o tema e 

os objetivos 

da entrevista; 

- Motivar o 

entrevistado; 

 

Ensino 

Bilingue 

Precoce 

 

Conhecer o 

projeto 

Ensino 

Bilingue 

Precoce 

Porquê o projeto de Ensino Bilingue 

Precoce?  

Quando se iniciou e qual o objetivo 

deste projeto?  

Podia dizer-me em que consiste este 

projeto? (carga horária, disciplinas 

envolvidas) 

Quais os requisitos para os docentes 

lecionarem neste projeto? 

Quais são as escolas envolvidas? 

Como foram selecionadas?  

Existe alguma monitorização do 

projeto? Como e com que frequência 

se realiza? 

Quais são as parcerias envolvidas? 

Como foi feito o contacto? 

 

 

 

EBP 

 

-História do 

projeto; razões 

para a sua 

implementaçã

o 

-Aspetos 

específicos: 

objetivo, carga 

horária 

disciplinas 

envolvidas,  

Requisitos dos 

docentes 

envolvidos: 

formação de 

base, domínio 

do Inglês,  

Escolas 

selecionadas: 

método de 

seleção.  

Formação no 

EBP 

Entender o 

papel da 

formação 

no 

desenvolvi

mento 

deste 

Podia falar-me das formações de 

professores já desenvolvidas no âmbito 

do EBP das suas modalidades e da 

regularidade com que têm sido feitas?  

O que é necessário para que um 

professor possa realizar uma formação 

para este projeto? 

Formação 

no EBP 

 

 

 

 

 

Saber se a 

formação é 



projeto Fale-me do papel que a formação 

desempenha neste projeto. 

Qual a valorização que os docentes 

dão à formação? 

uma mais-

valia  

 

Balanço/ 

consideraçõe

s finais 

Realizar 

um 

pequeno 

balanço 

sobre a 

evolução 

deste 

projeto 

Como tem sido a evolução das 

escolas?  

O que implicaria o alargamento do 

projeto a outras escolas? 

Deseja acrescentar algo mais? 

Obrigada pela sua participação e 

colaboração.  

 

 

 



Anexo 18. Transcrição Entrevista E4 

Vanessa: Bom dia E4. Esta entrevista é realizada no âmbito do relatório de estágio do mestrado 

em Ciências da Educação com especialização em Administração Educacional, do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa. O principal objetivo desta entrevista é conhecer o 

Projeto Ensino Bilingue Precoce no 1.º ciclo do ensino básico (Projeto EBP no 1.º CEB), tal 

como todo o processo de formação. Esta entrevista será confidencial e todos os seus dados serão 

salvaguardados. Porquê Projeto EBP no 1.º CEB?  

 

E4: Quando vim para a DGE (então DGIDC) em 2009/2010, tive conhecimento que já estava 

em curso uma autorização do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, de então, para se 

proceder a um estudo de viabilidade com vista a aferir o grau de preparação de algumas escolas 

públicas portuguesas para implementar um projeto bilingue semelhante ao projeto bilingue que 

já se vinha a desenvolver em Espanha, desde 1996. Isso aconteceu porque houve uma delegação 

portuguesa, com um elemento desta Direção-Geral, que foi convidado pelo British 

Council para conhecer o projeto bilingue espanhol e visitar escolas bilingues em Madrid, 

Espanha, em março ou abril de 2009. Na sequência dessa visita e do agrado que o projeto 

bilingue suscitou à Direção-Geral, foi feito um convite pelo British Council para financiar 

um estudo de viabilidade em escolas do ensino público portuguesas, que aferisse a 

exequibilidade de implementar esse projeto em Portugal. Esse estudo foi realizado em 

2009/2010 para avaliar se, numa amostra de 12 escolas públicas a nível nacional, algumas 

destas estariam preparadas para implementar esse projeto. Os resultados do estudo evidenciaram 

que dessa amostra, sete escolas apresentavam níveis de preparação que lhes permitiriam 

implementar o projeto.  

 

Vanessa: Quando é que se iniciou o projeto e qual o objetivo principal?  

 

E4: O projeto iniciou-se através de uma cooperação institucional entre a DGE e o British 

Council, que coordenam o projeto a nível nacional, e com o acompanhamento a nível regional 

das então Direções Regionais de Educação, atuais Direções de Serviços Regionais de Educação 

que integram a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE). Após o estudo de 

viabilidade, o projeto teve duas fases. A primeira fase decorreu em 2010/2011 e correspondeu a 

um período de preparação da implementação do projeto, em que foram apresentados os 

resultados do estudo, foram feitas recomendações sobre os moldes da sua implementação e foi 

feita uma proposta de formação de professores para os preparar para implementarem o projeto 

no terreno. A segunda fase decorreu a partir de 2011/2012, com o arranque do projeto, no 

terreno junto de todas as turmas do 1.º ano de escolaridade, dos sete Agrupamentos de Escolas 

que tinham sido selecionados. Os objetivos do projeto são fomentar a biliteracia precoce, ou 



seja, tornar as crianças do sistema de ensino público bilingues quer na Língua Inglesa, quer na 

Língua Portuguesa e dinamizar boas práticas, em termos de metodologia, junto dos professores 

de 1.º CEB e junto dos professores de inglês, para que o ensino dos conteúdos através da 

Língua e o ensino da Língua Inglesa possa decorrer da melhor forma possível.  

  

Vanessa: Sendo um projeto-piloto, quantos anos terá de implementação?  

 

E4: O projeto-piloto foi pensado e autorizado para quatro anos, que correspondem aos quatro 

anos de escolaridade do 1.º CEB, abrangendo o mesmo grupo de alunos que tinha iniciado o 

projeto em 2011/2012 no 1.º ano de escolaridade e iria terminar o 4.º ano de escolaridade em 

2014/2015. O que sucedeu entretanto foi que face ao sucesso de que o projeto teve no seu 

início (ao nível das perceções dos encarregados de educação, dos diretores da escola, dos 

próprios professores e dos alunos) houve vontade, por parte dos Agrupamentos de Escolas, de 

alargar o projeto, na sua vigência, a outros anos de escolaridade de uma forma sequencial, ou 

seja, após o primeiro ano de implementação em 2011/2012, em 2012/2013 continuaram essas 

turmas de 1.º ano originais, que passaram para o 2.º ano e foram abrindo novas turmas de 1.º 

ano de forma gradual.  

 

Vanessa: Em que consiste este projeto? Por exemplo: qual é a carga horária? Quais são as 

disciplinas envolvidas?  

 

E4: As disciplinas envolvidas dentro do currículo do 1.º CEB são o Estudo do Meio (EM) e as 

Expressões (E). Parte dos conteúdos dessas duas disciplinas são lecionados em Inglês e parte em 

português. Num dado ano de escolaridade há uma escolha de conteúdos de EM/E que 

são lecionados através do Inglês e há outro conjunto de conteúdos que são dados em Português, 

para que as crianças possam aprender as disciplinas do currículo através das duas línguas. Os 

conteúdos são sempre separados, o que se aprende em inglês não se aprende em português no 

mesmo ano. Depois o que se pretende é que no ano seguinte, se houver conteúdos semelhantes, 

é que haja uma troca. Por exemplo, imaginemos que estamos a abordar o ciclo de vida de uma 

planta no primeiro ano de escolaridade. Esse conteúdo pode ser no primeiro ano de escolaridade 

dado em Inglês, se voltarmos, novamente, ao ciclo de vida de uma planta nos conteúdos do 2.º 

ano de escolaridade, esse conteúdo vai ser dado em Português, para que os alunos possam, de 

facto, ter um equilíbrio nas aprendizagens quer numa língua, quer noutra. Em relação à carga 

horária esta partiu de uma recomendação do estudo de viabilidade que teve que ver com um 

aspeto científico (bilinguismo) que refere que menos 40% do currículo através da língua alvo 

(inglês) não garante que as crianças se tornem bilingues. Posto isto, ficou decidido que o projeto 

iria ser desenvolvido gradualmente, começando com uma percentagem nunca inferior a 20% do 



currículo (5h/semanais no total das 25 horas do currículo – 1.º ano) e que deveria chegar aos 

40% no 4.º ano (10h/semanais no total das 25 horas do currículo).   

 

Vanessa: Quais os requisitos para que os docentes lecionem neste projeto?  

 

E4: Estes têm de ter um nível de proficiência em inglês que seja suficiente para que se sintam 

confortáveis e confiantes para lecionar os conteúdos através da Língua Inglesa e por outro lado, 

também devem ter que ter uma metodologia muito centrada no aluno, porque se a sua 

metodologia de base for mais centrada no professor, isto é, mais expositiva, haverá dificuldades 

em transmitir conteúdos através de uma língua que, à partida, é estranha para os alunos. Esses 

são dois requisitos fundamentais. O outro requisito, que foi garantido pela tutela, quando houve 

autorização de iniciar o projeto-piloto, foi de que os professores que iriam implementar este 

projeto tinham de ser professores formados e certificados pela DGE e pelo British Council. Não 

poderia implementar o projeto nenhum professor que não tivesse tido formação connosco e 

uma classificação positiva na mesma, de forma a garantir a qualidade do ensino.   

 

Vanessa: E que apoio têm esses professores? Porque eles não são professores de inglês.   

 

E4: Os professores de 1.º CEB não são professores de inglês e a sua maioria nem sequer teve a 

variante da especialidade em Inglês na sua formação inicial. Porém, este constrangimento tem 

sido colmatado através da própria estrutura em agrupamentos de escolas que existe no nosso 

sistema de ensino. Tendo em conta que temos, num mesmo agrupamento, os três ciclos do 

ensino básico, esta estrutura vertical permite que os docentes professores especialistas 

de língua inglesa, que são do 2.º e 3.º CEB, possam apoiar os professores titulares de turma do 

1.º CEB, na planificação das suas aulas, na produção dos seus próprios materiais, e através de 

constituição de uma assessoria em Língua, em contexto de aprendizagem. A DGE todos os anos 

tem vindo, através da Secretaria de Estado do Ensino Básico e Secundário, a fornecer uma bolsa 

de horas aos professores de Inglês para que eles possam beneficiar de uma redução do seu 

horário letivo para poderem apoiar, semanalmente, em contexto de aprendizagem, os 

professores do 1.º CEB. A DGE recomenda às direções dos Agrupamentos de Escolas que 

sejam acauteladas horas da componente não letiva na distribuição de serviço dos professores 

para a planificação de aulas e produção de recursos didáticos. Por outro lado, tanto os 

professores generalistas de 1.º CEB como os professores especialistas de Inglês participam 

todos os anos num programa de formação em ensino bilingue precoce, organizado pela DGE, 

em conjunto com o British Council e é acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da 

Formação Contínua. Esta formação destina-se a apoiar estes docentes na aquisição e 

desenvolvimento das abordagens fundamentais, da didática e dos conteúdos de EM e 

E inerentes ao contexto de aprendizagem bilingue. Complementarmente, este programa de 



formação pretende, ainda, criar oportunidades para o desenvolvimento da competência 

comunicativa em língua inglesa, para a troca de experiências e para a partilha de novas ideias 

para a sala de aula e para a construção de recursos didáticos.  

 

Vanessa: Mas por exemplo, a carga horária não dá apenas para darem aulas de EM/E. Que 

outras disciplinas é que têm de tirar tempo para lecionar os conteúdos em inglês?  

 

E4: Por enquanto tem estado a ser possível lecionar parte dos conteúdos em Inglês em EM/E. 

Ainda não foi necessário recorrer a outras disciplinas do currículo. Essa é uma questão que 

vamos ter de refletir porque no 4.º ano de escolaridade tivemos sempre em mente o objetivo de 

chegar às 10h/semanais do currículo, partindo de uma matriz de 25 horas semanais e de 5 horas 

para EM e 5 horas para E. tendo em conta que a matriz curricular do 1.º CEB é atualmente de 

22,5 a 25 horas semanais, como sabemos, neste momento nem todas as escolas optaram 

pela 25h/semanais de currículo no 1.º CEB. Esta alteração legislativa que houve no ano letivo 

anterior irá ter um impacto no na implementação do projeto no 4.º ano, mas esta é uma questão 

que a DGE, em conjunto com o British Council, irá ponderar antes do início de 2014/2015.  

 

Vanessa: O projeto é implementado em disciplinas que não são do currículo?  

 

E4: O projeto é implementado, também, numa componente que é de enriquecimento curricular 

(AEC) e que não é currículo, atualmente, que é o Inglês. Há uma componente muito importante 

do projeto que é ensinar o currículo através do Inglês, mas como estes alunos não são de facto 

alunos cuja primeira língua seja o Inglês, porque é o Português, isto significa que eles não estão, 

na sua maioria, muito expostos à Língua Inglesa fora do contexto escolar e isso pode representar 

uma dificuldade em termos de aquisição de Língua e pode tornar a aprendizagem do currículo 

através do Inglês, por si só insuficiente. Ou seja, há necessidade de recorrermos ao ensino do 

Inglês como uma Língua, não como um meio de transmissão de conteúdos. A questão da 

literacia na Língua Inglesa, que no fundo é o desenvolvimento da escrita e da leitura tem sido 

assegurada pelo Inglês que está fora do currículo, ou seja, através do Inglês que é dado nas 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). Neste ano letivo, que está quase a terminar, 

tendo em conta que a legislação do 1.º ciclo se alterou e apareceu a figura da Oferta 

Complementar (OC) em uma hora semanal, nas recomendações que a DGE fez para os 

Agrupamentos foi que essa hora semanal pudesse ser para a oferta do Inglês Língua, que foi 

uma possibilidade que alguns Agrupamentos acolheram e portanto, o Inglês está a ser lecionado, 

em alguns casos, dentro do currículo e fora do currículo enquanto AEC, noutros casos está 

só dentro do currículo e noutros está só na AEC. Há as várias situações. Mas há sempre esta 

importância de, a par da aprendizagem dos conteúdos através do Inglês, é imprescindível que o 

Inglês seja desenvolvido como Língua.   



Vanessa: Com que frequência é que os alunos devem ter inglês, por semana?  

 

E4: Temos situações diferentes nas várias escolas, a aprendizagem do Inglês Língua pode variar 

de uma hora semanal até três horas semanais, dentro e fora do currículo. Dentro do currículo, 

têm uma hora semanal se for dentro da Oferta Complementar, fora do currículo através da AEC 

o que deve ir até às 3h/Semanais. A situação desejável seria a lecionação diária de Inglês Língua 

a par da aprendizagem dos conteúdos através do inglês. Para já, não é uma realidade mas se os 

alunos pudessem ter um pouco por dia de Inglês Língua, essa seria a situação ideal. A União 

Europeia e a comunidade científica recomendam que a aprendizagem de Inglês precoce, não se 

faça com uma concentração de horas em apenas uma ou duas vezes por semana, porque as 

crianças tendem a esquecer. A situação ideal é que pelo menos haja um mínimo de 2,5h/3h por 

semana, repartidas diariamente, de forma equitativa, para que a exposição à língua seja diária e 

porquanto se consolide de forma mais eficaz a aprendizagem da mesma.   

 

Vanessa: Nas escolas entre OC, AEC e EM/E as crianças estão a aprender, todos os dias, um 

bocadinho de Inglês?  

 

E4: Nós tentamos que isso aconteça porque as nossas recomendações vão sempre nesse sentido. 

Naturalmente que as escolas têm a nossa recomendação mas depois gerem como vão 

implementar essa recomendação de acordo com os seus contextos específicos.   

 

Vanessa: Existe algum tipo de monitorização do projeto?  

 

E4: Existe. Na verdade constitui outra forma de apoio institucional neste projeto. 

Esta monitorização realiza-se todos os anos, trimestralmente (uma por período letivo) a todas as 

escolas do projeto e que consiste em visitas, com o duplo objetivo de, por um lado, (i) observar 

aulas, para verificar se a metodologia bilingue aprendida em contexto de formação está a ser 

utilizada na sala de aula e apoiar os docentes neste sentido, e fazer reuniões para reflexão com 

os mesmos sobre a prática letiva observada; e, por outro lado, (ii) reunir com a coordenação do 

projeto e com a gestão dos Agrupamentos para aferir de que forma é que os Agrupamentos estão 

a implementar as Orientações/Recomendações da DGE, como estão a implementar 

as prioridades e estratégias que delinearam nos seus Planos de Desenvolvimento 

que elaboram no início de cada ano e apoiá-los neste processo.   

 

Vanessa: No que consiste o Plano de Desenvolvimento?  

 

E4: O Plano de Desenvolvimento é um documento criado pela DGE, em colaboração com 

o British Council. Nasceu de uma das recomendações do estudo de viabilidade, que referia 

que, a cada início de implementação do projeto, num dado ano letivo, as escolas deveriam 



delinear os objetivos do projeto para o Agrupamento e para a escola daquele Agrupamento que 

estivesse a desenvolvê-lo, em termos da sua implementação. Por exemplo, referindo de que 

forma é que o projeto ia ao encontro do seu Projeto Educativo, quais as necessidades sentidas na 

implementação do projeto, as áreas prioritárias e as estratégias que seriam utilizadas e quais os 

recursos humanos a envolver (professores, turmas, alunos). Este documento contém todos 

esses itens e é preenchido pelos Agrupamentos no início de cada ano e depois é revisto e 

validado pela DGE e pelo British Council. É um documento que serve de base para a 

implementação do projeto ao longo do ano letivo e é alvo de reflexão em cada visita de 

monitorização. Este documento conjuga-se com as Orientações/Recomendações da DGE, para 

ver de que forma está a ser implementado o que se recomendou.   

 

Vanessa: Por quem é composta a equipa de monitorização?  

 

E4: A equipa de monitorização é composta por elementos da Direção-Geral de Educação, 

do British Council e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), que são as 

instituições que estiveram representadas na Comissão de Acompanhamento do estudo de 

viabilidade. Estas instituições já tinham acompanhado o seu início e continuaram a acompanhar 

o desenvolvimento do projeto ao longo destes anos.   

 

Vanessa: Existe alguma troca de experiências entre escolas? Se sim, como é que é feita?  

 

E4: Existe alguma, sobretudo, nos momentos em que se realiza formação de 

professores, normalmente, uma a duas vezes por ano. Esta formação, para além de 

também fornecer demonstrações práticas de aulas de como ensinar os conteúdos através de uma 

língua estrangeira, e trabalhar os vários aspetos da metodologia que são necessários, serve, 

ainda, muitas vezes, para momentos de reflexão e troca de experiências entre os professores das 

várias escolas. No entanto, devo dizer que essa troca de experiências está mais confinada a esse 

espaço e não acontece com a frequência desejada, nos moldes que gostaríamos. Para já, 

falta explorar possibilidades que permitam às escolas criar dinâmicas de interação entre 

si, partilhar materiais didáticos produzidos, disseminar práticas letivas de qualidade e trocar 

experiências.   

 

Vanessa: Tem ideia de como é que essa troca de experiências poderia ser feita?  

 

E4: Tenho, mas ainda não aconteceu. Houve uma primeira ideia, há cerca de dois 

anos, aproveitando as ações do anterior Programa Aprendizagem ao Longo da Vida 

(PROALV), de fazer com que as nossas escolas se candidatassem a parcerias multilaterais com 

outros países que tivessem também escolas com ofertas de ensino bilingue ou CLIL, a nível do 

1.º CEB. Essa foi uma ideia inicial. Neste âmbito, fizeram-se contactos com outras escolas da 



Europa (por exemplo, de Espanha, Itália, França e Estónia) na tentativa de estabelecimento 

de parcerias internacionais. Essa tentativa de constituição de uma rede internacional não vingou, 

tendo em conta que havia necessidade de as escolas prepararem e estruturarem, 

antecipadamente, os projetos a que se queriam candidatar para desenvolver com outros países 

parceiros. Apesar de não ter sido possível, teve um lado positivo, no sentido de ter permitido às 

escolas perspetivar o contacto e o trabalho colaborativo com outras escolas com 

ofertas semelhantes dentro da Europa e permitiu, ainda, desenvolver temas do currículo para 

potenciais projetos de parceria. De igual modo, permitiu-nos construir uma base de dados de 

escolas de 1.º CEB desses vários países que estivessem dispostas a colaborar connosco 

futuramente. Este é um projeto ao qual gostaríamos de voltar aproveitando agora o novo 

Programa comunitário ERASMUS +. Temos as escolas motivadas para o fazer, mas ainda é um 

trabalho que tem de ser feito. A outra possibilidade de constituição de rede é 

o eTwinning que também funciona na DGE, através da DSPE. Já sondámos as escolas sobre o 

seu eventual interesse de colaborarem com escolas nacionais e, eventualmente, com escolas 

estrangeiras, mais tarde, através dessa plataforma que é uma plataforma segura, e que também 

permite a troca de materiais didáticos entre escolas. Esta é uma ideia que está agora em 

perspetiva, esperemos que em breve/médio prazo, se constituam como rede nacional antes de se 

tornarem numa rede internacional de escolas bilingues.   

 

Vanessa: Os docentes aos estarem habituados a trabalhar sozinhos, confinados na sua sala de 

aula, foi fácil colocá-los a trabalhar em equipa?  

 

E4: Não. São realidades muito distintas: o 1.º CEB e os restantes ciclos. E colocar os 

professores do 1.º CEB em permanente articulação e colaboração com professores especialistas 

de Língua de 2.º e 3.º CEB, não foi fácil, porque por norma, nem sempre conhecem a realidade 

dos outros e vice-versa, portanto isso também foi um processo de crescimento profissional. Foi 

difícil, no início foi um desafio. Neste momento, creio que é um aspeto que está quase 100% 

assegurado, porque já é uma prática comum os professores planificarem, em 

conjunto, e lecionarem em assessoria, constituída pelo professor especialista de língua e pelo 

professor do 1.º CEB. Essa assessoria no início não foi espontânea porque as pessoas não 

estavam habituadas a trabalhar a dois dentro da sala de aula, mas neste momento cada um já tem 

o seu espaço muito específico e já funciona com uma dinâmica muito própria e resulta. Claro 

que há casos e casos. Há casos em que há escolas que conseguiram fazer isso muitíssimo bem e 

em que dois professores no mesmo espaço funcionam como um só, complementam-se a esse 

nível. Há outros casos que têm de ser melhor trabalhados mas, de uma forma geral, todos estão 

a conseguir fazê-lo.   

 

Vanessa: E quanto aos professores do 1.º CEB? Também sentiu essa dificuldade?  



E4: Sim, apesar dos professores do 1.º CEB estarem normalmente habituados a planificar e 

produzir materiais em conjunto, normalmente fazem-no por ano de escolaridade. Neste caso, 

temos um projeto novo em que os professores têm que o fazer através do Inglês e com a 

metodologia que aprenderam na formação. Há casos em que resultou muito bem e os 

professores preparam os materiais em conjunto e vimos refletido nas aulas que estão em perfeita 

sintonia com a aprendizagem recebida em contexto de formação. Contudo, há outros 

casos onde ainda é necessário haver progressos. Temos realmente situações em que são só os 

professores do 1.º CEB a trabalhar entre si, com o apoio linguístico pontual do professor de 

Inglês, temos outros casos em que, por exemplo, os professores do 1.º CEB estão muito 

próximos do professor de Inglês e planificam frequentemente ou sempre em conjunto. Temos 

várias situações.  

 

Vanessa: Quantas escolas há por Direção de Serviço Regional?  

 

E4: Temos na região Norte três Agrupamentos, no Centro temos dois Agrupamentos, em Lisboa 

temos um Agrupamento e no Alentejo temos um Agrupamento.   

 

Vanessa: Então quer dizer que já desistiu uma escola do projeto.  

 

E4: Inicialmente nós tínhamos as cinco Direções de Serviços representadas no projeto. Havia 

também um Agrupamento no Algarve, mas esse Agrupamento formalizou a desistência do 

projeto no final do ano letivo passado.   

 

Vanessa: Sabe porque é que isso aconteceu?  

 

E4: A direção desse Agrupamento de Escolas referiu-nos, nessa altura, que, embora gostasse de 

continuar a implementar o projeto, efetivamente os professores tinham alguma dificuldade em 

fazê-lo e essa dificuldade transformou-se em recusa para o fazer. Por essa razão, o Agrupamento 

viu-se na necessidade de formalizar a desistência.   

 

Vanessa: Quais as principais melhorias que nota nos professores do 1.º CEB?  

 

E4: Metodologia e Língua. Desde o primeiro ano até agora e após um conjunto de oito 

formações há uma grande diferença entre o momento inicial do nível de proficiência, que foi 

crescendo com o projeto, com o facto de lecionarem em Inglês e de terem formação 

exclusivamente em Língua Inglesa. E, também, em termos da metodologia que vai sendo 

ministrada em contexto de formação. É notório, na sala de aula, que a metodologia vai estando, 

cada vez mais, enraizada na prática letiva destes professores.   

 



Vanessa: Agora falando da formação no projeto. Já me disse que existiram oito formações. 

Foram mais cursos, oficinas?  

 

E4: Duas oficinas e os restantes cursos de formação. Logo no primeiro momento e no âmbito de 

preparação do projeto, em 2010/2011, a primeira formação foi sob a modalidade de oficina de 

formação, de 50h. Foram constituídas duas turmas e fizeram-se duas oficinas em simultâneo, 

em dois locais: em Lisboa e em Coimbra, para acolher os professores vindo das várias zonas do 

país. Houve necessidade de antes da parte prática da aula, ou da demonstração de aulas, de 

fornecer os conceitos teóricos, os fundamentos deste tipo de projeto e deste tipo de metodologia. 

Por isso teve de haver uma base teórica para depois passar para a prática. Depois, na formação 

seguinte, na modalidade de curso, houve necessidade, verificada nas visitas de monitorização, 

de voltar, novamente, a fazer formação mas com um cariz mais prático que assentasse em 

demonstração de aulas e que fizesse com que os professores concebessem as suas próprias 

simulações de aula antes de as aplicarem na prática. Por essa razão, acabamos por fazer, um 

curso de formação depois de uma oficina de formação. No feedback que vamos tendo dos 

professores, através da avaliação que fazem das formações, os docentes apontam sempre para a 

necessidade de cursos em detrimento de oficinas. As oficinas têm uma componente teórica 

inicial e depois uma vertente prática, que implica a construção de um produto, ou seja, neste 

caso de um portefólio, numa componente de trabalho não presencial, o que representa horas de 

trabalho adicional em complemento do trabalho que eles já têm de desenvolver no âmbito do 

projeto e da restante componente do seu trabalho letivo na escola. Assim, as oficinas 

representam sempre horas de trabalho adicional e neste momento já com os 

fundamentos teóricos de ensino bilingue precoce já apreendidos, perfeitamente nesta altura, a 

necessidade maior está de facto em ver como é que a metodologia funciona na 

prática letiva, e como é que os ajuda a ir melhorando cada vez mais. Portanto, os cursos acabam 

por ter mais aceitação por serem eminentemente práticos, no sentido em que se preparam e 

simulam aulas, por isso, têm uma maior preferência.   

 

Vanessa: Com que regularidade têm sido feitas essas formações?  

 

E4: Normalmente elas são feitas duas vezes ao ano, se bem que para públicos diferentes. 

Podemos considerar que para o conjunto de professores que está no projeto desde o início, que 

implementou o projeto no primeiro ano, esses tem tido, em média, uma a duas formações por 

ano. Uma formação os professores têm sempre, porque é aquela que é direcionada para o ano de 

escolaridade em que estão a lecionar nesse ano. Depois já aconteceu, pontualmente, terem tido, 

no mesmo ano, duas. Por exemplo, no caso da primeira vez em que tiveram oficina e curso. A 

primeira foi mais parte teórica e conceção de materiais e depois, a parte de demonstrações de 

aulas. Há outra que não se insere nem na modalidade de oficina, nem na modalidade de curso, 



foi uma sessão de formação de um dia sobre o método Jolly Phonics, que é um conceituado 

sistema britânico que fomenta o desenvolvimento da literacia precoce através de um método de 

fonética que assenta na questão dos sons, das letras e das palavras associadas a um significado, a 

uma ação e é um método que se utiliza muito no Reino Unido, desde a educação pré-escolar 

até aos primeiros anos da literacia: da leitura e da escrita. Na altura, o British 

Council considerou que se este método Jolly Phonics fosse ensinado aos professores, sobretudo 

de Inglês, que poderia contribuir para desenvolver a parte da literacia na aula de Inglês Língua. 

Portanto, nós formámos nessa altura um conjunto de professores de Inglês e de técnicos da AEC 

de Inglês que lecionavam essas aulas.   

 

Vanessa: Quem são os formadores que administram a formação?  

 

E4: São todos formadores especializados do British Council. A organização e creditação da 

formação, bem como todo o processo logístico, por exemplo preparação de dossiers, 

disponibilização da plataforma moodle, está a cargo da Direção-Geral da Educação, que é a 

entidade formadora. O British Council tem o know-how, no fundo, relativo à conceção 

dos objetivos, conteúdos, da sua operacionalização em contexto de formação e, sobretudo, são 

eles, através de três formadoras especializados, que dão formação aos nossos professores.   

 

Vanessa: O que é necessário para que um professor possa realizar uma formação?  

 

E4: Fazer parte de e implementar o projeto bilingue são pré-requisitos. Não é uma formação 

aberta a outro tipo de público e sim exclusiva dos professores bilingues. Mesmo quando 

subtemos os formulários de acreditação aparece sempre referido que é uma formação que se 

destina exclusivamente àqueles professores que estão naquelas escolas a desenvolver este 

projeto nestes anos de escolaridade. Portanto, neste momento é exclusivo para os docentes que 

estão no projeto bilingue.   

 

Vanessa: A DGE e o British Council, enquanto parceiros, tiveram “controlo” sob os primeiros 

docentes que entraram no projeto. Como é que isso se procedeu para os professores seguintes?  

E4: Essa seleção está sempre a cargo do Agrupamento de Escolas, mesmo a primeira de todas 

sempre foi a cargo do Agrupamento de Escolas. Nunca foi nossa.  

 

Vanessa: Mas tiveram sempre noção do nível de inglês dos docentes.  

 

E4: Quem fez a escolha dos professores nunca foi a DGE nem o British Council¸ foi sempre o 

Agrupamento de Escolas, através do órgão de gestão, sendo que essa seleção sempre foi 

feita com base em critérios referidos pela DGE e pelo British Council sobre o seu nível de 

proficiência em Inglês e sobre a metodologia adequada ao ensino a crianças. Portanto, a escolha 



sempre foi do Agrupamento, porém sempre ainda no pressuposto que os formandos tinham 

de ser professores com disponibilidade para fazer formação porque sem esta não podiam estar a 

lecionar no projeto.   

 

Vanessa: No geral, qual o nível de proficiência dos docentes?  

 

E4: A melhor entidade para responder a isso seria o British Council, mas temos vários casos. 

Temos casos em que o nível de inglês é bastante confortável para lecionar os conteúdos, é um 

nível médio-bom. E temos outros casos em que é mais elementar. Houve situações em que 

começámos, de facto, nesse nível mais elementar e que entretanto fomos tendo progressos, da 

parte de um conjunto de professores desde o primeiro ano até ao momento, o que é positivo. Há 

outros casos, em que, por razões diversas, não houve muita evolução no nível de proficiência 

em Inglês. Agora, situá-los a todos, propriamente num nível é difícil fazer neste momento. O 

que é pertinente fazer é que, quando chegarmos ao final do projeto-piloto, termos a aferição de 

um nível de proficiência de língua inglesa, mínimo, da parte dos professores, que irá constituir-

se como a base de referência para o futuro do projeto, se chegarmos a esse momento. Isso é um 

aspeto importantíssimo, aferir um nível de proficiência mínimo que permita a um professor 

sentir-se confiante para lecionar em inglês, de modo a poder efetivamente implementar o 

projeto.   

 

Vanessa: Que papel tem a formação neste projeto?  

 

E4: O papel que desempenha é fundamental porque sem a formação os professores não 

conseguiam implementar um projeto bilingue ou um projeto de aprendizagem de conteúdos 

através de uma língua estrangeira. Não é algo que se possa pensar e fazer, é algo que se tem de 

pensar, perceber porque se quer fazer, perceber quais são as condições para o fazer, perceber o 

que está em causa e qual é o nível de preparação que se tem que ter para se conseguir 

implementar o projeto com sucesso. Se não se implementar com sucesso e com resultados não 

vale a pena pois é um projeto que implica muito trabalho de todos os seus 

intervenientes. A formação é, pois fundamental, porque vai ensinar a metodologia certa e o tipo 

de linguagem certa para que efetivamente isso se possa fazer de forma a potenciar as 

aprendizagens dos alunos.   

 

Vanessa: Na sua opinião, qual a valorização que os docentes dão à formação? 

  

E4: Eles valorizam bastante. Primeiro por razões de ordem prática, porque eles sentem que é a 

participação nas mesmas que lhes dá as ferramentas necessárias para implementar o projeto, 

pois aquilo que vão aprender tem um efeito muito prático naquilo que serão as suas aulas. 

Segundo, podem ver exemplos ou demonstrações de como é que se faz e de como podem 



adequar isso para fazer no seu dia-a-dia. De igual modo, enquanto professores, estes também já 

teriam de fazer formação creditada anualmente. Já que a têm de fazer, fazê-la no âmbito da 

preparação do projeto constitui uma dupla vantagem, em vez de irem fazer uma formação que 

pode não ter aplicabilidade imediata, no seu trabalho diário.   

 

Vanessa: Como tem sido a evolução das escolas?  

 

E4: Há graus diferentes de evolução. Há escolas que desde o primeiro momento, sempre 

responderam muito bem às nossas orientações/recomendações e que nesse sentido têm projetos 

muito consolidados nesta altura. Há outras escolas cujo ponto de partida não foi o mesmo que se 

verifica atualmente, por razões diversas do contexto nacional, como por exemplo, 

ter agregado com outros Agrupamentos e terem, por isso alterado o seu órgão de gestão. Há 

situações em que realmente tivemos que ir aprendendo como gerir a melhor forma de 

implementar e como dar resposta a situações que foram surgindo na altura. Portanto, nós temos 

escolas com vários graus de evolução em termos de implementação do projeto.   

 

Vanessa: Que orientações dá a Direção-Geral de Educação às escolas para poderem 

implementar o projeto, em cada ano?  

 

E4: As nossas orientações/recomendações são um documento que enviamos às escolas no início 

de cada ano letivo, para as ajudar na implementação do projeto. Não são legislação, pelo 

que não têm um caráter obrigatoriamente vinculativo. Porém são um instrumento de apoio e 

orientação, porque é essa a função da DGE, de apoiar este projeto. À elaboração destas 

orientações ou recomendações subjazem sempre três questões fundamentais: (1) a experiência 

de monitorização do ano anterior e as necessidades que decorrem, os pontos fortes e os 

constrangimentos que se verificaram nas visitas às escolas; (2) a análise da legislação em 

vigor, relativamente ao 1.º CEB; e (2) o seu cruzamento com o que pretendemos para o projeto 

no ano seguinte, tendo sempre em conta aquilo que foi a origem e a matriz inicial deste projeto. 

Tenho sempre muito presente o estudo de viabilidade e as recomendações deste estudo, porque 

as recomendações têm uma extraordinária relevância para o sucesso deste projeto. Tendo a 

vantagem de estar ligada ao projeto desde os seus primórdios, eu recordo-me do ponto em que 

partimos e comparo sempre com o momento em que estamos e para onde vamos. Acho que o 

cruzamento destas três questões é fundamental para tentarmos perceber como podemos 

implementar de acordo com aquilo que é o mais importante para garantir a qualidade e a 

sustentabilidade do projeto, mas não nos podemos esquecer que temos um contexto nacional e 

temos de tentar fazer o que pretendemos fazer para bem do projeto, mas sempre integrado com 

o nosso contexto educativo, o currículo, a matriz do currículo e o tempo para o fazer. Portanto, 

há aqui um conjunto de variáveis que, realmente, têm de ser muito bem ponderadas e 



equilibradas na elaboração deste documento. Sentimos necessidade de fazermos este balanço e 

estas recomendações no final do primeiro ano e achamos que têm sido um documento útil, 

porque ajudam, apoiam as escolas a refletir sobre o projeto bilingue e ver como vão 

efetivamente conseguir, na prática, implementá-lo nesse ano de escolaridade, com base nas 

atualizadas de legislação que vão ocorrendo e com base no número de horas que têm para o 

fazer. Estas orientações/recomendações são fundamentais.   

 

Vanessa: O que é que implicaria o alargamento deste projeto a nível nacional?  

 

E4: Não acho que este seja um projeto para se generalizar a nível nacional. É um projeto que 

implica que os Agrupamentos estejam em conformidade com um conjunto de critérios. Esse 

conjunto de critérios passa por diversas coisas, nomeadamente por haver um Agrupamento com 

uma liderança muito forte, com uma gestão muito capaz, com uma definição clara de como 

é este projeto está em conformidade com o seu projeto educativo. Por outro lado, em 

complemento da questão da liderança, há necessidade de que o corpo docente seja muito 

estável, para que os professores possam desenvolver trabalho de forma colaborativa e ir 

passando a sua experiência e as suas boas práticas aos novos colegas que vão entrando no 

projeto. Implica que haja um nível de proficiência em Inglês que seja confortável para que os 

conteúdos possam ser ensinados nessa língua; que a metodologia seja centrada no aluno e não 

centrada no professor; que exista conhecimento e aplicação de práticas a nível da avaliação 

formativa que são imprescindíveis para o sucesso da aprendizagem; que 

haja disponibilidade dos professores para fazerem formação contínua e para participarem 

em formação internacional para conhecer contextos educativos que tenham realidades 

semelhantes; que haja tempo e cuidado na distribuição de serviço para que estes professores que 

têm trabalho acrescido com o projeto possam ter no seu horário o tempo devido para poderem 

planificar, porque não há manuais para este projeto e todos os materiais são feitos de raiz pelos 

professores, o que implica um esforço adicional por comparação aos professores que estão 

habituados na sua prática letiva a usar o manual escolar. Há aqui um conjunto de 

diversas especificidades e não creio, pelo que eu conheço, que todas as 

escolas estejam em condições de implementar este tipo de oferta. Acho que é um projeto com 

imensas mais-valias, seja pelo seu caráter inovador no contexto nacional, seja a nível do 

fomento de boas práticas, em termos de didática, do trabalho dos professores, como também, a 

nível de gestão, de coordenação, e ainda, a oportunidade e mais-valia que um projeto destes, 

bem implementado, representa para as aprendizagens dos alunos. Se implementado com a 

qualidade pretendida, pode potenciar um nível da Língua muito superior aos alunos que apenas 

têm o Inglês Língua e que não aprendem o currículo através do inglês, bem como o sucesso 

mais global das aprendizagens. E isso não sou eu que digo, é a literatura científica, pois as 



crianças bilingues ou instruídas num contexto de aprendizagem bilingue, podem ver potenciadas 

as suas capacidades cognitivas para enfrentar um conjunto de desafios na sua vida académica 

e futuramente na profissional, num mundo global. Há um conjunto de razões imensamente 

válidas para que isso aconteça. Agora, nós nunca nos podemos afastar do que é o nosso contexto 

nacional e não, não me parece que todas as escolas estejam em condições para o fazer. Acho 

que efetivamente têm de ser escolas que tenham de ter um conjunto de critérios, que queiram, 

estejam dispostas a trabalhar para isso e a fazer isso com qualidade e trabalhar para a 

excelência. E isso não será para todos.   

 

Vanessa: Quais os maiores constrangimentos com que se tem deparado neste projeto?  

 

E4: Algumas resistências por parte, por vezes, de alguns dos intervenientes, em razão 

de sistemas de valores muito enraizados sobre aquilo que deve ser a prática letiva e a 

metodologia a utilizar. Também encontramos alterações em termos da constituição 

dos Agrupamentos que por razões implicou mudanças de direção ou do corpo docente, o que fez 

com que em alguns casos não houvesse uma situação de estabilidade desde o primeiro ano até 

agora. Felizmente, os casos foram sendo analisados e resolvidos caso a caso, mas implicou um 

trabalho sistemático de remediação, para superar as dificuldades que foram sendo detetadas. 

Outra questão está relacionada com o nível de proficiência da Língua e da metodologia 

porque são dois vetores essenciais para o sucesso do projeto.   

 

Vanessa: Como é que este projeto a transformou?  

 

E4: Transformou-me a vários níveis, porque sou professora de Inglês do ensino básico e 

secundário e sempre tive uma grande paixão pelo Inglês. Já tinha ouvido falar e conhecia 

crianças bilingues, já conhecia os benefícios de se ensinar o currículo através de uma língua 

adicional. Pensava que só as escolas privadas e os colégios é que o faziam e para mim foi uma 

alegria perceber que tínhamos uma oportunidade fantástica de proporcionar algo às 

crianças, que até há pouco tempo, só estava ao alcance de crianças cujos pais pudessem suportar 

as despesas da sua frequência em estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. E, pela 

primeira vez, ia ver isso acontecer no ensino público, num conjunto de escolas, a prepararem-

se, com apoio institucional, e ter oportunidade de fazê-lo, junto de alunos a partir dos seis anos 

de idade, portanto com idade precoce. Já existia e continua a existir um projeto nacional de 

CLIL, com as Secções Europeias de Língua Francesa. A diferença é o Projeto EBP no 1.º 

CEB começa desde o 1.º ano de escolaridade. Nesse sentido foi a primeira vez com a Língua 

Inglesa e portanto, isso tocou-me a vários níveis porque senti um carinho muito grande pelo 

projeto. Fez-me procurar saber mais para poder fazer um melhor trabalho quer a nível do meu 

papel da DGE, como um dos interlocutores do projeto, junto do BC, da DGEstE, das 



escolas, através dos coordenadores, dos professores e dos alunos; fez-me querer preparar-

me o melhor possível para responder aos meus desafios profissionais; fez-me querer saber mais 

em termos de metodologia de ensino precoce de línguas estrangeiras para que eu pudesse, 

também de alguma forma, poder fazer um melhor trabalho nas visitas de monitorização e 

nas orientações/recomendações que fazemos anualmente; fez-me querer fazer formação 

contínua no estrangeiro para perceber melhor o que era CLIL e ensino bilingue; e fez-

me regressar à vida académica e fazer mestrado na área da Didática do Inglês e nesta área 

específica do ensino bilingue, para poder ter um conhecimento mais sólido, mais aprofundado 

dentro desta área. Portanto, creio que a transformação foi bastante grande e acho que cresci 

e ganhei muito, profissional e pessoalmente.   

 

Vanessa: Então acha que também se modificou enquanto docente?  

 

E4: Bastante. Acho que o meu regresso à atividade docente e às aulas vai ter grandes alterações. 

Porque na minha vida profissional, tendo sido a sua grande maioria na escola e desde há uns 

anos aqui na DGE, a minha preocupação sempre foi tentar fazer o melhor possível. Nem sempre 

é possível, mas tento dar sempre resposta a todos os desafios que vou encontrado. Na minha 

prática letiva, o meu princípio base era o mesmo, era formar-me o melhor possível, estar atenta 

àquilo que ia surgindo dentro da Didática do Inglês, para estar permanentemente atualizada, 

fazer sempre formação para depois a minha prática letiva ser sempre boa. Sinto que no dia em 

que sair da DGE e voltar para a escola, vou estar muito mais fortalecida. O facto de estar na 

DGE desde 2009, não me afastou da escola nem da prática letiva. Eu fui também formanda 

na primeira formação inicial junto dos outros professores do projeto, no British Council. Nas 

outras, não estou lá como formanda, estou lá como representante da DGE, mas sempre 

observando e aprendendo. E sinto que cresci muito a nível profissional aqui na DGE, tem sido 

um trabalho altamente enriquecedor e um privilégio, muito decorrente deste projeto mas 

também de outros, pelo que, quando regressar à escola, serei melhor professora. No global fez-

me perspetivar de forma bastante mais vasta a educação, pois deu-me uma visão nacional e 

abrangente do sistema educativo que não tinha na escola.  

 

Vanessa: E coloca a hipótese de vir a sugerir este projeto na sua escola de origem?  

 

E4: Sim, garantidamente.  

 

Vanessa: Deseja acrescentar mais alguma coisa?  

 

E4: Não, obrigada.   

 

Vanessa: Obrigada pela sua atenção e disponibilidade. 



Anexo 19. Categorização da Entrevista da E4 

Categoria Subcategoria Unidades de Registo 

Ensino 

Bilingue 

Precoce 

Justificação 

“ (…) em 2009/2010 (…) já estava em curso uma 

autorização do Secretário de Estado Adjunto e da 

Educação, de então, para se proceder a um estudo de 

viabilidade com vista a aferir o grau de preparação de 

algumas escolas públicas portuguesas para implementar 

um projeto bilingue semelhante ao projeto bilingue que já 

se vinha a desenvolver em Espanha, desde 1996. Isso 

aconteceu porque houve uma delegação portuguesa, 

(…) que foi (…) conhecer o projeto bilingue espanhol e 

visitar escolas bilingues em Madrid, Espanha, em março 

ou abril de 2009. Na sequência dessa visita e do agrado 

que o projeto bilingue suscitou à Direção-Geral, foi feito 

um convite pelo British Council para financiar um estudo 

de viabilidade em escolas do ensino público 

portuguesas, que aferisse a exequibilidade de 

implementar esse projeto em Portugal. Esse estudo foi 

realizado em 2009/2010 para avaliar se, numa amostra de 

12 escolas públicas a nível nacional, algumas destas 

estariam preparadas para implementar esse projeto. Os 

resultados do estudo evidenciaram que dessa amostra, sete 

escolas apresentavam níveis de preparação que lhes 

permitiriam implementar o projeto.”  

 Início do Projeto 

“O projeto iniciou-se através de uma cooperação 

institucional entre a DGE e o British Council (…) com o 

acompanhamento a nível regional das (…) atuais Direções 

de Serviços Regionais de Educação que integram 

a Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEstE). Após o estudo de viabilidade, 

o projeto teve duas fases. A primeira (…) decorreu 

em 2010/2011 e correspondeu a um período de preparação 

da implementação do projeto, em que foram apresentados 

os resultados do estudo, foram feitas recomendações sobre 

os moldes da sua implementação e (…) uma proposta de 

formação de professores para os preparar para 

implementarem o projeto no terreno. A segunda fase 

decorreu a partir de 2011/2012, com o arranque do projeto 

no terreno junto de todas as turmas do 1.º ano de 

escolaridade, dos sete Agrupamentos de Escolas que 

tinham sido selecionados.” 

 Objetivo principal 

“(…) fomentar a biliteracia precoce, ou seja, tornar as 

crianças do sistema de ensino público bilingues quer na 

Língua Inglesa, quer na Língua Portuguesa e dinamizar 

boas práticas, em termos de metodologia, junto dos 

professores de 1.º CEB e junto dos professores de inglês, 

para que o ensino dos conteúdos através da Língua e o 

ensino da Língua Inglesa possa decorrer da melhor forma 

possível.” 

 Duração 
“O projeto-piloto foi pensado e autorizado para quatro 

anos, que correspondem aos quatro anos de escolaridade 

do 1.º CEB, abrangendo o mesmo grupo de alunos que 



tinha iniciado o projeto em 2011/2012 no 1.º ano de 

escolaridade e iria terminar o 4.º ano de escolaridade em 

2014/2015. O que sucedeu (…) foi que face ao sucesso de 

que o projeto teve no seu início (…) houve vontade, por 

parte dos Agrupamentos de Escolas, de alargar o projeto 

(…) a outros anos de escolaridade de uma forma 

sequencial, ou seja, após o primeiro ano de implementação 

em 2011/2012, em 2012/2013 continuaram essas turmas 

de 1.º ano originais, que passaram para o 2.º ano e foram 

abrindo novas turmas de 1.º ano de forma gradual.  

 Projeto 

“As disciplinas envolvidas dentro do currículo do 

1.º CEB são o Estudo do Meio (EM) e as Expressões (E). 

Parte dos conteúdos dessas duas disciplinas 

são lecionados em Inglês e parte em português. Num dado 

ano de escolaridade há uma escolha de conteúdos de EM/E 

que são lecionados através do Inglês e há outro conjunto 

de conteúdos que são dados em Português, para que as 

crianças possam aprender as disciplinas do currículo 

através das duas línguas. Os conteúdos são sempre 

separados, o que se aprende em inglês não se aprende em 

português no mesmo ano. (…) no ano seguinte, se houver 

conteúdos semelhantes, (…) haja uma troca. Por exemplo, 

(…) o ciclo de vida de uma planta no primeiro ano (…) 

pode ser (…) dado em Inglês, se voltarmos, novamente, ao 

ciclo de vida de uma planta nos conteúdos do 2.º ano de 

escolaridade, esse conteúdo vai ser dado em Português, 

para que os alunos possam (…) ter um equilíbrio nas 

aprendizagens quer numa língua, quer noutra.”; “Em 

relação à carga horária esta partiu de uma recomendação 

do estudo de viabilidade que teve que ver com um aspeto 

científico (bilinguismo) que refere que menos 40% do 

currículo através da língua alvo (inglês) não garante que as 

crianças se tornem bilingues. (…) ficou decidido que o 

projeto iria ser desenvolvido gradualmente, começando 

com uma percentagem nunca inferior a 20% do currículo 

(5h/semanais no total das 25 horas do currículo – 1.º ano) e 

que deveria chegar aos 40% no 4.º ano (10h/semanais no 

total das 25 horas do currículo).”; “O projeto é 

implementado (…) numa componente que é de 

enriquecimento curricular (AEC) e que não é currículo, 

atualmente, que é o Inglês. Há uma componente muito 

importante do projeto que é ensinar o currículo através do 

Inglês (…) porque (…) [os alunos] não estão, na sua 

maioria, muito expostos à Língua Inglesa fora do contexto 

escolar e isso pode representar uma dificuldade em termos 

de aquisição de Língua e pode tornar a aprendizagem do 

currículo através do Inglês, por si só insuficiente. (…) há 

necessidade de recorrermos ao ensino do Inglês como uma 

Língua, não como um meio de transmissão de conteúdos. 

A questão da literacia na Língua Inglesa, que no fundo é o 

desenvolvimento da escrita e da leitura tem sido 

assegurada pelo Inglês que está fora do currículo, ou seja, 

através do Inglês que é dado nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC). Neste ano letivo, que 

está quase a terminar, tendo em conta que a legislação do 



1.º ciclo se alterou e apareceu a figura da Oferta 

Complementar (OC) em uma hora semanal (…) portanto, 

o Inglês está a ser lecionado, em alguns casos, dentro do 

currículo e fora do currículo enquanto AEC, noutros casos 

está só dentro do currículo e noutros está só na AEC. Há as 

várias situações.”; “ (…) a aprendizagem do Inglês Língua 

pode variar de uma hora semanal até três horas semanais, 

dentro e fora do currículo. Dentro do currículo, têm uma 

hora semanal se for dentro da OC, fora do currículo 

através da AEC o que deve ir até às 3h/Semanais. A 

situação desejável seria a lecionação diária de Inglês 

Língua a par da aprendizagem dos conteúdos através do 

inglês. Para já, não é uma realidade mas se os alunos 

pudessem ter um pouco por dia de Inglês Língua, essa 

seria a situação ideal.” 

 Escolas 

“Temos na região Norte três Agrupamentos, no Centro 

temos dois Agrupamentos, em Lisboa temos um 

Agrupamento e no Alentejo temos um Agrupamento.”; “ 

(…) Havia também um Agrupamento no Algarve, mas 

esse Agrupamento formalizou a desistência do projeto no 

final do ano letivo passado.”; “A direção desse 

Agrupamento de Escolas referiu-nos (…) que, embora 

gostasse de continuar a implementar o 

projeto, efetivamente os professores tinham alguma 

dificuldade em fazê-lo e essa dificuldade transformou-se 

em recusa para o fazer.” 

 Docentes 

“ (…) têm de ter um nível de proficiência em inglês 

que seja suficiente para que se sintam confortáveis e 

confiantes para lecionar os conteúdos através da Língua 

Inglesa e por outro lado, também devem ter que ter uma 

metodologia muito centrada no aluno, porque se a sua 

metodologia de base for mais centrada no professor (…) 

haverá dificuldades em transmitir conteúdos através de 

uma língua que, à partida, é estranha para os alunos.”; “ 

(…) os professores que iriam implementar este projeto 

tinham de ser professores formados e certificados pela 

DGE e pelo British Council. Não poderia implementar o 

projeto nenhum professor que não tivesse tido formação 

connosco e uma classificação positiva na mesma, de forma 

a garantir a qualidade do ensino.”   

 
Apoios para esses 

docentes 

“Os professores de 1.º CEB não são professores de inglês e 

a sua maioria nem sequer teve a variante da especialidade 

em Inglês na sua formação inicial. (…) Tendo em conta 

que temos, num mesmo agrupamento, os três ciclos do 

ensino básico, esta estrutura vertical permite que os 

docentes professores especialistas de língua inglesa, que 

são do 2.º e 3.º CEB, possam apoiar os professores 

titulares de turma do 1.º CEB, na planificação das suas 

aulas, na produção dos seus próprios materiais, e através 

de constituição de uma assessoria em Língua, em contexto 

de aprendizagem.”; “A DGE todos os anos tem vindo, 

através da Secretaria de Estado do Ensino Básico e 

Secundário, a fornecer uma bolsa de horas aos 

professores de Inglês para que (…) possam beneficiar 

de uma redução do seu horário letivo para poderem 



apoiar, semanalmente, em contexto de aprendizagem, os 

professores do 1.º CEB.”; “ (…) tanto os professores 

generalistas de 1.º CEB como os professores especialistas 

de Inglês participam todos os anos num programa de 

formação em ensino bilingue precoce, organizado pela 

DGE, em conjunto com o British Council e é acreditada 

pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua. Esta formação destina-se a apoiar estes docentes 

na aquisição e desenvolvimento das abordagens 

fundamentais, da didática e dos conteúdos de EM e 

E inerentes ao contexto de aprendizagem bilingue. 

Complementarmente, este programa de formação pretende, 

ainda, criar oportunidades para o desenvolvimento da 

competência comunicativa em língua inglesa, para a troca 

de experiências e para a partilha de novas ideias para a sala 

de aula e para a construção de recursos didáticos.”  

 Monitorização 

“ (…) monitorização realiza-se todos os 

anos, trimestralmente (uma por período letivo) a todas as 

escolas do projeto e que consiste em visitas, com o duplo 

objetivo de (…) (i) observar aulas, para verificar se a 

metodologia bilingue aprendida em contexto de formação 

está a ser utilizada na sala de aula e apoiar os docentes 

(…), e fazer reuniões para reflexão (…) sobre a prática 

letiva observada; e (…) (ii) reunir com a coordenação do 

projeto e com a gestão dos Agrupamentos para aferir de 

que forma é que (…) estão a implementar 

as Orientações/Recomendações da DGE, como estão 

a implementar as prioridades e estratégias que delinearam 

nos seus Planos de Desenvolvimento que elaboram no 

início de cada ano e apoiá-los neste processo.”; “A equipa 

de monitorização é composta por elementos da Direção-

Geral de Educação, do British Council e da Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), que são as 

instituições que estiveram representadas na Comissão de 

Acompanhamento do estudo de viabilidade.” 

 
Documentação de 

suporte 

“O Plano de Desenvolvimento é um documento criado 

pela DGE, em colaboração com o British Council. Nasceu 

de uma das recomendações do estudo de viabilidade, que 

referia que, a cada início de implementação do projeto, 

num dado ano letivo, as escolas deveriam delinear os 

objetivos do projeto para o Agrupamento e para a escola 

daquele Agrupamento que estivesse a desenvolvê-lo, em 

termos da sua implementação. Por exemplo, referindo de 

que forma é que o projeto ia ao encontro do seu Projeto 

Educativo, quais as necessidades sentidas na 

implementação do projeto, as áreas prioritárias e as 

estratégias que seriam utilizadas e quais os recursos 

humanos a envolver (…). Este documento contém todos 

esses itens e é preenchido pelos Agrupamentos no início 

de cada ano e depois é revisto e validado pela DGE e 

pelo British Council.”; “(…) serve de base para a 

implementação do projeto ao longo do ano letivo e é alvo 

de reflexão em cada visita de monitorização. Este 

documento conjuga-se com as 

Orientações/Recomendações da DGE, para ver de que 



forma está a ser implementado o que se recomendou.”  

 

Trabalho 

colaborativo entre 

docentes 

“ (…) São realidades muito distintas: o 1.º CEB e os 

restantes ciclos. E colocar os professores do 1.º CEB em 

permanente articulação e colaboração com professores 

especialistas de Língua de 2.º e 3.º CEB, não foi fácil, 

porque por norma, nem sempre conhecem a realidade dos 

outros e vice-versa (…). Neste momento, creio que é um 

aspeto que está quase 100% assegurado, porque já é uma 

prática comum os professores planificarem, em 

conjunto, e lecionarem em assessoria, constituída pelo 

professor especialista de língua e pelo professor do 1.º 

CEB. Essa assessoria no início não foi espontânea porque 

as pessoas não estavam habituadas a trabalhar a dois 

dentro da sala de aula, mas neste momento cada um já tem 

o seu espaço muito específico e já funciona com uma 

dinâmica muito própria e resulta.”; “ (…) apesar dos 

professores do 1.º CEB estarem normalmente habituados a 

planificar e produzir materiais em conjunto, normalmente 

fazem-no por ano de escolaridade. Neste caso, temos um 

projeto novo em que os professores têm que o fazer 

através do Inglês e com a metodologia que aprenderam na 

formação.” 

 
Melhorias ao longo 

dos anos 

“Metodologia e Língua. Desde o primeiro ano até agora e 

após um conjunto de oito formações há uma grande 

diferença entre o momento inicial do nível de proficiência, 

que foi crescendo com o projeto, com o facto de 

lecionarem em Inglês e de terem formação exclusivamente 

em Língua Inglesa. E, também, em termos da metodologia 

que vai sendo ministrada em contexto de formação. É 

notório, na sala de aula, que a metodologia vai estando, 

cada vez mais, enraizada na prática letiva destes 

professores.”   

 

Troca de 

experiências entre 

escolas 

“Existe alguma, sobretudo, nos momentos em que 

se realiza formação de professores, normalmente, uma a 

duas vezes por ano. Esta formação (…) [também] serve 

(…) para momentos de reflexão e troca de experiências 

entre os professores das várias escolas. No entanto, devo 

dizer que essa troca de experiências está mais confinada a 

esse espaço e não acontece com a frequência desejada, nos 

moldes que gostaríamos. Para já, falta explorar 

possibilidades que permitam às escolas criar dinâmicas de 

interação entre si, partilhar materiais didáticos produzidos, 

disseminar práticas letivas de qualidade e trocar 

experiências.”; “Houve uma primeira ideia, há cerca de 

dois anos, aproveitando as ações do anterior Programa 

Aprendizagem ao Longo da Vida (PROALV), de fazer 

com que as nossas escolas se candidatassem a parcerias 

multilaterais com outros países que tivessem também 

escolas com ofertas de ensino bilingue ou CLIL, a nível do 

1.º CEB. (…)  Neste âmbito, fizeram-se contactos com 

outras escolas da Europa  (…) para uma tentativa 

de estabelecimento de parcerias internacionais. Essa 

tentativa de constituição de uma rede internacional não 

vingou (…) [mas] teve um lado positivo, no sentido de ter 

permitido às escolas perspetivar o contacto e o trabalho 



colaborativo com outras escolas com ofertas semelhantes 

dentro da Europa e permitiu, ainda, desenvolver temas do 

currículo para potenciais projetos de parceria. De igual 

modo, permitiu-nos construir uma base de dados de 

escolas de 1.º CEB desses vários países que estivessem 

dispostas a colaborar connosco futuramente. Este é um 

projeto ao qual gostaríamos de voltar aproveitando agora o 

novo Programa comunitário ERASMUS +. Temos as 

escolas motivadas para o fazer, mas ainda é um trabalho 

que tem de ser feito. A outra possibilidade de constituição 

de rede é o eTwinning que também funciona na 

DGE, através da DSPE. (…) Esta é uma ideia que está 

agora em perspetiva, esperemos que em 

breve/médio prazo, se constituam como rede nacional 

antes de se tornarem numa rede internacional de escolas 

bilingues.” 

 
Alargamento do 

Projeto 

“Outro contexto educativo, para ser franca. Não acho que 

no atual contexto educativo, este fosse um projeto para se 

generalizar a nível nacional. Porque é um projeto que 

implica que, para o fazer, os Agrupamentos estejam em 

conformidade com um conjunto de critérios. Esse conjunto 

de critérios passa por diversas coisas, nomeadamente por 

haver um Agrupamento com uma liderança muito forte, 

com uma gestão muito capaz, com uma definição muito 

grande de como é que o projeto está em conformidade com 

o que é o seu projeto educativo?. Por outro lado, em 

complemento da questão da liderança, há necessidade de 

que o corpo docente seja muito estável, para que os 

professores possam desenvolver trabalho de forma 

colaborativa e ir passando a sua experiência e as suas boas 

práticas aos colegas que vão entrando no projeto. Implica 

que haja, mais uma vez, um nível de proficiência em 

Inglês que seja confortável para que, efetivamente, os 

conteúdos possam ser ensinados nessa língua. Implica que 

a metodologia seja centrada no aluno e não centrada no 

professor, implica práticas a nível da avaliação formativa 

que são imprescindíveis para o sucesso da aprendizagem e 

que, muitas vezes, não estão enraizadas nas práticas 

habituais e nas rotinas dos professores. Implica 

disponibilização dos professores para fazerem formação 

contínua, implica fazer formação intervencional para 

conhecer contextos educativos que tenham realidades 

semelhantes e com isso poder, uma vez mais, partilhar e 

trocar práticas. E implica, também (…) tempo e cuidado 

na distribuição de serviço para que estes professores que 

têm trabalho acrescido com o projeto possam ter no seu 

horário o tempo devido para puderem planificar, porque 

não há manuais para este projeto. Todos os materiais são 

feitos de raiz pelos professores e por isso implica um 

esforço adicional por comparação aos professores que 

estão habituados na sua prática letiva a usar o manual 

escolar. (…) Não creio, pelo que eu conheço, que todas 

estejam nas condições de fazer isto. (…) Acho que é um 

projeto com imensas mais-valias, acho que é uma 

realidade que é imprescindível para (…) o nosso contexto 



educativo (…) a várias razões. Seja pelo sucesso a nível 

das aprendizagens, seja a nível das boas práticas, em 

termos de gestão, em termos de coordenação e em termos 

de (…) boas práticas didáticas a nível do trabalho dos 

professores (…) mas também o sucesso que um projeto 

destes bem feito representa em termos de mais-valia para 

os alunos… para o sucesso escolar dos alunos. Porque 

efetivamente feito com a qualidade pretendida, pode 

potenciar um nível da Língua muito superior aos alunos 

que apenas têm o Inglês Língua e que não têm currículo 

através do inglês. (…) Portanto, há um conjunto de razões 

imensamente válidas para que isso aconteça. Agora, nós 

nunca nos podemos afastar do que é o nosso contexto 

nacional e não, não me parece que todas as escolas estejam 

em condições para o fazer.” 

 Constrangimentos 

“Algumas resistências… por parte, por vezes, dos 

professores, por vezes por órgãos de gestão em termos 

de… em termos de alguns sistemas de valores muito 

enraizados, sobre aquilo que deve ser a prática letiva e a 

metodologia a utilizar. (…) as alterações em termos de 

Agrupamentos… que por razões da rede alteraram a sua 

direção ou alteraram o seu corpo docente (…) o que fez 

com que (…) não houvesse uma situação de estabilidade 

desde o primeiro ano até agora… Felizmente, os casos 

foram sendo analisados e resolvidos caso a caso, mas 

implicou-se estar-se a fazer aqui um trabalho de 

remediação, para superar essa dificuldade (…) e depois a 

questão (…) do nível da Língua e da metodologia porque, 

de facto, (…) são dois fatores que são essenciais para o 

sucesso do projeto: a língua e a metodologia.” 

Formação 

Parceria 

“ (…) a organização e creditação da formação (…) está a 

cargo da Direção-Geral da Educação, que é a entidade 

formadora. O British Council o know-how, no fundo, 

relativo à conceção dos objetivos, conteúdos, 

da sua operacionalização em contexto de formação 

e, sobretudo, são eles, através de três formadoras 

especializados, que dão formação aos nossos 

professores.”   

Realização 

“É algo que se faz, normalmente, uma a duas vezes por 

ano. É organizada pela DGE, em conjunto com o British 

Council e é uma formação creditada pelo Concelho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Essas 

formações para além de também servirem, de facto, se 

fornecerem demonstrações de aulas de como se ensinar os 

conteúdos através da Língua e trabalhar os vários aspetos 

da metodologia que são necessários, servem também, 

muitas vezes, para momentos de reflexão e troca de 

experiências entre os professores das várias escolas.”; 

“Logo no primeiro momento e no âmbito de preparação do 

projeto, 2010/2011, a primeira formação foi sob a 

modalidade de oficina de formação, de 50h. Foram 

constituídas duas turmas e, portanto, fizeram-se duas 

oficinas em simultâneo, em dois locais: em Lisboa e em 

Coimbra, para acolher os professores vindo das várias 

zonas do país. Porquê uma oficina na altura? Porque houve 



necessidade de antes da parte prática da aula, ou da 

demonstração de aulas propriamente dita, de fornecer os 

conceitos teóricos, os fundamentos deste tipo de projeto e 

deste tipo de metodologia. Por isso teve de haver uma base 

teórica para depois passar para a prática. Depois, na 

formação seguinte, na modalidade de curso, houve 

necessidade, verificada nas visitas de monitorização, de 

voltar, novamente, a fazer formação mas com um cariz 

mais prático que assentasse em demonstração de aulas e 

que depois fizesse com que os professores, eles próprios, 

concebessem as suas próprias simulações de aula antes de 

as aplicarem na prática. Por essa razão, acabamos por 

fazer, um curso de formação depois de uma oficina de 

formação. (…) No feedback deles (…) apontam sempre 

para a necessidade de cursos em detrimento de oficinas. 

(…) Portanto, os cursos acabam por ter mais aceitação e, 

por isso, têm mais frequência.”; “ (…) também uma outra 

(…) que não se insere nem na modalidade de oficina, nem 

na modalidade de curso, foi género de uma sessão de 

formação de um dia sobre o método Jolly Phonics 

(conceituado sistema britânico que fomenta o 

desenvolvimento da literacia precoce e que assenta (…) na 

questão dos sons, das letras e das palavras associadas a um 

significado, a uma ação e é um método que se utiliza 

muito no Reino Unido, desde a educação pré-escolar até 

aos primeiros anos da literacia: da leitura e da escrita). Na 

altura, o British Council considerou isto no início, que se 

este método Jolly Phonics fosse ensinado aos professores, 

sobretudo de Inglês, que poderia contribuir para 

desenvolver a parte da literacia na aula de Inglês Língua.” 

 Tipos de formações “Duas oficinas e os restantes cursos de formação.” 

 Regularidade 

“Normalmente elas são feitas duas vezes ao ano (…) se 

bem que para públicos diferentes. Ou seja, podemos 

considerar que para o conjunto de professores que está no 

projeto desde o início, que implementou o projeto no 

primeiro ano, esses tem tido, em média, uma a duas 

formações por ano. Uma formação de professores têm 

sempre, porque é aquela que é direcionada para o ano de 

escolaridade em que estão a lecionar nesse ano. Depois já 

aconteceu, pontualmente, terem tido, no mesmo ano, 

duas.” 

 Formadores “São todos formadores especializados do British Council”  

 Requisitos 

“Fazer parte do projeto bilingue, porque é um exclusivo, 

por enquanto, do projeto-piloto. Porque (…) não é uma 

formação aberta a outro tipo de público. Mesmo quando 

nós subtemos os formulários de acreditação, aparece lá 

sempre referido que é uma formação que se destina 

exclusivamente aqueles professores que estão naquelas 

escolas a desenvolver este projeto nestes anos de 

escolaridade.” 

 Papel da formação 

“O papel que desempenha é fundamental (…) porque sem 

a formação os professores não conseguiam fazer… porque 

implementar um projeto bilingue ou um projeto de 

aprendizagem de conteúdos através de uma língua não é 



algo que se possa pensar e fazer. É algo que se tem de 

pensar, (…) perceber muito bem quais são as condições 

para o fazer, perceber o que está em causa se fizer e pensar 

em qual é o nível de preparação que se tem que ter para se 

conseguir, efetivamente, implementar o projeto com 

sucesso. (…) E a formação é fundamental, porque é a 

formação que vai ensinar a metodologia certa e o tipo de 

linguagem certa para que efetivamente isso se possa fazer 

de forma a potencial as aprendizagens dos alunos.” 

 
Valorização da 

formação 

“ (…) eles valorizam bastante. (…) por razões (…) de 

ordem prática, porque eles sentem que é a participação nas 

mesmas que lhes dá as ferramentas necessárias 

para implementar o projeto, pois aquilo que vão lá 

aprender tem um efeito muito prático daquilo que vai ser 

as suas aulas, semanalmente. (…) Depois, podem ver 

exemplos de como é que se faz e de como podem adequar 

isso para fazer no seu dia-a-dia e também porque, 

efetivamente, têm de fazer formação anualmente. São 

obrigados a fazê-lo e formação creditada. (…)Já que a têm 

de fazer, fazê-la no âmbito da 

preparação do projeto constitui uma dupla vantagem, em 

vez de irem fazer uma formação que pode não ter 

aplicabilidade imediata, no seu trabalho diário.” 

 



Anexo 20. Pedidos de formação desde 2003 

Ano Nome Modalidade Créditos Destinatários 
Registo de 

Acreditação 
Observação 

2003 
Observação E Avaliação  

Em Multideficiência 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância, Professores 

dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

e de Educação Especial. 

CCPFC/ACC-

31084/03 
 

2003 

Utilização Pedagógica Das 

Tecnologias De Informação E 

Comunicação (Tic) No 1º Ciclo 

Do Ensino Básico 

Curso de 

Formação 
3,6 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

CCPFC/ACC-

32947/03 
 

2003 
Avaliação De Crianças E Jovens 

Com Multideficiência 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos 1º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico 

CCPFC/ACC-

31693/03  

2003 
O Quadro De Referência Para O 

Ensino Da Língua Não Materna 

Curso de 

Formação 
3,1 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário e 

do Ensino Português no 

Estrangeiro. 

CCPFC/ACC-

29300/03  

2003 

Oficina De Formação Em Língua 

Inglesa (Nível Avançado) 

Cultura E Literatura De 

Expressão Inglesa Para 

Professores De Inglês 

Oficina de 

Formação 
4 

Professores do 3º Grupo do 2º Ciclo 

do Ensino Básico e do 9º Grupo dos 

Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

 
Não Acreditada 

2003 

Ensino Do Português Como 

Língua Não Materna Em 

Contexto Multicultural 

Curso de 

Formação 
2 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, dos 1º, 2º e 3º Grupos do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e dos 

Grupos 8ºA e 8ºB dos Ensinos 

Básico (3ºCiclo) e Secundário. 

CCPFC/ACC-

33021/03  

2003 

Temáticas Transversais No 

Currículo: Promoção De 

Competências Para Um 

Consumo Crítico 

Círculo de 

Estudos 
1 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

32946/03  

2003 

Educar Para Estilos De Vida 

Saudáveis - Metodologia De 

Intervenção Na Escola 

Curso de 

Formação 
2 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

32951/03 

Novamente 

Acreditada Em 

2008 

(CCPFC/ACC-

49602/08) - 

Cedida Em 2008 

2003 
Educação Para Os Direitos 

Humanos Em Contexto Escolar 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

32425/03  

2003 

A Formação Cívica - Um Espaço 

Priveligiado Para A Construção 

Da Cidadania 

Curso de 

Formação 
1 Professores do Ensino Básico 

CCPFC/ACC-

32424/03  

2003 

Trabalhar Com Os Novos 

Programas De História Do 

Ensino Secundário - 12º Ano 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 10ºA do 

Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

32961/03  

2003 

Temáticas Transversais No 

Currículo: Promoção De 

Competências Para Um 

Consumo Alimentar Saudável 

Círculo de 

Estudos 
1,2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

32955/03  

2004 

A Dinâmica Discursiva No 

Ensino-Aprendizagem Da 

Língua Portuguesa 

Curso de 

Formação 
1 

Professores de Língua Portuguesa e 

Cultura Portuguesa dos Ensinos 

Básico e Secundário e do Ensino do 

Português no Estrangeiro. 

CCPFC/ACC-

33287/04  

2004 

Saúde Na Escola - 

Desenvolvimento De 

Competências Preventivas 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 

CCPFC/ACC-

33285/04  

2004 

Educação Para A Saúde - 

Programas Para A Prevenção Da 

Sida E Outras Dst 

Oficina de 

Formação 
3,2 

Professores dos 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e do Ensino 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

33286/04  

2004 

Iniciação À Escrita 

Convencional No 1º Ciclo Do 

Ensino Básico 

Oficina de 

Formação 
2,4 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

CCPFC/ACC-

33338/04  

2004 Estratégias De Aprendizagens Curso de 1 Professores do Ensino Básico CCPFC/ACC-
 



De Línguas Não-Maternas Formação 33456/04 

2004 História Da Cultura E Das Artes 
Oficina de 

Formação 
2,9 

Professores dos Grupos 5º e 10ºA 

do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

35290/04  

2004 
Coeducar Para A Igualdade: 

Género E Cidadania 

Oficina de 

Formação 
4 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

35428/04  

2004 
Projecto E Tecnologias - A 

Reinvenção Do Programa 

Curso de 

Formação 
2 

Professores do 5º Grupo dos 

Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

35679/04  

2004 
Linux Caixa Mágica E 

Staroffice/Openoffice.Org 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 3º Ciclo do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

35491/04  

2004 
Microsoft Windows 2003 Server 

E Microsoft Isa Server 

Curso de 

Formação 
1,1 

Professores do 3º Ciclo do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

35498/04  

2004 
As Bases De Dados No 

Programa Da Disciplina Tic 

Curso de 

Formação 
1,2 

Professores do 3º Ciclo do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

35493/04  

2004 
Linux Caixa Mágica E 

Staroffice/Openoffice.Org 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 3º Ciclo do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

35492/04  

2004 
Imagem Vectorial - Aquisição E 

Tratamento 

Curso de 

Formação 
1,2 

Professores do 3º Ciclo do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

35490/04  

2004 
Imagem Vectorial - Aquisição E 

Tratamento 

Oficina de 

Formação 
2,4 

Professores do 3º Ciclo do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário.  
Não Acreditada 

2004 

A Gestão Do Currículo Da 

Geografia Do 3º Ciclo Do Ensino 

Básico - Concepção, Realização 

E Avaliação De Experiências 

Educativas 

Seminário 2 
Professores do Grupo 11ºA do 3º 

Ciclo do Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

37748/04  

2004 
A Biblioteca Escolar, Leitura E 

Literacia 

Círculo de 

Estudos 
1,4 

Professores dos 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e do Ensino 

Secundário 

CCPFC/ACC-

38252/04 
Cedida 

2004 

A Reorganização Curricular Em 

Escolas Portugueses No 

Estrangeiro 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

37707/04  

2004 

A Reorganização Curricular Em 

Escolas Portuguesas No 

Estrangeiro - Metodologias E 

Estratégias De Ensino De Língua 

Estrangeira Em Contexto 

Multicultural 

Oficina de 

Formação 
1,6 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

38256/04  

2004 
Missão E Objectivos Da 

Biblioteca 

Curso de 

Formação 
0,6 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

37709/04  

2004 
Unidades Especializadas De 

Apoio A Alunos Surdos 

Curso de 

Formação 
0,6 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

37708/04  

2004 

Provas De Aferição De Língua 

Portuguesa No 1º Ciclo - 

Implicações Nos Processos De 

Ensino-Aprendizagem 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

CCPFC/ACC-

37705/04  

2004 

Provas De Aferição De 

Matemática No 1º Ciclo - 

Implicações Nos Processos De 

Ensino-Aprendizagem 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 

CCPFC/ACC-

37706/04  

2004 

Programa De Português Para O 

Ensino Secundário: Encontro 

Nacional 

Curso de 

Formação 
1,6 

Professores dos Grupos 8ºA e 8ºB 

do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

37731/04  

2004 

A Energia E O Ambiente Nas 

Escolas: Um Contributo Para A 

Década Nas Nações Unidas Da 

Educação Para O 

Desenvolvimento Sustentável 

2005-2014 

Círculo de 

Estudos 
1 

Professores do 3º Ciclo do Ensino 

Básico. 

CCPFC/ACC-

38185/04  

2004 

A Reorganização Curricular Em 

Escolas Portuguesas No 

Estrangeiro - Ensino Do 

Português Como Língua Não 

Materna Em Contexto De 

Diversidade Linguística E 

Oficina de 

Formação 
4 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário  
Não Acreditada 



Cultural 

2004 

A Reorganização Curricular Em 

Escolas Portuguesas No 

Estrangeiro - Metodologias E 

Estratégias De Ensino De 

História E De Geografia Em 

Contexto Multicultural 

Oficina de 

Formação 
1,6 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, do 1º Grupo do 2º Ciclo do 

Ensino Básico e dos Grupos 10ºA e 

11ºA dos Ensinos Básico (3ºCiclo) 

e Secundário. 

CCPFC/ACC-

37792/04  

2004 
As Competências Essenciais Em 

Dança E Sua Operacionalização 

Curso de 

Formação 
1,4 Professores do Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

38167/04  

2004 
Didáctica Do Ensino Da Língua 

Portuguesa 

Curso de 

Formação 
2 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, dos Grupos 1º, 2º e 3º do 2º 

Ciclo do Ensino Básico 

CCPFC/ACC-

38247/04  

2004 

Terminologia Linguística Para 

Os Ensinos Básicos E 

Secundário - 3º Ciclo E Ensino 

Secundário 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 8ºA e 8ºB 

dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

38162/04  

2004 
A Dimensão Cultural No 

Currículo Da Educação Básica 

Curso de 

Formação 
1,4 Professores do Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

38161/04  

2004 

Terminologia Linguística Para 

Os Ensinos Básico E Secundário 

- 1º E 2º Ciclos 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e dos 1º, 2º e 3º Grupos do 

2º Ciclo do Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

38201/04  

2004 
Projecto Educativo Em Escolas 

De Artes 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Ensino Artístico 

Especializado. 

CCPFC/ACC-

38200/04  

2004 
Práticas Musicais Em Escolas 

Especializadas 

Curso de 

Formação 
1,2 

Professores do Ensino Artístico 

Especializado de Música 

CCPFC/ACC-

38199/04  

2004 Dimensão Cultural No Currículo 
Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

38198/04  

2004 
As Competências Essenciais Em 

Música E Sua Operacionalização 

Curso de 

Formação 
1,4 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e Professores de Educação 

Musical/Música dos 2º e 3º Ciclos 

do Ensino Básico 

CCPFC/ACC-

38197/04  

2004 

As Competências Essenciais Em 

Expressão Dramática/Teatro E 

Sua Operacionalização 

Curso de 

Formação 
1,4 Professores do Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

38196/04  

2004 Educação E Património 
Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

38195/04  

2004 

Programa De Sistemas De 

Informação Aplicada Do Curso 

Tecnológico De Ordenamento 

Do Território E Ambiente - Uma 

Abordagem Metodológica 

Curso de 

Formação 
1,6 

Professores do Grupo 11ºB do 

Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

38189/04  

2004 
Matemática, Linguagem E 

Comunicação - 3º Ciclo 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 1º Grupo do 3º Ciclo 

do Ensino Básico 

CCPFC/ACC-

38190/04  

2004 
Matemática, Linguagem E 

Comunicação - 1º E 2º Ciclos 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e do 4º Grupo do 2º Ciclo do 

Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

38192/04  

2004 

O Novo Programa De Geologia 

Do 12º Ano - Abordagem 

Conceptual E Metodológica 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 11ºB do 

Ensino Secundário 

CCPFC/ACC-

38191/04  

2004 

Desenvolvimento Do Programa 

De Matemática Aplicada Às 

Ciências Sociais Para O Ensino 

Secundário - Módulo 2 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 1º Grupo do Ensino 

Secundário 

CCPFC/ACC-

38245/04  

2004 
Trabalhar Com O Programa De 

História Da Cultura E Das Artes 

Curso de 

Formação 
1,4 

Professores dos Grupos 5º e 10ºA 

do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

38183/04  

2004 

O Novo Programa De Biologia 

Do 12º Ano - Abordagem 

Conceptual E Metodológica 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 11ºB do 

Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

38184/04  

2004 
Uma Abordagem Ao Novo 

Programa De Física Do 12ºano 

Curso de 

Formação 
1,2 

Professores dos Grupos 4ºA e 4ºB 

do Ensino Secundário 

CCPFC/ACC-

38180/04  

2004 

Actividades Práticas E 

Actividades De Sala De Aula No 

Novo Programa De Química Do 

12ºano 

Curso de 

Formação 
1,2 

Professores dos Grupos 4ºA e 4ºB 

do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

38181/04  

2004 
Desenvolvimento Do Programa 

De Matemática B Para O Ensino 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 1º Grupo do Ensino 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

38178/04  



Secundário - 11ºano 

2004 

Implementação Didáctica Do 

Programa De Matemática A Para 

O Ensino Secundário - 12ºano 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 1º Grupo do Ensino 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

38179/04  

2004 

A Reorganização Curricular Em 

Escolas Portuguesas No 

Estrangeiro - Ensino Do 

Português Como Língua Não 

Materna Em Contexto De 

Diversidade Linguística E 

Cultural 

Oficina de 

Formação 
1,6 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, dos 1º, 2º e 3º Grupos do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e dos 

Grupos 8ºA e 8ºB dos Ensinos 

Básico (3ºCiclo) e Secundário. 

CCPFC/ACC-

38249/04  

2004 

Curso Tecnológico De Desporto 

- Experiências De 

Operacionalização 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores de Educação Física dos 

Ensinos Básico (3ºCiclo) e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

38276/04  

2005 

Gestão Do Currículo De Ciências 

Físicas E Naturais No 3º Ciclo 

Do Ensino Básico 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 4ºA e 11ºB 

dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

38759/05 
Cedida 

2005 Comunicação E Multideficiência 
Curso de 

formação 
1 

Educadores de Infância e 

Professores do Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

38284/05  

2005 

O Trabalho De Projecto No 

Âmbito Do Curso Tecnológico 

De Desporto - Lógica De 

Funcionamento Do Curso 

curso de 

formação 
2 

Professores de Educação Física e 

do Ensino Secundário.  
Não Acreditada 

2005 

Orientações Metodológicas E 

Avaliação No Âmbito Dos 

Programas De Educação Física 

Curso de 

Formação 
2 Professores de Educação Física. 

 

Não Acreditada. 

Foi Acreditada 

Em 2002 

(Ccpfc/Acc-

25339/02) Mas 

Não Foi 

Reacreditada 

2005 

Competências Sociais: 

Dimensões Para Uma Vivência 

Em Cidadania 

Curso de 

Formação 
4,1 Sem destinatário 

 
Não Acreditada 

2005 

Competências Sociais: 

Dimensões Para Uma Vivência 

Em Cidadania 

Oficina de 

Formação 
4 Professores do Ensino Básico 

CCPFC/ACC-

39312/05  

2005 

Inovação Curricular No Ensino 

Português No Estrangeiro - 

Práticas De Experimentação 

Seminário 0,7 
Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

39674/05  

2005 

O Trabalho De Projecto No 

Âmbito Do Curso Tecnológico 

De Desporto - Lógica De 

Funcionamento Do Curso 

Curso de 

Formação 
2 Professores do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

39733/05  

2005 

Orientações Metodológicas E 

Avaliação No Âmbito Dos 

Programas De Educação Física 

Curso de 

Formação 
2 

Professores dos 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e do Ensino 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

39734/05  

2005 
Projecto E Tecnologias - Curso 

De Produção Artística 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 5º Grupo do Ensino 

Básico.  
Não Acreditada 

2005 
Projecto E Tecnologias - Curso 

De Comunicação Audiovisual 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 5º Grupo do Ensino 

Secundário.  
Não Acreditada 

2005 
Projecto E Tecnologias - Curso 

De Design De Produto 

Curso de 

Formação 
1 Sem destinatário 

 
Não Acreditada 

2005 
Projecto E Tecnologias - Curso 

De Comunicação Audiovisual 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 5º Grupo e PQND 

de Tecnologias Especiais. 

CCPFC/ACC-

40042/05  

2005 
Projecto E Tecnologias - Curso 

De Produção Artística 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 5º Grupo e PQND 

de Tecnologias Especiais do Ensino 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

40041/05  

2005 
Projecto E Tecnologias - Curso 

De Design De Comunicação 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 5º Grupo e PQND 

de Tecnologias Especiais do Ensino 

Secundário 

CCPFC/ACC-

40040/05  

2005 
Projecto E Tecnologias - Curso 

De Design De Produto 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 5º Grupo e PQND 

de Tecnologias Especiais do Ensino 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

40043/05  

2005 

A Deficiência Visual No 

Contexto Sócio-Escolar - 

Aspectos Diferenciais 

Curso de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 
 

Não Acreditada. 

Foi Acreditada 

Em 1998 



(CCPFC/ACC-

12355/98) Mas 

Não Foi 

Reacrediatada 

2005 

Aprendizagem E Aquisição De 

Competências Sociais Na Escola 

- II 

Oficina de 

Formação 
2.2 

Educadores de Infância e 

Professores do Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

40045/05  

2005 

Aprendizagem E Aquisição De 

Competências Sociais Na Escola 

- I 

Oficina de 

Formação 
2.2 

Educadores de Infância e 

Professores do Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

40044/05  

2005 

O Ensino E A Aprendizagem Da 

Língua Portuguesa Nos 

Contextos Diversificados Do 

Ensino Do Português No 

Estrangeiro 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

40300/05  

2005 

Trabalhar Com Os Novos 

Programas De História Do 

Ensino Secundário 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 10ºA do 

Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

40666/05  

2005 

Trabalhar Com Os Novos 

Programas De Francês Do 

Ensino Secundário - Continuação 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 8ºB do 

Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

40667/05  

2005 

Tecnologias Da Informação E 

Comunicaçã0 Numa Perspectiva 

De Trabalho De Projecto 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 3º Ciclo do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário 

CCPFC/ACC-

40668/05  

2005 
Projectos Em Orientação E 

Apoios Educativos 
Projecto 1,8 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43301/05  

2005 

A Leitura E A Escrita Em 

Alunos Cegos E Com Baixa 

Visão 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico.  
Não Acreditada 

2005 
Expressão Físico-Motora - 

Aplicação Do Programa 

Oficina de 

Formação 
4 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e de Educação Física dos 2º 

e 3º Ciclos dos Ensinos Básico. 
 

Não Acreditada 

2005 

Área Tecnológica Integrada No 

Curso Tecnológico De 

Informática - Montagem E 

Manutenção De Redes E 

Equipamento Informático 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo de 

Informática do Ensino Secundário 

CCPFC/ACC-

43128/05 
Cedida 

2005 

Área Tecnológica Integrada No 

Curso Tecnológico De 

Informática - Gestão De Bases 

De Dados 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo de 

Informática do Ensino Secundário 

CCPFC/ACC-

43127/05 
Cedida 

2005 
Princípios Da Transmissão 

Digital 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 2ºB e 12ºB 

do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

43126/05 
Cedida 

2005 

I.T.E.D. (Infra-Estruturas De 

Telecomunicações Em Edifícios) 

E Redes Estruturadas 

Curso de 

Formação 
1,2 

Professores dos Grupos 2ºB e 12ºB 

do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

43125/05 
Cedida 

2005 
Tecnologias Básicas De Áudio E 

Vídeo Digital 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 2ºB e 12ºB 

do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

43124/05  

2005 
A Sociologia E O Ensino Da 

Sociologia 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 7º Grupo do Ensino 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43123/05  

2005 
A Área De Projecto Nos Cursos 

Científico-Humanísticos 

Curso de 

Formação 
1 Professores do Ensino Secundário 

CCPFC/ACC-

43122/05 

Reacreditada Em 

2008 

(CCPFC/ACC-

54067/08) - 

Cedida 

2005 
Oficina De História: Programas 

E Práticas 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do Grupo 10ºA do 

Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

43129/05  

2005 

O Desenvolvimento Do 

Programa De Matemática 

Aplicada Às Ciências Sociais Do 

Ensino Secundário 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 1º Grupo do Ensino 

Secundário  
Não Acreditada 

2005 
Integração Das Competências Na 

Aula De Espanhol/Le 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores de Espanhol do Ensino 

Secundário 

CCPFC/ACC-

43149/05  

2005 
Outils Multimédia Pour 

L'enseignement/Apprentissage 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do Grupo 8ºB do 

Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

43148/05  



Du Français Dans Le Secondaire 

2005 

Programas De Português Para O 

Ensino Secundário: 

Projectos/Contratos 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 8º A e 8º B 

do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

43147/05  

2005 

O Novo Programa De Física Do 

12º Ano - Abordagem 

Conceptual E Metodologia 

Oficina de 

Formação 
2,4 

Professores dos Grupos 4ºA e 4º B 

do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

43146/05 
Cedida 

2005 

Trabalho Prático/Experimental E 

Avaliação No Contexto Do Novo 

Programa De Química Do 12º 

Ano 

Oficina de 

Formação 
2,4 

Professores dos Grupos 4ºA e 4º B 

do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

43145/05 
Cedida 

2005 

Trabalho Prático/Experimental E 

Avaliação No Contexto Dos 

Novos Programas De Física E 

Química 

Oficina de 

Formação 
3,2 

Professores dos Grupos 4ºA e 4º B 

do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

43144/05  

2005 

Terminologia Linguística Para 

Os Ensinos Básico E Secundário 

- 3º Ciclo E Secundário 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 8ºA e 8ºB 

dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

43143/05  

2005 

Terminologia Linguística Para 

Os Ensinos Básico E Secundário 

- 1º, 2º E 3º Ciclos 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, dos 1º, 2º e 3º Grupos do 2º 

Ciclo e professores de Português do 

3º Ciclo do Ensino Básico 

CCPFC/ACC-

43142/05 
Cedida 

2005 

O Desenvolvimento Do 

Programa De Matemática 

Aplicada Às Ciências Sociais Do 

Ensino Secundário 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 1º Grupo do Ensino 

Secundário 

CCPFC/ACC-

43140/05  

2005 

O Desenvolvimento Do 

Programa De Matemática A No 

Ensino Secundário 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 1º Grupo do Ensino 

Secundário 

CCPFC/ACC-

43138/05  

2005 

O Desenvolvimento Do 

Programa De Matemática B No 

Ensino Secundário 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 1º Grupo do Ensino 

Secundário 

CCPFC/ACC-

43139/05  

2005 

Estudo Do Meio - Competências, 

Estratégias De Ensino E 

Experiências De Aprendizagem 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

CCPFC/ACC-

43141/05  

2005 

Ensino Experimental Das 

Ciências No 1º Ciclo Do Ensino 

Básico 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

CCPFC/ACC-

43137/05  

2005 

Os Novos Programas De 

Biologia E De Geologia - 

Abordagem Conceptual E 

Metodológica 

Oficina de 

Formação 
2,4 

Professores do Grupo 11º do Ensino 

Secundário 

CCPFC/ACC-

43136/05  

2005 

Área Tecnológica Integrada No 

Curso Tecnológico De 

Construção Civil E Edificações 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 3º e 12º E 

do Ensino Secundário 

CCPFC/ACC-

43135/05 
Cedida 

2005 
Área Tecnológica Integrada No 

Curso Tecnológico De Desporto 

Curso de 

Formação 
1 

Professores de Educação Física do 

Ensino Secundário 

CCPFC/ACC-

43134/05  

2005 

Área Tecnológica Integrada No 

Curso Tecnológico De Design 

De Equipamento - Design 

Cerâmico 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 5º Grupo do Ensino 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43133/05  

2005 

Área Tecnológica Integrada No 

Curso Tecnológico De 

Multimédia - Design E 

Animação Multimédia 

Curso de 

Formação 
1,2 

Professores do 5º Grupo do Ensino 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43132/05 

Tentou Ser 

Reacreditada Em 

2007, Mas Sem 

Sucesso. Cedida 

2005 

Práticas De Experimentação Do 

Quadro De Referência Para O 

Ensino Do Português No 

Estrangeiro 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores do Ensino Português no 

Estrangeiro dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43131/05  

2005 

Construir E Adaptar Materiais 

Para A Língua Portuguesa Em 

Contexto Não Nacional 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Ensino Básico e 

Secundário (Docentes portugueses 

no estrangeiro) 

CCPFC/ACC-

43130/05  

2005 
CIF: Um Novo Paradigma De 

Avaliação Das NEE 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário e 

Professores de Educação Especial. 

CCPFC/ACC-

43157/05 

Novamente 

Acrediatada Em 

2009 (Ccpfc/Acc-

57596/09) - 



Cedida 

2005 
Educação Bilingue De Crianças 

E Jovens Surdos 

Oficina de 

Formação 
2,8 

Educadores de Infância e 

Professores do Ensino Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43154/05  

2005 

Construção De Materiais 

Didáticos Em Suportes 

Multimédia Para Alunos Com 

Necessidades Educativas 

Especiais 

Oficina de 

Formação 
2,8 

Educadores de Infância e 

Professores do Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

43155/05  

2005 

Organização Dos Serviços 

Especializados De Apoio 

Educativo Na Escola 

Círculo de 

Estudos 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43153/05  

2005 

Coordenação Funcional Dos 

Serviços Especializados De 

Apoio Educativo Na Escola 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43152/05  

2005 Formação De E-Formadores 
Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43156/05  

2005 
Produção Artística - 

Especializações 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 5º Grupo, Artes 

Visuais e Técnicas Especiais do 

Ensino Secundário 

CCPFC/ACC-

43286/05  

2005 
Design Do Produto - 

Especializações 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 5º Grupo e de 

Informática do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

43151/05  

2005 Multimédia - Especializações 
Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 5º Grupo, Artes 

Visuais e Técnicas Especiais do 

Ensino Secundário 

CCPFC/ACC-

43285/05  

2005 Matemática Aplicada Às Artes 
Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 1º Grupo do Ensino 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43150-05  

2005 
Os Novos Programas De Inglês: 

Reflexão E Acção 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores de Inglês do Ensino 

Secundário. 

CCPFC7ACC-

43259/05 
Cedida 

2005 
Os Novos Programas De 

Alemão: Reflexão E Acção 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores de Alemão do Ensino 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43260/05  

2005 
Expressão Físico-Motora - 

Aplicação Do Programa 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e de Educação Física dos 2º 

e 3º Ciclos dos Ensinos Básico. 

CCPFC/ACC-

43314/05  

2005 

Coordenação, Animação E 

Dinamização De Projectos Tic 

Nas Escolas 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43557/05 
Cedida 

2005 

Gestão De Informação E 

Comunicação No Contexto De 

Gestão Escolar 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43555/05  

2005 

A Utilização Das TIC Nos 

Processos De 

Ensino/Aprendizagem 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43556/05 

Tentou Ser 

Reacredita Em 

2007, Mas Sem 

Sucesso - Cedida 

2005 
As TIC Em Contexto Inter E 

Transdisciplinares 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 3º Ciclo do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

43554/05  

2005 
Factores De Liderança Na 

Integração Das TIC Nas Escolas 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

43595/05 
Cedida 

2006 

A Leitura E A Escrita Em 

Alunos Cegos E Com Baixa 

Visão 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

CCPFC/ACC-

44557/06  

2006 

A Contextualização Da 

Formação No Apoio Aos 

Projectos TIC Nas Escolas E O 

Seu Apoio Através Do E-

Learning 

Oficina de 

Formação 
1,2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

44459/06  

2006 
Gestão Curricular Do Inglês No 

1º Ciclo Do Ensino Básico 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

44463/06  

2006 
Economia Contemporânea E 

Ensino Da Economia 

Curso de 

Formação 
1,6 

Professores do 7º Grupo do Ensino 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

44460/06  

2006 

Área Tecnológica Integrada Ao 

Serviço De Um Perfil 

Qualificacional Do Aluno-Curso 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos 6º e 7º Grupos do 

Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

44462/06  



Tecnológico De Administração 

2006 

Área Tecnológica Integrada Ao 

Serviço De Um Perfil 

Qualificacional Do Aluno-Curso 

Tecnológico De Marketing 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos 6º e 7º Grupos do 

Ensino Secundário. 

CCPFC/ACC-

44461/06  

2006 
Avaliação De Crianças E Jovens 

Com Multideficiência 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância e 

Professores dos 1º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico 

CCPFC/ACC-

44904/06  

2006 

Animação De Espaços Lúdico-

Culturais - Ludoteca E Espaços 

De Jogos 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância e 

Professores do 1º do Ensino Básico  
Não Acreditada 

2006 

Avaliação E Certificação Para Os 

Cursos De Português Do Ensino 

Português No Estrangeiro 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância, Professores 

do Ensino Básico e Secundário e 

Professores de Português no 

Estrangeiro. 

CCPFC/ACC-

45104/06  

2006 

Gestão Do Programa De 

Aplicações Informáticas B 11º E 

12º Anos 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 550 dos 

Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

45426/06 
Cedida 

2006 

As Tecnologias Da Informação E 

Comunicação Em Ambientes De 

Educação De Infância 

Curso de 

Formação 
1,2 Educadores de Infância 

CCPFC/ACC-

45432/06  

2006 

Formação De E-Formadores 

Colaboradores Rede De 

Bibliotecas Escolares 

Oficina de 

Formação 
2,4 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

46634/06  

2006 
Formação De E-Formadores - 

Bibliotecas Escolares 

Oficina de 

Formação 
2,4 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

46812/06  

2006 
Autismo E Respostas Educativas 

Na Escola - Como Intervir 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e de Educação Especial. 

CCPFC/ACC-

46912/06  

2007 
Conferência Internacional Sobre 

O Ensino Português 

Curso de 

Formação 
0,7 

Professores dos Grupos 110, 200 e 

300. 

CCPFC/ACC-

47719/07  

2007 

Formação Para O Programa De 

Formação Contínua Em 

Matemática Para Professores 

Dos 1º E 2º Ciclos Do Ensino 

Básico 

Círculo de 

Estudos 
2,1 

Professores dos Grupos 110, 230 e 

500. 

CCPFC/ACC-

47827/07  

2007 

Orientação E Desenvolvimento 

De Projectos Educativos Em 

Matemática 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 230 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 

500 dos Ensinos Básicos (3º Ciclo) 

e Secundário. 

CCPFC/ACC-

47716/07  

2007 

Avaliação E Certificação Dos 

Alunos E Dos Cursos De Língua 

E Cultura Portuguesa Do Ensino 

Português No Estrangeiro 

Curso de 

Formação 
1,4 

Professores dos Grupos 100, 110, 

200, 210, 220, 300, 320, 330, 340, 

350 e 400. 

CCPFC/ACC-

48402/07  

2007 

Quadro De Referência Para O 

Ensino Português No Estrangeiro 

- Competências Em Língua E 

Desenvolvimento De Tarefas 

Oficina de 

Formação 
1,2 

Professores dos Grupos 100, 110, 

200, 210, 220, 300, 320, 330, 340, 

350 e 400. 

CCPFC/ACC-

48403/07  

2007 

Programa Nacional De Ensino 

De Português (Pnep) - 1º Ciclo - 

Aprofundamento Temático 

Curso de 

Formação 
0,6 Professores do Grupo 110. 

CCPFC/ACC-

48853/07  

2007 

Investigação E Ensino Da Língua 

Portuguesa (Língua Materna E 

Não Materna) 

Projeto 6 
Professores dos Grupos 110, 200, 

210, 220 e 300. 

CCPFC/ACC-

49316/07 
Cedida 

2007 
Oficina Para Renovação Do 

Ensino De Português 

Oficina de 

Formação 
5 

Professores dos Grupos 110, 200, 

210, 220 e 300. 

CCPFC/ACC-

48852/07  

2008 

Programa Nacional De Ensino 

De Português (Pnep) - 1º Ciclo - 

Acompanhamento E 

Aprofundamento Da Formação 

De Formadores Residentes 

Oficina de 

Formação 
2,8 Professores do Grupo 110. 

CCPFC/ACC-

53409/08 
Cedida 

2008 
Ensino Da Música No 1º Ciclo 

Do Ensino Básico 

Curso de 

Formação 
1,5 

Professores dos Grupos 110, 250 e 

610. 

CCPFC/ACC-

49613/08 
Cedida 

2008 

Operacionalização Das OCEPE 

No Âmbito Da Matemática E Da 

Linguagem Oral E Abordagem À 

Oficina de 

Formação 
2,4 Professores do Grupo 100. 

CCPFC/ACC-

49926/08  



Escrita - Formação De 

Formadores 

2008 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico 1º E 2º Ciclos 

- Formação De Formadores 

Oficina de 

Formação 
1,2 Professores dos Grupos 110 e 230. 

CCPFC/ACC-

49612/08  

2008 

O Trabalho De Funcionamento 

Da Língua Em Sala De Aula E A 

Terminologia Linguística - 

Formação De Formadores - 

Aprofundamento 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 110, 200, 

210, 220 e 300. 

CCPFC/ACC-

54292/08  

2008 

O Trabalho De Funcionamento 

Da Língua Em Sala De Aula E A 

Terminologia Linguística 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 110, 200, 

210, 220 e 300. 

CCPFC/ACC-

49928/08  

2008 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico, 3º Ciclo - 

Organização E Tratamento De 

Dados 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 500. 

CCPFC/ACC-

49610/08 

Tentou Ser 

Reacreditada Em 

2011, Mas Sem 

Sucesso. Cedida 

2008 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico, 3º Ciclo - 

Geometria 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 500. 

CCPFC/ACC-

49609/08 

Tentou Ser 

Reacreditada Em 

2011, Mas Sem 

Sucesso. Cedida 

2008 
Formação De Formadores De 

Português Língua Não Materna 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 110, 200 e 

300. 

CCPFC/ACC-

50775/08  

2008 

Operacionalização Das OCEPE 

No Âmbito Da Matemática E Da 

Linguagem Oral E Abordagem À 

Escrita 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 100. 

CCPFC/ACC-

49603/08 
Cedida 

2008 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico, 2º E 3º Ciclos 

- Formação De Formadores 

Oficina de 

Formação 
1,2 Professores dos Grupos 230 e 500. 

CCPFC/ACC-

49608/08  

2008 

Novo Programa Da Matemática 

Do Ensino Básico, 2º Ciclo - 

Geometria 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 230. 

CCPFC/ACC-

49607/08 
Cedida 

2008 

Novo Programa Da Matemática 

Do Ensino Básico, 2º Ciclo - 

Organização E Tratamento De 

Dados 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 230. 

CCPFC/ACC-

49605/08 

Tentou Ser 

Reacreditada Em 

2011, Mas Sem 

Sucesso. Cedida 

2008 

Novo Programa Da Matemática 

Do Ensino Básico, 2º Ciclo - 

Número, Operações E Álgebra 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 230. 

CCPFC/ACC-

49606/08 

Tentou Ser 

Reacreditada Em 

2011, Mas Sem 

Sucesso. Cedida 

2008 

Projecto De Investigação-Acção 

Em Português Língua Não 

Materna 

Projeto 3 
Professores dos Grupos 110, 200, 

210, 220, 300, 320, 330, 340 e 350. 

CCPFC/ACC-

50799/08 
Cedida 

2008 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico, 3º Ciclo - 

Números, Operações E Álgebra 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 500. 

CCPFC/ACC-

49604/08 

Tentou Ser 

Reacreditada Em 

2011. Mas Sem 

Sucesso. Cedida 

2008 
Curso De Formação Em 

Educação Especial 

Curso de 

Formação 
2 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos  Básico e Secundário e 

Professores de Educação Especial 

CCPFC/ACC-

49778/08 
Cedida 

2008 
Tecnologias De Aprendizagem 

Da Matemática 

Curso de 

Formação 
1 Professores do Grupo 500. 

CCPFC/ACC-

49767/08 
Cedida 

2008 

Quadros Interactivos Multimédia 

E Formação Contínua De 

Docentes 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos  Básico e Secundário e 

Professores de Educação Especial 

CCPFC/ACC-

49766/08 
Cedida 

2008 
E-Portfólios De Aprendizagem - 

Fundamentos E Práticas 

Oficina de 

Formação 
1,2 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

49765/08 
Cedida 

2008 

Língua Gestual Portuguesa - 1ª 

Língua No Currículo De Alunos 

Surdos 

Curso de 

Formação 
4 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário e 

Professores de Educação Especial. 

CCPFC/ACC - 

49768/08 
Cedida 

2008 Segurança Na Internet 
Oficina de 

Formação 
1,2 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

49764/08 
Cedida 

2008 
Português- 2ª Língua No 

Currículo De Alunos Surdos 

Curso de 

Formação 
2 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário e 

Professores de Educação Especial. 

CCPFC/ACC-

50885/08 
Cedida 



2008 

Formação De Formadores 

(Tutores) De Ensino Da Música 

Do 1º Ciclo Do Ensino Básico 

(AEC) 

Oficina de 

Formação 
1,2 

Professores dos Grupos 110, 250 e 

610. 

CCPFC/ACC-

50770/08  

2008 
Ensino Do Inglês Do 1º Ciclo Do 

Ensino Básico - 1º E 2º Anos 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 110, 220 e 

330. 

CCPFC/ACC-

50774/08 
Cedida 

2008 

A Utilização Das TIC Na 

Promoção Da Leitura Em 

Contexto Escolar E Nas Salas De 

Aula 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores do Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

51402/08 
Cedida 

2008 

Práticas E Modelos Na Auto-

Avaliação Das Bibliotecas 

Escolares (A Distância/Online) 

Oficina de 

Formação 
3 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

52244/08 
Cedida 

2008 

Desenvolvimento De 

Actividades De Leitura Nas 

Práticas Quotidianas Das Salas 

De Aula E Das Escolas 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

51425/08 
Cedida 

2008 

Desenvolvimento Modalidades 

De Articulação Com Famílias 

Dos Alunos Visando Suscitar 

Promoção De Leitura Em 

Família 

Oficina de 

Formação 
1,2 Professores dos Grupos 100 e 110. 

CCPFC/ACC-

52241/08 
Cedida 

2008 
Bibliotecas Escolares E A Web 

2.0 (A Distância/Online) 

Oficina de 

Formação 
2,4 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

52245/08 
Cedida 

2008 

O Papel Do Director De Turma 

Na Gestão De Áreas Curriculares 

Não Disciplinares 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

51481/08 
Cedida 

2008 

Biblioteca Escolar E O Professor 

Bibliotecário - Organização E 

Gestão Da BE (Módulo II) A 

Distância/Online 

Oficina de 

Formação 
2,6 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

51477/08 
Cedida 

2008 

Biblioteca Escolar E O Professor 

Bibliotecário: BE E Currículo; 

Promoção Da Leitura E Das 

Literacias (Módulo IV) A 

Distância/Online 

Oficina de 

Formação 
3 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

51478/08 
Cedida 

2008 

Biblioteca Escolar E O Professor 

Bibliotecário: Gestão De 

Colecções (Módulo III) A 

Distância/Online 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

51479/08 
Cedida 

2008 

Biblioteca Escolar E Professor 

Bibliotecário - Missão Da BE 

(Módulo I) A Distância/Online 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

51480/08 
Cedida 

2008 

Despertar Para A Ciência - 

Actividades Dos 3 Aos 6 Anos - 

Formação De Formadores 

Oficina de 

Formação 
1,2 Professores do Grupo 100. 

CCPFC/ACC-

52887/08 
Cedida 

2008 

Projecto De Investigação-Acção 

Educação Para O 

Empreendedorismo Na Escola 

Projeto 7,6 
Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

54336/08 
Cedida 

2008 

Despertar Para A Ciência - 

Actividades Dos 3 Aos 6 Anos - 

Formação De Educadores 

Oficina de 

Formação 
1,2 

Professores dos Grupos 100, 910, 

920 e 930. 

CCPFC/ACC-

52886/08  

2008 
Conferência Internacional Sobre 

O Ensino Da Matemática 

Curso de 

Formação 
0,6 Professores dos Grupos 230 e 500. 

CCPFC/ACC-

51748/08  

2008 

Mapas Digitais E Ordenamento 

Do Território: A Utilização De 

Ferramentas Interactivas No 

Desenvolvimento De 

Competências Geográficas - 

Formação De Formadores 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 420 

CCPFC/ACC-

51930/08  

2008 

Formação De Formadores Do 

Programa De Formação 

Contínua Em Matemática Para 

Professores Dos 1º E 2º Ciclos 

Do Ensino Básico 

Oficina de 

Formação 
1,2 Professores dos Grupos 110 e 230. 

CCPFC/ACC-

53224/08  



2008 Eb1 E Ji - Dinamizadores TIC 
Curso de 

Formação 
2,4 Professores dos Grupos 100 e 110. 

CCPFC/ACC-

52889/08  

2008 

Literacia Tecnológica No 

Contexto Do 1º Ciclo E No 

Jardim De Infância 

Curso de 

Formação 
1,2 Professores dos Grupos 100 e 110. 

CCPFC/ACC-

53160/08  

2008 

Utilização Educativa De 

Plataformas De Gestão De 

Aprendizagem 

Curso de 

Formação 
1,6 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

52888/08  

2008 

Competências Pedagógicas Em 

TIC No Contexto Do 1º Ciclo E 

No Jardim De Infância 

Curso de 

Formação 
2,4 Professores dos Grupos 100 e 110. 

CCPFC/ACC-

52890/08  

2008 

Utilização De E-Portfólios De 

Aprendizagem No Ensino Básico 

E Secundário 

oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

53378/08  

2008 

A Física Nos Programas Do 

Ensino Secundário. 

Desenvolvimento Conceptual E 

Metodológico E Trabalho 

Prático/Experimental 

Curso de 

Formação 
1,6 Professores do Grupo 510. 

CCPFC/ACC-

52878/08 
Cedida 

2008 

Trabalho Prático E Experimental 

No Contexto Dos Programas De 

Física E Química Do Ensino 

Secundário, Metodologia, Prática 

E Avaliação: Formação De 

Formadores 

Oficina de 

Formação 
1,6 Professores do Grupo 510. 

CCPFC/ACC-

52877/08  

2008 
Trabalho Prático E Experimental 

No Ensino Da Geologia 

Oficina de 

Formação 
2,4 Professores do Grupo 520. 

CCPFC/ACC-

53369/08 
Cedida 

2008 

Trabalho Prático E Experimental 

No Contexto Dos Programas De 

Física E Química Do Ensino 

Secundário. Metodologia, Prática 

E Avaliação. 

Oficina de 

Formação 
2,4 Professores do Grupo 510. 

CCPFC/ACC-

54291/08 
Cedida 

2008 
Trabalho Prático E Experimental 

No Ensino Da Biologia 

Oficina de 

Formação 
2,4 Professores do Grupo 520. 

CCPFC/ACC-

53404/08 
Cedida 

2008 

Fitnessgram - Educação E 

Avaliação Da Aptidão Física Da 

Criança E Do Adolescente 

Curso de 

Formação 
1 Professores dos Grupos 260 e 620. 

CCPFC/ACC-

54291/08 
Cedida 

2008 

Programa Nacional De Ensino 

De Português (PNEP) - 1º Ciclo - 

Aprofundamento Temático 

Curso de 

Formação 
0,6 Professores do Grupo 110. 

CCPFC/ACC-

53407/08 
Cedida 

2008 
Formação De Português Língua 

Não Materna (PLNM) 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 110, 200, 

210, 220, 300, 310, 320, 330, 340 e 

350. 

CCPFC/ACC-

53395/08 
Cedida 

2008 
Língua Portuguesa E Integração 

Na Comunidade De Acolhimento 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 110, 200, 

210, 220, 300, 310, 320, 330, 340 e 

350. 

CCPFC/ACC-

53410/08 
Cedida 

2008 

Formação De Professores 

Experimentadores Do Programa 

De Matemática Do Ensino 

Básico 

Oficina de 

Formação 
4 

Professores dos Grupos 110, 230 e 

500. 

CCPFC/ACC-

53408/08  

2008 

Formação De Formadores Para O 

Programa De Matemática Do 

Ensino Básico - 3º Ciclo Do 

Ensino Básico 

Oficina de 

Formação 
1,2 Professores do Grupo 500. 

CCPFC/ACC-

53405/08  

2008 

Formação De Formadores Para O 

Programa De Matemática Do 

Ensino Básico - 2º Ciclo Do 

Ensino Básico 

Oficina de 

Formação 
1,2 Professores do Grupo 230. 

CCPFC/ACC-

53406/08  

2008 

O Papel Do Conselho De Turma 

Na Gestão De Áreas Curriculares 

Não Disciplinares 

Oficina de 

Formação 
1,4 

Professores dos 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e do Ensino 

Secundário 

CCPFC/ACC-

54331/08 
Cedida 

2008 

Aplicações Pedagógicas Dos 

Percursos Geo-Referenciados 

Multimedia 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 200, 230, 

400, 420, 520 e 550. 

CCPFC/ACC-

54332/08  

2008 O GPS Na Didática Das Ciências 
Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 230, 420, 

510, 520 e 550. 

CCPFC/ACC-

54334/08  



2008 
Utilização Do GPS Nas 

Actividades Desportivas 

Oficina de 

Formação 
2 Professores dos Grupos 260 e 620. 

CCPFC/ACC-

54333/08  

2008 

Mobilidade Na Educação: 

Percursos Geo-Referenciados 

Multimedia 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e do Ensino 

Secundário 

CCPFC/ACC-

54335/08  

2009 

Pedagogia E Didáctica Do 

Ensino Da Música No 1º Ciclo 

Do Ensino Básico 

Curso de 

Formação 
1,6 

Professores dos Grupos 110, 250 e 

610. 

CCPFC/ACC-

55682/09  

2009 

Competências Pedagógicas Com 

Tic: Princípios E Estratégias De 

Formação De Professores 

Curso de 

Formação 
0,6 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário  

Não Acreditada. 

Em 2012 Tentou 

Nova 

Acreditação, Sem 

Sucesso 

2009 

Gestão Curricular Do Inglês No 

1º Ciclo Do Ensino Básico - 3º E 

4º Anos 

Curso de 

Formação 
1 Professores dos Grupos 220 e 330. 

CCPFC/ACC-

55683/09 
Cedida 

2009 

Oficina Para A Renovação Do 

Ensino Do Português - 

Aprofundamento Temático 

Oficina de 

Formação 
4 

Professores dos Grupos 110, 200, 

210, 220 e 300. 

CCPFC/ACC-

56256/09  

2009 

Projecto De Investigação - Ação 

Em Português Língua Não 

Materna (Desenvolvimento) 

Projeto 3 
Professores dos Grupos 110, 200, 

210, 220, 300, 320, 330, 340 e 350. 

CCPFC/ACC-

56260/09  

2009 

Ensinar Espanhol Língua 

Estrangeira: Recursos Para A 

Aula 

Curso de 

Formação 
1 Professores do Grupo 350. 

CCPFC/ACC-

26258/09  

2009 

Formação De Formadores Para O 

Novo Programa De Espanhol No 

2º Ciclo 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 350. 

CCPFC/ACC-

56257/09  

2009 

Promoção De Estilos De Vida 

Saudáveis Em Contexto Escolar, 

Familiar E Envolvente - Escola 

Activa 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

56254/09 
Cedida 

2009 
Economia Contemporânea E 

Ensino Da Economia 

Curso de 

Formação 
1,6 Professores do Grupo 430. 

CCPFC/ACC-

56261/09 
Cedida 

2009 

Formação De Professores 

Responsáveis Pela 

Aprendizagem E 

Desenvolvimento Das 

Actividades Física E Desportivas 

No 1º Ciclo De Escolaridade Do 

Ensino Básico 

Curso de 

Formação 
1 Professores dos Grupos 260 e 620. 

CCPFC/ACC-

56757/09  

2009 
Conferência Nacional De 

Educação De Infância 

Curso de 

Formação 
0,6 Professores do Grupo 110 

CCPFC/ACC-

56253/09  

2009 

Oficina De Formação Para 

Directores Executivos E Chefias 

E Coordenações Intermédias De 

Escolas Em Territórios 

Educativos De Intervenção 

Prioritária 

Oficina de 

Formação 
1,4 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

57444/09  

2009 

Formação De Formadores Para 

Os Novos Programas De 

Português No Ensino Básico 

Oficina de 

Formação 
3,4 

Professores dos Grupos 110, 200, 

210, 220, 300, 310 e 320.  
Não Acreditada 

2009 

Operacionalização Das OCEPE 

No Âmbito Das Expressões 

Plástica E Musical - Formação 

De Formadores 

Curso de 

Formação 
0,6 Professores do Grupo 100. 

CCPFC/ACC-

57970/09  

2009 

Formação De Formadores Para 

Os Novos Programas De 

Português No Ensino Básico I 

Curso de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 200, 210, 

220, 300, 310 e 320. 

CCPFC/ACC-

57832/09  

2009 

Formação De Formadores Para 

Os Novos Programas De 

Português No Ensino Básico Ii 

Curso de 

Formação 
2,4 

Professores dos Grupos 200, 210, 

220, 300, 310 e 320. 

CCPFC/ACC-

57381/09  

2009 

As Tecnologias Da Informação E 

Comunicação Em Ambientes De 

Educação De Infância 

Curso de 

Formação 
1,2 Professores do Grupo 100. 

CCPFC/ACC-

58168/09 
Cedida 

2009 Recursos Para Os Docentes Das Curso de 0,6 Professores do 3º Ciclo do Ensino CCPFC/ACC-
 



Secções Europeias De Língua 

Francesa Em Portugal 

Formação Básico e do Ensino Secundário. 58167/09 

2009 

Curso De Formação De 

Formadores Para Os Novos 

Programas De Português Do 

Ensino Básico 

Curso de 

Formação 
0,6 

Professores dos Grupos 200, 210, 

220 e 300. 

CCPFC/ACC-

58231/09  

2009 

Formação Para Os Novos 

Programas De Português Do 

Ensino Básico 

Curso de 

Formação 
4,8 

Professores dos Grupos 200, 210, 

220 e 300. 

CCPFC/ACC-

58232/09  

2009 

Oficina De Formação Para Os 

Novos Programas De Português 

Do Ensino Básico 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 200, 210, 

220, 300, 310 e 320.  
Não Acreditada 

2009 

Acção De Formação De 

Professores Acompanhantes Do 

Plano Da Matemática Ii E Novo 

Programa De Matemática Para O 

Ensino Básico 

Curso de 

Formação 
2,8 

Professores dos Grupos 110, 230 e 

500. 

CCPFC/ACC-

58770/09  

2009 

Formação De Formadores Para O 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico, 3º Ciclo - 

Álgebra 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 500. 

CCPFC/ACC-

59805/09  

2009 

Formação De Coordenadores Do 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico 

Curso de 

Formação 
0,6 

Professores dos Grupos 110, 230 e 

500. 

CCPFC/ACC-

59807/09 

Tentou Ser 

Reacreditada Em 

2011 Mas Sem 

Sucesso 

2009 

Formação De Formadores Para O 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico, 3º Ciclo - 

Geometria 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 500. 

CCPFC/ACC-

59806/09  

2009 Oficina Media Smart 
Oficina de 

Formação 
1,4 

Professores dos 1º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

61378/09  

2009 

Acção De Formação De 

Matemática Para As Escolas 

Com Currículo Português No 

Estrangeiro - Módulo 1 

Curso de 

Formação 
1 Professores dos Grupos 230 e 500. 

CCPFC/ACC-

61371/09  

2009 

O Ensino Das Ciências, Do 

Português E Da Matemática No 

1º Ciclo Do Ensino Básico: Uma 

Ação De Formação Para 

Professores De Escolas 

Portuguesas No Estrangeiro - 

Módulo I 

Curso de 

Formação 
1 Professores do Grupo 110. 

CCPFC/ACC-

61362/09  

2009 

Acção De Formação Em 

Ciências Experimentais Para 

Escolar Portuguesas No 

Estrangeiro - Módulo 1 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 230, 510 e 

520. 

CCPFC/ACC-

61363/09  

2009 

O Ensino Do Português Nos 2º E 

3º Ciclos Do Ensino Básico: 

Uma Acção De Formação Para 

Professores De Escolas 

Portuguesas No Estrangeiro - 

Módulo 1 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 200, 210, 

220 e 300. 

CCPFC/ACC-

61364/09  

2009 Oficina Da Escrita 
Oficina de 

Formação 
1,2 

Professores dos Grupos 110, 200, 

210, 220 e 300.  
Não Acreditada 

2010 

Formação De Professores 

Experimentadores Do Programa 

De Matemática Do Ensino 

Básico - Módulo Ii 

Curso de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 110, 230 e 

500. 

CCPFC/ACC-

61992/10  

2010 
Desenvolvendo A Qualidade Em 

Parcerias 
Projeto 4,3 

Professores dos Grupos 110, 910, 

920 e 930. 

CCPFC/ACC-

64418/10  

2010 
Gestão Integrada Da Biblioteca 

Escolar Do Agrupamento 

Curso de 

Formação 
0,6 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

62029/10 
Cedida 

2010 

Oficina De Formação Para Os 

Novos Programas De Português 

Do Ensino Básico 

oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 200, 210, 

220, 300, 310 e 320. 

CCPFC/ACC-

62505/10 
Cedida 



2010 

Operacionalização Das OCEPE 

No Âmbito Das Expressões 

Plástica E Musical - Formação 

De Educadores 

Oficina de 

Formação 
1,2 Professores do Grupo 100. 

CCPFC/ACC-

63298/10 
Cedida 

2010 

Formação De Formadores Em 

Competências Profissionais E 

Pedagógicas TIC Nas 

Necessidades Educativas 

Especiais 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário e 

Professores de Educação Especial. 

CCPFC/ACC-

63293/10  

2010 

Formação De Formadores Em 

Competências Profissionais E 

Pedagógicas TIC Na Biblioteca 

Escolar, Literacias E Currículo 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário 

CCPFC/ACC-

63295/10  

2010 

Formação De Formadores Em 

Competências Profissionais E 

Pedagógicas TIC Na Educação 

Pré-Escolar E 1º Ciclo Do 

Ensino Básico 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário 

CCPFC/ACC-

63297/10  

2010 

Formação De Formadores Em 

Competências Profissionais E 

Pedagógicas TIC: Quadros 

Interactivos Multimédia 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário 

CCPFC/ACC-

62938/10  

2010 
Utilização Dos Novos 

Laboratórios Escolares 

Curso de 

Formação 
0,6 Professores dos Grupos 510 e 520 

CCPFC/ACC-

63845/10  

2010 

A Dimensão Do Género Da 

Análise De Recursos Educativos 

Digitais 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário e 

Professores de Ensino à Distância. 

CCPFC/ACC-

63296/10  

2010 

Práticas De Formação E 

Desenvolvimento Curricular Em 

Matemática 

Curso de 

Formação 
0,6 

Professores dos Grupos 110, 230 e 

500. 

CCPFC/ACC-

63513/10  

2010 

Formação Em Ensino 

Experimental Das Ciências: 

Práticas De Formação E 

Perspectivas Futuras 

Curso de 

Formação 
0,6 

Professores dos Grupos 100, 110, 

230, 510 e 520. 

CCPFC/ACC-

63526/10  

2010 
Biblioteca Escolar - Desafios No 

Contexto Da Escola Actual 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

63527/10 
Cedida 

2010 

A Educação Sexual Em Meio 

Escolar: Metodologias De 

Abordagem/Intervenção 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

63844/10 
Cedida 

2010 

Projectos Inovadores Para As 

Secções Europeias De Língua 

Francesa Em Portugal 

Curso de 

Formação 
0,6 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

63843/10  

2010 

Projecto De Formação Para O 

Novo Programa De Português 

Do Ensino Básico I 

Projeto 2 
Professores dos Grupos 200, 210, 

220, 300, 310 e 320. 

CCPFC/ACC-

64626/10 
Cedida 

2010 

Projecto De Formação Para O 

Novo Programa De Português 

Do Ensino Básico Ii - 

Aprofundamento 

Projeto 2 
Professores dos Grupos 200, 210, 

220, 300, 310 e 320. 

CCPFC/ACC-

64625/10 
Cedida 

2011 

Gestão E Coordenação De 

Projectos Internacionais Numa 

Perspectiva De Interculturalidade 

Oficina de 

Formação 
1,6 

Professores dos 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e do Ensino 

Secundário 

CCPFC/ACC-

66008/11  

2011 

Oficina De Formação Ensino 

Bilingue Precoce No 1º Ciclo Do 

Ensino Básico 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 110, 220 e 

330. 

CCPFC/ACC-

66367/11  

2011 
Avaliação Da Biblioteca Escolar: 

Estratégia De Melhoria 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário 

CCPFC/ACC-

66234/11 
Cedida 

2011 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico, 2º Ciclo - 

Geometria 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 230. 

CCPFC/ACC-

66366/11 
Cedida 

2011 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico, 2º Ciclo - 

Números, Operações E Álgebra 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 230. 

CCPFC/ACC-

66365/11 
Cedida 

2011 
Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico, 2º Ciclo - 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 230. 

CCPFC/ACC-

66364/11 
Cedida 



Organização E Tratamento De 

Dados 

2011 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico, 3º Ciclo - 

Geometria 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 500. 

CCPFC/ACC-

66363/11 
Cedida 

2011 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico, 3º Ciclo - 

Números, Operações E Álgebra 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 500. 

CCPFC/ACC-

66362/11 
Cedida 

2011 

Novo Programa De Matemática 

Do Ensino Básico, 3º Ciclo - 

Organização E Tratamento De 

Dados 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 500. 

CCPFC/ACC-

66361/11 
Cedida 

2011 

Redes Concelhias De 

Bibliotecas: Construção De 

Parcerias 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário 

CCPFC/ACC-

67801/11 
Cedida 

2011 
A Biblioteca Escolar 2.0 A 

Distância/Online 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores Bibliotecários e 

Professores do Pré-escolar, do 

Ensino Básico e do Ensino 

Secundário. 

 
Não Acreditada 

2011 
A Biblioteca Escolar 2.0 A 

Distância/Online 

Oficina de 

Formação 
1,2 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário 

CCPFC/ACC-

68108/11 
Cedida 

2011 

Projectos E Caminhos De 

Aprendizagem - Estratégias 

Inovadoras Para O Ensino E A 

Aprendizagem De Alemão 

Curso de 

Formação 
0,6 Professores do Grupo 340 

CCPFC/ACC-

68109/11  

2011 

Construir Recursos Multimédia 

Para As Secções Europeias De 

Língua Francesa Em Portugal 

Curso de 

Formação 
0,6 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário 

CCPFC/ACC-

68379/11  

2011 Género E Cidadania 
Oficina de 

Formação 
1,2 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário 

CCPFC/ACC-

66007/11  

2011 Etwinning 2.0 
Oficina de 

Formação 
2,4 

Educadores de Infância, Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário 

CCPFC/ACC-

68124/11  

2012 
Curso De Formação Em Braille 

E Orientação E Mobilidade 

Curso de 

Formação 
2 

Educadores de Infância, Professores 

de 1º, 2º e 3º ciclos dos Ensinos 

Básico e Secundário e Professores 

de Ensino Especial 

CCPFC/ACC-

69182/12  

2012 

O Processo De Avaliação E De 

Intervenção Em Intervenção 

Precoce Na Infância (IPI) 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário e Professores de 

Educação Especial. 

CCPFC/ACC-

69173/12  

2012 

Língua Gestual Portuguesa - 1ª 

Língua No Currículo De Alunos 

Surdos 

Curso de 

Formação 
4 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário e Professores de 

Educação Especial. 

CCPFC/ACC-

69215/12 
Cedida 

2012 

Português- Língua Segunda No 

Currículo De Alunos Surdos 

(Pl2) 

Curso de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 100, 110, 

200, 210, 220, 300, 910 e 920. 

CCPFC/ACC-

69209/12  

2012 
As Necessidades Educativas 

Especiais E As TIC 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário e Professores de 

Educação Especial. 

CCPFC/ACC-

69214/12  

2012 

Fitnessgram - Educação E 

Avaliação Da Aptidão Física Da 

Criança E Do Adolescente 

Curso de 

Formação 
1 Professores dos Grupos 260 e 620. 

CCPFC/ACC-

69419/12 
Cedida 

2012 
Curso De Formação Em Proteção 

À Infância E Juventude 

Curso de 

Formação 
1,6 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário e Professores de 

Educação Especial. 

CCPFC/ACC-

69739/12  

2012 

Despertar Para A Ciência - 

Atividades Dos 3 Aos 6 Anos - 

Formação De Educadores 

Oficina de 

Formação 
1,2 

Professores dos Grupos 100, 910, 

920 e 930. 

CCPFC/ACC-

69731/12  

2012 

Curso De Formação Ensino 

Bilingue Precoce No 1º Ciclo Do 

Ensino Básico 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 110, 220 e 

330. 

CCPFC/ACC-

69732/12  

2012 
Promoção De Estilos De Vida 

Saudáveis Em Contexto Escolar, 

Curso de 

Formação 
2 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

69733/12  



Familiar E Envolvente - Escola 

Activa 

2012 

Operacionalização Das OCEPE 

No Âmbito Da Matemática E Da 

Linguagem Oral E Abordagem À 

Escrita 

Oficina de 

Formação 
2 Professores do Grupo 100. 

CCPFC/ACC-

69814/12  

2012 

Oficina De Formação Ensino 

Bilingue Precoce No 1º Ciclo Do 

Ensino Básico (2º Ano) 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores dos Grupos 110, 220 e 

330. 

CCPFC/ACC-

71433/12  

2012 
Biblioteca Escolar, Currículo E 

Literacias 

Oficina de 

Formação 
2 

Professores de Educação Pré-

Escolar, Professores do Ensino 

Básico e Secundário e Professores 

Bibliotecários. 

CCPFC/ACC-

71855/12 
Cedida 

2012 

As Tecnologias Da Informação E 

Comunicação Em Ambientes De 

Educação De Infância 

Curso de 

Formação 
1,2 Professores do Grupo 100. 

CCPFC/ACC-

71883/12  

2012 

Percursos E Processos De 

Aprendizagem Em Línguas 

Estrangeiras - Estratégias 

Inovadoras Para O Ensino E Para 

A Aprendizagem De Alemão 

Curso de 

Formação 
0,6 Professores dos Grupos 330 e 340. 

CCPFC/ACC-

72119/12  

2012 

Interdisciplinaridade E Avaliação 

Nas Secções Europeias De 

Língua Francesa Em Portugal 

Curso de 

Formação 
0,6 Professores dos Grupos 210 e 320. 

CCPFC/ACC-

72707/12  

2013 
Metas Curriculares De Português 

- 3º Ciclo 

Curso de 

Formação 
0,6 

Professores dos Grupos 300, 310, 

320, 330, 340 e 350. 

CCPFC/ACC-

73820/13  

2013 
Metas Curriculares De Português 

- 1º Ciclo 

Curso de 

Formação 
0,6 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 

CCPFC/ACC-

73181/13  

2013 
Metas Curriculares De Português 

- 2º Ciclo 

Curso de 

Formação 
0,6 

Professores dos Grupos 200, 210 e 

220 do 2º Ciclo do Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

73819/13  

2013 Oficina Media SMART 
Oficina de 

Formação 
1,4 

Professores dos 1º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico. 

CCPFC/ACC-

73833/13  

2013 
Workshop, Nível Elementar De 

Basquetebol 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 110, 260 e 

620 

CCPFC/ACC-

73985/13  

2013 

Pressupostos Metodológicos Na 

Aprendizagem Do Jogo De 

Futsal - Atualização 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do 2º Ciclo do Ensino 

Básico do grupo de recrutamento 

260, Professores do 3º Ciclo do 

Ensino Secundário do grupo de 

recrutamento 620. 

CCPFC/ACC-

73986/13  

2013 Iniciação Ao Ténis De Mesa 
Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 110, 260 e 

620. 

CCPFC/ACC-

73979/13 
Cedida 

2013 
Atletismo No Desporto Escolar: 

Iniciação Ao Treino Desportivo 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 260 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do 620 

dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

74631/13  

2013 Kids' Athletics 
Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 110, 260 e 

620. 

CCPFC/AC-

74173/13  

2013 Teaching English In 1º CEB 
Curso de 

Formação 
1 

Professores do 1º Ciclo e dos 

grupos de recrutamento 220 e 330.  
Não Acreditada 

2013 Teaching English In 1º CEB 
Curso de 

Formação 
1 Professores dos Grupos 220 e 330. 

CCPFC/ACC-

74396/13  

2013 

A Gestão De Riscos Na 

Organização De Eventos 

Desportivos. A Realidade Do 

Desporto Escolar. 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 260 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do 620 

dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

74288/13  

2013 
Metas Curriculares De 

Matemática: 3º Ciclo 

Curso de 

Formação 
0,6 Professores do Grupo 500. 

CCPFC/ACC-

74350/13  

2013 
Metas Curriculares De 

Matemática: 1º Ciclo 

Curso de 

Formação 
0,6 Professores do Grupo 110. 

CCPFC/ACC-

74351/13  

2013 
Metas Curriculares De 

Matemática: 2º Ciclo 

Curso de 

Formação 
0,6 Professores do Grupo 230. 

CCPFC/ACC-

74352/13  

2013 
A Abordagem Do Atletismo Na 

Educação Física 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 260 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do 620 

dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

74782/13  



2013 

Curso De Formação Ensino 

Bilingue Precoce No 1º Ciclo Do 

Ensino Básico (3º Ano) 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 110, 220 e 

330. 

CCPFC/ACC-

74783/13  

2013 

A Educação Financeira Nas 

Escolas - Referencial De 

Educação Financeira Para A 

Educação Pré-Escolar, O Ensino 

Básico, O Ensino Secundário E 

A Educação De Adultos 

Oficina de 

Formação 
2 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

75321/13  

2013 
Literacias Digitais E Segurança 

Na Internet 

Curso de 

Formação 
0,6 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

75503/13  

2013 
MOOC (Massive Open Online 

Course) E Twinning 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

75499/13  

2013 
A Informação Estatística Oficial 

Em Contexto De Aprendizagem 

Curso de 

Formação 
0,6 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

CCPFC/ACC-

75568/13  

2013 

Aprender Melhor Em Grupos 

Numerosos E Heterogéneros: A 

Diferenciação Pedagógica Numa 

Aula De Alemão Orientada Para 

O Aluno 

Curso de 

Formação 
0,6 

Professores dos Grupos 340 e 330 

dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

75562/13  

2013 

Saúde E Aptidão Física: 

Capacidades Físicas: Motoras E 

Funcionais - Fitescola 

Oficina de 

Formação 
1,2 

Professores do Grupo 260 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 

620 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

75561/13  

2013 
Biblioteca Escolas: Partilhar 

Saberes, Melhorar A Qualidade 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

75845/13  

2013 

Secções Europeias De Língua 

Francesa Em Portugal - 

Abordagens Para A Qualidade 

No Processo De Aprendizagem 

Curso de 

Formação 
0,6 

Professores dos Ensinos Básico (3º 

Ciclo) e Secundário 

CCPFC/ACC-

76175/13  

2014 

Curso De Formação Ensino 

Bilingue Precoce No 1.º Ciclo 

De Ensino Básico (1.º E 2.º 

Anos) 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos grupos de 

recrutamento 110, 220 e 330 

CCPFC/ACC-

76504/14  

2014 Oficina De Teatro 
Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância e 

Professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

CCPFC/ACC-

76517/1  

2014 

Metas Curriculares De 

Matemática – Ensino Básico: 1º, 

2º E 3.º Ciclos 

Curso de 

Formação 
1 

Professores dos Grupos 110, 230, 

500 

CCPFC/ACC-

76568/14  

2014 Boccia Para Todos Na Escola 
Curso de 

Formação 
0,6 

Professores do Grupo 260 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 

620 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

76760/14  

2014 
Desporto Escolar Adaptado 2013 

- 2017 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 260 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 

620 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

76759/14  

2014 

Aprender Com A Biblioteca 

Escolar: Integração E 

Desenvolvimento Das Literacias 

Da Leitura, Dos Média E Da 

Informação Nas Aprendizagens 

Curso de 

Formação 
1 

Educadores de Infância e 

Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

76995/14  

2014 
O Golfe Na Escola: Um Novo 

Desafio - Nível 1 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 260 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 

620 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

77391/14  

2014 
O Golfe Na Escola: Um Novo 

Desafio - Nível 2 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 260 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 

620 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

77392/14  

2014 Encontro Regional Etwinning Curso de 0,6 Educadores de Infância e CCPFC/ACC-
 



Formação Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário 

77390/14 

2014 Râguebi: Nível Introdutório 
Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 260 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 

620 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

77516/14  

2014 
Ensino Do Corfebol Na Escola: 

Como Abordar A Modalidade 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 260 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 

620 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

77519/14  

2014 Canoagem Na Escola 
Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 260 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 

620 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

77510/14  

2014 

O Ensino Da Patinagem E Das 

Suas Disciplinas No Contexto 

Escolar 

Curso de 

Formação 
1 

Professores do Grupo 260 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 

620 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

77536/14  

2014 
Como Ensinar A História Da 

Shoah? 

Curso de 

Formação 
0,6 

Professores dos Grupos 200 e 220 

do 2º Ciclo do Ensino Básico e dos 

Grupos 400, 300, 320, 330, 340 e 

350 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 

Secundário 

CCPFC/ACC-

77501/14  

2014 

Programa E Metas Curriculares 

De Português Do Ensino 

Secundário 

Curso de 

Formação 
1 

Professores habilitados a lecionar 

Português no ensino secundário 

CCPFC/ACC-

77825/14  

 



 

Anexo 21. Modelo An2_A e An2_B 

 

 

 

1. DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
 
 

 

 

 

 
 

3. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA ACÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE 
ACTIVIDADES DA ENTIDADE PROPONENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. DESTINATÁRIOS DA ACÇÃO 
 
 
 

CONSELHO CIENTÍFICO PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 
APRESENTAÇÃO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

NAS MODALIDADES DE CURSO, MÓDULO E SEMINÁRIO 

An2-A 

Formulário de preenchimento obrigatório, a anexar à ficha modelo ACC2 

 
   Nº 

________ 



 
 
 
 
 

 
Os dados recolhidos são processados automaticamente, destinando-se à gestão automática de certificados e envio de correspondência. O preenchimento dos campos é obrigatório pelo que a 
falta ou inexactidão das respostas implica o arquivamento do processo. Os interessados poderão aceder à informação que lhes diga respeito, presencialmente ou por solicitação escrita ao 
CCPFC, nos termos dos artigos 27º e 28º da Lei nº 10/91 de 19 de Fevereiro. Entidade responsável pela gestão da informação: CCPFC – Rua Nossa Senhora do Leite, nº 7 – 3º - 4701-902 
Braga. 

 
 

4. OBJECTIVOS A ATINGIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. CONTEÚDOS DA ACÇÃO (Descriminando, na medida do possível, o número de horas de formação relativo 

a cada componente) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO (Discriminar, na medida do possível, a tipologia 

das aulas a ministrar: teóricas, teórico/práticas, práticas, de seminário) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7. CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA DA ACÇÃO 
 

 
 
 

 
 

 
 

8. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. MODELO DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

10. BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

        Data ___ / ___ / ___                                                  Assinatura _________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Os dados recolhidos são processados automaticamente, destinando-se à gestão automática de certificados e envio de correspondência. O preenchimento 
dos campos é obrigatório pelo que a falta ou inexactidão das respostas implica o arquivamento do processo. Os interessados poderão aceder à 
informação que lhes diga respeito, presencialmente ou por solicitação escrita ao CCPFC, nos termos dos artigos 27º e 28º da Lei nº 10/91 de 19 de 
Fevereiro. Entidade responsável pela gestão da informação: CCPFC - Rua Nossa Senhora do Leite, nº 7-3º - 4701 - 902 Braga. 

 

     
    1. DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
 

 

 
CONSELHO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 
APRESENTAÇÃO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

NAS MODALIDADES DE ESTÁGIO, PROJECTO, OFICINA DE FORMAÇÃO 
E CÍRCULO DE ESTUDOS 

Formulário de preenchimento obrigatório, a anexar à ficha modelo ACC2 

 
 

     

    N.º  ________ 

 An 
  2-B 

 

2. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA ACÇÃO : PROBLEMA/NECESSIDADE DE FORMAÇÃO 

    IDENTIFICADO 
        

 

 

 

 

 

 

     
    3. DESTINATÁRIOS DA ACÇÃO 

 

 

 

     

 

     

    

 3.1. Equipa que propõe (caso dos Projectos e Círculos de Estudos) (Art. 12º-3 RJFCP) (Art.33º c) RJFCP) 

3.1.1 Número de proponentes: __________ 

3.1.2 Escola(s) a que pertence(m): _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.1.3 Ciclos/Grupos de docência a que pertencem os proponentes: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.2. Destinatários da modalidade:  (caso de Estágio ou Oficina de Formação) 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EFEITOS A PRODUZIR: MUDANÇA DE PRÁTICAS, PROCEDIMENTOS OU MATERIAIS 

      DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  5. CONTEÚDOS DA ACÇÃO (Práticas Pedagógicas e Didácticas em exclusivo, quando a acção de formção 

 decorre na modalidae de Estágio ou Oficina de Formação) 
        

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    6. METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO                                                                   
                                          

 

6.1. Passos Metodológicos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

6.2. Calendarização 

 

6.2.1. Período de realização da acção  durante o mesmo ano escolar: 

 
Entre os meses de ______________ e _______________ 

6.2.2. Número de sessões previstas por mês:     
 

6.2.3. Número total de horas previstas por cada tipo de sessões: 

 

Sessões presenciais conjuntas         

Sessões de trabalho autónomo         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 Data  ____ / ____ / ____                        Assinatura  ______________________________________ 

    
  7. APROVAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA: 
         (Caso da Modalidade do Projecto) (Art. 7º, RJFCP) 

 

 
      Data: ___/___/___     Cargo: _______________________________________________________________ 

 

      Assinatura: _____________________________________________________________________________________ 

 

 

     

   9. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 

 

 

 

 

 

 

     

   10. FORMA DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 

 

 
 

 

    

    11. BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

8. CONSULTOR CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO OU ESPECIALISTA NA MATÉRIA (Art.25º-A,2 c) RJFCP) 

 

 

        Nome: ______________________________________________________________________________________ 
 
       
       (Modalidade de Projecto e Ciclo de Estudos)  delegação de competências do Conselho Científico-Pedagógico da 
        Formação Contínua (Art. 37º f) RJFCP) 
 
         

        SIM                     NÃO                          Nº de acreditação do consultor               

 
 

 



 

 

 

Anexo 22. Modelo ACC3 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE FORMADORA 

Designação  

Endereço                                                                                               Localidade  

Telefone (        )                                              Fax (        )  

Responsável da Formação a contactar  

Registo de Acreditação n.º                                                        Data          /         /           

 

 

RESERVADO AOS SERVIÇOS 

Data de recepção                                                           N.º de processo                                              

Região                                                                            Registo de acreditação  

 

1. DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
 
 
 
 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ACÇÃO 
 
    2.1.   Área de formação             A           B           C           D  

 

   2.2.   Classificação 

                 Formação Contínua 

                 Formação Especializada   

                 Formação de Formadores 

 

    2.3.   Modalidade de formação contínua                   

                 Curso de Formação                                                      Oficina de Formação 

                 Módulo de Formação                                                    Estágio 

                 Disciplina Singular do Ensino Superior                         Projecto 

                 Seminário                                                                      Círculo de Estudos 

    2.4.   Duração 

                  N.º total de horas                                        _____   [Curso, Módulo, DSES, Seminário, Círculo de Estudos] 

CONSELHO CIENTÍFICO PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 
ACREDITAÇÃO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO ACC3 

 

Formulário de requerimento 

 

   Nº ________ 

  



                  N.º total de horas presenciais conjuntas     _____   [Oficina de Formação, Estágio, Projecto] 

                  N.º de créditos                                            _____ 
 

 
Os dados recolhidos são processados automaticamente, destinando-se à gestão automática de certificados e envio de correspondência. O preenchimento dos campos é obrigatório pelo que a falta 
ou inexactidão das respostas implica o arquivamento do processo. Os interessados poderão aceder à informação que lhes diga respeito, presencialmente ou por solicitação escrita ao CCPFC, nos 
termos dos artigos 27º e 28º da Lei nº 10/91 de 19 de Fevereiro. Entidade responsável pela gestão da informação: CCPFC - Rua Nossa Senhora do Leite, nº 7-3º - 4701 - 902 Braga. 
 

3. DESTINATÁRIOS 
 
    3.1.   Âmbito de Docência 
 
             Educação Pré-Escolar 
 
             Educação Escolar 
                  Ensino Básico                   1.º Ciclo                 2.º Ciclo                   3.º Ciclo 
                  Ensino Secundário 

 
              
            Modalidades Especiais da Educação Escolar 
 
                  Educação Especial 
 
                  Formação Profissional 
 
                  Ensino Recorrente de Adultos 
 
                  Ensino Português no Estrangeiro 
 
                  Ensino à Distância 
 
 
    3.2.  Grupos de Docência  
 
            Do 2.º Ciclo do Ensino Básico                                                         Código (s):  
                   
            Do 3.º Ciclo do Ensino Básico                                                         Código (s): 
                    
            Do Ensino Secundário                                                                     Código (s):  
 
    3.3.  N.º de realizações previsto para a acção (simultâneas ou não)   
 
    3.4.  N.º de formandos por cada realização da acção 

                                                                                      Máximo 

                                                                                      Mínimo 

     

    3.5.  Destinatários para efeitos de aplicação do despacho 16794, de 3 de Agosto (50% de créditos na 
área de formação adequada), com justificação sumária. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

   4. LISTA NOMINAL DOS FORMANDOS 

     

       4.1. Formadores com certificado de registo atribuído pelo CCPFC 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

QUALIFICAÇÕES 
(ART. 31.º DO RJFCP) 

 

COMPONENTES 
DO PROGRAMA 
QUE ASSEGURA 

 
N.º DE 
HORAS 

LIGAÇÃO À ENTIDADE 
 

 n.º 1 n.º 2 n.º 3   Vínculo 
contratual 

Acumulação
/ 

colaboração 

Escola 
associada* 

 
Nome 
 
B.I.                            N.º de registo                      /  
 

        

 
Nome 
 
B.I.                            N.º de registo                      /  
 

        

 
Nome 
 
B.I.                            N.º de registo                      /  
 

        

 
Nome 
 
B.I.                            N.º de registo                      /  
 

        

 
Nome 
 
B.I.                            N.º de registo                      /  
 

        

 
     * Formador com vínculo ou a prestar serviço em Escola associada do Centro de Formação da Associação de Escolas 
 

       4.2. Formadores que requerem registo ou aditamento ao registo 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

QUALIFICAÇÕES 
(ART. 31.º DO RJFCP) 

 

COMPONENTES 
DO PROGRAMA 
QUE ASSEGURA 

 
N.º DE 
HORAS 

LIGAÇÃO À ENTIDADE 
 

    

 n.º 1 n.º 2   Vínculo 
contratual 

Acumulação
/ 

colaboração 

Escola 
associada* 

 
Nome 
 
B.I.                            N.º de registo                      /  
 

       

 
Nome 
 
B.I.                            N.º de registo                      /  
 

       

 
Nome 
 
B.I.                            N.º de registo                      /  
 

       

 
Nome 
 
B.I.                            N.º de registo                      /  
 

       

 
 

 
    5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ACÇÕES 
 

 

ENDEREÇO DAS INSTALAÇÕES 

CÓDIGO  

POSTAL 

 

LOCALIDADE 

   

   

 



6. REALIZAÇÃO POR OUTRAS ENTIDADES 
 
     Está previsto que esta acção, com os mesmos conteúdos e formadores e idêntico universo de       
     destinatários, seja proposta para acreditação e realização por outra(s) entidade(s) formadora(s)? 

 
                                                              Sim                            Não 
     
     Em caso afirmativo, identifique a(s) entidade(s) 

 
 

 

7. LISTA DOS DOCUMENTOS EM ANEXO (entrega obrigatória) 
                                                                                                                                                          N.º de formulários 

    7.1. Apresentação da acção (em impresso próprio, modelo An2) 
 
    7.2. Fichas de identificação do perfil académico dos formadores que 
           qualificam pelos n.os 1 ou 2 do art. 31.º do RJFCP (modelo PF2 e 
           respectivos anexos), apenas para os formadores indicados em 4.2 
 
    7.3. Autorização da entidade onde presta serviço, no caso de formador 
           em acumulação (dispensável) 
 
    7.4. Descrição de equipamentos e outros meios a utilizar (quando relevante)  
 

    7.5. Outros (especificar):  

 
 

8. REALIZAÇÃO ANTERIOR 
 
    8.1. A acção foi acreditada em versão e contexto anteriores?              Sim                Não 
 
    8.2. Se a resposta é afirmativa: 
 
           a) Indique o registo de acreditação atribuído 
 
           b) Anexe documento de que constem os resultados da avaliação produzida sobre a acção e da          
               avaliação dos formandos 

 
 

9. TERMO DE RESPONSABILIDADE   

 
        O Director / Representante legal da entidade formadora requerente declara assumir inteira                  
    responsabilidade pela veracidade das informações contidas no presente formulário, inclusive nos    
    seus anexos.   
    

 NOME 

 

FUNÇÃO 

 

DATA  ____ / ____ / ____                                               ASSINATURA _______________________________________ 

 



 

Anexo 23. Orientações Recomendações PEBP 2013/2014 

 



 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



  

 

Projeto EBP no 1.º CEB / Bilingual Schools Project - Plano de Desenvolvimento – Ano Letivo 2013-2014 

Identificação: DGEstE- DSR … / Agrupamento de Escolas … / EB1/EBI … 

TÓPICOS INFORMAÇÃO 

20
11

-2
01

3 

Balanço dos 1.º e 2.º 
anos de implementação 
do projeto 

Cumprimento das O/R da DGE 
 

 

Benefícios  
 
Constrangimentos 
 

20
13

-2
01

4 

Objetivos do Projeto 
Para o AE (gerais)  
Para a(s) Escola(s) envolvidas 
(específicos) 

Operacionalização do 
Projeto* 

Cumprimento das O/R da DGE  
Estratégias  
Prioridades 
Necessidades 

Monitorização e 
avaliação do Projeto 

Confirmação da colaboração do AE nestas 
visitas  

 

Confirmação da inclusão dos objetivos do Projeto no PEA e da sua 
operacionalização no plano de atividades das turmas 

 

Confirmação da participação de todas as turmas de 1.º, 2.º e de 3.º 
anos de escolaridade do 1.º CEB da(s) escola(s) envolvida(s) 

 

ALUNOS DE 1.º CEB 
ENVOLVIDOS NO 
PROJETO 
 

N.º de turmas de 1.º, 2.º e 3.º anos de 
escolaridade  

 

N.º alunos de 1.º, 2.º e 3.º anos de 
escolaridade, por turma 

 

PROFESSORES 
da EPP 
(Cumprimento 
dos pontos 12- 
16 e 18 das 
O/R) 

1.º CEB 
(PTT) 

N.º e identificação dos professores do GD 
110 de 1.º, 2.º e 3.º anos de escolaridade 

 

2.º/3.º 
CEB 
e/ou 
AEC 
(PI) 

N.º e identificação dos professores dos GD 
220/330 e/ou AEC que centralizam as 
seguintes funções: 
- assessoria em língua inglesa ao PTT 
(planificação e lecionação do currículo 
em Inglês) 
- lecionação de Inglês Língua (OC e/ou 
AEC) incluindo o desenvolvimento da 
literacia em Inglês através do método 
Jolly Phonics (1.º e 2.º anos) 

 



  

 

 AC 

Caso AE disponha de um AC: 
- identificação 
- confirmação de que integra a equipa 
- confirmação de que o seu trabalho está 
exclusivamente direcionado para o 
projeto 
- descrição da forma de apoio ao 
desenvolvimento do Projeto 

 

Confirmação de cumprimento dos despachos dos 
SEAE e SEEBS quanto à mobilidade de professores e 
utilização do crédito horário de 45 min por semana 

 

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 
(Cumprimento 
do ponto17 
das O/R) 

Confirmação da participação dos professores da EPP 
nas atividades de formação nacional e internacional 
promovidas e/ou recomendadas pela DGE e pelo BC 
(incluir os professores de Inglês da OC/AEC) 

 

CURRÍCULO e 
AEC 
(Cumprimento 
dos pontos 6-
11 das O/R) 

Indicação do tempo letivo semanal, no 1.º, 2.º e 3.º 
anos de escolaridade, de Estudo do Meio e 
Expressões, em Inglês  

 

Indicação do tempo letivo semanal para o Inglês 
Língua (na OC ou nas AEC) 

 

Indicação do tempo letivo semanal das AEC para TIC 
e atividades artísticas, em Inglês 

 

Confirmação da inscrição de todos os alunos 
envolvidos no Projeto nas AEC, caso esta seja 
utilizada no âmbito do Projeto 

 

Previsão de eventuais alterações na implementação do Projeto 
durante o presente ano letivo e o próximo 

 

 

Observações 

Indicação de datas de: 
 Início do ano letivo –  
 Início formal do Projeto de EBP no 1.º CEB –  
 Início das AEC – 

 
Documentação a anexar:  

 Horário das turmas envolvidas, indicando o tempo atribuído ao Projeto (currículo e AEC em Inglês e Inglês Língua - na OC e/ou nas AEC), 
consoante o ano de escolaridade, a opção de distribuição de horas semanais tomada pela escola, e os 45 min semanais de assessoria por parte 
da docente de Inglês, horário dos PTT, dos professores de Inglês e da AC 

 Calendarização de reuniões de EPP e de reuniões de pais  
 Lista de docentes da EPP (composição, identificação e contactos de email/telefone) 

 
 



  

 

*As estratégias/prioridades/necessidades a desenvolver relativamente à implementação do Projeto EBP devem ter em consideração as 
O/R da DGE (em anexo) e referir os seguintes itens: 

 Cumprimento das Orientações/Recomendações da DGE relativamente aos seguintes pressupostos: plano de desenvolvimento; equipa 
pedagógica de Projeto; Assistente Comenius; currículo e AEC; distribuição de serviço (componentes letiva e não letiva); formação de docentes. 

 Planificação, na aula de Inglês Língua, da introdução da aprendizagem da leitura e da escrita em inglês, do desenvolvimento da literacia 
(competência comunicativa) em inglês, incluindo a utilização do método Jolly Phonics; 

 Constituição da Equipa Pedagógica de Projeto, organização e distribuição de serviço docente, em conformidade com as 
Orientações/Recomendações da DGE sobre a Equipa Pedagógica e a Distribuição de Serviço, e tendo em vista a otimização dos recursos 
humanos e a centralização do serviço de e em Inglês em 1/2 docentes no máximo, consoante o n.º de turmas envolvidas; 

 Estratégias para implementar uma identidade bilingue e um ambiente bilingue na(s) escola(s)-piloto (exemplos: sinalização bilingue, 
divulgação do Projeto no website/blog/facebook do AE/escola e na comunicação social, ações de divulgação na comunidade educativa);  

 Estratégias para informar e envolver os encarregados de educação dos alunos envolvidos no Projeto (exemplos: aula aberta, festa temática, 
seminário); 

 Estratégias para a articulação do trabalho entre os professores da equipa pedagógica de Projeto, no âmbito da planificação e produção de 
materiais didáticos, da partilha de saberes adquiridos em formação e de experiências, da assessoria pedagógica em contexto de aprendizagem 
e da observação de aulas; 

 Estratégias para o desenvolvimento profissional dos professores, ao nível nacional e internacional, no âmbito do EBP (língua e metodologia); 
 Estratégias para avaliar o progresso dos alunos em ambiente bilingue, com particular incidência na autoavaliação e na avaliação das 

aprendizagens realizadas pelos alunos, ao nível da língua e dos conteúdos do currículo, ao longo do ano letivo; 
 Estratégias para monitorizar o desenvolvimento do projeto no AE/escola(s); 
 Estratégias para estabelecer parcerias com escolas de outros países;  
 Eventuais inovações pedagógicas que a escola pretenda implementar, e que o EBP pode ajudar a concretizar. 

 
Legenda das siglas:  
AC - Assistente Comenius; AE – Agrupamento de Escolas; AEC – Atividades de Enriquecimento; BC – British Council; DGE - Direção-Geral da Educação; DGEstE – Direção-
Geral dos Estabelecimentos Escolares; EPP – Equipa Pedagógica do Projeto; GD – Grupo de Docência; OC – Oferta Complementar; O/R – Orientações/Recomendações; PEA - 
Projeto Educativo do Agrupamento; PI – Professor de Inglês; PTT – Professor Titular de Turma; SEAE – Secretaria de Estado da Administração Escolar; SEEBS – Secretaria de 
Estado do Ensino Básico e Secundário; TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação. 
 



  

 

The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland). 

 
Name 

Learning Objectives (related to curriculum content) 
 
 

 
Success Criteria 
 

 
 

 
Key language (what the children need to recognise/produce) 

Timetable fit 
 
 
 
 
 
Materials 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland). 

Stage and time Aim Procedure Interaction 
 
 

Assessment 
tool 
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Anexo 26. Grelha de observação das aulas 

N.º de visita de monitorização    
Período letivo  
AE 
Aula  
Ano de escolaridade/turma 3.º ano   

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

  
 

A planificação de aula contempla os itens necessários do 
modelo disponibilizado pela equipa de monitorização 

  
 

O grau de desenvolvimento do currículo de EM/E 
lecionado em inglês está a par do desenvolvimento do 
currículo em português 

  
 

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a utilizar no 
tempo previsto 

  
 

O professor consegue rapidamente focar a atenção dos 
alunos no tópico a abordar 

  
 

O professor define os objetivos de aprendizagem / 
comportamento  

  
 

O professor elícita o conhecimento prévio dos alunos    

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e responde aos 
alunos pelo nome; encoraja os alunos a perguntar e a 
responder; dá tempo de resposta; dinâmica corporal do 
professor na sala de aula e sua influência no 
comportamento dos alunos; utilização de attention 
getters, cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e como é 
estimulado o relacionamento entre pares) 

  

 

Criação de um ambiente positivo de aprendizagem e de 
um ambiente bilingue (por ex. exibição de trabalhos dos 
alunos na sala de aula/corredor; sinalização em inglês na 
sala de aula/escola; disposição da sala de aula;  
padrões de interação diversificados; rotinas (canções de 
boas-vindas/despedidas/transições; uso de alunos 
monitores; reforço positivo)). 

  

 

Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem 
/comportamento 

  
 

Rotinas de arrumação e de despedida    

Tempo despendido na finalização (timing)    

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente    

Sequência da aula    

Explicação dos conceitos de forma clara    

Articulação da nova informação com o conhecimento 
prévio dos alunos 

  
 

Key language usada: 
Language of learning 

   



Language for learning 
Language through learning 

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem (individual, 
par, grupo, plenário) 

  
 

Fornecimento de instruções claras, concisas e objetivas    

Diversificação de técnicas que tenham em conta os 
estilos e preferências de aprendizagem dos alunos (por 
ex. visuais, auditivos, quinestésicos) 

  
 

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. expositiva; 
trabalho de grupo; apresentação por parte dos alunos; 
discussão professor/aluno e aluno/aluno); fichas de 
trabalho individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

  

 

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de avaliação para 
a aprendizagem (AfL tools – thumbs; traffic lights; 
waiting time; activating prior knowledge) 

  
 

Adequação dos objetivos de aprendizagem de língua e 
conteúdos aos respetivos critérios de sucesso 

  
 

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) 

  
 

Fornecimento de feedback construtivo    

Promoção do pensamento crítico por ex. se o tipo de 
questões usadas advêm de consideração dos diferentes 
estágios da taxonomia de Bloom 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 27. Grelhas observação AE1 

 1.º Período 
 

N.º de visita de monitorização 1     
Período letivo 1.º 
AE1 
Aula EM (Block 1 – 1.2 Your Body)      
Ano de escolaridade/turma 3.º ano   

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

X 
 

 
A PTT (professora titular de turma) entregou-nos a planificação da aula, tal 
como a atividade que os alunos iriam realizar, no início da aula 

A planificação de aula contempla os itens necessários do 
modelo disponibilizado pela equipa de monitorização 

X 
 

 
Sim 

O grau de desenvolvimento do currículo de EM/E lecionado 
em inglês está a par do desenvolvimento do currículo em 
português 

X  
Sim. A aula foi sobre o sistema circulatório.  

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a utilizar no 
tempo previsto 

X  
A PTT tinha todos os materiais prontos a utilizar, o que foi visível ao longo 
da aula.  

O professor consegue rapidamente focar a atenção dos 
alunos no tópico a abordar 

X  

Antes do início da aula, os alunos formaram fila no corredor e entraram 
alinhados e a cantar na sala de aula. Quando se iniciou a aula, os alunos 
cantaram a canção de boas-vindas (Good afternoon chant) e abordaram a 
aula anterior. Tudo isso fez com se focasse rapidamente a atenção dos 
alunos.  

O professor define os objetivos de aprendizagem / 
comportamento  

X  

A PTT apresenta aos alunos os objetivos de aprendizagem (learning goals – 
today we are going to revise the circulatory system; sing a chant; art work) 
e os objetivos de comportamento (behavioural goals – listen to the teacher; 
follow instructions; use your scissors carefully; work in silence).  

O professor elícita o conhecimento prévio dos alunos 
X  

A PTT relembra aos alunos o que foi dado na aula passada, tal como da AEC 
desta manhã.  

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e responde aos 
alunos pelo nome; encoraja os alunos a perguntar e a 
responder; dá tempo de resposta; dinâmica corporal do 
professor na sala de aula e sua influência no 
comportamento dos alunos; utilização de attention 
getters, cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e como é 

X  

- Os alunos, ao longo da aula, vão levantando os braços para poderem falar 
e a professora vai dando a palavra, chamando-os pelos nomes. A 
coordenadora do projeto vai dando uma ajuda para uma melhor gestão da 
sala de aula.  
- Ambas as professoras têm o cuidado de perguntar aos alunos se já 
terminaram a tarefa e esperam que todos o façam. 
- As professoras vão circulando à volta da sala de modo a apoiarem os 



estimulado o relacionamento entre pares) alunos na realização do trabalho que têm de fazer; 
- A PTT vai relembrando aos alunos as regras de comportamento na sala de 
aula (Ex. cuidado ao utilizar a tesoura).  

Criação de um ambiente positivo de aprendizagem e de 
um ambiente bilingue (por ex. exibição de trabalhos dos 
alunos na sala de aula/corredor; sinalização em inglês na 
sala de aula/escola; disposição da sala de aula;  
padrões de interação diversificados; rotinas (canções de 
boas-vindas/despedidas/transições; uso de alunos 
monitores; reforço positivo)). 

X  

- A sala tem diversos trabalhos, dos alunos, expostos; 
- Na porta da sala podemos verificar que a turma se encontra identificada 
como “3.º ano – turma Bilingue”; 
- Sala disposta na forma tradicional;  
- Existência de alunos monitores; 
- Ambas as professoras têm um crachat que diz “Talk to me in English”; 
- Reforço positivo. 

Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem /comportamento 
X  

Através do polegar, os alunos informam a professora sobre o grau de 
dificuldade da aula.  

Rotinas de arrumação e de despedida X  Canção de despedida e apoio dos alunos monitores para arrumarem a sala.  

Tempo despendido na finalização (timing) 
X  

A PTT não teve tempo para terminar a planificação proposta e no final da 
aula fez tudo de forma apressada.  

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  Ambas as docentes possuem um bom nível de inglês. 

Sequência da aula X  

Os alunos entram em fila na sala de aula, sentam-se no chão e cantam a 
canção de boas-vindas. A PTT explica os objetivos de aprendizagem e de 
comportamento para a aula de hoje. Começam por rever o sistema 
respiratório e a PTT vai colocando questões aos alunos, que se expressam 
muito bem em inglês. Aproveita esse sistema para perguntar aos alunos que 
sistema está colado no quadro, pelo que todos respondem que é o 
circulatório e ajudam a PTT a legendá-lo e vão dizendo frases. Depois da 
figura completa, a turma canta uma canção sobre este sistema com gestos 
integrados. Os alunos voltam para os lugares e a PTT explica que vão fazer 
um livro sobre este sistema utilizando tesouras, um coração desenhado num 
papel, cola, lã (azul para as veias e vermelho para as artérias), um 
agrafador e folhas com atividades. Os monitores começam a distribuir o 
material pelos colegas e a PTT vai explicando como se faz a atividade 
através de um coração gigante já pré realizado. Começam por cortam o 
papel com o coração desenhado e colam a lã no sítio correspondente, de 
modo a compreenderem por onde passam as artérias e as veias. Reparam 
que não há muito tempo para acabar a atividade e começam a fazer a ficha 
de trabalho com os alunos, que vão respondendo às questões. A aula é 
avaliada como muito boa e fácil, através do polegar e os monitores 
começam a recolher o material. No final da aula uma aluna levanta-se e faz 
o resumo da aula (todo em inglês) e cantasse a canção de despedida e 
acaba a aula.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim 

Articulação da nova informação com o conhecimento 
prévio dos alunos 

X  
Através das canções e das aprendizagens que já tinham sido adquiridas na 
AEC. 

Key language usada: 
Language of learning 

X  Sim. Boa utilização de todos os tipos de linguagem. 



Language for learning 
Language through learning 

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem (individual, 
par, grupo, plenário) 

X  
A forma mais utilizada foi a de plenário, apesar de os alunos falarem uns 
com os outros no decorrer da aula.  

Fornecimento de instruções claras, concisas e objetivas X  Sim 

Diversificação de técnicas que tenham em conta os estilos 
e preferências de aprendizagem dos alunos (por ex. 
visuais, auditivos, quinestésicos) 

X  

Todos os alunos puderam ter acesso à aprendizagem de diversas formas. A 
nível visual do placard; a nível auditivo através das canções e das 
explicações; a nível quinestésicos através da realização da atividade do 
coração.  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. expositiva; 
trabalho de grupo; apresentação por parte dos alunos; 
discussão professor/aluno e aluno/aluno); fichas de 
trabalho individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  

- Expositiva no início da aula, mas sempre com utilização de diversos 
recursos 
- Apresentação, no final da aula, de uma aluna que falou sobre o que 
tinham aprendido 
- Discussão entre todos os intervenientes 
- Atividade em grande grupo 

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de avaliação para 
a aprendizagem (AfL tools – thumbs; traffic lights; waiting 
time; activating prior knowledge) 

X  

- Conhecimento prévio dos alunos solicitado pela PTT e avaliação da 
performance dos alunos em cada uma das atividades através da técnica 
“thumbs up/straight/down” para demonstrar o grau de 
conhecimento/dificuldade na realização da atividade. 

Adequação dos objetivos de aprendizagem de língua e 
conteúdos aos respetivos critérios de sucesso 

X  

Os critérios de sucesso para esta aula eram: identificar as partes do sistema 
circulatório e do coração; perceber o propósito deste sistema; perceber 
como este sistema funciona; construir pequenas frases; colocar questões; 
responder a questões; seguir instruções; conseguir ouvir, ler e perceber 
frases sobre o sistema circulatório; falar sobre este sistema.  

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) X  

- Planificação; 
- Objetivos;  
- Observação; 
. Atividade art work (seguir instruções e representar o processo do sistema 
circulatório). 

Fornecimento de feedback construtivo X  - Reforço positivo.   

Promoção do pensamento crítico por ex. se o tipo de 
questões usadas advêm de consideração dos diferentes 
estágios da taxonomia de Bloom 

X  
- Questões colocadas aos alunos que estimulam o pensamento crítico; 
fornecimento de tempo de resposta aos alunos; através da oralidade da 
aluna, no final da aula, em que resumiu todo o sistema circulatório. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.º Período 
 

N.º de visita de monitorização 2        
Período letivo 2.º 
AE1 
Aula EM (Block 3 – 3.1 Living things in your local environment) 
Ano de escolaridade: 3.º ano 

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

X  
Sim.  

A planificação de aula contempla os itens necessários do 
modelo disponibilizado pela equipa de monitorização 

X  
Sim. 

O grau de desenvolvimento do currículo de EM/E lecionado 
em inglês está a par do desenvolvimento do currículo em 
português 

X  
Esta aula foi sobre os animais  

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a utilizar no 
tempo previsto 

X  
As docentes (a PPT – professora titular de turma e a coordenadora do 
projeto) têm os materiais prontos a utilizar e vão-nos utilizando no decorrer 
da aula.     

O professor consegue rapidamente focar a atenção dos 
alunos no tópico a abordar 

X  
Observável através da canção de boas-vindas e da definição dos objetivos 
de aprendizagem e comportamento.   

O professor define os objetivos de aprendizagem / 
comportamento  

X  Sim. 

O professor elícita o conhecimento prévio dos alunos X  
Através da visualização de imagens de diferentes animais e da sua 
descrição.  

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e responde aos 
alunos pelo nome; encoraja os alunos a perguntar e a 
responder; dá tempo de resposta; dinâmica corporal do 
professor na sala de aula e sua influência no 
comportamento dos alunos; utilização de attention 
getters, cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e como é 
estimulado o relacionamento entre pares) 

X  

- Os alunos são chamados pelas professoras pelo nome e para participar nas 
tarefas. 
- As docentes dão tempo de resposta; 
- Alunos colocam o braço no ar para responder; 
- Utilização de attention getters; 
- Bom relacionamento entre docentes e alunos; 
- Cumprimento das regras de sala de aula.  
 

Criação de um ambiente positivo de aprendizagem e de 
um ambiente bilingue (por ex. exibição de trabalhos dos 
alunos na sala de aula/corredor; sinalização em inglês na 
sala de aula/escola; disposição da sala de aula; padrões de 
interação diversificados; rotinas (canções de boas-
vindas/despedidas/transições; uso de alunos monitores; 
reforço positivo). 

X  

- Esta sala tem os seguintes materiais em inglês: legendas de sala de aula, 
cultura inglesa, coração, plantas, experiências, bandeira inglesa, animais, 
tempo, músicas, comportamento, estações e regras; 
- A sala de aula encontra-se disposta de forma tradicional; 
- Existem alunos monitores;    
- Canção de boas-vindas e de despedida; 
- Nota-se a existência de rotinas; 



- Os docentes reforçam positivamente o comportamento dos alunos; 
- Muitos alunos tentam falar em inglês entre si; 
- Alunos conseguem responder às perguntas das docentes.  

Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem /comportamento X  Com o polegar os alunos avaliam a aula como fácil e divertida.   

Rotinas de arrumação e de despedida X  Rotinas bem definidas. Avalia-se a aula e canta-se a canção de despedida.  

Tempo despendido na finalização (timing) X  A aula foi finalizada de forma tranquila  

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  Ambas as docentes têm um bom nível de inglês. 

Sequência da aula X  

Alunos entram em fila na sala de aula e as docentes começam por 
perguntar como é que eles estão. A PPT apresenta os objetivos de 
aprendizagem e de comportamento e vai questionando os alunos sobre as 
suas dúvidas. Cantam a canção de boas-vindas e, os alunos que chegam 
atrasados, perguntam, em inglês, se podem entrar na sala. Por fila, os 
alunos levantam-se e sentam-se em semicírculo. As professoras fazem uma 
dramatização sobre uma ida ao zoo e mostram fotos de diversos animais. Os 
alunos começam, de imediato, a participar e a interagir com as docentes. 
Os alunos respondem com frases completas e as docentes vão reforçando 
positivamente os seus comportamentos. As imagens são de um urso, de uma 
avestruz, de ovos, peixes, cobra, sapo e pássaro. Os alunos conseguem 
descrever todos os animais e vão interagindo com as docentes. Os alunos 
voltam para os lugares e nota-se que as rotinas estão bem definidas. A PPT 
explica que vão fazer trabalho a pares, em que vai distribuir um brinquedo 
por par e têm 3 minutos para falar sobre ele. As professoras distribuem os 
animais pelos pares. As professoras vão dando apoio aos alunos e há muitos 
grupos que falam inglês entre si. Após os 3 minutos, os alunos monitores 
distribuem fichas de trabalho aos colegas. Essa ficha está dividida em duas 
partes: os alunos têm de fazer um cartão de identificação do seu animal e, 
numa segunda parte, têm de fazer um texto sobre ele. As professoras 
reforçam os alunos a falar em inglês. As docentes dão cerca de 20 minutos 
para acabarem a ficha de trabalho. A PPT entrega a um elemento de cada 
par uma smile face para “marcar” o aluno que vai apresentar o trabalho. 
Quando terminam, os pares apresentam os seus trabalhos e nota-se que têm 
uma boa leitura e fizeram boas frases. Devido ao pouco tempo, apenas 
apresentam 7 grupos e os outros que não apresentam ficam tristes. Para 
avaliar a aula a PPT vai fazendo questões e os alunos dizem se gostaram, ou 
não, da aula utilizando o polegar. Classificam a aula como fácil. Alunos 
cantam a canção de despedida.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim.    

Articulação da nova informação com o conhecimento 
prévio dos alunos 

X  Aula de revisão sobre os animais.  

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim.   



Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem (individual, 
par, grupo, plenário) 

X  As formas sociais de aprendizagem foram o plenário e o trabalho a pares.     

Fornecimento de instruções claras, concisas e objetivas X  Sim.   

Diversificação de técnicas que tenham em conta os estilos 
e preferências de aprendizagem dos alunos (por ex. 
visuais, auditivos, quinestésicos) 

X  
A aula foi dada tendo em conta os diversos estilos de aprendizagem de 
todos os alunos, visto que havia apoios visuais, auditivos e quinestésicos.    

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. expositiva; 
trabalho de grupo; apresentação por parte dos alunos; 
discussão professor/aluno e aluno/aluno); fichas de 
trabalho individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  
- Expositiva para toda a turma; 
- Diálogos professoras/alunos; 
- Trabalho a pares.  

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de avaliação para 
a aprendizagem (AfL tools – thumbs; traffic lights; waiting 
time; activating prior knowledge) 

X  
- Questões colocadas aos alunos; 
- Atividades realizadas após a receção do conhecimento.  

Adequação dos objetivos de aprendizagem de língua e 
conteúdos aos respetivos critérios de sucesso 

X  Sim. 

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) 

X  

- Observação por parte das docentes; 
- Questões colocadas aos alunos; 
- Diálogo entre professoras e alunos; 
- Trabalho a pares; 
- Apresentação dos trabalhos dos alunos.  

Fornecimento de feedback construtivo X  - Reforço positivo 

Promoção do pensamento crítico por ex. se o tipo de 
questões usadas advêm de consideração dos diferentes 
estágios da taxonomia de Bloom 

X  Sim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.º Período 
N.º de visita de monitorização 3    
Período letivo 3.º 
AE1 
Aula EM (Block 4 – 4.1 Your journeys) 
Ano de escolaridade: 3.º ano 

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

X  
Sim.  

A planificação de aula contempla os itens necessários do 
modelo disponibilizado pela equipa de monitorização 

X  
Sim. 

O grau de desenvolvimento do currículo de EM/E lecionado 
em inglês está a par do desenvolvimento do currículo em 
português 

X  
Esta aula foi sobre direções  

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a utilizar no 
tempo previsto 

X  
As docentes (a PPT – professora titular de turma e a coordenadora do 
projeto) têm os materiais prontos a utilizar e vão-nos utilizando no 
decorrer da aula.     

O professor consegue rapidamente focar a atenção dos 
alunos no tópico a abordar 

X  
Observável através da canção de boas-vindas e da definição dos objetivos 
de aprendizagem e comportamento.   

O professor define os objetivos de aprendizagem / 
comportamento  

X  Sim. 

O professor elícita o conhecimento prévio dos alunos X  Sim.  

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e responde aos 
alunos pelo nome; encoraja os alunos a perguntar e a 
responder; dá tempo de resposta; dinâmica corporal do 
professor na sala de aula e sua influência no 
comportamento dos alunos; utilização de attention 
getters, cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e como é 
estimulado o relacionamento entre pares) 

X  

- Os alunos são chamados pelas professoras pelo nome e para participar 
nas tarefas. 
- As docentes dão tempo de resposta; 
- Alunos colocam o braço no ar para responder; 
- Utilização de attention getters; 
- Bom relacionamento entre docentes e alunos; 
- Cumprimento das regras de sala de aula.  

Criação de um ambiente positivo de aprendizagem e de 
um ambiente bilingue (por ex. exibição de trabalhos dos 
alunos na sala de aula/corredor; sinalização em inglês na 
sala de aula/escola; disposição da sala de aula; padrões de 
interação diversificados; rotinas (canções de boas-
vindas/despedidas/transições; uso de alunos monitores; 
reforço positivo). 

X  

- Esta sala tem os seguintes materiais em inglês: legendas de sala de aula, 
cultura inglesa, coração, plantas, experiências, bandeira inglesa, animais, 
tempo, músicas, comportamento, estações e regras, direções, canção 
love up. 
- A sala de aula encontra-se disposta de forma tradicional; 
- Existem alunos monitores;    
- Canção de boas-vindas e de despedida; 
- Nota-se a existência de rotinas; 
- Os docentes reforçam positivamente o comportamento dos alunos; 
- Muitos alunos tentam falar em inglês entre si; 



- Alunos conseguem responder às perguntas das docentes.  

Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem /comportamento X  A docente leva os alunos a refletirem na aula realizando questões.    

Rotinas de arrumação e de despedida X  Rotinas bem definidas. Avalia-se a aula e canta-se a canção de despedida.  

Tempo despendido na finalização (timing) X  A aula foi finalizada de forma tranquila  

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  Ambas as docentes têm um bom nível de inglês. 

Sequência da aula X  

Os alunos entram em fila na sala e aula e cantam a canção de boas-
vindas. A PTT começa por esclarecer quais os objetivos de aprendizagem 
(see a short sketch, talk about trips and maps, talk about directions, 
work in pairs and build and act dialogues) e de comportamento (work 
well with my partner, help my partner, speak to my partner quietly, 
share ideas, listen when the others speak and wait for my turn) da aula 
de hoje. A docente chama os alunos à frente e pede para se sentarem no 
chão. As docentes fazem um pequeno teatro para rever conteúdos sobre 
construções, serviços, lojas, transportes e direções. Os alunos são 
encorajados a participar neste diálogo. Os alunos voltam para os seus 
lugares. A professora de Inglês afirma quem tem 25 bilhetes para irem a 
Londres e os alunos ficam excitados. As docentes vão questionando os 
alunos sobre o que é necessário levar para a viagem e estes vão 
respondendo. As docentes explicam que, agora, vão trabalhar em pares e 
relembram as regras de comportamento. Explicam que chegaram a 
Londres e que vão rever as direções. Cada par terá um mapa e imagens, e 
os alunos monitores distribuem. As docentes dão dois minutos aos alunos 
para falarem sobre o mapa. Quando os dois minutos acabam, os alunos 
monitores distribuem umas fichas e as docentes explicam que está 
dividida em duas partes e que vão começar pela primeira, que consiste 
em responder a perguntas sobre o mapa. Têm cinco minutos. Quando o 
tempo termina, passam para a segunda parte da ficha e os alunos terão de 
descobrir onde estão e para onde querem ir e escrever um diálogo entre 
eles e um polícia que os ajudará a encontrar o caminho certo. Dão-lhes 15 
minutos e quanto o tempo termina pedem a alguns pares para lerem os 
seus diálogos. Os alunos monitores recolhem as fichas e a professora pede 
aos alunos para refletirem sobre a aula fazendo questões: 
Compreendemos a ficha? Trabalhamos bem em grupo? Entre outras. 
Cantam a canção de despedida.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim.    

Articulação da nova informação com o conhecimento 
prévio dos alunos 

X  Aula de revisão sobre direções  

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim.   

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem (individual, X  As formas sociais de aprendizagem foram o plenário e o trabalho a pares.     



par, grupo, plenário) 

Fornecimento de instruções claras, concisas e objetivas X  Sim.   

Diversificação de técnicas que tenham em conta os estilos 
e preferências de aprendizagem dos alunos (por ex. 
visuais, auditivos, quinestésicos) 

X  
A aula foi dada tendo em conta os diversos estilos de aprendizagem de 
todos os alunos, visto que havia apoios visuais, auditivos e quinestésicos.    

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. expositiva; 
trabalho de grupo; apresentação por parte dos alunos; 
discussão professor/aluno e aluno/aluno); fichas de 
trabalho individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  
- Expositiva para toda a turma; 
- Diálogos professoras/alunos; 
- Trabalho a pares.  

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de avaliação para 
a aprendizagem (AfL tools – thumbs; traffic lights; waiting 
time; activating prior knowledge) 

X  
- Questões colocadas aos alunos; 
- Atividades realizadas após a receção do conhecimento.  

Adequação dos objetivos de aprendizagem de língua e 
conteúdos aos respetivos critérios de sucesso 

X  Sim. 

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) 

X  

- Observação por parte das docentes; 
- Questões colocadas aos alunos; 
- Diálogo entre professoras e alunos; 
- Trabalho a pares; 
- Apresentação dos trabalhos dos alunos.  

Fornecimento de feedback construtivo X  - Reforço positivo 

Promoção do pensamento crítico por ex. se o tipo de 
questões usadas advêm de consideração dos diferentes 
estágios da taxonomia de Bloom 

X  Sim.  

 



 

Anexo 28. Grelhas observação AE2 

1.º Período 
 

N.º de visita de monitorização 1     
Período letivo 1.º 
AE2 
Aula EM (Block 1 – 1.2 Your Body) 
Ano de escolaridade/turma 3.º ano 

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

 
 

X 
A Professora não nos fornece a planificação, nem no momento anterior nem 
imediato à aula.  

A planificação de aula contempla os itens necessários 
do modelo disponibilizado pela equipa de 
monitorização 

 
 

X 
Ao não ser fornecida essa informação, não nos foi possível observar estes 
itens.  

O grau de desenvolvimento do currículo de EM/E 
lecionado em inglês está a par do desenvolvimento do 
currículo em português 

X  
Sim. Esta aula foi sobre os sistemas do corpo humano (revisões).    

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a utilizar no 
tempo previsto 

X  
A professora tem os materiais prontos a utilizar e vai-os usando no decorrer 
da aula. Também é interessante averiguar que é a única docente que utilizou 
o quadro interativo.   

O professor consegue rapidamente focar a atenção dos 
alunos no tópico a abordar 

X  
Sim. A professora pede aos alunos para se sentarem no chão e começa a falar 
sobre o tema que irão abordar.  

O professor define os objetivos de aprendizagem / 
comportamento  

X  A professora diz que hoje vão rever todos os sistemas do corpo humano. 

O professor elícita o conhecimento prévio dos alunos X  Sim. 

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e responde aos 
alunos pelo nome; encoraja os alunos a perguntar e a 
responder; dá tempo de resposta; dinâmica corporal do 
professor na sala de aula e sua influência no 
comportamento dos alunos; utilização de attention 
getters, cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e como é 
estimulado o relacionamento entre pares) 

X  

- Os alunos são chamados pela professora pelo nome e para participar nas 
tarefas, em grupo e através de um monitor (cada grupo tem o seu).   
- Os alunos trabalham em grupo e a professora dá-lhes tempo para 
responderem às questões.  
- A docente movimenta-se pela sala.  
- Utiliza uma estrela para identificar cada monitor.  
- Bom relacionamento entre docente e alunos.  
- Os alunos cumprem as regras de sala de aula.  

Criação de um ambiente positivo de aprendizagem e de 
um ambiente bilingue (por ex. exibição de trabalhos 
dos alunos na sala de aula/corredor; sinalização em 

X  
- Nesta sala existem diversos trabalhos em inglês: calendário, algumas regras 
de comportamento, sentimentos e todos os sistemas do corpo humano. 

- Não existe nenhuma sinalização como sendo turma bilingue; 



inglês na sala de aula/escola; disposição da sala de 
aula; padrões de interação diversificados; rotinas 
(canções de boas-vindas/despedidas/transições; uso de 
alunos monitores; reforço positivo). 

- A sala de aula encontra-se disposta em forma de U.  
- Cada grupo tem o seu monitor.    
- Canção de boas-vindas;  

Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem 
/comportamento 

 X Não observável.  

Rotinas de arrumação e de despedida  X Não observável.  

Tempo despendido na finalização (timing)  X Não observável.  

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  A docente tinha um bom nível de inglês. 

Sequência da aula X  

Os alunos começam por cantar a canção de boas-vindas e sentam-se no chão 
em semicírculo. A professora diz que hoje vão rever todos os sistemas do 
corpo humano realizando um jogo em que estão divididos em grupos e tem 
de responder a cinco questões. Por cada questão certa ganham um big smile 
(pede a uma aluna para desenha uma cara feliz no quadro) e se errarem 
alguma questão ficam com um sad smile (pede a um aluno para desenhar). 
Caso os grupos respondam a todas as questões certas ganham uma bolinha 
azul no placard do comportamento e aprendizagem (a bola que revela melhor 
comportamento e aprendizagem) e conforme vão errando vão descendo de 
bolinha (4 certas – verde, 3 certas – amarelo, 2 certas ou 1 certa – vermelho). 
Divide os alunos por 5 grupos e dá-lhes nomes: blue team, orange team, pink 
team, green team e yellow team. Cada grupo escolhe um monitor, menos um 
que tem de ser a professora a escolher. A professora dá uma estrela a cada 
monitor, da cor do grupo, enquanto vai explicando as regras. A docente 
coloca uma tabela no quadro interativo com as equipas e o nº de questões. A 
primeira questão é acerca do sistema digestivo. São distribuídas as questões 
e os grupos vão escrevendo a resposta correta. Todos os alunos acertam, o 
que vem a suceder com o sistema respiratório e com o circulatório. A 
professora vai corrigindo o vocabulário, afirmando que devem tentar falar em 
inglês. Em conversa com a docente, esta contou-nos que só houve um grupo 
que errou uma questão no sistema reprodutor. Os alunos terminaram com a 
canção de despedida e com a avaliação da aula como “fácil”.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim.   

Articulação da nova informação com o conhecimento 
prévio dos alunos 

X  
Sendo uma aula de revisão os alunos tiveram de aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas aulas anteriores.   

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim. Boa utilização de todos os tipos de linguagem.   

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem 
(individual, par, grupo, plenário) 

X  
A professora utilizou, como formas sociais de aprendizagem, o plenário, para 
dizer aos alunos sobre o que iriam falar, e o trabalho de grupo em que os 



alunos realizam o jogo. Depois havia o aluno monitor que tinha de apresentar 
as conclusões do grupo sobre cada pergunta.  

Fornecimento de instruções claras, concisas e objetivas X  Sim.  

Diversificação de técnicas que tenham em conta os 
estilos e preferências de aprendizagem dos alunos (por 
ex. visuais, auditivos, quinestésicos) 

X  
 - Canção boas-vindas; 
- Trabalho de grupo que teve presente diversos estilos de aprendizagem.  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. expositiva; 
trabalho de grupo; apresentação por parte dos alunos; 
discussão professor/aluno e aluno/aluno); fichas de 
trabalho individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  

- Expositiva no início da aula. 
- Trabalho de grupo; 
- Discussão entre alunos para saber qual a resposta correta a cada questão. 
- Realização do jogo.  

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de avaliação 
para a aprendizagem (AfL tools – thumbs; traffic lights; 
waiting time; activating prior knowledge) 

X  
A professora avaliava com um big smile ou sad smile cada grupo, através das 
respostas que davam, tal como nos informou que os alunos avaliaram com o 
polegar a aula em que estes a consideraram como “fácil”.  

Adequação dos objetivos de aprendizagem de língua e 
conteúdos aos respetivos critérios de sucesso 

 X Não observável.    

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) 

X  
- Jogo.  
- Observação por parte da docente.  

Fornecimento de feedback construtivo X  Sim.   

Promoção do pensamento crítico por ex. se o tipo de 
questões usadas advêm de consideração dos diferentes 
estágios da taxonomia de Bloom 

X  

Quando os alunos respondiam às questões, a docente fazia questão de dizer 
se estava certo ou errado e, quando estava errado, perguntava a outros 
alunos qual seria a resposta correta e pedia para dizerem em que local o 
órgão se encontrava no corpo humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

2.º Período 
 

N.º de visita de monitorização 2       
Período letivo 2.º 
AE2 
Aula EM (Block 3 – 3.1 Living things in your local environment) 
Ano de escolaridade 3.º ano  

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

 
 

X 
A Professora não nos fornece a planificação, nem no momento anterior nem 
imediato à aula.  

A planificação de aula contempla os itens necessários 
do modelo disponibilizado pela equipa de 
monitorização 

 
 

X 
Ao não ser fornecida essa informação, não nos foi possível observar estes 
itens.  

O grau de desenvolvimento do currículo de EM/E 
lecionado em inglês está a par do desenvolvimento do 
currículo em português 

X  
Esta aula foi sobre os animais. 

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a utilizar no 
tempo previsto 

X  
A professora tem os materiais prontos a utilizar no início da aula. Ao longo da 
aula vai utilizando-os.  

O professor consegue rapidamente focar a atenção dos 
alunos no tópico a abordar 

X  Sim, através da canção de boas-vindas.   

O professor define os objetivos de aprendizagem / 
comportamento  

X  
A professora refere os objetivos de aprendizagem, mas não os de 
comportamento.   

O professor elícita o conhecimento prévio dos alunos X  Perguntando o que deram na aula passada.  

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e responde aos 
alunos pelo nome; encoraja os alunos a perguntar e a 
responder; dá tempo de resposta; dinâmica corporal do 
professor na sala de aula e sua influência no 
comportamento dos alunos; utilização de attention 
getters, cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e como é 
estimulado o relacionamento entre pares) 

X  

- Os alunos são chamados pela professora pelo nome e para participar nas 
tarefas.  
- Dá algum tempo de resposta aos alunos; 
- Alunos levantam o braço para responder; 
- Alunos fazem o roleplay sem usar “cábulas” 
- Alunos falam em inglês, mas com alguma dificuldade. 

Criação de um ambiente positivo de aprendizagem e de 
um ambiente bilingue (por ex. exibição de trabalhos 
dos alunos na sala de aula/corredor; sinalização em 
inglês na sala de aula/escola; disposição da sala de 
aula; padrões de interação diversificados; rotinas 
(canções de boas-vindas/despedidas/transições; uso de 
alunos monitores; reforço positivo). 

X  

- Canção de boas-vindas e de despedida; 
- A sala de aula encontra-se disposta da forma tradicional; 
- Existem alunos monitores;    
- Materiais: Objetivos de comportamento, emoções, partes do corpo, 
perguntas, regras e rotinas  



Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem 
/comportamento 

X  Sim. 

Rotinas de arrumação e de despedida X  Alunos arrumam a sala e cantam a canção de despedida. 

Tempo despendido na finalização (timing) X  
Tudo feito tranquilamente, apesar de a docente ter de escolher se iria rever 
a matéria ou ia fazer o roleplay. 

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  A docente apresenta um bom nível de inglês.  

Sequência da aula X  

Os alunos cantaram a canção de boas-vindas e sentaram-se no centro da sala. 
A professora explica que vão fazer revisões sobre os animais e apresentar o 
roleplay sobre animais. Pergunta aos alunos se se lembram do que fizeram na 
aula passada e estes respondem que foi um cenário. Vão buscar o cenário e 
colocam-no ao pé do quadro. O cenário é sobre os animais e suporta o 
roleplay. Leem a frase que está no cenário (Love your pets) e pergunta do 
que precisam os animais para terem amor. Os alunos vão respondendo e 
cantam uma canção sobre animais. Pergunta aos alunos que animais estão 
representados no cenário e todos os alunos respondem com a frase completa. 
A professora repara que não tem muito tempo para fazer revisões e decide 
fazer o roleplay. Todos os roleplay se passam numa loja de animais. O grupo 
1 compra uma tartaruga, o grupo 2 um peixe, o grupo 3 um cão e o grupo 4 
um pássaro. Os alunos voltam a sentar-se no centro da sala e a docente 
pergunta o que acharam dos grupos. Falam de cada grupo de cada vez. 
Chegam à conclusão que todos os grupos estiveram bem e avaliam o roleplay 
como bom e fácil. Cantam a canção de despedida e vão para o intervalo.  
- Apresentação da mesma informação de diferentes formas.  

Explicação dos conceitos de forma clara  X A aula não teve explicação de conceitos.    

Articulação da nova informação com o conhecimento 
prévio dos alunos 

X  Aula de revisão sobre os animais.  

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim.  

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem 
(individual, par, grupo, plenário) 

X  Plenário e roleplay   

Fornecimento de instruções claras, concisas e objetivas X  Sim 

Diversificação de técnicas que tenham em conta os 
estilos e preferências de aprendizagem dos alunos (por 
ex. visuais, auditivos, quinestésicos) 

X  A docente utilizou técnicas quinestésicas.  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. expositiva; 
trabalho de grupo; apresentação por parte dos alunos; 
discussão professor/aluno e aluno/aluno); fichas de 
trabalho individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  
- Roleplay 
- Avaliação dos trabalhos pela turma (discussão professor/aluno, sendo o 
professor apenas um mediador) 

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de avaliação X  Avaliação feita pelos alunos. A docente perguntou se gostaram da atividade.  



para a aprendizagem (AfL tools – thumbs; traffic lights; 
waiting time; activating prior knowledge) 

Adequação dos objetivos de aprendizagem de língua e 
conteúdos aos respetivos critérios de sucesso 

 X Não observável. 

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) 

X  
- Respostas dos alunos 
- Tarefas propostas 
- Objetivos de aprendizagem   

Fornecimento de feedback construtivo X  Sim  

Promoção do pensamento crítico por ex. se o tipo de 
questões usadas advêm de consideração dos diferentes 
estágios da taxonomia de Bloom 

X  Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

3.º Período 
 

 

N.º de visita de monitorização 3      
Período letivo 3.º 
AE2 
Aula EM (Block 3 – 3.1 Living things in your local environment) 
Ano de escolaridade 3.º  

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

 
 

X 
A Professora não nos fornece a planificação, nem no momento anterior nem 
imediato à aula.  

A planificação de aula contempla os itens necessários 
do modelo disponibilizado pela equipa de 
monitorização 

 
 

X 
Ao não ser fornecida essa informação, não nos foi possível observar estes 
itens.  

O grau de desenvolvimento do currículo de EM/E 
lecionado em inglês está a par do desenvolvimento do 
currículo em português 

X  
Esta aula foi sobre o ciclo de vida da planta  

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a utilizar no 
tempo previsto 

X  
A professora tem os materiais prontos a utilizar no início da aula. Ao longo da 
aula vai utilizando-os.  

O professor consegue rapidamente focar a atenção dos 
alunos no tópico a abordar 

X  Sim, através da canção de boas-vindas.   

O professor define os objetivos de aprendizagem / 
comportamento  

X  
A professora apenas aborda os objetivos de aprendizagem, relacionado com o 
ciclo de vida da planta.  

O professor elícita o conhecimento prévio dos alunos  X Não observável.  

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e responde aos 
alunos pelo nome; encoraja os alunos a perguntar e a 
responder; dá tempo de resposta; dinâmica corporal do 
professor na sala de aula e sua influência no 
comportamento dos alunos; utilização de attention 
getters, cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e como é 
estimulado o relacionamento entre pares) 

X  

- Os alunos são chamados pela professora pelo nome e para participar nas 
tarefas.  
- Dá algum tempo de resposta aos alunos; 
- Alunos levantam o braço para responder; 
- Alunos falam em inglês entre si.  

Criação de um ambiente positivo de aprendizagem e de 
um ambiente bilingue (por ex. exibição de trabalhos 
dos alunos na sala de aula/corredor; sinalização em 
inglês na sala de aula/escola; disposição da sala de 
aula; padrões de interação diversificados; rotinas 
(canções de boas-vindas/despedidas/transições; uso de 
alunos monitores; reforço positivo). 

X  

- Canção de boas-vindas e de despedida; 
- Evidência de existência de rotinas;  
- A sala de aula encontra-se disposta da forma tradicional; 
- Materiais: Objetivos de comportamento, emoções, partes do corpo, 
perguntas, regras e rotinas, canções, e inícios de frase que os alunos dizem 
para trabalhar em grupo.  



Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem 
/comportamento 

X  A docente apenas questiona os alunos sobre o trabalho de grupo.  

Rotinas de arrumação e de despedida X  Alunos arrumam a sala e cantam a canção de despedida. 

Tempo despendido na finalização (timing) X  Tudo feito tranquilamente. 

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  A docente apresenta um bom nível de inglês.  

Sequência da aula X  

Os alunos cantaram a canção de boas-vindas e a professora introduz o tópico 
a abordar: plantas. A professora mostra um PowerPoint e vai fazendo 
questões aos alunos, pelo que estes respondem corretamente. Pergunta, aos 
alunos, o que podem ver na imagem e os alunos vão respondendo. A docente 
incentiva os alunos a responderem com a frase completa (I can see the sun, 
the soil, …). A professora vai questionando os alunos sobre o que acontece 
com a semente quando está no solo, está chuva e sol? Os alunos dizem que a 
semente germina. A docente continua a questionar os alunos, enquanto passa 
os diversos slides. Depois de apresentar o PowerPoint afirma que é altura dos 
alunos abordarem o ciclo da planta e vai dando instruções aos alunos: Os 
alunos terão cartolinas e terão de colocar por ordem as imagens e legendá-
las. Dá-lhes cinco minutos. A docente distribui as imagens e as legendas pelos 
grupos. A maioria dos grupos expressa-se, entre si, em inglês. Para corrigir o 
trabalho, os alunos aprendem de raiz uma canção sobre as plantas A docente 
questiona os alunos sobre se fizeram bem o exercício, em parte ou se 
erraram. Cantam a canção de despedida e termina a aula.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim. 

Articulação da nova informação com o conhecimento 
prévio dos alunos 

X  Aula sobre o ciclo da planta.  

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim.  

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem 
(individual, par, grupo, plenário) 

X  Plenário e trabalho de grupo   

Fornecimento de instruções claras, concisas e objetivas X  Sim 

Diversificação de técnicas que tenham em conta os 
estilos e preferências de aprendizagem dos alunos (por 
ex. visuais, auditivos, quinestésicos) 

X  A docente utilizou técnicas visuais, auditivas e quinestésicas.  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. expositiva; 
trabalho de grupo; apresentação por parte dos alunos; 
discussão professor/aluno e aluno/aluno); fichas de 
trabalho individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  
- Aula expositiva; 
- Trabalho de grupo; 
- Canção sobre a planta. 

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de avaliação 
para a aprendizagem (AfL tools – thumbs; traffic lights; 
waiting time; activating prior knowledge) 

X  - Questões colocadas aos alunos.  



Adequação dos objetivos de aprendizagem de língua e 
conteúdos aos respetivos critérios de sucesso 

 X Não observável. 

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) 

X  
- Respostas dos alunos 
- Tarefas propostas 
- Objetivos de aprendizagem   

Fornecimento de feedback construtivo X  Sim  

Promoção do pensamento crítico por ex. se o tipo de 
questões usadas advêm de consideração dos diferentes 
estágios da taxonomia de Bloom 

X  Sim 

 

 



 

Anexo 29. Grelhas observação AE3 

1.º Período 
 

N.º de visita de monitorização 1     
Período letivo 1.º 
AE3 
Aula EM (Block 1 – 1.2 Your Body) 
Ano de escolaridade/turma 3.º ano 

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

 X 
A docente não dá a conhecer a planificação da aula. 

A planificação de aula contempla os itens 
necessários do modelo disponibilizado pela 
equipa de monitorização 

 X 
Ao não ser dada a conhecer a planificação, não ficamos a saber se esta contempla, 
ou não, os itens necessários.  

O grau de desenvolvimento do currículo de 
EM/E lecionado em inglês está a par do 
desenvolvimento do currículo em português 

X  
Sim. Esta aula foi sobre os sistemas do corpo humano.    

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a 
utilizar no tempo previsto 

X  
A professora tem os materiais prontos a utilizar e vai-os usando no decorrer da 
aula.   

O professor consegue rapidamente focar a 
atenção dos alunos no tópico a abordar 

X  
Observável através da canção de boas-vindas. Os alunos estavam bastante 
entusiasmados e nota-se que gostam da canção.   

O professor define os objetivos de 
aprendizagem / comportamento  

 X Não.  

O professor elícita o conhecimento prévio dos 
alunos 

X  
A docente pergunta aos alunos o que fizeram na última aula, pelo que responderam 
que falaram sobre os sistemas do corpo humano. 

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e 
responde aos alunos pelo nome; encoraja os 
alunos a perguntar e a responder; dá tempo de 
resposta; dinâmica corporal do professor na 
sala de aula e sua influência no comportamento 
dos alunos; utilização de attention getters, 
cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e 
como é estimulado o relacionamento entre 
pares) 

X  

- Os alunos são chamados pela professora pelo nome e para participar nas tarefas, 
em grupo ou de forma individual.  
- Os alunos trabalham em grupo e a professora dá-lhes tempo para realizarem a 
tarefa proposta. 
- A docente movimenta-se pela sala, tal como a assistente de língua, e vai dando 
apoio aos alunos.  
- Os alunos falam entre si em português. 
- Não utiliza attention getters.  

Criação de um ambiente positivo de X  - Nesta sala existem alguns materiais em inglês: questões que os alunos podem 



aprendizagem e de um ambiente bilingue (por 
ex. exibição de trabalhos dos alunos na sala de 
aula/corredor; sinalização em inglês na sala de 
aula/escola; disposição da sala de aula; 
padrões de interação diversificados; rotinas 
(canções de boas-
vindas/despedidas/transições; uso de alunos 
monitores; reforço positivo). 

fazer, sistemas, trabalhos dos alunos, meses e estações do ano. 
- A sala de aula encontra-se disposta em grupos; 
- Não existiram monitores nesta aula;    
- Canção de boas vindas. 

Final da aula    

Utilização de critérios de sucesso para 
avaliação dos objetivos de aprendizagem 
/comportamento 

X  
- Conseguir corresponder frases aos diferentes órgãos do corpo humano; 
- Os alunos conseguirem legendar, corretamente, os sistemas do corpo humano, tal 
como responderem, corretamente, às questões apresentadas.  

Rotinas de arrumação e de despedida  X Não observável  

Tempo despendido na finalização (timing)  X Não observável 

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  A professora tem um bom nível de inglês. 

Sequência da aula X  

Canção sobre o corpo humano. Realização de um jogo que consiste em 
corresponder frases aos órgãos através do jogo da memória. Legendar os sistemas 
do corpo humano. Lançamento do dado e resposta a questões relacionadas com o 
tópico.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim.   

Articulação da nova informação com o 
conhecimento prévio dos alunos 

X  
É visível nas respostas que estes vão dando à docente, tal como o conhecimento 
que já demonstram sobre os sistemas.  

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim.   

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem 
(individual, par, grupo, plenário) 

X  
A principal forma social de aprendizagem foi a de grupo, mas também foi 
observada a forma de plenário.  

Fornecimento de instruções claras, concisas e 
objetivas 

X  Sim, apesar de haver alguma confusão entre os alunos.  

Diversificação de técnicas que tenham em 
conta os estilos e preferências de 
aprendizagem dos alunos (por ex. visuais, 
auditivos, quinestésicos) 

X  
- Trabalho de grupo. 
- Legendagem das imagens.     

Evidência de diferenciação pedagógica (nos 
conteúdos, processos e produtos) 

X  
Utilização de diferentes formas sociais de aprendizagem o que levou a visibilidade 
da evidenciação da diferenciação pedagógica.  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. 
expositiva; trabalho de grupo; apresentação 
por parte dos alunos; discussão professor/aluno 
e aluno/aluno); fichas de trabalho 
individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  

Os alunos realizaram várias tarefas (jogo, legendagem de imagens, 
perguntas/respostas), nesta aula, que levaram a que fossem atingidos os objetivos 
de aprendizagem. A docente expos o que era para fazer, colocou-os a trabalhar de 
diferentes formas, houve partilha de informação entre todos os grupos.   

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de X  Através da passagem pelos grupos e vendo como estavam a realizar a atividade. 



avaliação para a aprendizagem (AfL tools – 
thumbs; traffic lights; waiting time; activating 
prior knowledge) 

Também observada na rapidez com que alguns grupos terminavam a tarefa, como 
respondiam às questões e como se ajudavam entre si.  

Adequação dos objetivos de aprendizagem de 
língua e conteúdos aos respetivos critérios de 
sucesso 

 X Não observável. 

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) 

X  
- Trabalho de grupo. 
- Resposta a questões.  
- Ficha de trabalho (que a docente afirmou que iria utilizar).  

Fornecimento de feedback construtivo  X Não foi visível.  

Promoção do pensamento crítico por ex. se o 
tipo de questões usadas advêm de consideração 
dos diferentes estágios da taxonomia de Bloom 

 X Não foi visível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.º Período 
 

N.º de visita de monitorização 2       
Período letivo 2.º 
AE3 
Aula EM (Block 3 – 3.1 Living things in your local environment) 
Ano de escolaridade 3.º ano 

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

 
 

X 
A Professora não nos fornece a planificação, nem no momento anterior nem 
imediato à aula.  

A planificação de aula contempla os itens 
necessários do modelo disponibilizado pela 
equipa de monitorização 

 X 
Ao não ser cedida, não nos foi possível observar estes itens.  

O grau de desenvolvimento do currículo de 
EM/E lecionado em inglês está a par do 
desenvolvimento do currículo em português 

 X 
Esta docente está um pouco atrasada no desenvolvimento do currículo. Esta aula foi 
sobre os animais  

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a 
utilizar no tempo previsto 

X  
A professora tem os materiais prontos a utilizar e vai-os usando no decorrer da 
aula.   

O professor consegue rapidamente focar a 
atenção dos alunos no tópico a abordar 

X  
Observável através da definição dos objetivos de aprendizagem e da canção de 
boas-vindas.   

O professor define os objetivos de 
aprendizagem / comportamento  

X  
A professora apresentou os objetivos da aula aos alunos mas não os escreveu no 
quadro. Quanto aos objetivos de comportamento não foi observável.  

O professor elícita o conhecimento prévio dos 
alunos 

X  
Observável no início da aula e no decorrer da mesma. A docente questionou os 
alunos sobre o macaco e sobre questões que se podiam fazer acerca deste animal. 
Este início de aula foi uma grande ajuda para a restante aula.  

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e 
responde aos alunos pelo nome; encoraja os 
alunos a perguntar e a responder; dá tempo de 
resposta; dinâmica corporal do professor na 
sala de aula e sua influência no comportamento 
dos alunos; utilização de attention getters, 
cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e 
como é estimulado o relacionamento entre 
pares) 

X  

- Os alunos são chamados pela professora pelo nome e para participar nas tarefas. 
- A docente dá tempo de resposta aos alunos; 
- Antes dos alunos começarem a fazer trabalhos, a docente exemplifica o que 
pretende; 
- A maioria dos grupos consegue trabalhar de forma tranquila; 
- Bom relacionamento entre professora e alunos.  
 

Criação de um ambiente positivo de 
aprendizagem e de um ambiente bilingue (por 
ex. exibição de trabalhos dos alunos na sala de 
aula/corredor; sinalização em inglês na sala de 
aula/escola; disposição da sala de aula; 
padrões de interação diversificados; rotinas 
(canções de boas-

X  

- Esta sala tem os seguintes materiais em inglês: classe dos animais, bandeira 
inglesa, meses, estações do ano, plantas, materiais sobre Inglaterra e perguntas em 
inglês.   
- A sala de aula encontra-se disposta em grupos; 
- Não existiram monitores nesta aula;    
- Canção de boas-vindas; 
- A docente reforça positivamente o comportamento dos alunos, tal como as suas 



vindas/despedidas/transições; uso de alunos 
monitores; reforço positivo). 

respostas; 
- Alunos tentam falar em inglês entre si; 
- Alunos com um bom nível de inglês. 

Final da aula    

Utilização de critérios de sucesso para 
avaliação dos objetivos de aprendizagem 
/comportamento 

 X Não observado. 

Rotinas de arrumação e de despedida  X Não observado. 

Tempo despendido na finalização (timing)  X Não observado. 

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  
A docente tem um nível razoável de inglês. Também foram observáveis alguns erros 
gramaticais a nível oral e de escrita. Utiliza diversas vezes as expressões “What 
else?” e “Well done”.  

Sequência da aula X  

Os alunos começaram por se levantar e cantaram a canção de boas-vindas. 
Sentaram-se e a docente explicou que iam fazer uma revisão dos animais através de 
uma ficha de trabalho e apresentação por parte de um dos elementos dos grupos. 
Começa por colocar uma imagem de um macaco no quadro e pergunta aos alunos 
coisas sobre este animal. Chegam às seguintes frases: “It is a mammal”, “It has got 
a long tail and feer”, “It can climb a tree”, “It can´t fly”, “It eat fruits” e “It lives 
in the jungle”. Também questiona os alunos sobre que perguntas podem ser feitas 
sobre este animal e ouve as diferentes respostas. Sendo assim, coloca diversas 
questões no quadro em papel de cartolina (“What colour is it?”; “Where does it 
live?”; “What does it eat?”; “Can it ____?”; “How does it move?”) e explica que 
vão começar a fazer uma ficha de trabalho em grupo que consiste em descrever um 
animal e no final escolhem um elemento do grupo para apresentar o trabalho. A AC 
(Assistente Comenius) entrega as fichas de trabalho. Nota-se que há diversos grupos 
que tentam falar em inglês entre si e há outros em que os alunos trabalham 
individualmente. Tanto a AC como a professora circulam pela sala para ajudar os 
alunos a realizar o trabalho. Quando o terminam, a professora pergunta aos grupos 
quais são os porta-vozes e esses alunos vão indo, cada um por sua vez, apresentar o 
trabalho que fizeram. Leem as frases que escreveram e os colegas dos outros 
grupos tentam descobrir qual o animal. Todos os animais foram descobertos de 
forma muito rápida. Entretanto tivemos de mudar de sala.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  
Sim. A docente é clara a dar instruções aos alunos e coloca toda a informação no 
quadro.  

Articulação da nova informação com o 
conhecimento prévio dos alunos 

 X Era uma aula de revisões e, sendo assim, não existiu nova informação.  

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim. 

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem 
(individual, par, grupo, plenário) 

X  
A docente selecionou, como formas sociais de aprendizagem, o plenário para 
explicar a atividade e para descobrirem os animais dos colegas, e o trabalho em 
grupo.  



Fornecimento de instruções claras, concisas e 
objetivas 

X  Sim.  

Diversificação de técnicas que tenham em 
conta os estilos e preferências de 
aprendizagem dos alunos (por ex. visuais, 
auditivos, quinestésicos) 

X  
A docente utilizou o trabalho de grupo e recorreu a imagens como técnicas de 
aprendizagem.  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. 
expositiva; trabalho de grupo; apresentação 
por parte dos alunos; discussão professor/aluno 
e aluno/aluno); fichas de trabalho 
individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  
- Expositiva para apresentar o trabalho que era para fazer; 
- Trabalho de grupo; 
- Apresentação dos trabalhos por um elemento de cada grupo.  

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de 
avaliação para a aprendizagem (AfL tools – 
thumbs; traffic lights; waiting time; activating 
prior knowledge) 

X  - Tempo de resposta e questões colocadas pela docente.  

Adequação dos objetivos de aprendizagem de 
língua e conteúdos aos respetivos critérios de 
sucesso 

 X Não foi observável.  

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) 

X  

- Observação por parte da docente; 
- Questões colocadas aos alunos; 
- Trabalho de grupo; 
- Apresentação dos trabalhos. 

Fornecimento de feedback construtivo X  - Reforço positivo 

Promoção do pensamento crítico por ex. se o 
tipo de questões usadas advêm de consideração 
dos diferentes estágios da taxonomia de Bloom 

X  A docente utiliza a expressão “What else?” para colocar os alunos a pensar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.º Período 
 

N.º de visita de monitorização 3     
Período letivo 3.º 
AE3 
Aula EM (Block 3. – 3.1 Living things in your local environment) 
Ano de escolaridade: 3.º  

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

 X 
Não. 

A planificação de aula contempla os itens 
necessários do modelo disponibilizado pela 
equipa de monitorização 

 X 
Não.  

O grau de desenvolvimento do currículo de 
EM/E lecionado em inglês está a par do 
desenvolvimento do currículo em português 

X  
Sim. Esta aula foi sobre o sistema solar. 

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a 
utilizar no tempo previsto 

X  Sim. 

O professor consegue rapidamente focar a 
atenção dos alunos no tópico a abordar 

X  Através dos objetivos de aprendizagem e da canção de boas-vindas. 

O professor define os objetivos de 
aprendizagem / comportamento  

X  A docente explica quais são os objetivos de aprendizagem. 

O professor elícita o conhecimento prévio dos 
alunos 

X  Sim. 

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e 
responde aos alunos pelo nome; encoraja os 
alunos a perguntar e a responder; dá tempo de 
resposta; dinâmica corporal do professor na 
sala de aula e sua influência no comportamento 
dos alunos; utilização de attention getters, 
cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e 
como é estimulado o relacionamento entre 
pares) 

X  

- Os alunos são chamados pela professora pelo nome e para participar nas tarefas. 
- Os alunos trabalham em grupos e as professoras dão-lhes tempo para realizarem a 
tarefa proposta. 
- Os alunos falam em inglês.  

Criação de um ambiente positivo de 
aprendizagem e de um ambiente bilingue (por 
ex. exibição de trabalhos dos alunos na sala de 
aula/corredor; sinalização em inglês na sala de 
aula/escola; disposição da sala de aula; 

X  

- A docente escolheu um monitor no início da aula;    
- Boas rotinas. 
- Poucos materiais na parede.  
- Sala disposta em grupos.  
- Utilização dos alunos monitores.  



padrões de interação diversificados; rotinas 
(canções de boas-
vindas/despedidas/transições; uso de alunos 
monitores; reforço positivo). 

Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem 
/comportamento 

X  Parte da aula para avaliação.  

Rotinas de arrumação e de despedida X  Avaliação da aula. 

Tempo despendido na finalização (timing) X  Tudo tranquilamente. 

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  Bom nível de inglês.    

Sequência da aula X  

Os alunos cantaram a canção de boas-vindas e a docente disse quais eram os 
objetivos de aprendizagem (Role-play, play a game and to the assessment). Os 
alunos começam por fazer um role-play sobre o sistema solar e um aluno apresenta 
a peça para o público, dando um panfleto com uma newsletter da turma. Depois do 
role-play, a docente explica que vão fazer um jogo (trabalho de grupo) para rever 
toda a matéria dada neste bloco. O jogo é do género do “Quem quer ser 
milionário?”. Um aluno monitor distribui todo o material pelos grupos, tal como 
envelopes com letras (do A ao D) para os alunos responderem às questões. A 
docente tinha a música do concurso e todo o material estava fiel, lançava as 
questões e os alunos tinham um minuto para, em grupo, discutirem a opção 
correta. Quando esse tempo terminava, os alunos tinham de mostrar a letra 
correspondente e a docente ia tomando nota. As crianças responderam a quase 
tudo certo e classificaram o jogo como fácil e bom. A parte final da aula foi a 
avaliação em que os alunos tinham quatro notas em dólares, em a nota com o valor 
mais alto era para as matérias fáceis e com valor mais baixo, para as matérias mais 
difíceis. A docente tinha, no quadro, uma grelha com várias colunas com todos os 
conteúdos dados naquele tema. Cada aluno tinha de dizer que nota dava a cada 
conteúdo, qual o seu tópico preferido e porquê. Os alunos falaram a aula toda em 
inglês.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim.   

Articulação da nova informação com o 
conhecimento prévio dos alunos 

X  Sim.   

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim.  

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem 
(individual, par, grupo, plenário) 

X  Role-play e trabalho de grupo.  

Fornecimento de instruções claras, concisas e 
objetivas 

X  Sim.  

Diversificação de técnicas que tenham em 
conta os estilos e preferências de 
aprendizagem dos alunos (por ex. visuais, 

X  Visuais, auditivos e quinestésicos.   



auditivos, quinestésicos) 

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. 
expositiva; trabalho de grupo; apresentação 
por parte dos alunos; discussão professor/aluno 
e aluno/aluno); fichas de trabalho 
individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  
- Expositiva; 
- Trabalho de grupo; 
- Role-play. 

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de 
avaliação para a aprendizagem (AfL tools – 
thumbs; traffic lights; waiting time; activating 
prior knowledge) 

X  Sim.  

Adequação dos objetivos de aprendizagem de 
língua e conteúdos aos respetivos critérios de 
sucesso 

X  Sim. 

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) 

X  

- Role-play 
- Objetivos 
- Avaliação dos alunos 
- Observação por parte da docente 

Fornecimento de feedback construtivo X  Sim. 

Promoção do pensamento crítico por ex. se o 
tipo de questões usadas advêm de consideração 
dos diferentes estágios da taxonomia de Bloom 

X  
Sim. 
 

 



 

Anexo 30. Grelhas observação AE4 

1.º Período 
 

N.º de visita de monitorização 1        
Período letivo 1.º 
AE4 
Aula EM  (Block 1 – 1.2 Your Body) 
Ano de escolaridade/turma 3.º ano 

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

X 
 

 
A Professora deu-nos a conhecer a planificação  

A planificação de aula contempla os itens 
necessários do modelo disponibilizado pela 
equipa de monitorização 

 
X 

 
A planificação contempla os objetivos, a linguagem chave, os materiais e o plano de 
aula, mas falta o tempo de cada atividade, o processo, o modo de interação e de 
avaliação.  

O grau de desenvolvimento do currículo de 
EM/E lecionado em inglês está a par do 
desenvolvimento do currículo em português 

X  
Sim. Esta aula foi sobre o sistema excretor.     

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a 
utilizar no tempo previsto 

X  
A professora tem os materiais prontos a utilizar e vai-os utilizando no decorrer da 
aula.   

O professor consegue rapidamente focar a 
atenção dos alunos no tópico a abordar 

X  
Sim. A professora coloca uma bandeira inglesa no quadro e afirma que a partir daquele 
momento, só se pode falar em inglês.   

O professor define os objetivos de 
aprendizagem / comportamento  

X  
A professora relembra as regras de comportamento e cola no quadro o sistema 
excretor. Afirma que vão rever este sistema, fazer uma ficha de trabalho e trabalhar 
em grupo.  

O professor elícita o conhecimento prévio dos 
alunos 

 X Vai fazendo questões aos alunos sobre o sistema excretor, mas não no início da aula.  

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e 
responde aos alunos pelo nome; encoraja os 
alunos a perguntar e a responder; dá tempo de 
resposta; dinâmica corporal do professor na 
sala de aula e sua influência no comportamento 
dos alunos; utilização de attention getters, 
cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e 
como é estimulado o relacionamento entre 
pares) 

X  

- Os alunos são chamados pela professora pelo nome e para participar nas tarefas. 
- Os alunos trabalham em grupo e a professora dá-lhes tempo para realizarem a tarefa 
proposta. 
- O trabalho de grupo funciona de forma pouco organizada, visto os alunos não terem 
papéis definidos. 
- A docente movimenta-se pela sala e vai dando apoio aos alunos.  
- Utiliza uma bandeira inglesa para dizer aos alunos que só se pode falar em inglês.  
- Os alunos respondem em português.   



Criação de um ambiente positivo de 
aprendizagem e de um ambiente bilingue (por 
ex. exibição de trabalhos dos alunos na sala de 
aula/corredor; sinalização em inglês na sala de 
aula/escola; disposição da sala de aula; 
padrões de interação diversificados; rotinas 
(canções de boas-
vindas/despedidas/transições; uso de alunos 
monitores; reforço positivo). 

X  

- Não existe nenhuma sinalização como sendo turma bilingue; 
- A sala de aula encontra-se disposta na forma tradicional; 
- A docente escolheu um monitor no início da aula;    
- Canção de boas-vindas;  
- Esta sala apenas tem trabalhos sobre o sistema digestivo. 
- A docente cola uma bandeira inglesa no quadro, referindo que só podem falar inglês. 

Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem 
/comportamento 

 X Não observável 

Rotinas de arrumação e de despedida  X Não observável 

Tempo despendido na finalização (timing)  X Não observável 

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  A docente apresentava um bom nível de inglês.  

Sequência da aula X  

A docente cola uma bandeira inglesa no quadro, referindo que só podem falar inglês. 
Os alunos levantam-se e a aula começa em semicírculo. Cantam a canção de boas-
vindas e relembram algumas regras de comportamento. Voltam a sentar-se e a 
professora escolhe uma aluna monitora. A professora mete no quadro o sistema 
excretor e diz que vão rever este sistema, fazer uma ficha de trabalho e trabalhar em 
grupo. Distribui, ao acaso, algumas palavras e pede aos alunos, que ficaram com as 
palavras, para legendarem a figura. A monitora distribui uma ficha de trabalho em que 
os alunos têm de completar as frases com a palavra correspondente. Começam por ler 
as frases todas em conjunto e, depois, cada aluno trabalha individualmente. Corrigem 
em grupo e explica que vão colar a ficha de trabalho no caderno diário e a professora 
junta os alunos em grupos de quatro. Dá a cada grupo uma cartolina e pede aos alunos 
para desenharem o corpo humano. Desenham os órgãos do sistema excretor e, com 
papel de feltro, fazem os rins e a uretra. No final da aula, a docente distribui uma 
ficha pelos alunos que contem 3 estrelas. Estes têm de pintá-las consoante o nível de 
entendimento da aula: 1 estrela – pouco, 2 estrelas – mais ou menos, 3 estrelas – 
muito.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim.   

Articulação da nova informação com o 
conhecimento prévio dos alunos 

X  
Sendo uma aula de revisão os alunos tiveram de aplicar os conhecimentos adquiridos 
nas aulas anteriores.   

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim.   

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem 
(individual, par, grupo, plenário) 

X  
A professora utilizou, como formas sociais de aprendizagem, o plenário, para dizer aos 
alunos sobre o que iriam falar, o trabalho de grupo e o trabalho individual.  

Fornecimento de instruções claras, concisas e 
objetivas 

X  Sim. Quanto ao trabalho de grupo deveria ter dado uma tarefa a cada elemento.   

Diversificação de técnicas que tenham em X  A docente utilizou diversas técnicas de aprendizagem, pois colocou os alunos a 



conta os estilos e preferências de 
aprendizagem dos alunos (por ex. visuais, 
auditivos, quinestésicos) 

trabalhar em grupo e individualmente, tal como utilizou técnicas auditivas para falar 
com eles sobre este sistema e técnicas visuais.  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. 
expositiva; trabalho de grupo; apresentação 
por parte dos alunos; discussão professor/aluno 
e aluno/aluno); fichas de trabalho 
individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  
Parte expositiva da aula, em que a docente explicava que teriam de fazer um trabalho 
de grupo e a realização desse mesmo trabalho. Também foi realizada uma ficha de 
trabalho individual.  

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de 
avaliação para a aprendizagem (AfL tools – 
thumbs; traffic lights; waiting time; activating 
prior knowledge) 

X  

Através da passagem pelos grupos e vendo como estavam a realizar a atividade. 
Também observada na rapidez com que alguns grupos terminavam a tarefa e na 
rapidez de resposta dos alunos às questões apresentadas. Checking learning: Is that 
correct? What do you think? 
Apresentação das colagens à turma mas apenas exibida e não explicada. Self-
assessment no fim piece of paper with stars to colour (1 star Don’t Know, 2 stars so 
so, 3 stars know well). Notou-se que os alunos não tinham prática de auto-avaliação 
pois observou-se que não sabiam quantas estrelas colorir e a maioria pintou todas por 
achar que se trataria de uma atividade para colorir. A pergunta para a auto-avaliação 
não foi suficientemente objetiva – do you understand the systems? 

Adequação dos objetivos de aprendizagem de 
língua e conteúdos aos respetivos critérios de 
sucesso 

X  
O critério de sucesso estava relacionado com a aquisição de conhecimentos sólidos 
sobre o sistema excretor. Sendo assim, este encontrava-se de acordo com os objetivos 
de aprendizagem observados.  

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) 

X  
Pintura das estrelas consoante a aprendizagem realizada, observação por parte da 
docente e a realização do trabalho de grupo.   

Fornecimento de feedback construtivo  X Não foi visível.  

Promoção do pensamento crítico por ex. se o 
tipo de questões usadas advêm de consideração 
dos diferentes estágios da taxonomia de Bloom 

X  
Sim.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.º Período 
 
N.º de visita de monitorização 2        
Período letivo 2.º 
AE4 
Aula EM (Block 3 – 3.1 Living things in your local environment) 
Ano de escolaridade: 3.º  

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

X  
A planificação é dada a conhecer à equipa de monitorização 

A planificação de aula contempla os itens 
necessários do modelo disponibilizado pela equipa 
de monitorização 

X  
Sim.  

O grau de desenvolvimento do currículo de EM/E 
lecionado em inglês está a par do desenvolvimento 
do currículo em português 

X  
Sim. Esta aula foi sobre os animais  

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a utilizar no 
tempo previsto 

X  Sim. 

O professor consegue rapidamente focar a atenção 
dos alunos no tópico a abordar 

X  Através dos objetivos de aprendizagem, de comportamento e da canção de boas-vindas. 

O professor define os objetivos de aprendizagem / 
comportamento  

X  

A docente explica quais são os objetivos de aprendizagem (Identify different animals and their 
group, recognize sone charactetistics of different animals and describe animals according to 
their characteristics) e os de comportamento (I’m looking for good sitting, put your hands up 
when you want to answer and work well in pairs).  

O professor elícita o conhecimento prévio dos alunos  X Não no início da aula. 

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e responde 
aos alunos pelo nome; encoraja os alunos a 
perguntar e a responder; dá tempo de resposta; 
dinâmica corporal do professor na sala de aula e sua 
influência no comportamento dos alunos; utilização 
de attention getters, cumprimento das regras de 
sala de aula; relacionamento do professor com os 
alunos e como é estimulado o relacionamento entre 
pares) 

X  

- Os alunos são chamados pelos professores pelo nome e para participar nas tarefas. 
- Os alunos trabalham em pares e as professoras dão-lhes tempo para realizarem a tarefa 
proposta. 
- Alunos põem o dedo no ar para falar; 
- Utiliza-se uma bandeira inglesa para dizer aos alunos que só se pode falar em inglês.  
- A professora tenta que os alunos cumpram as regras de sala de aula; 

Criação de um ambiente positivo de aprendizagem e 
de um ambiente bilingue (por ex. exibição de 
trabalhos dos alunos na sala de aula/corredor; 
sinalização em inglês na sala de aula/escola; 
disposição da sala de aula; padrões de interação 
diversificados; rotinas (canções de boas-
vindas/despedidas/transições; uso de alunos 
monitores; reforço positivo). 

X  

- A docente escolheu um monitor no início da aula;    
- Canção de boas vindas e de despedida; 
- A docente cola uma bandeira inglesa no quadro, referindo que só podem falar inglês. 
- As docentes dão vocabulário para que os alunos escrevam sobre os animais.  
- Reforço positivo.   

Final da aula    



Avaliação dos objetivos de aprendizagem 
/comportamento 

X  
A docente pergunta aos alunos o que aprenderam hoje; alunos pintam estrelas de modo a 
mostrarem à docente a dificuldade da aula 

Rotinas de arrumação e de despedida X  Avaliação da aula e canção de despedida.  

Tempo despendido na finalização (timing)  X Tivemos de sair antes de visualizar este item. 

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  Bom nível de inglês.    

Sequência da aula X  

No quadro já estavam escritos a data, o dia e o tempo, os objetivos de aprendizagem e de 
comportamento. A docente escolhe um aluno monitor e dá-lhe um crachá. Falam sobre os 
objetivos da aula e a docente pergunta aos alunos se se lembram das regras de comportamento. 
Alunos dizem que sim e respondem (sentar corretamente, colocar a mão no ar para responder ou 
perguntar e trabalhar bem em grupos). Cantam a canção de boas-vindas e sentam-se no chão. A 
docente mostra imagens de grupos de animais e começa a falar sobre as suas características: 
mamíferos, repteis, pássaros, … Os alunos vão repetindo a informação e a professora explica que 
vão falar de um novo grupo: os insetos. Os alunos repetem a informação e a docente coloca um 
poster no quadro. Dá a cada criança uma imagem de um animal diferente. Começa a perguntar 
aos alunos “Que animal é este?” e “Que a grupo pertence?”. As crianças respondem e colocam o 
animal no local correto do poster. Os alunos voltam para os lugares e remove todas as imagens 
do quadro, menos o cão, o elefante, o crocodilo, o sapo, o tubarão, galinha, águia, coruja, 
aranha e borboleta. A professora diz que tem um animal preferido e coloca uma tabela no 
quadro com as características desse animal. Pergunta aos alunos qual acham que é o animal e 
respondem que é a coruja. Dá aos alunos exemplos de frases que podem escrever sobre os 
animais. Explica aos alunos que agora será a vez deles de construir as frases e que terão um 
envelope com dois papéis. Os alunos apenas tiram o papel de tem a tabela com as 
características do animal. Em pares, lêem essa tabela e tentam adivinhar qual o animal que lá 
está representado. O monitor distribui os envelopes pelos pares e vão levantando o braço 
consoante descobrem o animal que lhes calhou. Quando todos descobrem os seus animais, a 
professora afirma que está na altura de escreverem sobre eles. Do envelope, os alunos tiram o 
outro papel e começam a preencher os espaços em branco com a informação do seu animal. As 
docentes vão dando apoio aos alunos. A docente escolhe alguns pares e pede para irem à frente 
para lerem as suas frases, enquanto a restante turma tenta acertar no animal que calhou aos 
colegas. A professora pergunta aos alunos o que aprenderam hoje e os alunos respondem. Os 
alunos pegam numa folha com estrelas e pintam-nas consoante a dificuldade da aula. Cantam a 
canção de despedida.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim.   

Articulação da nova informação com o conhecimento 
prévio dos alunos 

X  Os alunos realizaram tarefas em que aplicaram conhecimentos que já tinham sido adquiridos.  

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim.  

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem 
(individual, par, grupo, plenário) 

X  Os docentes utilizaram, como formas sociais de aprendizagem, o plenário e o trabalho a pares.   

Fornecimento de instruções claras, concisas e 
objetivas 

X  Sim.  

Diversificação de técnicas que tenham em conta os 
estilos e preferências de aprendizagem dos alunos 
(por ex. visuais, auditivos, quinestésicos) 

X  
Os docentes utilizaram diversas técnicas de aprendizagem, pois colocaram os alunos a trabalhar 
a pares, depois de terem revisto a matéria.  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. 
expositiva; trabalho de grupo; apresentação por 

X  
Parte expositiva da aula, em que as docentes reviam a matéria e explicavam, aos alunos, que 
teriam de fazer um trabalho a pares e a realização desse mesmo trabalho.   



parte dos alunos; discussão professor/aluno e 
aluno/aluno); fichas de trabalho individuais/em 
grupo; tarefa/atividade) 

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de avaliação 
para a aprendizagem (AfL tools – thumbs; traffic 
lights; waiting time; activating prior knowledge) 

X  
Os docentes davam tempo de resposta aos alunos e verificavam a sua atenção. Também foi 
realizado um trabalho a pares que deu para avaliar as aprendizagens.  

Adequação dos objetivos de aprendizagem de língua 
e conteúdos aos respetivos critérios de sucesso 

X  Sim. 

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) 

X  

- Trabalho a pares. 
- Planificação 
- Os alunos coloriram estrelas consoante o nível de dificuldade da aula  
- Observação dos docentes 

Fornecimento de feedback construtivo X  Sim. 

Promoção do pensamento crítico por ex. se o tipo de 
questões usadas advêm de consideração dos 
diferentes estágios da taxonomia de Bloom 

X  
Sim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.º Período 
 

N.º de visita de monitorização 3     
Período letivo 3.º 
AE4 
Aula EM (Block 5 – 5.1 Carry out experiments with light) 
Ano de escolaridade: 3.º  

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com 
antecedência à equipa de monitorização 

X  
A planificação é dada a conhecer à equipa de monitorização 

A planificação de aula contempla os itens 
necessários do modelo disponibilizado pela 
equipa de monitorização 

X  
Sim.  

O grau de desenvolvimento do currículo de 
EM/E lecionado em inglês está a par do 
desenvolvimento do currículo em português 

X  
Sim. Esta aula foi sobre o tópico da luz. 

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a 
utilizar no tempo previsto 

X  Sim. 

O professor consegue rapidamente focar a 
atenção dos alunos no tópico a abordar 

X  Através dos objetivos de aprendizagem e da canção de boas-vindas. 

O professor define os objetivos de 
aprendizagem / comportamento  

X  A docente explica quais são os objetivos de aprendizagem. 

O professor elícita o conhecimento prévio dos 
alunos 

X  Sim. 

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e 
responde aos alunos pelo nome; encoraja os 
alunos a perguntar e a responder; dá tempo de 
resposta; dinâmica corporal do professor na 
sala de aula e sua influência no comportamento 
dos alunos; utilização de attention getters, 
cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e 
como é estimulado o relacionamento entre 
pares) 

X  

- Os alunos são chamados pela professora pelo nome e para participar nas tarefas. 
- Os alunos trabalham em grupos e as professoras dão-lhes tempo para realizarem a 
tarefa proposta. 
- Utiliza-se uma bandeira inglesa para dizer aos alunos que só se pode falar em inglês.  

Criação de um ambiente positivo de 
aprendizagem e de um ambiente bilingue (por 
ex. exibição de trabalhos dos alunos na sala de 
aula/corredor; sinalização em inglês na sala de 
aula/escola; disposição da sala de aula; 
padrões de interação diversificados; rotinas 

X  
- A docente escolheu um monitor no início da aula;    
- Canção de boas vindas e de despedida; 
- A docente cola uma bandeira inglesa no quadro, referindo que só podem falar inglês. 



(canções de boas-
vindas/despedidas/transições; uso de alunos 
monitores; reforço positivo). 

Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem 
/comportamento 

X  
A docente pergunta aos alunos o que aprenderam hoje e questiona sobre a sua 
dificuldade.  

Rotinas de arrumação e de despedida X  Avaliação da aula e canção de despedida.  

Tempo despendido na finalização (timing) X  Tudo tranquilamente. 

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  Bom nível de inglês.    

Sequência da aula X  

Antes da aula começar, a docente já tinha escrito os objetivos de aprendizagem, o 
dia, a data e o tempo no quadro. Quando a aula começa, pede aos alunos para irem 
para a frente da sala e se sentaram em círculo. Cantam a canção de boas-vindas. 
Escolhe um aluno monitor e dá-lhe um crachat. Fala sobre o objetivo de aprendizagem 
da aula e relembra os alunos dos objetivos de comportamento. Coloca um poster no 
quadro e começa a falar sobre o tópico da luz, pergunta aos alunos sobre um meio 
natural de luz e estes respondem: sol. Vai fazendo questões aos alunos e estes vão 
respondendo. Os alunos voltam para os seus lugares e explica que hoje vão fazer uma 
experiência, colando uma questão no quadro: Can we change the shape of the shadow 
of na object like this (glue stick)? What do you think? Coloca duas hipóteses no quadro 
(Conseguimos ou não conseguimos) e questiona os alunos sobre as suas premonições. A 
docente divide os alunos em grupos de três e dá a cada um deles, um número. O aluno 
monitor distribui as fichas da experiência pelos colegas e os alunos registam a questão, 
que está no quadro, e a sua premonição. A docente explica qual o equipamento que os 
alunos necessitam para a experiência (uma lanterna, um papel branco e um objeto 
geométrico sólido). O procedimento realiza-se da seguinte forma: um aluno agarra 
numa peça de papel, outro agarra a lanterna e um terceiro coloca um objeto entre a 
lanterna e um pedaço de papel. Entretanto, o terceiro estudante vai movimentando o 
objeto e verificando como é que fica a sua sombra no papel. Chegam à conclusão que 
a sombra é maior quando o objeto está mais próximo da luz e mais pequena quanto 
está mais longe da luz. A docente dá 10 minutos aos grupos para concluírem a tarefa e 
vai ajudando os alunos. A docente questiona os alunos sobre as suas predições. A 
docente questiona, agora, os alunos sobre uma história que leram na semana passada 
e cruza essa história com a aula de hoje. Os alunos contam a história e começam a 
apresenta-la, de modo a verificar as sombras. A docente questiona os alunos sobre o 
que fizeram hoje, se foi bom ou não e cantam a canção de despedida.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim.   

Articulação da nova informação com o 
conhecimento prévio dos alunos 

X  
Os alunos realizaram tarefas em que aplicaram conhecimentos que já tinham sido 
adquiridos.  

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim.  

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem X  Os docentes utilizaram, como formas sociais de aprendizagem, o plenário e o trabalho 



(individual, par, grupo, plenário) de grupo. 

Fornecimento de instruções claras, concisas e 
objetivas 

X  Sim.  

Diversificação de técnicas que tenham em 
conta os estilos e preferências de 
aprendizagem dos alunos (por ex. visuais, 
auditivos, quinestésicos) 

X  
Os docentes utilizaram diversas técnicas de aprendizagem, pois colocaram os alunos a 
trabalhar em grupos, depois de terem revisto a matéria.  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. 
expositiva; trabalho de grupo; apresentação 
por parte dos alunos; discussão professor/aluno 
e aluno/aluno); fichas de trabalho 
individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  
Parte expositiva da aula, em que as docentes reviam a matéria e explicavam, aos 
alunos, que teriam de fazer um trabalho em grupo e a realização desse mesmo 
trabalho.   

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de 
avaliação para a aprendizagem (AfL tools – 
thumbs; traffic lights; waiting time; activating 
prior knowledge) 

X  
Os docentes davam tempo de resposta aos alunos e verificavam a sua atenção. 
Também foi realizado um trabalho a pares que deu para avaliar as aprendizagens.  

Adequação dos objetivos de aprendizagem de 
língua e conteúdos aos respetivos critérios de 
sucesso 

X  Sim. 

Instrumentos de avaliação (planificação; 
objetivos/critérios; registos; tarefas/atividade; 
fichas/testes) 

X  
- Trabalho em grupo. 
- Planificação 
- Observação dos docentes 

Fornecimento de feedback construtivo X  Sim. 

Promoção do pensamento crítico por ex. se o 
tipo de questões usadas advêm de consideração 
dos diferentes estágios da taxonomia de Bloom 

X  
Sim. 
 

 



 

Anexo 31. Grelhas observação AE5 

1.º Período 
 

N.º de visita de monitorização 1   
Período letivo 1.º 
AE5 
Aula EM  (Block 2 – 2.7 Other cultures in your community)     
Ano de escolaridade/turma 3.º ano 

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer, com antecedência, à 
equipa de monitorização 

 
X 

 
A Professora deu-nos a conhecer a planificação da aula, mas não com 
antecedência. 

A planificação de aula contempla os itens necessários do 
modelo disponibilizado pela equipa de monitorização 

X  
Sim.  

O grau de desenvolvimento do currículo de EM/E lecionado em 
inglês está a par do desenvolvimento do currículo em português 

X  
Sim. Esta aula foi sobre a diversidade de culturas existentes em Portugal.      

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a utilizar no tempo 
previsto 

X  
A professora tem os materiais prontos a utilizar e vai-os utilizando no decorrer 
da aula.   

O professor consegue rapidamente focar a atenção dos alunos 
no tópico a abordar 

X  Sim, através de questões que a docente vai colocando aos alunos.  

O professor define os objetivos de aprendizagem / 
comportamento  

X  
A professora apenas aborda que hoje irão falar sobre a diversidade de culturas 
existentes em Portugal.  

O professor elícita o conhecimento prévio dos alunos X  
A docente pergunta aos alunos se se lembram do que falaram na aula passada, 
pelo que estes respondem que foi sobre os continentes e começam a dizer o 
nome de todos eles. 

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e responde aos alunos 
pelo nome; encoraja os alunos a perguntar e a responder; dá 
tempo de resposta; dinâmica corporal do professor na sala de 
aula e sua influência no comportamento dos alunos; utilização 
de attention getters, cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e como é 
estimulado o relacionamento entre pares) 

X  

- Os alunos são chamados pela professora pelo nome e para participar nas 
tarefas;  
- Os alunos trabalham de forma individual e a professora dá-lhes tempo para 
realizarem a tarefa proposta; 
- A docente movimenta-se pela sala e vai dando apoio aos alunos, tal como a 
assistente comenius (AC);  
- Não utiliza attention getters; 
- Os alunos falam em português entre si; 
- Os alunos têm algumas dificuldades em responder às questões da docente;   

Criação de um ambiente positivo de aprendizagem e de um 
ambiente bilingue (por ex. exibição de trabalhos dos alunos na 
sala de aula/corredor; sinalização em inglês na sala de 

X  
- A sala de aula está disposta em U; 
- A sala tem alguns materiais em inglês: calendário, estações do ano, frases em 
inglês e um placard da família Simpson; 



aula/escola; disposição da sala de aula; padrões de interação 
diversificados; rotinas (canções de boas-
vindas/despedidas/transições; uso de alunos monitores; 
reforço positivo). 

- Existem alunos monitores; 
- Não existe nenhuma sinalização como sendo turma bilingue; 

Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem /comportamento X  
Sim. A docente questionou os alunos sobre se tinham acertado tudo na tarefa 
relacionada com o preenchimento de uma grelha, tal como os questiona sobre 
as aprendizagens efetuadas.  

Rotinas de arrumação e de despedida  X 

Apesar de a professora marcar um trabalho de casa para os alunos, que 
consistia em responder a algumas questões relacionadas com a aula de hoje, 
não se verificou a existência de canção de despedida nem de rotinas de 
arrumação.   

Tempo despendido na finalização (timing) X  Tudo é feito de forma tranquila.  

Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  
A professora vai usando um guião para saber em que parte da aula se 
encontra. Tem um bom nível de inglês, mas dá alguns erros gramaticais. A AC 
não corrige os erros dados pela docente.  

Sequência da aula X  

A professora começa por perguntar aos alunos se se lembram do que falaram 
na aula passada, pelo que estes respondem que foi sobre os continentes e 
começam a dizer o nome de todos eles. Entretanto, a docente mete uma 
canção sobre os continentes e todos começam a cantar. A professora apresenta 
um PowerPoint sobre as culturas, em que estão presentes meninos 
provenientes de Angola (África), China e Índia (Ásia), Brasil (América do Sul) e 
Roménia (Europa). Quando termina de apresentar o PowerPoint dá a cada 
aluno uma folha com informação por completar, informação essa que se 
encontra num envelope. Os alunos terão de escolher em que sítio colocar a 
informação sobre cada criança que apareceu no PowerPoint. A professora 
coloca no quadro uma grande cartolina para corrigir o trabalho. No final, 
informa os alunos que em casa terão de fazer uma ficha de trabalho que 
consiste em escrever sobre o que cada cultura faz no seu país e em Portugal. 
Pergunta aos alunos o que aprenderam hoje, pelo que se ouve “continentes” e 
os alunos dizem o nome de cada um deles, tal como dizem que aprenderam as 
diversas comunidades que vivem em Portugal.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim.   

Articulação da nova informação com o conhecimento prévio 
dos alunos 

X  
A professora perguntou aos alunos o que tinham dado na aula passada (os 
continentes) e pegou nessa informação para abordar a questão das culturas.  

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim.   

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem (individual, par, 
grupo, plenário) 

X  
A professora utilizou, como formas sociais de aprendizagem, o plenário, para 
dizer aos alunos sobre o que iriam falar nesta aula e para corrigir o trabalho 
que realizaram, e o trabalho individual.  

Fornecimento de instruções claras, concisas e objetivas X  Sim.  



Diversificação de técnicas que tenham em conta os estilos e 
preferências de aprendizagem dos alunos (por ex. visuais, 
auditivos, quinestésicos) 

X  

Primeiramente, a docente explicou a matéria através de um PowerPoint, o que 
contemplou técnicas de apoio visual e auditivo. Após essa aprendizagem, os 
alunos trabalharam de forma individual. Observando a dificuldade de alguns 
alunos, seria interessante se os alunos corrigissem o trabalho a pares e, depois, 
em grande grupo.  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. expositiva; trabalho 
de grupo; apresentação por parte dos alunos; discussão 
professor/aluno e aluno/aluno); fichas de trabalho 
individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  
Apenas utilizou a exposição da matéria e o trabalho individual. Para 
consolidação, enviou um trabalho de casa.  

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de avaliação para a 
aprendizagem (AfL tools – thumbs; traffic lights; waiting time; 
activating prior knowledge) 

X  Tempo dado para finalizar a atividade.  

Adequação dos objetivos de aprendizagem de língua e 
conteúdos aos respetivos critérios de sucesso 

X  Sim.  

Instrumentos de avaliação (planificação; objetivos/critérios; 
registos; tarefas/atividade; fichas/testes) 

X  
Trabalho individual dos alunos, a planificação de aula e a observação por parte 
da docente.  

Fornecimento de feedback construtivo  X Não foi visível.  

Promoção do pensamento crítico por ex. se o tipo de questões 
usadas advêm de consideração dos diferentes estágios da 
taxonomia de Bloom 

X  Sim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.º Período 
 

N.º de visita de monitorização 2 
Período letivo 2.º 
AE5 
Aula EM (Block 3 – 3.1 Living things in your local environment)       
Ano de escolaridade 3.º  

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com antecedência à 
equipa de monitorização 

X 
 

 
A Professora fornece-nos a planificação, mas não com antecedência  

A planificação de aula contempla os itens necessários do 
modelo disponibilizado pela equipa de monitorização 

X 
 

 
Sim 

O grau de desenvolvimento do currículo de EM/E lecionado em 
inglês está a par do desenvolvimento do currículo em português 

X  
Sim. Esta aula foi sobre animais  

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a utilizar no tempo 
previsto 

X  
A professora tem os materiais prontos a utilizar no início da aula. Ao longo da 
aula vai utilizando-os.  

O professor consegue rapidamente focar a atenção dos alunos 
no tópico a abordar 

X  Sim, através dos objetivos de aprendizagem e da canção de boas-vindas.   

O professor define os objetivos de aprendizagem / 
comportamento  

X  
A professora refere os objetivos de aprendizagem, mas não os de 
comportamento.   

O professor elícita o conhecimento prévio dos alunos  X Sim, mas não no início da aula. 

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e responde aos alunos 
pelo nome; encoraja os alunos a perguntar e a responder; dá 
tempo de resposta; dinâmica corporal do professor na sala de 
aula e sua influência no comportamento dos alunos; utilização 
de attention getters, cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e como é 
estimulado o relacionamento entre pares) 

X  

- Os alunos são chamados pela professora pelo nome e para participar nas 
tarefas.  
- Dá algum tempo de resposta aos alunos; 
- Alunos levantam o braço para responder; 
- Alunos expressam-se em português. 

Criação de um ambiente positivo de aprendizagem e de um 
ambiente bilingue (por ex. exibição de trabalhos dos alunos na 
sala de aula/corredor; sinalização em inglês na sala de 
aula/escola; disposição da sala de aula; padrões de interação 
diversificados; rotinas (canções de boas-
vindas/despedidas/transições; uso de alunos monitores; 
reforço positivo). 

X  

- Canção de boas-vindas; 
- A sala de aula encontra-se disposta em U; 
- Existem alunos monitores;    
- Materiais: Plantas, animais, primavera, calendário, tempo, sistemas do corpo 
humano.  
- Professora tenta que todos os alunos respondam com a frase correta; 
 

Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem /comportamento X  Sim. 

Rotinas de arrumação e de despedida X  Alunos apenas terminam as apresentações e vão lanchar. 

Tempo despendido na finalização (timing) X  A aula foi finalizada de forma apressada.  



Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  A docente apresenta um bom nível de inglês.  

Sequência da aula X  

A docente começa por cumprimentar os alunos e explicar que vão continuar a 
falar sobre os animais, fazendo alguns jogos. OS alunos levantam-se e a 
professora mostra cartões de animais que tem na mão. Os alunos terão, cada 
um na sua vez, de dizer o nome do animal e caso errem terão de se sentar. 
Apenas quatro alunos erram as respostas. Os alunos voltam a levantar-se e a 
docente explica que vão fazer outro jogo. A professora mostra cartões com 
nomes de animais e os alunos terão de dizer uma frase sobre esse animal. Os 
alunos ficam agitados enquanto os colegas respondem Às questões da docente. 
Entretanto, a professora pede a uma aluna para se levantar e escolher outro 
colega. A colega escolhida vai à frente e escolhe um cartão com um animal. Os 
colegas colocam o braço no ar para fazerem questões e a aluna vai 
respondendo sim/não. Um aluno acerta (snake) e vai ao quadro escolher um 
animal. Os colegas voltam a fazer questões. Quando o jogo termina, uma aluna 
vai ao quadro limpá-lo. A professora coloca a imagem de um gato no quadro e 
explica que na aula passada os alunos já tinham selecionado um animal e 
escrito sobre ele. A docente escreveu sobre o gato e agora ia distribuir os 
textos dos alunos corrigidos. Sendo assim, em pares, teriam de fazer um poster 
com o animal selecionado e com as frases já corrigidas. A docente dá mais 
instruções sobre o tamanho das letras e as cores que os alunos terão de 
escolher para colorir o trabalho (revisão das cores). Pede Às alunas monitoras 
para distribuírem as folhas A3 e a docente distribui o trabalho corrigido. Tanto 
a professora, como a AC, como a coordenadora do projeto ajudam os alunos a 
realizarem a tarefa. A docente dá 20 minutos para que esta atividade seja 
concluída. Quando esse tempo termina, a docente diz que vão começar as 
apresentações e que quem não acabou, acaba na próxima aula. A docente dá a 
cada aluno uma tabela para que em cada apresentação a restante turma tire 
notas sobre os animais apresentados. Há alunos que não conseguem preencher 
as tabelas, mas também não questionam os colegas. São apresentados três 
trabalhos e os alunos apresentam algumas dificuldades no inglês. A professora 
explica que vão lanchar e que na próxima aula avaliarão os trabalhos de todos 
os grupos. Pergunta aos alunos se gostaram da aula e que animais 
apresentaram os colegas e estes respondem. A aula termina.  
- Apresentação da mesma informação de diferentes formas.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim 

Articulação da nova informação com o conhecimento prévio 
dos alunos 

X  Aula de revisão sobre os animais.  

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim.  

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem (individual, par, 
grupo, plenário) 

X  Plenário e trabalho a pares 



Fornecimento de instruções claras, concisas e objetivas X  Sim 

Diversificação de técnicas que tenham em conta os estilos e 
preferências de aprendizagem dos alunos (por ex. visuais, 
auditivos, quinestésicos) 

X  A docente utilizou técnicas visuais e quinestésicas.  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. expositiva; trabalho 
de grupo; apresentação por parte dos alunos; discussão 
professor/aluno e aluno/aluno); fichas de trabalho 
individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  
- Jogos 
- Trabalho a pares 
- Apresentação de trabalhos 

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de avaliação para a 
aprendizagem (AfL tools – thumbs; traffic lights; waiting time; 
activating prior knowledge) 

X  Avaliação feita pelos alunos. A docente perguntou se gostaram da atividade.  

Adequação dos objetivos de aprendizagem de língua e 
conteúdos aos respetivos critérios de sucesso 

X  Sim 

Instrumentos de avaliação (planificação; objetivos/critérios; 
registos; tarefas/atividade; fichas/testes) 

X  
- Respostas dos alunos 
- Tarefas propostas 
- Objetivos de aprendizagem   

Fornecimento de feedback construtivo X  Sim  

Promoção do pensamento crítico por ex. se o tipo de questões 
usadas advêm de consideração dos diferentes estágios da 
taxonomia de Bloom 

X  Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.º Período 
 

N.º de visita de monitorização 3 
Período letivo 3.º 
AE5 
Aula EM (Block 5 – 5.1 Carry out experiments with light)       
Ano de escolaridade 3.º  

Planificação da Pré-observação  S N Comentários 

A planificação de aula é dada a conhecer com antecedência à 
equipa de monitorização 

X 
 

 
A Professora fornece-nos a planificação, mas não com antecedência  

A planificação de aula contempla os itens necessários do 
modelo disponibilizado pela equipa de monitorização 

X 
 

 
Sim 

O grau de desenvolvimento do currículo de EM/E lecionado em 
inglês está a par do desenvolvimento do currículo em português 

X  
Sim. Esta aula foi sobre o tópico da luz.  

Observação de aula O NO  

Preparação, Organização e Gestão    

Início da aula    

Os materiais estão preparados e prontos a utilizar no tempo 
previsto 

X  
A professora tem os materiais prontos a utilizar no início da aula. Ao longo da 
aula vai utilizando-os.  

O professor consegue rapidamente focar a atenção dos alunos 
no tópico a abordar 

X  Sim, através dos objetivos de aprendizagem e da canção de boas-vindas.   

O professor define os objetivos de aprendizagem / 
comportamento  

X  
A professora refere os objetivos de aprendizagem, mas não os de 
comportamento.   

O professor elícita o conhecimento prévio dos alunos X  Sim, através de questões sobre a luz.  

Durante a aula    

Gestão da sala de aula (por ex. chama e responde aos alunos 
pelo nome; encoraja os alunos a perguntar e a responder; dá 
tempo de resposta; dinâmica corporal do professor na sala de 
aula e sua influência no comportamento dos alunos; utilização 
de attention getters, cumprimento das regras de sala de aula; 
relacionamento do professor com os alunos e como é 
estimulado o relacionamento entre pares) 

X  

- Os alunos são chamados pela professora pelo nome e para participar nas 
tarefas.  
- Dá algum tempo de resposta aos alunos; 
- Alunos levantam o braço para responder; 
- Alunos expressam-se em português. 

Criação de um ambiente positivo de aprendizagem e de um 
ambiente bilingue (por ex. exibição de trabalhos dos alunos na 
sala de aula/corredor; sinalização em inglês na sala de 
aula/escola; disposição da sala de aula; padrões de interação 
diversificados; rotinas (canções de boas-
vindas/despedidas/transições; uso de alunos monitores; 
reforço positivo). 

X  

- Canção de boas-vindas; 
- A sala de aula encontra-se disposta em U; 
- Existem alunos monitores;    
- Materiais: Plantas, animais, primavera, calendário, tempo, sistemas do corpo 
humano.  
- Professora tenta que todos os alunos respondam com a frase correta; 

Final da aula    

Avaliação dos objetivos de aprendizagem /comportamento X  Sim. 

Rotinas de arrumação e de despedida X  Alunos avaliam a aula e esta termina. 

Tempo despendido na finalização (timing) X  A aula foi finalizada de forma tranquila.  



Ensino/aprendizagem    

Conteúdo    

Nível de proficiência comunicativa do docente X  A docente apresenta um bom nível de inglês.  

Sequência da aula X  

Os alunos começaram por cantar a canção de boas-vindas e a docente explicou 
que iam continuar a aula sobre a luz. Questiona os alunos sobre este tópico. 
Explica que vão investigar como é que a luz interage com os diferentes 
objetos, fazendo diferentes experiências e pede aos alunos monitores para 
distribuírem uma ficha pelos colegas. Explica que cada grupo terá um kit com 
uma lanterna, um papel branco e diferentes materiais. A professora dá um 
exemplo do que devem fazer em grupo, com a ajuda dos alunos monitores: 
primeiro colocam a lanterna voltada para o papel branco, o que conseguem 
ver? A luz projeta-se no papel. Quando se mete um objeto entre o papel e a 
luz o que acontece? Três hipóteses: a luz não passa, a luz passa por dentro do 
objeto ou só passa alguma luz. Começam a fazer o trabalho em grupo e tem 15 
minutos para esta tarefa e preenchem a ficha de trabalho. Vêm, em conjunto, 
os resultados e chegam à conclusão que existem três tipos de objetos: os 
opacos, os translúcidos e os transparentes. Os alunos escrevem algumas 
conclusões sobre os seus trabalhos, individualmente, e a docente questiona-os 
sobre o que fizeram.  

Explicação dos conceitos de forma clara X  Sim 

Articulação da nova informação com o conhecimento prévio 
dos alunos 

X  Aula de experiências sobre a luz.  

Key language usada: 
Language of learning 
Language for learning 
Language through learning 

X  Sim.  

Estratégias    

Utilização de formas sociais de aprendizagem (individual, par, 
grupo, plenário) 

X  Plenário e trabalho de grupo 

Fornecimento de instruções claras, concisas e objetivas X  Sim 

Diversificação de técnicas que tenham em conta os estilos e 
preferências de aprendizagem dos alunos (por ex. visuais, 
auditivos, quinestésicos) 

X  A docente utilizou técnicas visuais e quinestésicas.  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. expositiva; trabalho 
de grupo; apresentação por parte dos alunos; discussão 
professor/aluno e aluno/aluno); fichas de trabalho 
individuais/em grupo; tarefa/atividade) 

X  - Experiências em grupo 

Avaliação    

Frequência e utilização de ferramentas de avaliação para a 
aprendizagem (AfL tools – thumbs; traffic lights; waiting time; 
activating prior knowledge) 

X  Avaliação feita pelos alunos. A docente perguntou se gostaram da atividade.  

Adequação dos objetivos de aprendizagem de língua e 
conteúdos aos respetivos critérios de sucesso 

X  Sim 

Instrumentos de avaliação (planificação; objetivos/critérios; 
registos; tarefas/atividade; fichas/testes) 

X  
- Respostas dos alunos 
- Tarefas propostas 
- Objetivos de aprendizagem   



Fornecimento de feedback construtivo X  Sim  

Promoção do pensamento crítico por ex. se o tipo de questões 
usadas advêm de consideração dos diferentes estágios da 
taxonomia de Bloom 

X  Sim 

 



Anexo 32. Grelha observação - Resultados 

 Resultados por período letivo 

Períodos letivos 1.º 2.º 3.º 

 S N S N S N 

Planificação da Pré observação       

A planificação de aula (PA) é dada a conhecer com antecedência 3X 2 2X; 1X+ 2 2X; 1X+ 2 

A PA contempla os itens necessários do modelo disponibilizado  1X-; 

2X+ 

2 3X+ 2 3X+ 2 

O currículo de EM/E lecionado em inglês está a par do 

desenvolvimento do currículo em português 
5X+ 

 
4X+ 1 5X+ 

 

 O NO O NO O NO 

Início da aula       

Os materiais estão preparados e prontos a utilizar  5X+  5X+  5X+  

O professor consegue rapidamente focar a atenção dos alunos 1X; 4X+  5X+  5X+  

O professor define os objetivos de aprendizagem / comportamento 2X-; 1X; 

2X+ 

1 2X-; 1X; 

2X+ 

 1X-; 2X; 

2X+ 

 

O professor elícita o conhecimento prévio dos alunos 4X+ 1 3X+ 2 5X+  

Durante a aula       

Gestão da sala de aula 2X; 2X+ 1 4X; 1X+  3X; 2X+  

Criação de um ambiente bilingue 1X; 4X+  5X+  3X; 2X+  

Final da aula       

Avaliação dos objetivos de aprendizagem /comportamento 2X; 1X+ 2 1X; 3X+ 1 3X; 2X+  

Rotinas de arrumação e de despedida 1X+ 4 1X-; 3X+ 1 1X; 4X+  

Tempo despendido na finalização 1X-; 

1X+ 

3 1X-; 2X; 

1X+ 

1 1X; 4X+  

Ensino/aprendizagem       

Conteúdo       

Nível de proficiência comunicativa dos docentes 5X+  5X+  5X+  

Sequência da aula 1X-; 

4X+ 

 1X; 4X+  1X; 4X+  

Explicação dos conceitos de forma clara 5X+  4X+ 1 5X+  

Articula a nova informação com anteriores 5X+  4X+ 1 5X+  

Key language: Language of learning, Language for learning and 

Language through learning 

1X; 4X+  5X+  5X+  

Estratégias       

Formas sociais de aprendizagem (individual, par, grupo, plenário) 1X; 4X+  5X+  5X+  

Fornecimento de instruções claras, concisas e objetivas 1X-; 2X; 

2X+ 

 1X; 4X+  1X; 4X+  

Diversificação de técnicas (por ex. visuais, auditivos, 

quinestésicos) 

2X; 3X+  1X; 4X+  5X+  

Técnicas de ensino aprendizagem (por ex. expositiva; trabalho de 

grupo; apresentação por parte dos alunos; fichas de trabalho) 

1X; 4X+  5X+  1X; 4X+  

Avaliação       

Frequência e utilização de ferramentas de avaliação para a 

aprendizagem  

1X-; 2X; 

2X+ 

 2X; 3X+  1X; 4X+  

Adequação dos objetivos de aprendizagem de língua e conteúdos 

aos respetivos critérios de sucesso 

3X+ 2 3X+ 2 3X+ 2 

Instrumentos de avaliação (ex. planificação; tarefas/atividade; 

fichas/testes) 

1X-; 2X; 

2X+ 

 2X; 3X+  1X; 4X+  

Fornecimento de feedback construtivo 2X+ 3 4X; 1X+  1X; 4X+  

Promoção do pensamento crítico 3X; 1X+ 1 5X+  5X+  

 



Anexo 33. Diário de Bordo 

 

16 de setembro de 2013 

Fui recebida pela Dr.ª AX
1
 às 10 horas, sendo que esta me informou que iria permanecer 

toda a manhã consigo. Fomos cumprimentar a Dr.ª EA
2
 e dirigimo-nos ao gabinete da Dr.ª AX. 

Começámos por visualizar as questões relacionadas com o protocolo estabelecido pela DGE 

(Direção-Geral de Educação) e o IE-UL (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa), 

sendo a primeira a instituição a que acolhe o meu estágio e a segunda a instituição que 

frequento; tal como as leis orgânicas e questões de logística. 

Clarificámos o tema do estudo que irei realizar (relacionado com formação de 

professores) e a Dr.ª AX informou-me que seria interessante visualizar toda a vertente de 

formação de professores no projeto EBP no 1.º CEB
3
 (ao cargo da Dr.ª AX).   

Após esta conversa, a Dr.ª AX imprimiu o protocolo que irá ser celebrado pelas 

instituições supracitadas, o qual foi lido por mim e discutindo por ambas para clarificar certos 

aspetos. Ficou decidido que o horário de estágio seria das 10h às 13h de segunda a sexta-feira, 

entre setembro de 2013 e maio de 2014. Questionei o facto da colocação dos nomes das pessoas 

na tese e chegámos à conclusão que, para resguardar as suas identidades, se colocaria o nome 

em forma de sigla.  

Seguidamente, fomos aos Recursos Humanos falar com a Dr.ª MM1 devido ao registo 

biométrico e para colocar algumas questões relacionadas com o meu estágio, visto que para 

aceder aos computadores e impressoras é essencial o uso de um código que é dado a cada 

funcionário. Após uma conversa, ficámos a saber que não fazia sentido a realização de um 

registo biométrico devido há minha condição de estagiária não-remunerada e a tempo parcial. 

Sendo assim, não efetuo registo de assiduidade no cartão, sendo a Dr.ª AX que terá de ter essa 

preocupação. Tratados estes assuntos, eram 11h10 quando nos dirigimos à portaria para eu ser 

apresentada aos senhores seguranças. Subimos até ao 4º Piso e a Dr.ª AX continuou a mostrar-

me as instalações. Informou-me que a partir de amanhã irei estar com a Dr.ª MG na DSPE 

(Direção de Serviços dos Projetos Educativos), onde encontrar-me-ei durante um mês. Fomos 

ao gabinete da Dr.ª LV
4
 para afinar algumas informações acerca do meu estágio e voltámos para 

o gabinete onde a Dr.ª AX me informou, resumidamente, acerca das 4 divisões da DGE, tais 

como as diretoras de cada uma delas. A saber: 

                                                           
1
 Minha tutora 

2
 Diretora da Direção de Serviços do Desenvolvimento Curricular (DSDC) 

3
 Ensino Bilingue Precoce no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

4
 Chefe da Divisão do Ensino Pré-Escolar e Ensino Básico (DEPEB) 



 Divisão de Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico (DEPEB): Dr.ª LV 

 Divisão do Ensino Secundário (DES): Dr.ª DB 

 Divisão do Material Didático, Documentação e Edições (DMDDE): Dr.ª AN 

 Divisão da Educação Artística (DEA): Dr.ª EM 

Entretanto a Dr.ª AX pediu que me fosse concebido um portátil para poder trabalhar e 

para ficar o meu registo na portaria. Na conversa que íamos tendo ficou decidido que irei ficar 

de dia 17 de Setembro a dia 25 de Outubro na DSPE (30 dias úteis).  

Por volta das 12h30 mostrei o meu anteprojeto à Dr.ª AX que afirmou que o gostaria de 

ler com mais pormenor e ficou esclarecido que ao longo do meu estágio poderei visualizar todas 

as fases da formação de professores, e não apenas o planeamento da mesma. Sendo assim, seria 

interessante explorar o processo de planeamento e a sua implementação e avaliação no terreno, 

em conformidade com as políticas educativas. Pelo que acompanharei uma ação de formação do 

EBP no 1.º CEB, visto ser uma área de domínio da minha tutora. Saí às 13h. 

Balanço final do dia: Foi um dia que deu para tirar primeiras impressões acerca do 

estágio que irei efetuar. Consegui esclarecer assuntos com a minha tutora e poderei trabalhar 

numa área de grande interesse: a formação de professores.  

 

17 de setembro de 2013 

Hoje fui conhecer a DSPE, direção de serviços que me vai acolher durante 1 mês (17 de 

Setembro a 25 de Outubro). Às 10h encontrei-me com a Dr.ª AX que me levou até ao 5º piso 

para conhecer duas das novas colegas: a Dr.ª MG
5
 e a Dr.ª OE

6
. Enquanto a Dr.ª AX foi tratar 

dos assuntos relacionados com o local onde poderei ficar (uma secretária) e com o portátil, 

fiquei com as Drs.ª MG e OE que me falaram acerca da Formação de Professores, visto terem 

trabalhado muitos anos nessa área e darem sempre um apoio quando é necessário. Explicaram-

me que a DGE é acreditada pelo Conselho-Científico Pedagógico de Formação Contínua 

(CCPFC) para poder dar formação em diferentes áreas da formação contínua de professores. 

Cerca de 90% desta formação está relacionada com o currículo, enquanto os restantes 10% se 

encontram nas formações transversais a todas as disciplinas, como o caso da cidadania. O 

CCPFC atribui créditos consoante o número de horas de formação e na DGE utilizam-se, na 

maior parte das vezes, duas modalidades de formação: a oficina e os cursos de formação. No 

primeiro caso, esta formação tem duas vertentes, sendo elas a aula síncrona (aula presencial, nas 

aulas ou online) e aula assíncrona (desenvolvimento de trabalho autónomo fora da sala de aula 
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que se reflete num trabalho final). A nota final desta modalidade é dada através da soma de 

ambas as vertentes e o número de participantes varia entre 10 e 20. No segundo caso, esta 

formação é realizada através, apenas, de aulas síncronas e não existe a vertente do trabalho 

autónomo (não existe a entrega de um trabalho final). Nesta última formação o número de 

participantes não pode exceder os 30. Todas as formações têm de ter no mínimo 15 horas e no 

máximo 150h, não podendo exceder o prazo de 1 ano. Cada ação tem, obrigatoriamente, que 

conter um dossier pedagógico com diversos documentos. Neste momento, a parte da formação 

que tem tirado mais tempo à DGE está relacionada com as metas curriculares, em que se tem 

dado, e vai continuar a dar-se, formação a cerca de 7240 professores dos diversos AE’s 

(Agrupamentos de Escolas) no Português e de Matemática.  

Após estas explicações a Dr.ª AX apareceu no gabinete informando-nos que o pessoal da 

informática já iria disponibilizar um portátil ou um computador para que eu pudesse trabalhar e, 

enquanto este não chegava, a Dr.ª MG levou-me a conhecer o arquivo que contém dossiers 

pedagógicos desde meados de 2008 até hoje (note-se que os restantes dossiers estão guardados 

numa sala no 1º piso - arquivo) para que eu pudesse ter uma visão de como são, na prática.  

Visto que ainda não tinha computador, a Dr.ª MG deu-me, em formato papel, diversos 

documentos para me familiarizar com a temática da formação de professores (legislação e 

regulamentos). Às 11h30 fui para o gabinete que me foi cedido para os próximos dias e conheci 

mais 3 Drs.ª: a CF
7
, a EL

8
 e a TP

9
. A Dr.ª EL também me forneceu o Regime Jurídico da 

Formação Contínua de Professores. Nesse gabinete li todos os documentos até à hora de saída 

(13h) e esclareci dúvidas com as Drs.ª que lá se encontravam. Nestes documentos, e pelas 

conversas que tive, descobri que existem 8 modalidade de formação (Círculo de Estudos, 

Curso/Módulo de Formação, disciplinas singulares do Ensino Superior, Estágio, Oficina de 

Formação, Projeto, Seminário e ações realizadas no estrangeiro). Existem os termos acreditação 

e creditação, em que o primeiro acontece quando o CCPFC acredita uma entidade formadora, 

um formador ou ações de formação e, o segundo, quando são cedidos certos créditos consoante 

o número de horas e a modalidade da formação.  

Também importa referir que antes de sair a Dr.ª CF me deu uma visão global da 

formação e informou-me que as metas curriculares comportam as disciplinas de Português e 

Matemática em todo o Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclos). As formações de Português são dadas 

pelas Faculdades de Letras das Universidades de Coimbra, Lisboa e Porto, sendo realizadas por 

duas sessões num total de 15h (7h30 cada dia). Nestas faculdades a primeira sessão é realizada 

de forma presencial, estando presentes entre 20 a 30 formandos por turma, e a segunda sessão 

                                                           
7
 Coordenadora da formação docente no âmbito das metas curriculares 

8
 Trata de toda a formação da DGE 

9
 Trabalha com a ERTE – Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas 



de forma plenária. Em relação à Matemática, a formação é dada pela Faculdade de Ciências da 

Faculdade do Porto, pela Universidade Aberta de Lisboa e pela própria DGE. Neste caso, cada 

uma das entidades formadoras adota a sua metodologia, sendo que no caso da primeira entidade 

se realizam duas sessões consecutivas com pequenos grupos, na segunda entidade realiza-se a 

primeira sessão num espaço online e a segunda de forma presencial, na terceira entidade a 

primeira sessão é presencial, por turmas, e a segunda em plenário. Desde o início das formações 

que a DGE já realizou 18 ações de formação ao 1º ciclo. Nesta conversa também foi referido 

pela Dr.ª CF que é um pouco complicado o contacto com as escolas visto que essa primeira 

aproximação é realizada através da DGEstE (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – 

responsável pela coordenação das Direções de Serviços) e são eles quem pedem as inscrições 

dos formandos aos AE e só depois de estas serem feitas é que tudo chega à DGE.  

Balanço final do dia: Hoje pude ler diversa informação que irá ser essencial para a 

realização tanto do meu trabalho final como do trabalho realizado na DGE. Sinto que é muita 

informação que irá ser assimilada ao longo dos dias e mais consolidada através das tarefas que 

irei realizar.   

 

18 de setembro de 2013 

Quando cheguei à DGE (9h40) dirigi-me à DSPE e fui ao encontro da Dr.ª OE e da Dr.ª 

MG. A Dr.ª OE disse que, devido ao facto de ainda não ter disponível o portátil, me encontraria 

a trabalhar com ela toda a manhã. Sendo assim, até às 11h45 estivemos a verificar todas as 

listagens de presença relativas aos formandos dos ciclos do ensino básico que frequentaram a 

formação relativa às metas curriculares de Português na FLUL (Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa). Às 11h45 apareceu a Dr.ª AX com o protocolo para que eu o pudesse 

reler para, posteriormente, o enviar para o diretor da DGE. Às 12h comecei, com a Dr.ª OE, a 

verificar as listagens dos professores que frequentaram a mesma formação dos que os descritos 

em epígrafe mas na FLUP (Faculdade de Letras da Universidade do Porto). Às 13h terminei o 

meu trabalho. 

Balanço Final do Dia: A formação relacionada com as metas curriculares mobiliza 

diversos atores e, sendo assim, é um processo que tem algumas lacunas. Para essas serem 

minimizadas é essencial que todos os documentos sejam revistos. Estou a gostar de realizar este 

trabalho das listagens de presenças e estou a começar a ter a noção da quantidade de tarefas que 

cada pessoa realiza na DGE. É cada vez mais importante uma pessoa ser polivalente.  

 

 



 

19 de setembro de 2013 

Cheguei à DGE (9h40) e dirigi-me ao gabinete da Dr.ª OE e da Dr.ª MG. Começámos 

(eu e a Dr.ª OE) por concluir a lista de presenças da formação sobre as metas curriculares 

administrada aos professores de 3º ciclo, que ocorreu na FLUP. Entretanto terminámos esse 

trabalho e conheci o Dr. JP
10

. Constatou-se que o computador, para que eu pudesse trabalhar, 

ainda não tinha vindo e, sendo assim, continuei a ajudar a Dr.ª OE a realizar as substituições de 

docentes, para as próximas formações, pedidas nos emails enviados pelos diretores dos 

AE’s/escolas não agrupadas. Para uma melhor organização de toda a informação decidiu-se 

proceder à realização de uma tabela que continha todos os docentes que tinham faltado às 

diversas formações, para tentar que fossem colocados noutra lista assim que possível. Às 13h 

terminei o meu trabalho. 

Balanço Final do Dia: Devido à ausência de um computador, estes trabalhos tornam-se 

um pouco complicados de realizar pois têm de ser impressos todos os documentos para que 

possa ajudar a Dr.ª OE. Mas, no final de contas, estou a gostar de todos estes procedimentos 

porque é muito bom quando pudemos trabalhar na nossa área e verificar como se realizam todas 

estas tarefas.  

 

20 de setembro de 2013 

Quando cheguei (9h50) fui informada que as listas de participação e de presenças da 

FLUC (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), no que diz respeito às metas 

curriculares do português, já tinham chegado e, sendo assim, iríamos (eu e a Dr.ª OE) proceder 

à sua verificação durante toda a manhã. Este trabalho veio-se a revelar ser muito complicado 

devido à má qualidade das digitalizações enviadas pela universidade.  

A meio da manhã a Dr.ª MG ligou para os serviços informáticos a pressionar para que eu 

tivesse um computador e este foi instalado pouco tempo antes da minha hora de saída. O pessoal 

informático deu-me o login e a password e estiveram a instalar tudo o que era necessário para 

que na segunda-feira pudesse ter acesso a todos os documentos internos. Saí às 13h.  

Balanço do dia: Sinto que estou a entrar na rotina e as listas de presenças tornam-se mais 

fáceis de fazer, tal como já as verifico muito mais rapidamente (apesar dos pequenos problemas 

que vamos encontrando). Foi uma semana muito positiva.  
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23 de setembro de 2013 

Devido à minha frequência em aulas de inglês ficou acordado com a Dr.ª AX que até 

Novembro realizaria um horário das 9h30 às 12h30. Quando cheguei à DGE (9h10) encontrei as 

Drs.ª MG e OE que me informaram que iria começar a trabalhar com a Dr.ª EL na acreditação e 

preparação de uma formação que está a cargo da Dr.ª AX (EBP no 1.º CEB).  

Como cheguei antes da hora decidi começar a ler a legislação acerca da progressão na 

carreira docente de modo a ficar esclarecida acerca desse assunto. Entretanto chegou a Dr.ª CF 

que ligou para os serviços de informática para que fosse colocada internet no meu computador. 

Importa referir que como a permissão da utilização de informação da DGE ainda estava em 

processo, não tive acesso durante a manhã a diversos documentos. Devido a este facto a Dr.ª EL 

disse-me que eu poderia começar por ir ao site da CCPFC e da DGE para começar a ficar à 

vontade com a diversa documentação.  

Como muito desse trabalho de pesquisa já tinha sido realizado por mim durante o fim de 

semana realizei-o de forma rápida e a Dr.ª EL deu-me outro trabalho de cruzamento de dados, 

tendo uma componente mais prática. Esse trabalho consistia em pegar no pedido de acreditação 

do “Curso de Formação de Ensino Bilingue Precoce no 1.º ciclo do Ensino Básico (3.º ano)” e 

verificar como todo este processo se realizou, tendo por base a legislação. Foi-me explicado que 

quando alguém decide realizar uma ação de formação o pedido tem de ser dirigido ao Senhor 

Diretor-Geral, que pode ou não aceitar, e remitido à pessoa que realizou o pedido para que (caso 

seja aceite) este seja formalizado através do preenchimento de todos os documentos pedidos 

pelo CCPFC. Após o preenchimento desses documentos (neste caso o documento An2-A, visto 

ser um curso de formação, tal como o ACC3), em que se explica tudo o que se pretende na 

formação, são devolvidos ao Senhor Diretor-Geral que os assina e vão para o DSPE para serem 

enviados para a plataforma do CCPFC para aprovação.  

Pelo que pude ver no documento de pedido para acreditação da ação de formação do 

Ensino Bilingue Precoce, este foi aprovado como relevante na progressão da carreira, tal como 

sendo para os grupos de recrutamento 110, 220 e 330 uma ação de formação da sua área 

científico-didática que os docentes lecionam (nesta caso, o inglês). Esta formação terá de ser 

realizada até dia 8 de Julho de 2016 e tem por base 8 sessões presenciais conjuntos perfazendo 

um total de 25h, repartidas por 4 dias.  

Ao terminar de visualizar os documentos, a Dr.ª EL deu-me um dossier que continha toda 

a formação acreditada em 2013 relacionada com a DGE (15 formações, até este momento). No 

quadro 1, apresento, sumariamente, o nome das formações tal como os créditos, a modalidade 

da formação, e se são acreditadas somente no artigo 5º ou se também no nº3 do artigo 14º, 



ambos do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, o grupo de recrutamento (GR 

– caso este se verifique), o Registo de Acreditação e Observações importantes. Importa referir 

que o artigo 5º diz respeito a toda a formação contínua que está acreditada e é contabilizada para 

os 50% relacionados com a formação geral que o docente frequenta e que o artigo 14º está 

relacionado com os outros 50% em que a formação que o docente frequenta está relacionada 

com a formação específica na sua área. Ambas as formações permitem a progressão na carreira 

docente.  

Quadro 1. Formações acreditadas em 2013 

Nome Modalidade Créditos Artigos GR
11

 
Registo de 

acreditação 
Observação 

Metas 

curriculares 

de Português 

(1º Ciclo) 

Ação de 

Formação 
0.6 

Artigo 5º e 

nº 3 do 

artigo 14º 

110 
CCPFC/AC

C-73818/13 
 

Metas 

curriculares 

de Português 

(2º Ciclo) 

Ação de 

Formação 
0.6 

Artigo 5º e 

nº 3 do 

artigo 14º 

200, 210 

e 220 

CCPFC/AC

C-73819/13 
 

Metas 

curriculares 

de Português 

(3º Ciclo) 

Ação de 

Formação 
0.6 

Artigo 5º e 

nº 3 do 

artigo 14º 

300, 310, 

320, 330, 

340 e 350 

CCPFC/AC

C-73820/13 
 

Metas 

curriculares 

de 

Matemática 

(1º Ciclo) 

Ação de 

Formação 
0.6 

Artigo 5º e 

nº 3 do 

artigo 14º 

110 
CCPFC/AC

C-74351/13 

Formaç

ão cedida pela 

Sociedade 

Portuguesa de 

Matemática 

Metas 

curriculares 

de 

Matemática 

Ação de 

Formação 
0.6 

Artigo 5º e 

nº 3 do 

artigo 14º 

230 
CCPFC/AC

C-74352/13 

Formaç

ão cedida pela 

Sociedade 

Portuguesa de 
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(2º Ciclo) Matemática 

Metas 

curriculares 

de 

Matemática 

(3º Ciclo) 

Ação de 

Formação 
0.6 

Artigo 5º e 

nº 3 do 

artigo 14º 

500 
CCPFC/AC

C-74350/13 

Formaç

ão cedida pela 

Sociedade 

Portuguesa de 

Matemática 

Media Smart 

(1º e 2º 

ciclos) 

Oficina 1.4 Artigo 5º  
CCPFC/AC

C-73833/13 
 

Workshop de 

nível 

elementar de 

Basquetebol 

Curso de 

formação 
1 Artigo 5º 

110, 260 

e 620 

CCPFC/AC

C-73985/13 
 

Iniciação ao 

ténis de 

mesa 

Curso de 

formação 
1 Artigo 5º 

110, 260 

e 620 

CCPFC/AC

C-73979/13 
 

Pressupostos 

metodológic

os na 

aprendizage

m do jogo de 

futsal – 

atualização 

Curso de 

formação 
1 

Artigo 5º e 

nº 3 do 

artigo 14º 

260 e 620 
CCPFC/AC

C-73986/13 
 

Kid’s 

Athletics 

Curso de 

Formação 
1 Artigo 5º 

110, 260 

e 620 

CCPFC/AC

C-74173/13 
 

A gestão de 

riscos na 

organização 

de eventos 

desportivos. 

A realidade 

do desporto 

Curso de 

Formação 
1 

Artigo 5º e 

nº 3 do 

artigo 14º 

260 e 620 
CCPFC7AC

C-74288/13 
 



escolar. 

Teaching 

English in 1º 

CEB 

Curso de 

Formação 
1 

Artigo 5º e 

nº 3 do 

artigo 14º 

220 e 330 
CCPFC7AC

C-74396/13 
 

Atletismo no 

Desporto 

Escolar: 

Iniciação ao 

treino 

desportivo 

Curso de 

Formação 
1 

Artigo 5º e 

nº 3 do 

artigo 14º 

260 e 620 
CCPFC/AC

C-74631/13 
 

A 

abordagem 

do atletismo 

na educação 

física 

Curso de 

Formação 
1 

Artigo 5º e 

nº 3 do 

artigo 14º 

260 e 620 
CCPFC/AC

C-74782/13 
 

 

As formações relacionadas com as metas curriculares de matemática foram cedidas pela 

Sociedade de Portuguesa de Matemática pelo que a DGE teve que pedir acreditação ao CCPFC 

para as poder realizar. Saí da DGE às 12h35. 

Balanço Final do dia: Foi mais um dia para conseguir adquirir conhecimento 

relativamente à parte mais burocrática da formação. É muito mais fácil quando já sabemos do 

que as pessoas estão a falar e quando podemos verificar como todos os processos se realizam. A 

formação para ser creditada tem de passar por diversos processos, o que na minha opinião é 

positivo pois obriga os técnicos que a querem colocar no terreno a pensar em todos os passos 

que terão de realizar e a organizá-la em documentação. Claro que isto não funciona sempre bem 

e pode haver técnicos que realizam a documentação de uma forma e a põem na prática de outra, 

por diversos motivos.  

 

24 de Setembro de 2013 

Quando cheguei à DGE (9h15) comecei por averiguar no dossier das formações de 2013 

o número de registo de acreditação de cada uma delas para poder completar a tabela realizada 

no dia anterior no meu diário de bordo. Assim que a Dr.ª EL chegou começámos a submeter um 

pedido de acreditação no site do CCPFC. A Dr.ª EL explicou-me todo o processo e 



conseguimos realizar a tarefa com sucesso. A ação submetida tem como designação “A 

educação financeira nas escolas – referencial de educação financeira para a educação pré-

escolar, o ensino básico, o ensino secundário e a educação e formação de adultos”, sendo uma 

formação do tipo A (A20=economia). É uma formação contínua que será dada na modalidade 

de oficina (50 horas no total repartidas por 25h presenciais e 25h de trabalho autónomo), 

contendo entre 10 a 20 formandos. Também foi necessário, apresentar na plataforma, todos os 

conteúdos e modos de avaliação, os formadores que seriam necessários e o especialista. Este 

especialista/perito é obrigatório nas formações da modalidade oficina (visto ter a 

obrigatoriedade da entrega de um trabalho final, em que este irá averiguar a sua validade), o que 

não acontece nos cursos de formação.  

Às 11h30 apareceu a Dr.ª MG que veio perguntar se o meu computador já trabalhava em 

condições, pelo que se veio a averiguar que não, pois ainda faltava o acesso à página 

compartilhada da formação. Posto isto, a Dr.ª MG fez alguns telefonemas e o problema 

rapidamente foi resolvido. Também tive acesso a uma password para usar nas impressoras. 

Depois disto, voltei ao trabalho com a Dr.ª EL que me explicou, de forma mais detalhada, 

o funcionamento dos dossiers pedagógicos de formação e começámos a preparar o dossier para 

a formação que está a cargo da Dr.ª AX, que irá começar no próximo sábado. Quando 

terminámos essa tarefa, a Dr.ª EL entregou-me vários ofícios e certificados dos participantes do 

“workshop de nível elementar de basquetebol” para eu carimbar com a data de hoje e tirar 

fotocópias de todos os documentos para serem arquivados. Quando terminei esta tarefa, procedi 

à separação do material, em que as cópias dos documentos foram colocadas nos respetivos 

dossiers pedagógicos (visto serem duas turmas, cada uma tinha o seu) e coloquei os originais de 

parte para serem enviados por correio aos respetivos formandos. Verificou-se que faltava um 

certificado e a Dr.ª EL enviou um email ao responsável pelos certificados para retificar a 

situação, afirmando que tratava de fotocopiá-lo e colocá-lo no dossier da parte da tarde. Saí às 

12h50.   

Balanço do dia: Agora com o computador e o acesso à pasta tudo se torna mais fácil. 

Também já noto que as Drs.ª me começam a pedir mais trabalho autónomo, o que demonstra, no 

meu ponto de vista, confiança. O pedido realizado de creditação na plataforma do CCPFC fez-

me pensar em todo o trabalho que estes técnicos têm antes da formação ir para o terreno e em 

como se torna um processo moro entre realizar toda a documentação pedida e o envio de 

certificados para os formandos, meses após a realização da formação.  

 

 

 



 

25 de setembro de 2013 

Comecei a manhã (9h15) por averiguar se a Dr.ª AX já tinha enviado os documentos 

relativos à formação do EBP no 1.º CEB, para poder começar a organizar o dossier pedagógico. 

Como não tinha enviado, a Dr.ª MG pediu-me para ir preenchendo os cabeçalhos da formação 

do EBP no 1.º CEB (documentos que vão para o dossier pedagógico) com as informações que 

tinha tendo, até a Dr.ª EL chegar. Quando a Dr.ª chegou pediu-me para preparar os separadores 

para o dossier e quando terminei passei para a tarefa seguinte que consistia em aceder a uma 

base de dados em Excel e introduzir informações acerca da ação de formação sobre futsal que 

ocorreu em Julho no Algarve, com uma turma. Nessa base de dados tinha de colocar vária 

informação que estavam presente no dossier, a saber: nº de turma, nome do formando, nota 

quantitativa, moção, morada, local da formação, região, nome dos formadores e ofício. Foi uma 

tarefa que demorou a ser feita devido a ter de verificar a morada dos formandos no site dos 

CTT. Algumas moradas estavam ilegíveis e a Dr.ª EL teve de ligar aos formandos para pedir 

esclarecimentos adicionais. Também adicionei à base de dados as moradas dos formandos da 

turma 2 de Vila Real.  

Como a Dr.ª AX estava em reunião não pode enviar a documentação necessária e, por 

isso, a Dr.ª EL verificou o que poderia ser feito sem esses documentos para que eu pudesse ir 

adiantando trabalho. Entretanto chegou o dossier pedagógico (vermelho – cor da região de 

Lisboa) pude colocar os separadores (cronograma, acreditação, formador, formandos, presenças, 

faltas finais, avaliação final, sumários, ocorrências, relatório e avaliação formador) e as fichas 

para os formandos preencherem com os seus dados pessoais, uma nota aos formandos e o 

registo de faltas.  

Quando a Dr. AX saiu da reunião falei com esta acerca da manhã e dos documentos 

necessários para acabar o dossier. Em conversa, a Dr,ª AX perguntou-me se gostaria de ir 

assistir à formação que começa neste sábado. Como foi um pouco em cima da hora expliquei 

que não poderia ir mas iria à última sessão que seria em Lisboa. Saí às 12h40.  

Balanço final do dia: Já comecei a fazer o dossier para a formação do EBP no 1.º CEB, 

que vai começar este sábado e é interessante verificar a quantidade de documentação necessária 

para a sua realização. Esta documentação é fundamental para que se possa verificar como correu 

a ação e para que se realizem as bases de dados Excel com todas as informações necessárias.   

 

 

 



26 de setembro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h15 e reparei que a Dr.ª AX já tinha enviado o cronograma e a lista 

de participantes para a formação de sábado, pelo que imprimi esses documentos para começar a 

trabalhar sobre eles. Abri o dossier pedagógico e verifiquei o que poderia adiantar. Comecei por 

concluir todos os cabeçalhos das páginas necessárias com a informação relativa a região, local, 

designação da ação, nº de acreditação, data de início e fim da formação. Quando terminei esta 

tarefa realizei a lista dos participantes colocando, também, os agrupamentos a que pertenciam. 

Imprimi o índice do dossier, assim como o registo de acreditação. Como estavam inscritos 32 

formandos e ontem apenas tinha colocado 25 páginas de identificação dos formandos e das 

informações importantes, tirei mais 7 cópias de cada e adicionei ao dossier. A Dr.ª EL disse que 

este não iria ser o número definitivo de formandos e como faltavam confirmações não era 

necessário imprimir os documentos relacionados com estes.  

Como já tinha terminado todas as tarefas relacionadas com os formandos, só quando a D.ª 

AX proceder ao envio da documentação definitiva é que poderei terminar este trabalho. A Dr.ª 

EL mostrou-me quais os documentos restantes que poderia colocar no dossier sem necessitar da 

listagem: registo de presenças, faltas efetivas e a documentação relacionada com a avaliação 

final. Verifiquei todo o dossier, tirei mais algumas cópias enquanto a Dr.ª EL ligava a secretária 

FB para trazer mais 30 pastas para começarmos a colocar toda a documentação necessária. 

Recebemos um email da Dr.ª AX a enviar o documento que seria utilizado na capa das pastas e 

imprimi-o. Quando o ia para cortar a Dr.ª EL lembrou-se que havia uma guilhotina e fui ter com 

a secretária OS que foi bastante atenciosa e disse que ela própria trataria de cortar os papéis com 

a guilhotina, visto ser a pessoa que tem uma das chaves do armário. Dei-lhe os papéis, indiquei 

o tamanho pretendido, agradeci e pedi para quando terminasse deixasse com a Dr.ª EL.  

Quando cheguei à sala fui informada que a Dr.ª AX só teria as confirmações dos 

participantes amanhã e que poderia sair (12h30).  

Balanço final do dia: Poderia ter adiantado muito mais coisas com a lista de 

participantes finalizada, mas não depende só da Dr.ª AX, mas também dos AE’s que por vezes 

não colaboram e não cumprem os prazos pedidos. Aprendi que realizar dossiers pedagógicos 

torna-se uma tarefa morosa pois a realização de alguns documentos depende do n.º de 

formandos.  

 

27 de setembro de 2013 

Quando cheguei à DGE (9h20) reparei que as pastas para a formação já tinham chegado, 

tal como os papéis que tinham sido cortados pela secretária OS. Sendo assim, comecei a realizar 

a colagem do papel nas capas e a colocar a informação aos formandos dentro da pasta. Fui ter 



com a Dr.ª AX que me informou que a lista ainda não estava completa e, sendo assim, para ir 

adiantando o que fosse possível, visto que a formação começa amanhã. Coloquei nas pastas as 

fichas de identificação para os formandos preencherem, tal como um documento contendo os 

objetivos e conteúdos de toda a formação, ficando a faltar a adição do cronograma. Perguntei à 

Dr.ª EL o que poderia adiantar e esta pediu-me para tratar dos certificados relativos à formação 

de futsal da turma de Vila Real. Sendo assim, carimbei os ofícios, tirei cópias desse documento 

e do certificado, coloquei as cópias anexada às fichas dos formandos e os originais num 

envelope para mandar pelos CTT.  

A Dr.ª AX enviou uma nova lista de participantes (agora com 28) e estive a atualizar a 

que tinha feito, mas ainda não seria a definitiva visto que faltava a confirmação de uma escola. 

Falei com a Dr.ª AX que estava bastante preocupada com a situação, pois se a escola não 

confirmasse todos seriam inscritos, mas se faltassem poderia ser um problema. Saí às 12h45. 

À tarde recebi uma confirmação em como teria o sábado livre, sendo assim liguei à Dr.ª 

AX a dizer que poderia ir à formação e combinámos o local e a hora para nos encontrarmos.  

Balanço final do dia: Tive pena de não poder acabar o dossier visto não termos a lista 

dos participantes pronta a tempo, mas no fim de contas estou satisfeita por poder ir à formação 

amanhã. Este trabalho torna-se um pouco ingrato, pois devido aos AE’s não confirmarem os 

números de participantes, este trabalho não pôde ser terminado.  

 

28 de setembro de 2013 

Encontrei-me com a Dr.ª AX às 10h no metro do Rato. Combinámos que ficaria apenas 

de manhã a assistir à formação e seguimos para o British Council (local da formação). No 

caminho, a Dr.ª AX explicou-me o teor do projeto EBP no 1.º CEB tal como o que pretendia 

com esta formação. A formação deveria começar às 11h, mas apenas começou às 11h40 devido 

aos atrasados das formandas, por diversos motivos. Estavam confirmados 27 formandos, mas 5 

afirmaram que não poderiam aparecer e das 9 pessoas confirmadas de uma escola em Lisboa, 

apenas apareceram 5 afirmando que os outros desistiram.  

As formadoras MM2, HA e JT (já conhecidas pelas formandas, visto ser o 3º ano de 

implementação do projeto) falaram com a Dr.ª AX para ultimar alguns pormenores e, esta 

última, começou por fazer um breve discurso agradecendo a presença de todas as formandas, tal 

como o esclarecimento de algumas questões mais logísticas. Toda a formação foi dada em 

inglês e era bastante prática, dando exemplos de aulas que as formandas podiam lecionar. A 

formadora HA foi a que deu início à formação, começou por realizar uma dinâmica de grupo de 

forma a “quebrar o gelo” que consistia em abordar a questão dos cumprimentos de várias 

culturas e as formandas teriam que, em grupos de dois, inventar em 30 segundos um novo 



cumprimento. A formadora que se seguiu foi a JT que deu grande parte da restante formação. 

Pediu às formandas para se sentarem no chão, informou que iria ser abordado o sistema 

digestivo e começou a contar-lhes uma história (a dizer-lhes como deviam contar uma história a 

crianças) sobre a digestão. Apresentou um PowerPoint com toda a informação e também 

realizou um jogo com as formandas em que estas tinham de fazer pares entre as frases e as 

respetivas imagens. Outra atividade consistiu em completar o corpo humano com as figuras 

relacionadas com o sistema digestivo, para depois comparar com a figura verdadeira e fazer a 

respetiva legenda. Após todas estas atividades didáticas, as formandas realizaram uma ficha 

sobre o corpo humano, em que tinham de preencher diversos espaços através da audição de uma 

gravação, tal como questões relacionadas com a tarefa. Também foi ouvida uma canção sobre o 

sistema digestivo em que era um exemplo de uma atividade para realizar com os alunos que 

consistia em tocar nas partes do corpo correspondentes à canção e repetir as palavras. A 

formadora MM2 frisou que esta canção não ensina as funções dos diversos órgãos e, sendo 

assim, apenas ensina o vocabulário e o local em que os órgãos se encontram. Para finalizar a 

parte da manhã, foi realizada uma atividade com plasticina em que numa folha desenharam a 

figura do corpo humano e com a plasticina completavam o sistema digestivo. A formação da 

parte da manhã terminou às 13h20. 

Enquanto a formação ia decorrendo, a Dr.ª AX ia-me explicando mais algumas questões. 

Uma das abordadas estava relacionada com os apoios humanos com que os professores do 1º 

ciclo podiam contar: o class helper/monitor e o language assistant, em que o primeiro é um 

aluno elegido pelo professor (por aula, semana, mês) que o assiste durante a aula com pequenas 

tarefas de forma a dar-lhe autonomia e a responsabilizá-lo, e o segundo é um professor com 

formação base de inglês. Ao fim da manhã falei com a Dr.ª AX e ficou acordado que poderia 

continuar na formação até às 16h.  

A formação da tarde teve início às 14h20 e a Dr.ª AX esteve a tratar de assuntos 

logísticos e a receber diversas questões das formandas, relativas sobretudo a problemas com o 

projeto e com os transportes. A formadora JT propôs a realização de um trabalho em grupo em 

que as formandas tinham de colocar os adjetivos e realizar frases que poderiam ser ditas aos 

alunos sobre a matéria abordada de manhã. Quando terminou essa tarefa, a formanda HA 

realizou uma abordagem à linguagem que é utilizada nas aulas que pode ser language of 

learning – Content specific language (uma linguagem para abordar um tema específico), 

English for learning language – Process language (linguagem para realizar certas atividades, 

como um jogo) e a Language through learning (language they pick up the way, elementos ou 

conteúdos). Após estas abordagens à linguagem, a formadora perguntou às formandas que 

outros sistemas contínhamos, ao que responderam: circulatório, excretor, respiratório e 

reprodutor. As formandas foram divididas em grupo e trabalham acerca dos diversos sistemas, 



menos do reprodutor que ficou para trabalharem em casa. A formadora HA ouviu cada grupo e 

ajudou na pronúncia de cada palavra. A formadora MM2 sugeriu três sites que as formandas 

poderiam utilizar como dicionário para as suas aulas: 

- www.macmillandictionary.com 

- www.howjsay.com  

- www.merriam-websiter.com 

Saí às 16h30. 

Balanço do dia: Gostei bastante da formação porque tem uma vertente bastante prática, 

dando “dicas” aos professores de como podem realizar as suas aulas de forma bilingue. Ao ser 

uma formação mais prática, as docentes podem visualizar aulas exemplo e replicá-las para os 

seus alunos. Pensei que a formação ser em inglês seria uma dificuldade para mim mas foi, sem 

dúvida, uma mais-valia.  

 

30 de setembro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h40 e fui ter ao gabinete com a Dr.ª EL que me informou que hoje a 

Dr.ª CF tinha uma tarefa para mim que consistia em organizar os 65 inscritos nas metas 

curriculares, por ciclos e por Universidades. Assim que terminei esta tarefa a Dr.ª EL pediu-me 

para ir procurar um dossier de uma formação de 2008, para realizar a 2ª via de um certificado 

para uma docente, mas este não se encontrava na sala dos dossiers mais recentes. Sendo assim, 

a Dr.ª EL levou-me a conhecer o arquivo (1º piso) onde estão todos os dossiers de formação 

desde 1995. Encontrámo-lo e a Dr.ª EL enviou um pedido à secretária FB para averiguar se 

ainda tem no seu computador o certificado original. Abordei a Dr.ª EL acerca da formação da 

DGE e esta informou-me que tudo se encontra no site do Conselho Científico. Também me 

explicou que as formações que se pedem mais cedências são as das bibliotecas e que todas as 

formações acreditadas têm uma validade de 3 anos. Sendo assim, até à hora de saída (12h30) 

estive a fazer uma tabela de todas as formações realizadas (desde 2003), mas apenas terminei o 

ano de 2003.  

Balanço final do dia: Todos os dias têm sido bastante interessantes, visto que tenho 

sempre aprendido algo de novo. Penso que vou ter bastante trabalho com a listagem das 

formações desde 2003 visto serem diversas páginas de material e diversos dados para tratar. 

 

 

 

http://www.macmillandictionary.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.merriam-websiter.com/


1 de outubro de 2013 

Cheguei às 9h20 e continuei a realizar a listagem das formações desde 2003. Entretanto 

chegou a Dr.ª CF que afirmou que havia mais inscritos nas metas curriculares e pediu-me para 

os organizar na base de dados que realizei ontem. Só que como os dados enviados pela Dr.ª 

ficam organizados por número de contribuinte e não pela data de inscrição, cheguei a um ponto 

do meu trabalho em que já tinha pessoas inscritas duas vezes. Sendo assim, decidi começar o 

trabalho todo de novo. Quando terminei a Dr.ª CF mostrou-me os resultados dos questionários 

das metas curriculares de português e matemática e pediu-me para os organizar noutra base de 

dados, consoante os códigos das turmas, ciclos e faculdades onde tiveram a formação. Quando 

terminei inscrevi mais pessoas na formação das metas curriculares. Como a Dr.ª CF não tinha 

mais nada planeado para mim, continuei a fazer a listagem das formações desde 2003 até esta 

me dar outra tarefa. A Dr.ª CF chamou-me e disse que entre hoje e amanhã iria realizar o 

tratamento de dados das avaliações das formações das formações realizadas na FCUP e na 

DGE, sobre as metas curriculares de matemática. Sendo assim, teria de verificar todas as 

respostas relacionadas com os aspetos positivos e negativos das formações e organizá-los numa 

tabela, tal como o número de pessoas que respondia de forma semelhante. Como era muito 

trabalho, a Dr.ª CF disse para fazer o que conseguisse até à hora de saída e continuar no outro 

dia de manhã. Saí às 12h45 e ainda me faltam cerca de 720 respostas.  

Balanço final de dia: Até agora penso que estou a realizar um bom trabalho, apesar de 

hoje ter feito aquele erro na base de dados. Penso que este trabalho relacionado com a formação 

é bastante interessante apesar de as pessoas não terem noção de quando custa o trabalho de 

“bastidores”.  

 

2 de outubro de 2013 

Hoje o dia foi muito voltado para a continuação da tabela do dia anterior visto ter imensos 

dados para trabalhar. Cheguei às 9h20 e comecei logo a trabalhar na tabela do dia anterior e por 

aí permaneci durante a maior parte do tempo. Como eram imensas respostas, a Dr.ª CF disse-me 

que poderia fazer um panorama mais geral. Terminei a base de dados com as respostas da FCUP 

e da DGE. Ao longo desta tarefa também fui recebendo emails da Dr.ª AX para lhe enviar 

alguma documentação relativa à formação do ensino bilingue. Terminei a manhã com a 

organização de novas inscrições nas metas curriculares. Perguntei à Dr.ª CF o que poderia 

começar a fazer amanhã de manhã (visto que sou a primeira a chegar) e esta informou-me que 

poderia começar a verificar a base de dados de avaliação e a fazer os relatórios da DGE, da 

FCUP e a nível geral. Saí às 12h45.  



Balanço final do dia: Foi uma manhã bastante trabalhosa e cansativa a nível psicológico, 

visto que a organização dos dados requer bastante concentração. Fiquei satisfeita por terminar 

este trabalho.  

 

3 de outubro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 e comecei por fazer o trabalho que a Dr.ª CF me tinha pedido. 

Fiz as médias de cada questionário e realizei o relatório das diversas instituições, tal como 

adicionei mais informação à tabela dos aspetos positivos e negativos da formação. Terminei por 

volta das 11h15 e mostrei à Dr.ª CF que me informou que tinha mais respostas aos 

questionários da DGE (de 26 passou para 82) e, sendo assim, tinha de retificar as médias tal 

como adicionar as outras respostas, o que fazia com que tivesse que modificar todo o trabalho 

realizado quando cheguei. Como era muita informação a mudar só consegui fazer a base de 

dados e o relatório geral, mas deixei tudo alinhavado para terminar no dia seguinte. Entretanto, a 

Dr.ª EL pediu-me para lhe fazer um favor e ir à sala dos dossiers de formação buscar o número 

de dois BI’s de duas formandas para a Dr.ª AX conseguir comprar-lhes os bilhetes de comboio 

para assistirem à formação de Bilingue que irá ocorrer em Coimbra neste fim-de-semana. 

Quando terminei esta tarefa, ainda estive de volta das retificações dos relatórios. Saí às 12h40.  

Balanço final do dia: O dia correu bem, apesar de ter de realizar de novo um trabalho 

que demorou algum tempo a ser feito. Amanhã espero acabar tudo o que falta e passar para 

outra tarefa. Fazer os relatórios de avaliação faz-me pensar o quão importante é os formandos 

responderem a estes questionários, porque é uma forma de lhes darmos “voz” e de a formação 

ser melhorada através destes dados.  

 

4 de outubro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 e verifiquei o que tinha para fazer do que tinha deixado do dia 

anterior. Sendo assim, comecei por fazer mudanças no relatório da FCUP (médias e tabela de 

aspetos positivos e negativos) e na base de dados da DGE (médias, tirar informações que não 

eram necessárias e modificar a tabela de aspetos positivos e negativos). Quando terminei 

realizei uma rápida verificação em todos os documentos e avisei a Dr.ª CF que já tinha tudo 

feito. Esta informou-me que estava tudo bem e que já não tinha mais tarefas que eu pudesse 

realizar. A Dr.ª EL disse que tinham chegado novos ofícios e certificados e se eu a podia ajudar, 

por isso fui carimbar todos os ofícios e tirar fotocópias de todos os documentos. Coloquei as 

fotocópias no dossier pedagógico e os originais nos envelopes para enviar pelos correios. Ao 

terminar esta tarefa as Drs.ª disseram que não tinham mais tarefas que pudessem realizar e fui 

ter com a Dr.ª MG que disse que me ia dar um trabalho que requeria imensa paciência e que iria 



ser um pouco moroso. Este trabalho consistia na criação de diversas bases de dados MERGE 

(bases finais de formação), sendo uma para o EBP no 1.º CEB e as restantes para as metas 

curriculares de português e de matemática. Antes ainda de começar essa tarefa morosa, a Dr.ª 

EL pediu para ir à procura de um dossier pedagógico sobre uma formação de basquetebol 

porque um dos certificados tinha vindo devolvido e teríamos de verificar a morada. Como esta 

estava igual ao da ficha do formando tivemos que telefonar ao docente para conseguir a morada 

correta.  

Às 11h45 comecei a realizar as várias tarefas que a Dr.ª MG me pediu. As bases MERGE 

têm várias informações, tais como: turma, nome do formando, avaliação quantitativa, menção, 

crédito, morada, local da ação, região, nome formador, data início, data do fim e o nº de ofício. 

Claro está que neste momento só algumas informações conseguem ser introduzidas porque as 

formações ainda não terminaram e não temos as avaliações. Consegui fazer a base do EBP no 

1.º CEB (registando a turma, nome do formando, crédito, local da ação, região, nome formador, 

data início e data fim). Pedi à Dr.ª CF se me poderia dar o nome dos formandos que estavam 

nas metas curriculares e esta forneceu-me um documento com 1141 formandos. Comecei por 

realizar 18 bases de dados MERGE divididas por faculdades (local onde foi dada a formação) e 

os ciclos (1º, 2º e 3º) e iniciei a turma A da DGE (existe da turma A à R) colocando o nome do 

formando, o crédito, a morada e o local da ação. Saí às 12h45.  

Balanço do dia: Esta última tarefa vai-me levar imenso tempo a fazer e quero dar o meu 

melhor para fazê-la no menos tempo possível que conseguir, tal como sem erros. É 

impressionante pensar no trabalho que estas técnicas têm para realizar diariamente.  

 

7 de outubro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 e continuei o trabalho que tinha iniciado na sexta-feira. Durante 

toda a manhã fiz todas as turmas (completando a A e fazendo até à R) preenchendo a turma, o 

nome, o crédito, a morada, o local da ação e a região. Também me encontrei com a Dr.ª MG 

que me disse que não havia problema em demorar algum tempo a fazer esta tarefa e para fazer 

tudo com calma porque era algo que ainda não era necessário para este momento, visto não 

termos as avaliações finais das formações. Saí às 13h00. 

Balanço final do dia: Fiquei contente por conseguir terminar as turmas da DGE e espero 

amanhã conseguir adiantar mais trabalho.  

 

 

 



8 de outubro de 2013 

Cheguei às 9h10 à DGE e passei a manhã toda a continuar o meu trabalho da base de 

dados. Consegui fazer as turmas de matemática da FCUP relacionadas com o 1º ciclo (9 

turmas), com o 2º ciclo (8 turmas) e com o 3º ciclo (5 turmas); as turmas da UAB relacionadas 

com o 1º ciclo (3 turmas), do 2º ciclo (4 turmas) e do 3º ciclo (1 turma). E assim terminei todas 

as turmas de matemática. Em relação ao português, comecei as turmas da FLUC do 1º ciclo (ao 

todo são 24 turmas e fiz 10). Às 12h30 fui ter com a Dr.ª AX que me disse que iria enviar uma 

proposta do plano de estágio para que eu pudesse dar um feedback. Saí às 12h40.  

Balanço final do dia: Penso que foi uma manhã produtiva visto que consegui fazer todas 

as bases de dados relacionadas com as metas curriculares de matemática. Agora, na minha 

opinião, virá o trabalho mais complicado: turmas de português a nível nacional. Tentarei 

terminar tudo até sexta-feira (11 de Outubro).  

 

9 de outubro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 e consegui terminar as 14 turmas que faltavam da FLUC. 

Também fiz as 20 turmas da FLUL, do 1º ciclo, e apenas uma das 33 turmas da FLUP. Às 

12h40 fui ter com a Dr.ª AX e falámos acerca do feedback que lhe dei. Saí às 12h50. 

Balanço final do dia: Tal como previa, este trabalho da base de dados está a ser bastante 

trabalhoso e estou com receio de não o terminar até sexta-feira e, sendo assim, decidi trazer 

algum trabalho para casa de modo a realizá-lo, caso fosse possível.   

 

10 de outubro de 2013 

Hoje foi mais um dia a trabalhar nas bases de dados. Cheguei às 9h30 e fiz as restantes 32 

turmas do 1º ciclo da FCUP. Ao longo da manhã também consegui fazer as 10 turmas do 2º 

ciclo da FLUC, as 14 turmas de 2º ciclo da FLUL e as 14 turmas do 2º ciclo da FLUP. Preparei 

todas as bases de dados do 3º ciclo e ainda consegui fazer 8 das 10 turmas da FLUC (desse 

mesmo ciclo). Antes de sair, ainda falei com a Dr.ª AX e saí às 13h. 

Balanço final do dia: Apenas me faltam 31 turmas e espero conseguir terminar este 

trabalho amanhã. Foi positivo a Dr.ª MG ter-me dado esta tarefa pois adianto trabalho às outras 

técnicas, o que penso que será uma grande ajuda.   

 

 

 



11 de outubro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 muito confiante que iria terminar o trabalho das bases MERGE 

hoje, pois ontem à tarde tive a adiantar trabalho (turmas da FCUP e da FLUL) em casa e só me 

faltavam as turmas da FLUP. Quando terminei “arranjei” todo o trabalho e fui falar com a Dr.ª 

MG para o mostrar. Esta pareceu contente com o meu trabalho, mas foi quando eu lhe disse que 

achava estranho haver turmas só com uma pessoa. Infelizmente, chegámos à conclusão que me 

tinham fornecido a base de dados errada e que estava um trabalho bastante incompleto. A Dr.ª 

MG disse que a culpa não era minha e que estas coisas, infelizmente, costumavam acontecer. 

Sendo assim, o trabalho da próxima semana consistia em complementar a base que tinha feito 

com as bases que vinham das várias faculdades visto que nem todos os formandos tinham 

preenchido, ainda, a sua ficha.  

Fui ter com a Dr.ª AX e quando voltei para o meu local de trabalho verifiquei que as listas 

das faculdades não correspondiam com as que tinha feito. Voltei a falar com a Dr.ª MG e esta 

disse que eram, mais uma vez, coisas normais e que iria por outro caminho. Sendo assim, iria 

pegar nas listas de presenças (que decerto estavam certas) e, a partir daí, iria terminar as bases 

com as informações que conseguisse. Passei o resto da manhã a acrescentar informação. Saí às 

12h30 e na segunda-feira irei continuar a verificar as listas de presenças, mas agora serão as de 

português.  

Balanço final do dia: Hoje foi uma manhã bastante complicada para mim. Penso que foi 

a primeira vez que senti que fiz um trabalho inglório e que me esforcei de tal modo que tive 

muita pena de não atingir o meu objetivo. Mas também sei que não dependeu de mim e são 

coisas que tenho de aprender e que me farão crescer enquanto profissional pois, infelizmente, 

acontecem muitas vezes.  

 

14 de outubro de 2013 

Não pude ir estagiar por motivos de saúde. 

 

15 de outubro de 2013  

Cheguei às 9h para começar a fazer as horas que não fiz ontem, devido a problemas de 

saúde. Sendo assim, ficou acordado com a Dr.ª AX que hoje, amanhã e no dia a seguir iria 

trabalhar das 9h às 13h, fazendo cada dia 1h a mais. Continuei a trabalhar nas bases de dados e 

apercebi-me que havia nomes que não conseguia ler devido à letra ilegível de alguns docentes, 

pelo que a Dr.ª MG me deu outra lista. Saí às 13h.  



Balanço Final do Dia: A tarefa da base de dados tem diversas complicações porque ou 

as listas não estão completas ou porque bases que não estão trabalhadas contêm o nome dos 

professores escrito de forma manuscrita e de difícil perceção. Espero conseguir terminar nos 

próximos dias… 

 

16 de outubro de 2013 

Cheguei às 8h50 e passei a manhã na continuação das bases. Entretanto pesquisei um 

pouco nas várias pastas das metas e descobri uma base mais atualizada, que foi a que utilizei o 

resto da manhã. 

Falei com a Dr.ª AX sobre questões logísticas e saí às 13h. 

Balanço Final do Dia: O problema das bases de dados, na minha opinião, é que há 

imensa informação espalhada e que deveria estar, apenas, concentrada numa pasta específica.  

 

17 de outubro de 2013 

Entrei às 9h00 e fui falar com a Dr.ª AX sobre a conversa que tinha tido com minha 

orientadora, no dia anterior, e também abordámos a questão da data da mudança da DSPE para a 

DSDC, que irá ocorrer no dia 28 de Outubro. Continuei a realização das listas terminando as 

turmas da FLUC, o 1º e 2º ciclos da FLUL e o 1º ciclo da FLUP. Saí às 12h45. 

Balanço Final do Dia: A tarefa das listas está quase terminada. Espero conseguir 

finalizá-la amanhã para entregar à Dr.ª MG.  

 

18 de outubro de 2013 

Entrei às 9h20 esperançosa com o término das listas. Fiz as turmas dos 2º e 3º ciclos da 

FLUP e do 3º ciclo da FLUL. Quando terminei a tarefa fiquei bastante contente com o trabalho 

realizado, tal como penso que ocorreu com a Dr.ª MG. Como as Drs.ª CF e EL não tinham 

nenhuma tarefa que eu pudesse realizar, a Dr.ª MG pediu-me para realizar um dossier contendo 

uma compilação de todos os documentos relacionados com a formação, tanto do Conselho 

Científico como do dossier pedagógico. A Dr.ª MG afirmou que este era uma tarefa essencial, 

mas que era sempre deixada para último plano devido à falta de tempo.  

Fui ter com a secretária CS que me deu um dossier e separadores. Comecei a fazer toda a 

compilação numa pasta no computador, dividindo tudo por separadores e imprimi todos os 

documentos. Decidi que os separadores do dossier seriam: Regime Jurídico, Legislação, 

Regulamentos, Circulares, Formulários e o Dossier Pedagógico. Saí às 12h40.  



Balanço Final do Dia: Fiquei satisfeita por ter terminado o trabalho das listas e por a Dr.ª 

MG ter ficado agradada com tudo o que fiz. Foi uma tarefa bastante cansativa e que requeria 

alguma concentração devido aos variados docentes que continha (cerca de 1200) nas diversas 

turmas. Em relação ao dossier é uma tarefa mais simples, mas que me permite recolher toda a 

documentação necessária para compreender melhor todo este processo. Como tive uma 

disciplina de Formação de Professores na licenciatura, já tinha muita documentação organizada, 

pelo que se tornou mais fácil realizar esta tarefa. 

 

 

21 de outubro de 2013 

Cheguei às 9h25 e continuei a realização do dossier relacionado com a formação. 

Modifiquei o índice e ficou da seguinte forma: índice do dossier, Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, Legislação, Circulares, Ação de Formação, Entidades, Formadores, 

Formulários e Dossier Pedagógico.  

Às 11h acabei a tarefa e fui mostrar à Dr.ª MG que pareceu gostar do meu trabalho 

afirmando que ia dar um “jeitaço”. A Dr.ª OE disse-me que a próxima tarefa estava relacionada 

com uma formação de Teaching English a distância que iria haver e teria de realizar 3 dossier 

pedagógicos (visto serem 3 turmas). A Dr.ª EL explicou-me que como era uma formação a 

distância teríamos de realizar dossier com teor online para ser enviado para todos os 

formadores. Comecei por realizar as pastas no computador e a verificação de todos os 

documentos, nomeadamente: ficha de identificação do formador e do formando online, índice 

do dossier, instruções ao formando, tabela avaliação de curso, avaliação da ação de formação 

por parte do formando e do formador, cronograma da ação, lista de participantes, registo de 

presenças, faltas, registo quantitativo, avaliação e creditação, sumário, ocorrências e relatório do 

formador. Completei todos os cabeçalhos e saí às 13h.  

Balanço Final do Dia: Penso que a realização do dossier ligado à formação foi uma 

tarefa bastante interessante até porque fiquei com bastante informação importante para o 

relatório final de estágio, tal como esclareci algumas dúvidas.  

 

22 de outubro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 e a Dr.ª OE informou-me que as listas ainda não estavam 

finalizadas. Sendo assim, a Dr.ª EL disse-me que poderia continuar a fazer a listagem das 

formações que foram acreditadas desde 2003. Por volta das 11h45 a Dr.ª OE veio ter comigo a 

dizer-me que não gostava da forma como os cabeçalhos eram feitos na DSPE e que iria mandar-



me uma das listagens já feitas com o cabeçalho que pretendia para que eu pudesse modificar 

todos os documentos, tal como a existência de um erro da minha parte que teria de ser retificado 

visto ter escrito “à distância” e ser “a distância”. Depois também me informou que devido aos 

documentos demorarem muito tempo a carregar eu deveria fazer os documentos todos de novo, 

guardá-los e apagar os antigos, para carregarem mais depressa. Sendo assim, realizei todas as 

tarefas que me pediu e ainda tive tempo de fazer as listagens das formações até 2011. A Dr.ª EL 

disse que em relação aos documentos que eu tinha feito que estavam mais rápidos a abrir. Saí às 

13h00.  

Balanço Final do Dia: Tive pena que os documentos realizados ontem tivessem de ser 

todos retificados devido a mudanças de cabeçalhos e ter de realizar novos documentos. Mas os 

ficheiros carregam mais depressa e isso facilita o trabalho, pois o tempo de espera é menor.  

 

23 de outubro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 e qual o meu espanto quando verifiquei que a Dr.ª OE tinha feito 

novas pastas no computador contendo os dossiers de formação das três turmas que estive a fazer 

nos outros dias, tal como tinha modificado todos os cabeçalhos dos documentos. Sendo assim, 

verifiquei tudo novamente a ver se não faltava nenhuma documentação e se esta correspondia a 

cada turma. A Dr.ª EL disse para eu não apagar nada do que tinha feito e criar uma pasta a dizer 

“Alemão II” para poder aproveitar o meu trabalho.  

Depois desta tarefa concluída atualizei o meu diário de bordo e continuei as listagens das 

formações que foram acreditadas desde 2003. Enquanto ia fazendo esta tarefa fui tirando 

dúvidas com a Dr.ª EL que se mostrou sempre muito prestável. Descobri que desde 2012 apenas 

as metas curriculares de matemática foram cedidas à DGE. Terminei as listagens e saí às 12h30.  

Balanço Final do Dia: Depois de tantas modificações e de passar duas manhãs a 

trabalhar nos documentos da formação para a Dr.ª OE senti que o meu esforço não valeu de 

muito. Fiquei grata à Dr.ª EL por ter aproveitado o que fiz para outra formação.  

  

24 de outubro de 2013 

Entrei às 9h15, atualizei o meu diário de bordo e fiz uma revisão da base da formação. 

Quando terminei fui ter com a Dr.ª AX que me falou um pouco acerca da tarefa que terei de 

fazer na 2ª feira, mostrou-me o gabinete onde iria ficar e apresentou-me a Dr.ª AM, que me irá 

acolher na 2ª feira visto a Dr.ª AX ter tirado um dia de plataforma. Quando voltei para o 5º piso 

verifiquei a base de dados de formação para começar a fazer algumas estatísticas e constatei que 

em 2003 se acreditaram 12 formações, em 2004 48 formações, em 2005 – 65, em 2006 – 14, em 



2007 – 8, em 2008 – 63, em 2009 – 31, em 2010 – 18, em 2011 – 15, em 2012 – 16 e, até hoje, 

em 2013 – 19. Fiz uma tabela com diversas variáveis de disciplinas e comecei a realizar uma 

tabela, exemplo: em 2003 existiram 3 formações de Necessidades Educativas Especiais (NEE) e 

1 de Tecnologias, fazendo até ao ano de 2008. Saí às 13h00.  

Balanço Final do Dia: Amanhã espero terminar esta última tarefa que fiz hoje, tal como 

verificar documentação sobre cedências de formação. Amanhã é o meu último dia na DSPE.  

 

25 de outubro de 2013 

Cheguei às 9h25 e como era o último dia do meu trabalho na DSPE decidi trazer um bolo 

para agradecer aos colegas toda a simpatia com que me receberam. Continuei e terminei a tarefa 

de ontem e também estive a ver algumas informações acerca da cultura organizacional para um 

texto que tenho de fazer para o relatório, visto que nenhuma Dr.ª precisava de ajuda. Entretanto, 

a Dr.ª EL disse-me que poderia realizar uma das bases MERGE do dossier das Metas 

Curriculares de Português do 3º ciclo, de uma turma de março, para começarmos a preparar os 

ofícios e os certificados. Quando terminei, a Dr.ª EL disse-me que queria que fosse com ela ao 

arquivo e qual foi o meu espanto quando entrei e reparei que me tinham preparado uma festa 

surpresa. Estavam presentes as Drs.ª AX, MG, EL, CF e OE. No final, entregaram-me um 

certificado (daqueles que costumo fazer para enviar para os formandos) assinado pelas Drs.ª AX 

e MG a dizer que tinha tido, nesta parte do estágio, a nota de excelente. Foi uma surpresa muito 

agradável. Voltámos ao trabalho e fui chamada pela Dr.ª AX para ir ao meu novo gabinete e 

explicou-me um pouco do trabalho que irei fazer na DSDC, tal como o acesso a pastas que irei 

ter. Sendo assim, na 2ª feira irei começar por realizar uma base de dados contendo os emails, o 

nome das escolas, os remetentes e a localização da escola que fazem parte de vários países da 

Europa que têm instaurado nas suas escolas o EBP. Este trabalho tem de ser realizado até dia 3 

de Novembro e depois terei de pesquisar sites sobre o que as escolas têm feito ao nível do EBP. 

Voltei para o 5º piso e verifiquei as cedências das formações ao longo dos anos e saí às 13h20.  

Balanço Final do Dia: Hoje foi um dia muito especial. Foi o final de uma etapa do 

estágio. Neste mês senti-me muito acarinhada por todos os colegas, tal como notei que há um 

grande espírito de entreajuda. Aprendi imenso e sinto que cresci enquanto técnica-superior de 

Educação. Agradeço, desde já, a todos os que me proporcionaram todas estas aprendizagens.  

 

26 de outubro de 2013 

Hoje foi o último dia de formação do EBP no 1.º CEB e encontrei-me às 10h30 com a 

Dr.ª AX. Recebemos as formandas e às 11h25 deu-se início à formação no British Council, 



situado no Príncipe Real. Importa referir que toda a formação se faz em Língua Inglesa e que as 

formandas agem como se fossem alunas das formadoras. Quem começou a formação foi a 

formadora MM2 com o tópico “light” (luz) que é um dos conteúdos do currículo do 3º ano do 1º 

CEB. Apresentou o sumário, tal como o que se espera que as formandas consigam fazer depois 

da formação. Apresentou 4 demos e as formandas no final teriam de dizer qual era a 

aprendizagem em cada demo, tal como a ordem que seria melhor que fossem apresentadas aos 

alunos. A formadora MM2 escolheu as monitoras dos 4 grupos formados pelas formandas e 

começou a explicar cada demo. A demo 1 consistia em abordar os alunos acerca do que sabem 

sobre a luz e perguntar se fizesse força sobre um lápis se ele se partia. E com a luz? Se esta se 

pode partir ou não. Foram dados exemplos como o prisma, na água e num espelho. Depois os 

grupos começaram por fazer uma ficha de trabalho sobre este tema, tal como uma experiência 

com um recipiente transparente, um espelho, água, uma lanterna e uma folha branca. Colocava-

se a água e o espelho inclinado no recipiente transparente e apontava-se a lanterna para o 

espelho vendo-se o que acontecia quando a luz refletia para a folha branca. Chegou-se à 

conclusão que a luz se dividia em diversas cores. As formandas desenharam a experiência, 

discutiram os resultados e chegaram às suas conclusões.  

A demo 2 consistia numa canção sobre o sol, em que depois de aprendida se cantava com 

gestos.  

A demo 3 foi realizada através de um power point e abordava a questão da luz natural e 

da artificial, em que as formandas tinham de dar exemplos. Foi dado um envelope a cada grupo 

com diversas imagens de luzes naturais e artificiais e estes tinham que as dividir. No final da 

tarefa todos verificaram as suas respostas.  

Das 12h40 às 13h00 houve uma pausa e eu e a Dr.ª AX aproveitámos para verificar o que 

faltava no dossier pedagógico. A formadora MM2, no início da segunda parte da manhã, 

apresentou a Demo 4 que consistia em dividir as formandas em alunas A e B, em que o aluno A 

tinha uma folha só com perguntas e o aluno B com um texto. Depois de todos lerem para si as 

suas folhas, juntaram-se em pares (Aluno A e B) e responderam às perguntas do aluno A com 

partes do texto do aluno B. As formandas afirmaram que esta atividade era um pouco difícil 

para alunos de 3º ano, visto terem de interpretar o texto para conseguirem responder às questões. 

Foi discutido esse assunto e a MM2 distribuiu uma folha com todas as aprendizagens das 

demos.  

A pausa de almoço fez-se das 13h45 às 15h00 e aproveitei para ler as diretrizes deste 

projeto.  

Na primeira parte da tarde, a formadora MM2 disse às formandas a ordem possível para 

as demos serem feitas (demo 2, 3, 1 e 4) informando que poderia haver outra ordem, se assim 



desejarem. Fez-se uma abordagem à Language of learning (linguagem de aprendizagem, 

académica) e ao English for Learning (linguagem de apoio às aulas). As formandas juntaram-se 

em grupos para fazerem essa tarefa e desenvolveram mais duas possíveis demos sobre este 

tema. Foram apresentadas as ideias em grande grupo, sendo que: 

 Grupo 1: Realizou um teatro com sombras chinesas, em que a aprendizagem consistia 

em que quando afastávamos a imagem da luz, esta ficava pequena e quando aproximávamos 

ficava grande.  

 Grupo 2: Atividade que consistia em apagar a luz da sala e fechar os estores e ensinar às 

crianças que sem luz não vemos. Tinham de decidir se queriam abrir as persianas ou a luz. 

Também abordaram a questão do eclipse.  

 Grupo 3: Realizaram uma atividade que consista em saber se a luz passava em 

diferentes materiais.  

 Grupo 4: Realizaram um teatro com um chupa-chupa que ia de encontro ao que foi feito 

pelo grupo 1.  

Das 16h05 às 16h25 foi tempo de pausa. A segunda parte da noite foi dedicada a outra 

temática do currículo: o magnetismo. Tanto a MM2 como a formadora HA pediram para as 

formandas, em grupo, escreverem em cartolinas Language of learning e English for Learning 

sobre este tema e tiveram de pensar em diversas atividades para realizarem nesta temática. As 

formadas tiveram cerca de 40 minutos para completarem estas tarefas. A MM2 recolheu todos 

os posters e colou-os na parede. No final, cada grupo explicou no que consistia as suas 

atividades, mas agora os grupos foram apresentando noutra ordem, a saber: 

 Grupo 1: 1ª atividade relacionada com uma canção para introduzir vocabulário; 2ª 

atividade em que tinham de, com um íman, procurar materiais que poderiam ser, ou não, 

magnéticos; 3ª atividade em que com os materiais magnéticos tinham de ver os materiais que 

eram atraídos ou repelidos; 4ª atividade que tinham de fazer um íman magnético e a 5ª atividade 

que consistia numa ficha formativa. 

 Grupo 2: 1ª atividade relacionada com pesca, em que os alunos tinham uma cana de 

pesca com um íman e ver que materiais eram ou não atraídos; 2ª atividade que consistia numa 

canção; 3ª atividade que era um trabalho de grupo sobre a primeira e a 4ª atividade que consistia 

numa ficha de formativa. 

 Grupo 3: 1ª atividade que consistia num tabuleiro com diversos objetos; a 2ª atividade 

num jogo relacionado com a 1ª atividade; a 3ª atividade que eram uma canção e a 4ª que era 

fazer uma pequena composição.  



 Grupo 4: 1ª atividade que era fazer uma pequena ficha com flash cards; 2ª atividade 

consistia num jogo e a 3ª atividade era juntar alunos em pares e fazer de cada um, um pequeno 

íman e ver o que era ou não atraído.  

No final da formação, a formadora JT pediu para realizarem, em grupo, um feedback 

sobre toda a formação e a Dr.ª AX pediu para preencherem o questionário online na página da 

DGE, tal como agradecer a presença de todas. A formação acabou às 18h15.  

Balanço Final do Dia: Ao longo do dia fui conversando com a Dr.ª AX e fiquei muito 

feliz quando esta me convidou para ir acompanha-la em visitas às diversas escolas para fazer a 

monitorização do projeto. Gostei bastante destas duas sessões de formação a que assisti, pois 

são muito práticas e dão às formandas diversas ferramentas para melhorar a sua prática 

profissional. Decidi que estas formações serão uma parte do meu relatório de estágio.  

 

28 de outubro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 e a CR
12

 já estava à minha espera. Comecei por enviar a 

password de uma formação à Dr. AX visto hoje não vir à DGE. Depois fui ao 5º piso, ao 

arquivo das formações mais recentes à procura dos dossiers pedagógicos do EBP para 

fotocopiar os BI’s que a Dr.ª AX me tinha pedido. Deixei esse material no seu gabinete e 

comecei a fazer as bases de dados relacionadas com as diversas escolas de EBP. Esta base de 

dados consiste em organizar toda a informação que já tinha chegado à DGE em Fevereiro, 

informação essa que continha as escolas interessadas a nível europeu para a realização de 

parcerias. Decidi organizar a base da seguinte forma: localização, escola, remetente, email, data 

do email e observações. 

Durante a manhã apareceu a Dr.ª AM pois a Dr.ª AX pediu para esta me receber. 

Informei-a que tive alguma dificuldade em abrir os emails para realizar a base de dados, visto 

não ter conta da DGE e, sendo assim, usei a conta da CR. Esta resolveu a situação e o serviço 

de informática criou-me uma “conta fantasma” em que posso abrir os emails mas não a posso 

utilizar para nada mais.  

Terminei grande parte da tarefa durante a manhã e saí às 12h45.  

Balanço Final do Dia: Na minha opinião, a manhã foi produtiva e fui muito bem 

recebida, tanto pela CR como pela Dr.ª AM. Em relação ao trabalho que fiz estava com receio 

de ter algumas dificuldades, visto ser um trabalho em inglês, mas a CR deu-me uns links com 

dicionários. 

 

                                                           
12

 Estagiária do PEPAC que está comigo no gabinete 



29 de outubro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h25 e continuei a base de dados das escolas de EBP. Cheguei à 

conclusão que o melhor seria colocar a informação da seguinte forma: localization, school, 

address, remitter, email, contacts, date of the email, school’s website, website’s information and 

observations. Durante toda a manhã fui falando com a Dr.ª AX para pedir opinião acerca dos 

melhores passos a dar e para lhe mostrar o que tinha feito. Também comecei a ver os sites de 

cada escola para tirar informação acerca de como funcionava o projeto bilingue. Saí às 12h30.  

Balanço Final do Dia: Esta tarefa está a ser muito interessante pois estou a conhecer 

realidades distintas acerca de diversas escolas e a forma como se aculturaram ao projeto 

bilingue. Neste momento, estou a ter mais dificuldade com a língua italiana. Em relação à língua 

inglesa sinto que já percebo melhor toda a informação e só necessito de ir ao dicionário em 

casos pontuais.  

 

30 de outubro de 2013  

Cheguei às 9h20 e continuei a ver os sites das escolas e a completar a base de dados. A 

Dr.ª AX enviou-me mais emails que continham informações das escolas e estive a fazer o seu 

tratamento. Quando terminei, voltei a verificar sites de escolas. Saí às 12h35.  

Balanço Final do Dia: Penso que amanhã já terei concluído esta tarefa da base de dados. 

É interessante verificar que a língua inglesa já se está a tornar algo mais fácil de assimilar, visto 

estar em contacto com ela todas as manhãs.  

 

31 de outubro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 e continuei a base de dados, vendo os sites das diversas escolas 

sobre a informação que tinham acerca do projeto EBP. Quando terminei esta tarefa fui ter com a 

Dr.ª AX que me pediu para fazer o mesmo com as escolas portuguesas. Fiquei estupefacta pelo 

facto de, ao contrário das escolas dos outros países europeus, não haver quase nenhuma 

informação nos sites.  

Ao terminar a Dr.ª CB informou-me que a Dr.ª AX estava em reunião e, sendo assim, 

fiquei a trabalhar com esta Dr.ª que estava a tratar de documentação relativa às escolas com 

currículo português no estrageiro. Quando a Dr.ª AX chegou pediu-me para procurar alguns 

blogs das escolas para verificar se haveria mais informação, mas esta não existia. Ainda 

atualizei o meu diário de bordo e saí às 12h55.  



Balanço Final do Dia: É interessante averiguar a diferença entre certas escolas na europa 

e as escolas portuguesas. Reparei que, principalmente as escolas espanholas, dão muita ênfase a 

terem o projeto de EBP, o que não acontece com as nossas.  

  

1 de novembro de 2013 

 Cheguei às 9h25 e comecei por atualizar o diário de bordo, enquanto esperava pela 

chegada da Dr.ª AX. Também comecei a verificar a lista de cedências de formações desde o ano 

de 2003, para atualizar a minha base de dados. Entretanto, chegou a Dr.ª AX que me pediu para 

ajudá-la a realizar o plano de desenvolvimento do EBP (Ensino Bilingue Precoce) para 

podermos enviar à JT para aprovação do BC (British Council), para depois enviar-se à Dr.ª EA 

para aprovação da DGE, para se poder enviar às escolas dia 4 de novembro para o submeterem 

até dia 11 de novembro. As visitas de estudo terão início dia 13 de Novembro. O Plano de 

Desenvolvimento é um documento utilizado pelos AE’s de modo a informarem a DGE do 

desenvolvimento do projeto EBP no 1.º CEB na sua escola. Assim sabemos se estão, ou não, a 

cumprir as recomendações do MEC e se têm, ou não, condições para continuarem neste projeto. 

Passámos o resto da manhã nesta tarefa, em que a Dr.ª AX me ia explicando todo o trabalho. 

Terminámos a tarefa às 13h15, hora em que saí.  

Balanço Final do Dia: Foi interessante realizar esta tarefa, visto que este será o plano a 

ser seguido nas monitorizações que vão ser realizadas nas escolas. Ficou acordado entre mim e a 

Dr.ª AX que, devido à DGE não poder suportar os meus custos de deslocação, poderei visitar a 

escola de Lisboa, a de Évora e a de Coimbra, para ter acesso a escolas com diversos níveis de 

desenvolvimento. 

 

4 de novembro de 2013 

 Cheguei às 9h20 e aproveitei para começar por atualizar o diário de bordo. Conheci 

a Dr.ª TG que está comigo e com a CR no gabinete. Estive a trabalhar nas cedências das 

formações para completar a base que tinha feito e fui falar com a Dr.ª AX para começar a 

realizar a base de dados relativos aos itinerantes. Os alunos itinerantes são os filhos de 

profissionais que são feirantes ou circenses e que, devido à sua profissão, nunca estão num lugar 

fixo. Sendo assim, a Dr.ª AX e a Dr.ª CB criaram uma nova base de dados para que estes alunos 

fossem matriculados numa escola (agora adiante designada por escola de matrícula) e 

pudessem, consoante as deslocações que os pais faziam, ir a diversas escolas (agora adiante 

designadas por escola de acolhimento) do país para assistirem às aulas. À escola de matrícula 

compete matricular o aluno na base de dados e à escola de acolhimento compete colocar, na 

base de dados, o dia de entrada e saída do aluno tal como o relatório sobre o mesmo, para 



avaliar esse período de permanência na escola. Para realizar a tarefa pedida, comecei por ler os 

esclarecimentos que tinham sido introduzidos na base de dados online. Depois de terminar esta 

leitura, a Dr.ª AX e a Dr.ª CB esclareceram-me as dúvidas que tinha e explicaram-me que 

apesar de haver um Excel este se encontra muito desatualizado e a minha função passaria por 

realizar a sua atualização. Posto isto, teria de verificar quem estava nessa base de dados mas não 

no Excel e vice-versa. Decidimos começar um novo Excel tendo por base o antigo e 

organizámo-lo da seguinte forma: ID (nº de identificação do aluno na base de dados, ex. 1), 

nome (do aluno), escalão (na ASE – Ação Social Escolar), ASE (se tem ou não), o ciclo de 

estudos, o nível de ensino em 2012/13, nível de ensino em 2013/14, o agrupamento, o nome da 

escola, GEPE (código da escola) e senha (da escola). Também me pediram para colocar a verde 

os alunos que são nómadas (alunos sem morada fixa) e avisaram-me que seria uma tarefa 

bastante morosa, derivado a serem muitos alunos e muitos dados. Consegui fazer até ao meio 

dos alunos começados com a letra A e saí às 13h.  

Balanço Final do Dia: Esta nova tarefa parece-me ser bastante interessante mas também 

bastante trabalhosa, não em nível de dificuldade mas da diversidade de dados. Ter uma base de 

dados para alunos itinerantes faz com que estes possam ter acesso à educação e ser acolhidos 

por diferentes escolas, no país. Se não fosse este tipo de ensino, muitos alunos não teriam acesso 

à escola.   

 

5 de novembro de 2013 

 Cheguei à DGE às 9h20 e estive até às 12h30. Completei o Excel até aos alunos 

começados pela letra G.  

Balanço Final do Dia: Há muitos alunos novos para colocar no Excel tal como existem 

muitos alunos no Excel que não estão presentes na base.  

 

6 de novembro de 2013 

 Devido à greve da REFER decidi vir por outra via e cheguei à DGE às 8h20. Falei 

com a Dr.ª CB sobre o trabalho que estava a realizar, tal como aconteceu com a Dr.ª AX quando 

esta chegou. Estive a manhã de volta do Excel e consegui fazer até aos alunos começados pela 

letra U. Saí às 13h.  

Balanço Final do Dia: Tanto a Dr.ª AX como a Dr.ª CB estão a ser incansáveis comigo. 

Estão sempre prontas para me ajudar e para esclarecer dúvidas. Penso que esta manhã foi muito 

produtiva e consegui adiantar muito trabalho. É verdade… o que uma hora a mais faz.  

 



7 de novembro de 2013 

 Devido à greve da CP e da CARRIS combinei com a Dr.ª AX que hoje faria 6 horas 

e, assim, amanhã não teria de vir. Cheguei às 8h15, terminei o Excel com os itinerantes e 

verifiquei se não havia nomes repetidos (o que veio a averiguar-se que existiam). Por volta das 

11h15 fui falar com a Dr.ª AX a perguntar se, afinal, poderia ir às 7 escolas do Projeto EBP no 

1.º CEB de modo a fazer observações participantes para incluir no meu relatório de estágio. Esta 

prontamente aceitou e pareceu satisfeita. Também a abordei acerca do Excel informando que já 

tinha terminado e que ia começar a ver a ficha de cada aluno para perceber se pertencia a ASE e 

qual o escalão, ao que a Dr.ª AX e a Dr.ª CB me pediram para averiguar o que faltava ser 

preenchido sobre cada aluno, tal como se as escolas de acolhimento enviavam para a base de 

dados os registos de presença dos alunos tal como os relatórios de avaliação. Comecei por 

realizar a tarefa relacionada com a ASE, em que verifiquei cada ficha de identificação do aluno, 

e aproveitei para retirar os ID’s antigos dos alunos que já não estavam no Excel. Parei para 

almoçar entre as 12h45 e as 13h10. Depois da pausa, comecei a tarefa (mais complicada) de ver 

cada ficha de identificação do aluno (em pormenor) e o seu percurso escolar, colocando todas as 

informações num separador que chamei “observações” para depois as escolas de matrícula 

poderem ser contactadas para regularizar a situação. Fiquei nos alunos começados pela letra I. 

Fui falar com a Dr.ª AX e saí às 15h30.  

Balanço Final do Dia: Fiquei bastante satisfeita pelo que fiz esta semana. É, sem dúvida, 

muito vantajoso fazer estas horas que fiz ontem e hoje, pois o tempo parece que rende muito 

mais. Também acho uma mais-valia não ter nem telefone nem email institucional, visto que 

estou focada para a tarefa e não estou, constantemente, a ser interrompida, como o que acontece 

com os meus colegas.  

 

11 de novembro de 2013 

Entrei às 9h20 e continuei a tarefa relacionada com o Excel dos itinerantes. Fiz uma 

revisão de todos os alunos até à letra R. Falei com a Dr.ª AX e esta informou-me que o AE3
13

 já 

tinha confirmado a visita no âmbito do EBP para 2 e 3 de Dezembro. Saí às 13h05.  

Balanço Final do Dia: Fiquei atónita por saber que havia alunos itinerantes nascidos na 

década de 90 que ainda frequentavam o 1º/2º ciclo. Era uma realidade da qual não tinha noção 

que existisse em tão grande escala. Também me foi explicado que muitos destes alunos 

itinerantes são ciganos e que a cultura destes, ao ser distinta da nossa, faz com que as mulheres 

tenham de se casar muito cedo, o que obriga a terminarem a sua escolarização muito cedo. 
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Fiquei contente de já estar confirmada uma escola para a visita, pois é algo que aguardo 

ansiosamente.  

 

12 de novembro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 e até às 11h45 terminei tudo o que estava relacionado com o 

Excel dos itinerantes (revisão dos restantes alunos e colocar os códigos e as passwords de todas 

as escolas de acolhimento). Fui ao gabinete da Dr.ª AX mas esta encontrava-se em reunião, pelo 

que a Dr.ª CB me disse que não havia nada que pudesse adiantar. Sendo assim, atualizei o diário 

de bordo e estive a pesquisar bibliografia para o relatório de estágio. Saí às 12h30.  

Balanço Final do dia: Estou satisfeita por ter terminado este trabalho, pois ficou do meu 

agrado. Espero que as Drs.ª AX e CB gostem do que fiz. Amanhã ficarei a aguardar pela 

próxima tarefa.  

 

13 de Novembro de 2013 

Cheguei às 9h25 e continuei a revisão ao diário de bordo. Quando a Dr.ª AX chegou, 

falámos acerca da sua visita ao CNE (Conselho Nacional de Educação) no âmbito do projeto do 

EBP no 1.º CEB, das monitorizações que iremos fazer e das tarefas que poderia realizar. Sendo 

assim, ficou acordado que iria fazer o tratamento de dados dos questionários da avaliação da 

formação do EBP. Fui ter com a Dr.ª EL e com a Dr.ª CF para lhes pedir para me darem acesso 

a base de formação e ajudaram-me a transportar dos dados para Excel para um melhor 

tratamento da informação.  

Quando cheguei à minha secretária comecei por colocar as médias das respostas a cada 

questão, fiz a tabela de aspetos positivos e negativos, tal como terminei o relatório sobre todos 

estes dados. Fui falar com a Dr.ª AX e saí às 12h45.  

Balanço Final do Dia: Ultimamente a Dr.ª AX tem imenso trabalho, pelo que não pode 

visualizar, com tanta frequência, as tarefas que realizo. Sendo assim, tenho aproveitado para 

adiantar tarefas relacionadas com o relatório de estágio, o que até me tem dado um certo jeito.  

 

14 de novembro de 2013 

Cheguei às 9h25 e continuei a revisão do diário de bordo. Quando a Dr.ª AX chegou disse 

que não tinha nenhuma tarefa que eu pudesse realizar de forma individual e que poderia utilizar 

a manhã para adiantar trabalho para o relatório de estágio. Assim o fiz e saí às 12h30.  



Balanço Final do Dia: O dia foi produtivo em diversos aspetos, pois pude trabalhar no 

relatório de estágio. 

 

15 de novembro de 2013 

Hoje fiquei o dia todo na DGE visto haver uma festa do Magusto. Sendo assim, fiz 6 

horas de trabalho e na segunda-feira não virei estagiar. Cheguei às 9h15 e comecei por realizar a 

grelha de observação para levar à monitorização das escolas, enviando-a à Professora Doutora 

Estela Costa e à Dr.ª AX para obter um feedback.  

Enquanto a Dr.ª AX não chegava, adiantei o diário de bordo. Quando chegou, pediu-me 

para ir ter ao seu gabinete às 11h30 e assim o fiz. Passámos o resto da manhã a comparar os 

planos de desenvolvimento enviados pelas escolas do projeto do EBP (os que faltavam) com as 

diretrizes enviadas pelo MEC (Ministério da Educação e Ciência) de forma a verificar se as 

escolas estão, ou não, a cumprir as recomendações. Fizemos uma pausa das 12h30 às 13h15 

para almoço. 

Da parte da tarde continuámos esta tarefa e a Dr.ª AX informou-me que as visitas das 

escolas já estavam marcadas. No quadro 2 podemos verificar como estas se dividem: 

Quadro 2. Monitorização às escolas 

AE1 

22 de Novembro 

 

AE2 25 e 26 de Novembro 

AE3 

2 e 3 de Dezembro 

AE4 

AE5  28 de Novembro 

AE6 29 de Novembro 

 

Também falámos acerca das observações e chegámos à conclusão que para o meu 

relatório de estágio seria interessante observar as turmas de 3º ano, visto o projeto estar no seu 

3º ano de implementação e a formação estar mais voltada para este ano de escolaridade. Por fim, 

verificámos as escolas que já tinham enviado o plano da visita e terminámos o nosso trabalho às 

16h40.  



Seguidamente, tivemos a festa do magusto. Saí às 17h45. 

Balanço Final do Dia: As visitas estão cada vez mais próximas, o que me deixa 

entusiasmada e nervosa pois vão ser dias bastante cansativos mas, também, sei que vou realizar 

uma grande aprendizagem e terei a oportunidade de ter bastantes dados para o meu relatório 

final. Sendo assim, o dia de segunda-feira será uma mais-valia para poder adiantar trabalho, a 

nível pessoal, de forma a ir preparada para o que possa vir a acontecer. O dia de hoje foi 

bastante interessante pois pude perceber os pontos fortes e fracos de cada escola e, com isso, 

guiar o meu olhar para elementos que quero captar nas monitorizações.   

 

19 de novembro de 2013 

Cheguei às 9h20 e verifiquei os emails. A Dr.ª AX já me tinha enviado a confirmação da 

reserva do hotel onde ficaremos na visita ao AE1. Ficou acordado que teríamos de pernoitar 

nesse local de 21 para 22 de Novembro de modo a podermos começar a visita mais cedo. Como 

na sexta-feira a Dr.ª AX me tinha informado que o tipo de letra mais utilizado na DGE era 

Trebuchet procedi à modificação de todos os documentos que já tinha realizado para este 

projeto.  

Quando terminei esta tarefa, acedi à pasta do EBP, imprimi alguns documentos 

importantes e às 10h15 fui ter com a Dr.ª AX ao seu gabinete, para trabalharmos em conjunto. 

Começámos por fazer o inventário do material necessário para levar para cada monitorização: 

seis pastas (uma por escola, pois apesar de serem 7 há uma que não terá visita de 

monitorização), plano de desenvolvimento enviado pelas escolas, as recomendações/orientações 

dadas pelo MEC, o feedback por parte da Dr.ª AX, os indicadores de monitorização do projeto e 

a grelha de observação das aulas. Quanto a esta última (grelha de observação de aulas) teremos 

de fazer três, pois teremos uma global para a visita, uma voltada para a metodologia (para o meu 

relatório de estágio) e outra voltada para a avaliação (dissertação da Dr.ª AX).  

Imprimi toda a documentação necessária ficando, apenas, a faltar o feedback de uma das 

escolas (que aguardava consideração superior) e um plano de desenvolvimento. Fui pedir à 

secretária OS as seis pastas necessárias e dividi toda a documentação. Estive o resto da manhã 

com a Dr.ª AX a tratar de assuntos relacionados com as visitas. Saí às 12h30 e fui para o coro da 

DGE até às 14h30.  

Balanço Final do Dia: A preparação às visitas tem sido um pouco complicada, porque 

estamos a lidar com diversas escolas que nem sempre têm a disponibilidade necessária. Em 

relação ao coro, está a ser uma experiência bastante interessante e já teremos uma atuação no 

dia 10 de Dezembro, nas Laranjeiras.  



 

20 de outubro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h15 e, enquanto a Dr.ª AX não chegava, comecei a atualizar o diário 

de bordo. Fui à pasta da DGE e realizei umas pesquisas acerca do projeto EBP. Entretanto a Dr.ª 

AX chegou e disse-me que o AE1 já tinha enviado a agenda da visita e que, sendo assim, 

sairíamos na quinta-feira às 16h30 e voltaríamos a Lisboa na sexta-feira às 18h45. Para o AE2 

iremos no comboio das 7h09.  

Imprimi os currículos dos 1º, 2º e 3º ano do 1ºCEB (1º Ciclo do Ensino Básico) e 

coloquei na pasta do AE1. Quando terminei esta tarefa estive o resto da manhã com a Dr.ª AX a 

fazer a grelha de observação para as visitas. Saí às 13h10.  

Balanço Final do Dia: As visitas ainda não estão bem delineadas em termos de dias. 

Ainda há diversas escolas que andam a mudar as datas. Éramos para ir ao AE2 segunda e terça, 

mas conseguimos organizá-la de modo a ir só segunda. A grelha de observação deu imenso 

trabalho a fazer, visto que temos de estar atentas para observar diversas coisas na sala de aula.  

 

22 de novembro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 já com a bagagem pronta para ir para o AE1. Vi a grelha de 

observação completa no meu email e imprimi-a. Fui ter com a Dr.ª AX que estava atarefada e 

preocupada, visto só agora ter recebido as guias das viagens e, sendo assim, ter de ir comprar os 

bilhetes para logo à tarde. Pediu-me para fazer diversas tarefas e impressão de documentos de 

modo a colocar tudo nas pastas do AE1 e do AE2. Sendo assim, enquanto a Dr.ª AX foi 

comprar os bilhetes eu comecei por pesquisar no Google maps os caminhos da paragem de 

autocarros para o hotel que íamos ficar, do hotel para o AE1, e da Escola para a paragem dos 

autocarros. Imprimi os currículos do 1º, 2º e 3º anos para colocar na pasta do AE2, 20 grelhas, a 

agenda do AE1, as grelhas da Dr.ª AX relativas à sua tese, um cronograma e 3 guias de 

orientações. Ainda tive de imprimir mais alguns documentos. Na pasta do AE1 meti os 

seguintes documentos: Mapas, cronograma, a agenda, as orientações e recomendações, o plano 

de desenvolvimento, feedback da Dr.ª AX quanto ao cumprimento das O/R
14

, os currículos dos 

diversos anos, a grelha de observação da escola, as grelhas de observação das turmas e as 

grelhas de observação para a tese da Dr.ª AX.  

Fui pedir mais uma pasta à secretária OS, pois a Dr.ª LV também vai connosco ao AE2. 

Sendo assim, tanto na sua pasta como na do AE2 coloquei os mesmos documentos que na do 
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AE1, exceto os mapas. Das 12h30 às 13h15 fiz pausa para almoço e das 13h15 às 14h15 fui 

para o coro.  

Quando o coro terminou fui ajudar a Dr.ª AX nos ultimatos. Às 15h15 saímos da DGE e 

às 16h15 encontrámo-nos com a JT
15

 e fomos para o autocarro, que partiu às 16h30. Às 20h 

chegámos ao destino e fomos recebidas pela coordenadora do projeto no AE1 que nos fez uma 

visita guiada por esta cidade e nos levou ao hotel. Jantámos e às 22h30 chegámos ao hotel e 

aproveitei para adiantar algumas coisas para o dia seguinte.  

Balanço Final do Dia: Importa referir que não colocarei, neste relatório, o nome dos 

docentes por questões de anonimato. Estou bastante entusiasmada com o dia de amanhã visto 

ser a primeira visita que vou realizar. Tal como tinha referido no dia anterior, as visitas às 

escolas já mudaram de datas e, sendo assim, apresento as alterações no quadro 3: 

Quadro 3. Alterações às visitas  

AE1 22 de Novembro 

AE2 25 de Novembro 

AE3 

2 e 3 de Dezembro 

AE4 

AE5 4 de Dezembro 

AE6 29 de Novembro 

 

As principais alterações prendem-se com os AE2 e AE5. O AE2 será visitada na próxima 

segunda-feira e o AE5 dia 4 de Dezembro. Importa também referir a amabilidade da 

coordenadora de projeto do AE1. Também fiquei surpreendida por o AE1 ter um placard 

gigante à entrada da escola a informar que é uma escola bilingue. 
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22 de novembro de 2013 

Hoje fomos visitar o AE1 (Agrupamento de Escolas 1). No total pude observar três aulas 

de EM/E
16

: uma de 1.º ano, uma de 2.º ano e uma de 3.º ano; duas de AEC: uma de 2.º ano e 

outra de 3.º ano. Pude estar presente na reunião da direção.  

Balanço Final do Dia: Foi, sem dúvida, um dia bastante cansativo mas de grande 

aprendizagem. Estes alunos têm um nível de inglês fantástico e fiquei admirada por falarem tão 

bem e construírem frases como se de português se tratasse (os do 3º ano). Nota-se o empenho 

das docentes que sabem em que nível se situa cada turma e têm um grande trabalho de equipa, 

já para não falar dos materiais que utilizam nas aulas que são fantásticos. Fiquei muito grata por 

me terem dado esta oportunidade.  

 

25 de Novembro de 2013 

Hoje fomos visitar o AE2 (Agrupamento de Escolas 2). No total pude observar oito aulas 

de EM/E: quatros aulas de 2.º ano e quatro aulas de 3.º ano. Não fui à reunião com a direção, 

visto estar a observar aulas.  

Balanço Final do Dia: Esta é uma escola que funciona de uma forma diferente da 

primeira observada. Os alunos não têm um nível de inglês tão desenvolvido, mas nota-se um 

esforço de toda a equipa pedagógica visto verificar-se que há algumas professoras que estão 

pela primeira vez no projeto. Como irá, em princípio, haver formação de professores em 

Janeiro, para os novos elementos, aguardo com ansiedade para na 2ª monitorização voltar a 

observar esta escola de modo a verificar se houve evolução.  

 

26 de Novembro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 e estive a conversar com as Drs.ª CB, EL, MG e OE sobre as 

visitas que realizei até então. Aproveitei um pouco da manhã para introduzir 29 novos 

itinerantes na base excel, tal como retirei um que deixou de o ser. A restante manhã foi passada 

na realização das grelhas de observação das turmas do AE1 e saí às 12h30.  

Balanço Final do Dia: Tal como já era de prever, agora o trabalho começou a acumular 

um pouco devido às observações das diversas turmas incluídas no projeto. Sendo assim, espero 

conseguir terminá-las até quinta-feira de forma a dedicar-me, na próxima semana, às tabelas das 

restantes escolas que ainda faltam visitar.  
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27 de Novembro de 2013 

Cheguei às 9h05 e continuei a realização das grelhas de observação e consegui fazer 

algumas turmas do AE2. Saí às 12h30, porque tive coro das 13h15 às 14h15 para preparação da 

atuação que irá acontecer dia 10 de Dezembro no Centro Ismaeli. 

Balanço Final do Dia: As grelhas de observação não estão muito funcionais e, sendo 

assim, ficou acordado que as iríamos utilizar para estas visitas, devido ao pouco tempo que 

temos para realizar uma nova. Entretanto, num futuro próximo tentaremos efetuar algumas 

mudanças. Ainda falta passar, para o computador, a observação de algumas turmas do AE2, que 

espero conseguir terminar amanhã. O trabalho das grelhas de observação está-se a tornar mais 

complicado do que estava à espera.  

 

28 e 29 de Novembro 

Estive em casa por questões de saúde. Não pude ir visitar o AE6 (Agrupamento de 

Escolas 6). A Dr.ª AX ficou de me facultar a grelha de observação do 3.º ano. 

 

2 de Dezembro de 2013 

Hoje fomos visitar o AE3 (Agrupamento de Escolas 3). No total pude observar três aulas 

de EM/E: uma de 2.º ano e duas de 3.º ano; três aulas de AEC: duas do 2.º ano e uma do 3.º ano. 

Estive presente na reuni 

Balanço Final do Dia: Foi um dia muito longo, sempre a correr de sala para sala. 

Existem diferentes tipos de docentes, os que conseguem transmitir melhor os conteúdos e 

prender a atenção dos alunos e outros que nem tanto. É interessante visualizar a panóplia de 

docentes que existem no sistema educativo.  

 

3 de Dezembro de 2013 

Hoje fomos visitar o AE4 (Agrupamento de Escolas 4). No total pude observar duas aulas 

de EM/E: uma aula de 2.º ano e uma aula de 3.º ano; duas de AEC: uma aula de 2.º ano e uma 

aula de 3.º ano. Estive presente na reunião com a direção.  

Balanço Final do dia: Mais uma escola e mais uma realidade distinta. As escolas têm 

muitos constrangimentos, o que dificulta todos os processos e o seguimento das orientações 

propostas. Foi mais uma boa experiência e com muitas aprendizagens. Também sinto que o meu 

inglês está a melhorar visto que os encontros e as aulas serem abordados nesta língua.  



 

4 de Dezembro de 2013 

Hoje fomos visitar o AE5 (Agrupamento de Escolas 5). No total pude observar três aulas 

de EM/E: duas de 2.º ano e uma de 3.º ano; uma aula de OC
17

 do 3.º ano.  

Balanço Final do Dia: Foi um dia muito complicado, pois parecem haver diferentes 

constrangimentos nesta escola que a impedem de conseguir cumprir, em pleno, as orientações e 

recomendações dadas pela DGE. Esperemos que as docentes possam ir à formação de Janeiro 

de modo a melhorar as suas práticas.  

  

5 de Dezembro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h10 e comecei por verificar os emails. Falei com a Dr.ª AX e 

chegámos à conclusão que as grelhas não estavam muito funcionais para as observações, mas 

que no segundo período de monitorização iriamos fazer pequenas alterações. Adiantei um pouco 

do meu diário de bordo e ajudei a Dr.ª AX a fazer o relatório de monitorização do AE1. Saí às 

12h30 e tive coro das 13h15 às 14h30.  

Balanço Final do dia: Hoje estava bastante cansada devido a todas estas visitas, tal como 

tive noção do trabalho que irei ter ao longo das próximas semanas, pois eu e a Dr.ª AX teremos 

de passar as grelhas, de todas as turmas, a limpo e fazer os relatórios para as escolas. 

Avizinham-se semanas trabalhosas.  

 

6 de Dezembro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h10 e revi o relatório do AE1. Avancei o meu diário de bordo e como 

a Dr.ª AX colocou um dia de plataforma continuei os relatórios das escolas, fazendo os dos AE 

3, 4 e 5. Às 12h50 fui almoçar e das 13h15 às 14h30 fui ao coro.  

Balanço Final do dia: Aprendi ao redigir os relatórios de monitorização para as escolas 

que devemos ter cuidado na forma como queremos transmitir a informação, visto que são 

assuntos sensíveis. Nesta manhã tive a ajuda da Dr.ª CB que me ia dando dicas de como 

escrever certas informações.  
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9 de Dezembro de 2013 

Cheguei às 9h05 à DGE e verifiquei os relatórios que tinha feito na sexta-feira. A Dr.ª 

AX tinha-me mandado um email com várias tarefas para realizar e, sendo assim, comecei por 

confirmar a média dos questionários de avaliação sobre a última formação. Após esse trabalho 

fui falar com a Dr.ª EL para pedir acesso ao arquivo do 5.º piso para levar todos os dossiers 

pedagógicos das formações realizadas com o Ensino Bilingue. Esta deu-me autorização e ainda 

perdi um pouco de tempo à procura dos 7 dossiers, sendo 4 relativos a oficinas e 3 a cursos. Na 

restante manhã passei os dados de 2 dossiers para Excel, de modo a encontrar as médias dos 

questionários de avaliação dos formandos, e fiz os seus relatórios. Saí às 13h10 e das 13h20 às 

14h30 tive coro, sendo este o ensaio geral para a atuação que se irá realizar o dia 10 de 

Dezembro, na entrega do selo intercultural a 10 escolas de todo o país. 

Balanço Final do Dia: Estou bastante entusiasmada com a atuação do coro, pois também 

é um enriquecimento a nível pessoal. Em relação ao trabalho, tem sido um pouco complicado 

gerir tanta informação e conseguir realizar um trabalho organizado devido ao seu volume. Tudo 

isto se torna positivo a nível profissional pois dá-nos ferramentas para crescermos enquanto 

técnicos superiores.  

 

10 de Dezembro de 2013 

Entrei às 9h10 e acabei o relatório e o Excel referente ao curso de formação em Aveiro, 

no ano de 2012. Cheguei a apagar um documento importante e não o conseguia recuperar, tendo 

de ser o suporte técnico a entrevir. Ainda bem que conseguiram recuperar este documento. Às 

11h25 saí, como o coro, da DGE e fomos para o Centro Ismaeli, para a entrega do selo 

intercultural, até às 18h00.  

Balanço Final do Dia: Gostei muito de atuar com o coro, mas também tenho noção que 

ao sair mais cedo da DGE não tive tanto tempo para adiantar trabalho. Sendo assim, espero 

amanhã terminar os restantes relatórios.  

 

11 de Dezembro de 2013 

Cheguei às 9h10 e estive toda a manhã a acabar os restantes relatórios, e respetivos Excel. 

Ainda tive tempo para os verificar e saí às 13h00.  

 Balanço Final do Dia: Fiquei contente por terminar todos os relatórios. Amanhã irei 

mostrá-los à Dr.ª AX para poder ter feedback. 

 



12 de Dezembro de 2013 

Cheguei às 9h05 e enquanto estive à espera que a Dr.ª AX chegasse aproveitei para 

verificar alguns emails e adiantar o trabalho sobre a cultura organizacional, que posteriormente 

enviei à Professora Doutora Estela Costa. Quando a Dr.ª AX chegou fui ao seu gabinete e esta 

pediu-me para escrever uma lista com algumas situações que seriam prioritárias para o Ensino 

Bilingue, como por exemplo a mudança dos logotipos do projeto no moodle. Estivemos a ver 

cada relatório e a fazer algumas alterações, pelo que a Dr.ª AX me pediu para os passar todos 

para PDF e, posteriormente, lhos mandar por email. Também me pediu para ir ter com a 

secretária OS para ir buscar umas páginas impressas a cores e uma mica, tal como separadores 

para eu poder começar a organizar um dossier de formação sobre o projeto EBP no 1.º CEB. 

Assim fiz e recolhi todo o material necessário. A Dr.ª AX mandou-me modelos de AN2_A, de 

ACC3 e de informação de ajudas de custo, para que eu pudesse começar a tratar dos 

documentos, para acreditação, do curso de formação que irá haver em janeiro e fevereiro do 

próximo ano. Terminei toda a documentação e enviei à Dr.ª AX. Saí às 12h50 e tive coro das 

13h20 às 14h30.  

Balanço Final do Dia: Depois de tudo tratado para a formação, falta a Dr.ª AX averiguar 

a documentação e enviar para acreditação. Era ótimo se conseguíssemos aprovação por parte de 

todos os departamentos antes das férias de natal, de modo a conseguirmos ter a acreditação no 

início de janeiro. Os dias que se avizinham vão estar relacionados com o dossier que tenho de 

organizar.  

 

13 de Dezembro de 2013 

Cheguei às 9h05 e estive toda a manhã a separar alguns papéis relacionados com o 

projeto EBP no 1.º CEB, visto que a Dr.ª AX não tem tempo para organizar toda a 

documentação. Sendo assim, após esta se encontrar dividida, em janeiro procederemos à 

arquivação da mesma em diversos dossiers. Neste momento, os documentos mais importantes 

para recolha foram os da formação. Saí às 12h30.  

Balanço Final do Dia: Existe muita documentação relacionada com o projeto e não nos 

podemos esquecer que este iniciou-se em 2010 com o estudo de viabilidade. A documentação 

ao estar dispersa torna-se um trabalho muito moroso ter de a organizar. Por isso, a Dr.ª AX 

pediu-me para iniciar essa organização com o dossier da formação  realizada ao longo do 

projeto e em janeiro fazer os restantes.  

 

 



16 de Dezembro de 2013 

Cheguei às 8h30 e estive, grande parte da manhã, a separar mais documentos e a arquivar 

a informação relacionada com a formação. Como tinha feito anos no fim de semana, as Drs.ª 

AX, CB e TG ofereceram-me um presente e cantaram-me os parabéns. Também levei bolo que 

foi distribuído pela DSDC. Saí às 13h20.  

Balanço Final do Dia: Neste estágio sinto-me como se fosse da “casa”. Hoje foi mais 

uma prova disso, com os meus colegas a darem-me os parabéns e com a prenda que me deram. 

Sinto-me muito acarinhada por todos. Em relação à tarefa que estou a realizar posso afirmar que 

sabia que era trabalhosa, mas não tanto. Todos os dias encontramos mais documentos que têm 

de ser separados. Também sei que este será um trabalho muito útil no futuro, visto que a Dr.ª 

AX conseguiu financiamento para a avaliação do projeto e será necessário ter toda a 

documentação organizada.  

 

17 de dezembro de 2013 

Cheguei às 9h15 e continuei a separar e a arquivar documentação, terminando o dossier 

relacionado com a formação. Ficou acordado entre mim e a Dr.ª AX que teria férias de 23 de 

dezembro até 1 de janeiro, voltando ao serviço a 2 de janeiro. Esta também me informou que 

pediu à secretária LR para fazer chegar o An2-A, o ACC3 e a informação de custos à sua chefe, 

à diretora de serviços e ao diretor, para posteriormente ir para o diretor de serviços do 5.º piso e 

para chegar às mãos da Dr.ª EL para que esta insira toda a documentação na plataforma do 

CCPFC. Sendo assim, fui falar com a secretária LR e esta informou-me que a documentação já 

tinha seguido para a direção. Na restante manhã passei mais grelhas de observação relativas à 

escola do AE2 e saí às 13h10.  

Balanço Final do Dia: Finalmente terminei o dossier da formação e fiquei contente por 

puder ter férias, visto ter feito horas a mais com as visitas às escolas do país. Ainda assim, a Dr.ª 

AX disse-me que fiquei com um dia por tirar. Neste momento, o que me preocupa é o facto de 

ter muitas tabelas para passar, mas para isso pretendo atualizar o diário de bordo de modo a ter a 

informação mais organizada (este ainda está, grande parte, escrito em formato papel).  

 

18 de dezembro de 2013 

Cheguei às 8h40 e estive a atualizar o diário de bordo e a realizar grelhas de observação. 

Quando a Dr.ª AX chegou verificámos, uma vez mais, o protocolo de estágio ao que esta me 

informou que tinha falado com a Professora Doutora Estela Costa para eu o entregar em mão no 



Instituto de Educação, mas o mesmo não foi possível visto ficarmos a saber que o mesmo tinha 

de ser, em primeiro lugar, assinado pelo Sr. Diretor-Geral. Saí às 13h.  

Balanço Final do Dia: Custa-me o que a Dr.ª AX está a passar pois, além de ter muito 

trabalho, ainda tem de se preocupar com o protocolo que deveria ter sido celebrado no início do 

meu estágio. Esperemos que esta situação se resolva rapidamente. Em relação ao diário de 

bordo e às grelhas, parece que vou ter de as terminar no período de férias.  

 

19 de dezembro de 2013 

Entrei às 9h20 e estive a manhã a adiantar o diário de bordo e as grelhas de observação, 

terminando todas as do AE2. Fui almoçar às 12h30, tive ensaio do coro das 13h20 às 14h30 e 

ainda estive a realizar mais grelhas até às 15h50. As 16h00 houve a festa de natal da DGE e o 

coro atuou. Saí às 17h40.  

Balanço Final do Dia: A partir de amanhã, a Dr.ª AX estará de férias, pelo que 

combinamos manter contacto durante as férias e ver se conseguíamos adiantar algum trabalho, 

enviando tudo o que fizéssemos por email (principalmente as grelhas de observação). Amanhã 

quero rever todas as tabelas que fiz.  

 

20 de Dezembro de 2013 

Cheguei às 8h50 e estive a rever todas as grelhas de observação que já tinha feito. 

Acrescentei diversa informação e enviei tudo à Dr.ª AX. Saí às 13h00.  

Balanço Final do Dia: Foi uma manhã interessante, visto ter recebido presentes de natal 

e também por termos tido um momento de despedida da MS, uma estagiária que vai viver para 

Inglaterra e que também fazia parte do coro. Agora só voltarei à DGE dia 2 de Janeiro e espero 

que, além de descansar, consiga terminar as grelhas de observação de todas as escolas. 

 

2 de janeiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h10 e verifiquei os emails. A Dr.ª AX encontra-se em plataforma, 

hoje e amanhã, e sendo assim fiquei a trabalhar com a Dr.ª CB. Esta pediu-me para colocar e 

retirar alguns alunos itinerantes, na base de dados de Excel que fiz há já algum tempo. Fiz essa 

tarefa em pouco tempo e a Dr.ª CB disse-me que podia aproveitar a restante para adiantar os 

trabalhos referentes ao relatório de estágio. Assim o fiz e estive a acrescentar formações à base 

Excel que realizei. A Dr.ª CB disse-me que podia sair mais cedo e fui embora às 12h20. 



Balanço Final do Dia: Estes dias em que se tem menos trabalho ajudam imenso porque 

dá para ir adiantando trabalho do relatório de estágio.  

 

3 de janeiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h00 e a Dr.ª CB disse que não tinha nenhuma tarefa para mim e que 

poderia usar o tempo como me desse jeito e sair às 12h00. Aproveitei para reformular os guiões 

das entrevistas e para começar a escrever sobre formação, utilizando algumas bibliografias que 

pesquisei. Saí às 12h00.  

Balanço Final do Dia: Foi uma manhã produtiva pois consegui adiantar trabalho que 

teria de fazer no fim de semana. Segunda-feira a Dr.ª AX já virá e já terei mais trabalho 

relacionado com o EBP no 1.º CEB.  

 

6 de janeiro de 2014 

Cheguei às 8h50 e comecei por adiantar partes do meu relatório de estágio. Quando a Dr.ª 

AX chegou fomos buscar o protocolo à secretária LR e começámos a rever os relatórios para 

enviar às escolas. Faltou-nos o relatório de monitorização do AE6, que pensamos ter tempo para 

acabar amanhã. Para finalizar a manhã, a Dr.ª AX explicou-me as questões práticas referentes 

ao protocolo, principalmente a nível das assinaturas e carimbos. Saí às 12h30 e às 16h 

encontrei-me com a Professora Doutora Estela Costa para lhe entregar o protocolo e falarmos 

acerca do relatório de estágio.  

Balanço final do dia: Está a ser um pouco complicado acabar o trabalho referente aos 

relatórios que temos de enviar para as escolas, visto termos muita informação e ter de se ter 

cuidado com a linguagem utilizada. Depois deste trabalho, os relatórios ainda têm de passar pelo 

British Council e voltar para a DGE para serem vistos pelas chefias e, só depois, seguirão para 

as escolas. Em relação ao relatório de estágio estou bastante entusiasmada e espero conseguir 

cumprir os objetivos a que me comprometi.  

 

7 de janeiro de 2014 

Não vim ao estágio por motivos pessoais.  

 

 

 



8 de janeiro de 2014 

Cheguei às 9h10 e, a pedido da Dr.ª AX comecei a separar papéis relativamente a todas as 

escolas onde tínhamos efetuado visitas. Quando concluí essa tarefa, eu e a Dr.ª AX 

completamos o relatório de monitorização do AE2. Tratámos de alguns assuntos relacionados 

com a formação de EBP no 1.º CEB para 1.º e 2.º anos, tal como da segunda ronda de 

monitorizações que iremos fazer em Fevereiro. Quando pensávamos fazer o relatório do AE5, 

eis que a Dr.ª AX recebe um email que dizia que esta teria de fazer, até às 15h, um balanço de 

2013. Sendo assim, acabámos algumas tarefas e tivemos de adiar o relatório do AE6. Também 

constatámos que a formação do EBP ainda não tinha sido acreditada e o seu início teve de ser 

adiado por mais uma semana. A Dr.ª AX tinha pensado que a formação poderia começar este 

sábado, mas tal não irá ser possível. Saí às 12h50.  

Balanço final do dia: Estou a chegar a um ponto de estágio em que tenho muitas tarefas 

a realizar e que não é possível concluí-las quando se pretende, visto que estão sempre a aparecer 

mais e com graus de urgência distintos. Não sei quando iremos fazer o relatório de 

monitorização do AE6, mas também estou um pouco preocupada com a formação visto não 

sabermos quando irá começar e por termos de tratar de diversa documentação.  

 

9 de janeiro de 2014 

Cheguei às 9h10 e a Dr.ª AX pediu-me para imprimir as grelhas das observações que fiz. 

Perdi um pouco de tempo nesta tarefa, devido ao servidor, e aproveitei para também imprimir 

partes do meu diário de bordo com resumos de todas as aulas. Dei as cópias à Dr.ª AX e 

realizamos umas tarefas de avaliação relacionadas com o 3.º ano de cada escola, presente no 

projeto EBP no 1.º CEB. Estes documentos vão servir de apoio à avaliação do projeto. Sai às 

13h e conseguimos completar todas as tabelas.  

Balanço final do dia: Este trabalho das tabelas de avaliação era mais urgente que o 

relatório do AE6 e, mais uma vez, tivemos de o adiar. Foi uma manhã produtiva no sentido em 

que terminámos as tabelas de todas as escolas.  

 

10 de janeiro de 2014 

Cheguei à DGE às 8h40 e estive a atualizar o meu diário de bordo. Quando a Dr.ª AX 

chegou disse-me que a sua orientadora (a Dr.ª AX também está a fazer mestrado) lhe tinha 

chamado a atenção para o pedido de autorizações de utilização de dados às escolas, professores, 

à DGE e ao British Council. Verificámos que a formação do EBP para o 1.º e 2.º ano ainda não 

tinha sido acreditada e pediu-me para ir ter ao seu gabinete às 11h15 para adiantarmos o 



relatório do AE6. Constatei que ainda tinha tempo decidi começar uma base de dados Excel com 

as atividades que fui realizando ao longo dos meses na DGE. Fui ter com a Dr.ª AX para 

fazermos o relatório do AE5, mas entretanto chegou a Dr.ª AM a informar a Dr.ª AX que 

conseguiu enviar a PADA (documento que solicita ajudas financeiras) para ter ajudas para a sua 

formação. Sendo assim, a Dr.ª AX disse que ia tentar ter ajudas nesta formação que iremos 

realizar, visto que lhe tinham dito que não era possível, e pediu-me para fazer uma previsão de 

custos quanto aos transportes. Quando voltei para o meu gabinete aproveitei para por todas as 

grelhas de visitas na pasta partilhada e comecei a fazer a previsão de custos numa base de dados 

de Excel. Fiz previsões de comboio e autocarro, a partir dos distritos das várias escolas e a 

contar com as 3 deslocações a Lisboa e 1 ao Porto. Saí às 12h35.  

Balanço final do dia: É estranho terem dito à Dr.ª AM que poderia avançar com a PADA 

e não deixarem a Dr.ª AX fazer o mesmo. Penso que esta poderia tentar a sua sorte e ver se 

conseguia algum financiamento para a formação, pois os professores sem ajudas na deslocação 

não comparecem às formações. Amanhã espero acabar a previsão de custos.  

 

13 de janeiro de 2014 

Cheguei às 9h10 e terminei a previsão de custos para formação do EBP no 1.º e 2.º anos. 

Imprimi os guiões das entrevistas que pretendo fazer à Dr.ª AX e à Dr.ª EA e ao Dr. JP e à Dr.ª 

MG e fui mostrar à Dr.ª AX para averiguar se concorda com as questões. Fui ao site do CCPFC 

para verificar se a acreditação já tinha saído, mas isso não aconteceu. Como a Dr.ª AX estava 

ocupada pediu-me para ler um email e um pdf sobre o International Public Speaking 

Competition 2014, que vai ser realizado em Londres pelo The English Speaking Union (ESU). 

Este é mais um dos projetos em que a Dr.ª AX participa e divulga. Como o meu inglês não é 

muito bom, a Dr.ª AX pediu à estagiária CR para me ajudar a fazer uma notícia para divulgar 

este concurso. Eu e a CR começámos por verificar a estrutura da notícia e decidimos fazer três 

parágrafos, em que no primeiro falámos sobre a ESU, no segundo sobre a competição a nível 

nacional e o terceiro sobre a competição internacional. A CR explicou-me que uma notícia deve 

sempre ter 5 perguntas: Quem?, o quê?, quando?, onde? e como? ou porquê?. Quando 

terminámos a notícia enviámos à Dr.ª AX e saí às 13h.  

Balanço final do dia: Foi interessante fazer uma notícia que irá para a página da DGE e 

também conhecer esta competição. Espero que os guiões sejam validados pela Dr.ª AX de modo 

a marcar as entrevistas para começar a recolher dados para o meu relatório de estágio.  

 

 



14 de janeiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e fui à plataforma do CCPFC, mas a formação de EBP no 1.º e 

2.º ano ainda não tinha sido acreditada. Fui falar com a Dr.ª AX e esta informou-me que saiu o 

parecer do CNE (Conselho Nacional de Educação) sobre o ensino de Inglês a partir do 1.º Ciclo 

(3.º ano). Entretanto pediu-me para rever a notícia que tinha feito ontem com a CR e para 

começar a fazer os documentos relacionados com o dossier pedagógico. Revi a notícia com a 

CR e ainda fizemos mais alterações com a ajuda da Dr.ª AX. Em relação ao dossier pedagógico 

verifiquei a lista de formandos e preenchi e organizei os documentos relacionados com a 

avaliação final e a creditação, o cronograma, as faltas, a ficha de identificação do formando e do 

formador, o índice do dossier e as instruções ao formando. Como a Dr.ª AX amanhã não estará 

na DGE referiu que ia deixar um email pronto caso recebêssemos o registo de acreditação, para 

ser enviado pela DSDC, de forma a começar a formação neste sábado e eu só teria de anexar o 

cronograma e o PDF dos objetivos e dos conteúdos. Entretanto, pediu-me para amanhã colocar 

todos os documentos com o mesmo tipo de letra e fazer o PDF com os objetivos e conteúdos da 

formação. Ainda estivemos a fazer o email modelo mas não o terminámos, pelo que a Dr.ª AX 

esclareceu que o terminaria depois de almoço. Saí às 12h45.  

Balanço final do dia: Estes dias têm sido um pouco complicados, porque a acreditação 

ainda não chegou e está a demorar mais tempo do que o previsto. Afinal, a Dr.ª AX não irá fazer 

a PADA e terá de se pedir ao British Council para pagar as deslocações dos docentes à 

formação. Com o início tardio de todas estas tarefas, também se complica a agenda relacionada 

com as monitorizações, visto que terão de ser feitas depois da formação.  

 

15 de janeiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e fui ter com a secretária LR para lhe dar o original do protocolo, 

já assinado, para o Senhor Diretor-Geral. Como a Dr.ª AX estava numa conferência e não vinha 

hoje à DGE, comecei a fazer o que me tinha pedido. Comecei por mudar o tipo de letra a todos 

os documentos e terminei os que faltavam. No fim já tinha prontos a avaliação final e 

acreditação, o cronograma, as faltas (informação final), a ficha de identificação do formando e 

do formador, o índice do dossier, instruções do formando, a lista dos participantes, o registo de 

ocorrências e de presenças. Entretanto a Dr.ª EL ligou-me a dizer que a formação do Ensino 

Bilingue Precoce (1.º e 2.º anos) tinha sido acreditada com o número CCPFC/ACC – 76504/14. 

Uma vez mais, tive de rever todos os documentos para colocar o registo. Liguei à Dr.ª AX pelo 

que esta ficou contente com a notícia e me informou que talvez a formação começasse este 

sábado. Comecei o documento relacionado com os objetivos e conteúdos do curso e, quando 

terminei, fui informar a Dr.ª CB que tinha terminado tudo e se poderia sair. Saí às 12h30.  



Balanço final do dia: Hoje foi um dia stressante pois os documentos estavam a demorar 

a carregar e demorei algum tempo a terminar esta simples tarefa de fazer a documentação do 

dossier pedagógico. Sinceramente duvido que a formação comece este sábado devido a ainda 

não sabermos como será a questão do financiamento e das ajudas dos transportes para que os 

professores possam vir à formação. Penso que será um assunto que ficará resolvido e decidido 

amanhã.  

 

16 de janeiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h30 e fui ter com a Dr.ª AX que me disse que ainda estavam a 

aguardar a verba para a formação e que teria de começar no fim de semana seguinte. Como esta 

tinha muitos assuntos urgentes para tratar perguntou à Dr.ª CB se tinha algo que eu pudesse 

fazer. A Dr.ª CB deu-me mais nomes de alunos itinerantes para adicionar na base de dados de 

Excel e, após essa tarefa, aceder à base de dados online e verificar um a um se a sua situação 

estava regularizada. Consegui fazer a primeira tarefa, mas fiquei nos alunos começados por E, 

na segunda. A Dr.ª AX disse-me que podia sair e fui embora às 12h40.  

Balanço final do dia: Hoje pensei que poderia adiantar algo mais da formação, mas esta 

irá mesmo começar no próximo fim de semana. Foi bom ontem ter feito a documentação 

relacionada com o dossier pedagógico visto que adiantei trabalho que será continuado na 

próxima semana. Em relação ao trabalho dos alunos itinerantes, não sei quando terei tempo de 

terminar esta segunda tarefa, mas como a Dr.ª CB disse que não era urgente, não estou 

preocupada.  

 

17 de janeiro de 2014 

Devido ao mau tempo demorei 2 horas a chegar à DGE, tendo dado entrada no edifício 

apenas às 10h00. Fui ter com a Dr.ª AX e esta disse-me que iriamos trabalhar toda a manhã 

juntas. Disse-me que estava a espera de saber das verbas para a formação pois como tinha o 

POAT
18

 estava confiante que se pudesse arranjar alguma solução, pois não queria pedir ao 

British Council para pagar a deslocação dos professores. Também me informou que já tinha 

falado com a formadora JT e que as datas de formação seriam: 25 de janeiro (Lisboa), 1 de 

fevereiro (Lisboa), 8 de fevereiro (Porto) e 22 de fevereiro (Lisboa.). Como não poderá estar 

presente dia 25 de janeiro, por motivos pessoais, perguntou-me se eu poderia entregar as pastas 

aos participantes e informá-los dos documentos que esta continha. Aceitei e fiquei contente pelo 

voto de confiança. Nesse dia de formação irá comigo a Dr.ª EA ou a Dr.ª LV de modo a abrirem 
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a formação com um discurso de boas-vindas em nome da DGE. Entretanto, enquanto a Dr.ª AX 

foi tratar de assuntos relacionados com as verbas para a formação, eu estive a alterar as datas da 

documentação do dossier pedagógico. Aproveitei para ir à intranet tirar mais informações sobre 

a DGE e fui a diversos sites que abordavam o tema do EBP. A Dr.ª AX chegou e disse que 

havia uma diferença entre aprender duas línguas e bilinguismo, porque estas crianças apesar de 

aprenderem o inglês estão pouco expostas à língua e no final do quarto ano não se vão poder 

considerar como falantes de inglês. Também me explicou o conceito de imersão total e parcial, 

tal como o conceito de CLIL. Entretanto chegaram as 12h30 e a Dr.ª AX pediu-me se poderia 

ficar até mais tarde, de modo a terminarmos as grelhas de observação do 3.º ano das primeiras 

visitas de monitorização. Também me chamou à atenção para os códigos que eu tinha metido 

nas escolas, pois como eram um pouco óbvios seria melhor alterá-los. Continuamos a fazer as 

grelhas e fomos almoçar às 13h30. De seguida, tivemos a confirmação da disponibilização da 

verba para a formação. A Dr.ª AX ficou muito contente pois seria a DGE a pagar as deslocações 

aos docentes pois, caso contrário, não viriam à formação. A Dr.ª AX alertou-me para o facto de 

na segunda-feira ter de mandar um email para os professores para pedir os materiais do 1.º 

período para colocar na plataforma. Continuámos as grelhas e a Dr.ª AX disse que teria de 

enviar emails para as escolas para avisar da formação e tratar de assuntos urgentes e, sendo 

assim, fui para o meu gabinete acabar as grelhas. Saí às 17h e a Dr.ª AX disse-me que como 

tinha ficado até mais tarde hoje, na próxima sexta-feira poderia ficar em casa. 

 Balanço final do dia: Foi bom ter ficado até mais tarde porque deu para adiantar 

trabalho. Também foi gratificante, depois de tanto a Dr.ª AX “lutar”, que tivesse sido aprovado 

o financiamento para a formação.  

 

20 de janeiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e estive grande parte da manhã a trabalhar nas grelhas de 

observação, realizadas na primeira visita de monitorização. Também arranjei um novo código 

para poder utilizar algumas tabelas no meu relatório de estágio. Entretanto, a Dr.ª AX veio ter 

comigo e disse-me que tinha alterado as instruções ao formando e pediu-me para ir ter com a 

Dr.ª EL de modo a que esta pudesse ler e assim tínhamos uma validação do documento na 

DSPE (que é quem está a tratar da parte logística da formação). Fui ter com a Dr.ª EL que me 

disse que o documento estava bom e informou-me sobre qual o código que teria esta formação. 

Falei também com esta Dr.ª sobre a revisão dos documentos da formação, pelo que me disse que 

poderia ir ter consigo amanhã a partir das 9h30. Saí às 13h00. 

Balanço final do dia: As grelhas de observação estão a dar mais trabalho do que estava à 

espera. Depois de as terminar terei de retirar as que pretendo para o meu estudo e começar a 



analisá-las. Estou a pensar fazer análise de dados através de gráficos para ficar um documento 

de fácil leitura e perceção. Foi bom a Dr.ª EL ter validado o documento, pois amanhã podemos 

avançar com a impressão do dossier pedagógico.  

 

21 de janeiro de 2014 

Cheguei às 9h00 e comecei por verificar os documentos da formação e passei-os para 

uma pen. Fui ter com a Dr.ª EL e esta verificou todos os documentos. Explicou-me que tinha de 

imprimir quatro vezes o sumário e o registo de presenças, devido a serem quatro sábados de 

formação. Fui falar com as secretárias OS e PS para pedir as pastas para os formandos. Falei 

com a Dr.ª AX devido aos documentos estarem aprovados e comecei a imprimi-los. Fui ter com 

a secretária PS que me deu as pastas e com a secretária OS para lhe pedir para me cortar na 

guilhotina os logotipos para colar nas pastas dos formandos. Como ainda não tínhamos a certeza 

de quantos formandos viriam, fiz 26 pastas. Enquanto não tinha mais informações, adicionei 

mais alunos na base de dados dos itinerantes. Quando terminei fui ter com a Dr.ª CB para dizer 

que terminei este trabalho e fui falar com a Dr.ª AX. Esta explicou-me que havia duas 

formandas que não poderiam ir à primeira sessão de formação. A Dr.ª AX também aproveitou 

para ligar às escolas para confirmar as presenças. Mostrei-lhe as pastas e fui almoçar. Quando 

voltei, aproveitei para fazer algumas coisas da tese e falei com a Dr.ª AX sobre a formação. Saí 

às 14h30.  

Balanço final do dia: Já começámos a trabalhar na formação, mas é complicado quando 

ainda não temos a confirmação de todos os formandos. Espero até quinta-feira termos todas as 

confirmações, para que o trabalho não comece a acumular e depois termos de fazer tudo de uma 

forma um tanto ao quanto apressada. Em relação aos itinerantes tenho trabalho a acumular, mas 

também não tenho tido tempo para os realizar devido ao trabalho do EBP no 1.º CEB.  

 

22 de janeiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h00 e verifiquei as pastas que tinha feito no dia anterior. Entretanto a 

Dr.ª AX deu-me a lista de formandos e terminei a documentação da formação. A Dr.ª AX disse-

me o que teria de explicar aos formandos no sábado e treinámos um pouco. Também enviámos 

um email a uma formanda e a Dr.ª AX explicou-me como se processava o boletim itinerário. 

Tivemos mais confirmações para a formação e estivemos a acrescentar e verificar toda a 

documentação, tal como mudámos algumas tabelas e tipos de letra. Fui almoçar e quando 

cheguei imprimi toda a documentação para colocar no dossier pedagógico. Saí às 14h30.  



Balanço final do dia: Foi um dia de muito trabalho (todo voltado para a formação) e com 

muitos assuntos para tratar. Amanhã a Dr.ª AX levará a documentação para o British Council. 

 

23 de janeiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e vi a Dr.ª AX que me disse que tinham-se inscrito mais duas 

formandas. Sendo assim, tivemos a preencher todas as fichas à mão com o nome das formadas, 

visto que a documentação já estava toda impressa. Fiz mais duas pastas e pedi, uma vez mais, à 

secretária OS para recortar os logos. Quando terminei continuei a tarefa relacionada com os 

alunos itinerantes. Parei para almoçar e saí às 14h30.  

Balanço final do dia: Ando um pouco preocupada com a questão do meu relatório de 

estágio e com a recolha de dados, visto ainda não ter agendado as entrevistas. Amanhã terei a 

formação e estou um pouco nervosa da forma como irá correr.  

 

24 de janeiro de 2014 

Hoje foi dia de formação no British Council. Encontrei-me com a Dr.ª EA às 10h45 e a 

formação era para começar às 11h, mas devido a alguns atrasos só começou às 11h45.A Dr.ª EA 

começou por dar as boas-vindas aos formandos, em nome da DGE/MEC, e dar algumas 

informações importantes. Entretanto apresentou-me e eu falei acerca das pastas que os 

formandos tinham e dos documentos que continha. A Dr.ª EA foi embora e eu fiquei a assistir 

ao resto da formação. A sessão da manhã foi dada pela JT que começou por apresentar os 

objetivos da formação e por perguntar aos professores o que esperavam dela. A JT começa a 

simular uma aula sobre os transportes fingindo que era a professora e os formandos os alunos. 

Esta formadora utilizou diversas metodologias e ia explicando como deveria ser uma aula de 

ensino bilingue: apresentou os objetivos (Remember the name of transport, i can play a game 

and describe the transport and class monitor) e as regras de comportamento (I can put my hand 

up, i can sit well and i can work well in a group); pediu aos formandos para se colocarem em 

semicírculo no chão e enquanto a JT vai dizendo os nomes dos transportes os formandos vão 

repetindo; ensina aos formandos o som que cada veículo faz e aprendem uma canção; a JT 

apresenta várias imagens aos alunos e estes têm de dizer o nome de cada transporte; Cada 

imagem dessas tem um número e os formandos têm de fazer perguntas e respostas (2 a 2) sobre 

elas; os formandos sentam-se e a JT mostra um PowerPoint; em grupo, os formandos fazem um 

jogo com várias figuras, em que um elemento tira uma figura, descreve-a e os outros têm de 

acertar. Entretanto, avaliam a aula com o polegar (se foi fácil, médio ou difícil) e chega a hora 

de almoço. Da parte da tarde não pude estar atenta à formação, visto estar a tratar de assuntos 

logísticos de formação (fotocópias de BI’s, tratamento de documentação, etc). Os docentes 



foram colocando as suas questões e eu fui apontando de forma a transmiti-las à Dr. AX. A 

formação terminou às 18h15.  

Balanço final do dia: Adoro estas formações do British Council pois a metodologia é 

muito boa, ensina os professores a darem as aulas e têm muita utilidade no dia-a-dia destes 

docentes. Fiquei muito grata à Dr.ª AX por me ter dado esta oportunidade de vir à formação e 

em sua representação.  

 

27 de janeiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h10 e a Dr.ª AX informou-me que já tinha o dossier pedagógico da 

formação do EBP administrada aos docentes do 3.º ano, realizada em outubro e falámos acerca 

da 1.º sessão de formação que decorreu neste sábado passado. Entretanto revi o dossier 

pedagógico que recebemos, antes de o dar à Dr.ª EL para o validar e começar a realizar os 

ofícios e os certificados para enviar para os formandos aprovados, e reparei que tinha alguns 

documentos em falta tal como alguns erros, pelo que os transmiti à Dr.ª AX. A restante manhã 

foi passada a enviar emails às escolas com as questões colocadas pelos formandos. Almocei, 

terminei com a Dr.ª AX os emails e saí às 13h40.  

Balanço final do dia: Enviar emails é uma tarefa bastante morosa, pois a maioria deles 

têm de ir a consideração superior o que demora sempre algum tempo. Por vezes, essa revisão 

trás algumas alterações e faz com que os emails tenham de ser rescritos. Tudo isto, faz com que 

se perca algum tempo nesta tarefa.  

 

28 de janeiro de 2014 

Cheguei às 9h20 e, por motivos pessoais, a Dr.ª AX não se encontrava na DGE. Sendo 

assim, fiquei ao encargo da Dr.ª CB que me pediu para trabalhar, toda a manhã, na base de 

dados Excel e online dos itinerantes de forma a continuar a cruzar informação para informar as 

escolas sobre o que falta acerca de cada aluno. Saí às 12h20, mas ainda não consegui terminar 

essa tarefa.  

Balanço final do dia: Espero conseguir terminar esta tarefa relacionado com os 

itinerantes antes do final desta semana. É uma triste realidade, mas muitas escolas não sabem do 

paradeiro dos seus alunos e por isso, muitas vezes, nem existem registos na plataforma online.  

 

29 de janeiro de 2014 

Cheguei às 9h20 e continuei a trabalhar na base de dados dos itinerantes. Saí às 13h.  



Balanço final do dia: Este trabalho está cada vez mais perto do fim.  

 

30 de janeiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e acabei a tarefa relacionada com os itinerantes. Entretanto a Dr.ª 

CB pediu-me para adicionar mais três alunos à base Excel dos itinerantes. Neste momento estão 

inscritos 382 alunos itinerantes. Fui falar com a Dr.ª AX e perguntei se poderia ir tirar 

fotocópias das fotocópias dos BI’s dos formandos que faltavam (do dossier pedagógico do 3.º 

ano) que se encontravam em outros dossiers, visto que estes formandos que faltavam já tinham 

feito mais formações. A Dr.ª AX deixou-me fazer esse trabalho e fui ter com a Dr.ª EL para lhe 

pedir permissão para ir ao arquivo da formação procurar as fotocópias dos BI’s. Esta deu-me 

autorização e consegui encontrar tudo o que pretendia. Voltei a verificar o dossier com a Dr.ª 

AX e constatámos que temos de levar, novamente, o dossier ao British Council para que as 

formadoras possam corrigir alguns erros. Aproveitei o resto da manhã para adiantar o relatório 

de estágio e fui almoçar. Tive coro e às 14h15 fui ter com a Dr.ª AX. Estivemos até às 16h a 

realizar o caderno de encargos do POAT para a avaliação do projeto. Saí a essa hora e ficou 

combinado com a Dr.ª AX que amanhã não viria trabalhar, devido às horas a mais que tinha 

feito.  

Balanço final do dia: O caderno de encargos é uma tarefa muito importante pois 

sistematiza tudo o que a Dr.ª AX pretende para o estudo do EBP. Agora estamos na sua fase de 

aprovação, em que a Dr.ª o apresentará amanhã à DGE e ao British Council e depois abrirá uma 

fase de candidatura para as universidades públicas se candidatarem a avaliá-lo. Foi bom também 

ter terminado a tarefa dos itinerantes.  

 

1 de fevereiro de 2014 

Encontrei-me com a Dr.ª AX às 10h50 no British Council pois hoje é a 2.ª sessão de 

formação do EBP para o 1.º e 2.º anos. A sessão começou às 11h15 e esteve ao cargo da 

formadora MM2. A Dr.ª AX abriu a sessão e a formadora MM2 explicou quais seriam os session 

goals (to demonstrate a full lesson linked to the topic os seasons, to reflect on the stagies of the 

lesson and the retionale behind the procedure and to develop 4 more activities on the seasons 

topic). Escolheu duas formandas monitoras e estas colocaram a data e o tempo no quadro: Date 

– Today is Saturday, 1st February 2014; Weather: sunny, cloudy and cold. A formadora MM2 

explicou que poderiam fazer questões aos alunos relacionadas com What’s the day? Ou What’s 

the weather like today?. Cantaram a hello song e os formandos sentaram-se em semicírculo. A 

formadora MM2 começou a perguntar What season is it? Enquanto apontava para um placard 

pelo que todos responderam que era winter. Entretanto começaram a falar das estações e a 



formadora MM2 apresentou uma cartolina dividida em quatro secções, cada uma para colocar 

uma estação. Quando completaram a cartolina fizeram um grupo de trabalho em que cada grupo 

tinha um envelope com imagens e tinham de coloca-las no lugar correto. A formadora 

exemplificou e pediu-lhes para falarem com as respostas completas, exemplo: I think this it’s 

winter. Yes, that’s right. No, it’s wrong. Os alunos monitores distribuem as cartolinas e os 

envelopes para que os grupos comecem a trabalhar. Quando terminam a formadora MM2 corrige 

o trabalho e pede aos grupos que colem as imagens na cartolina. Os grupos recebem outro 

envelope com diversas frases para colocarem no lugar correto da cartolina. No final, corrigem o 

trabalho. Entretanto a formadora MM2 pede-lhes que falem acerca da estação preferida: I like 

Spring, because it’s the most corefull season. Fazem em grupo e depois em plenário. Vêm um 

vídeo, cantam uma canção e fazem um coffe break de 10 minutos. Às 12h40 a formadora MM2 

explicou como deveria ser a aula e deu uma ficha aos formandos sobre todas as partes da aula e 

porque é que elas existem. Fizeram essa ficha em grupo e no fim corrigiram-na. Saímos para 

almoçar às 13h30. Por motivos pessoais, tanto eu como a Dr.ª AX não estivemos presentes na 

parte da tarde.  

Balanço final do dia: A formação está a correr bem e estamos a ter um feedback positivo 

dos formandos. A próxima sessão será no Porto e a última (22 de fevereiro) será novamente em 

Lisboa.  

 

3 de fevereiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e a Dr.ª AX disse-me que poderia tirar a manhã para adiantar 

assuntos relacionados com o relatório de estágio. Aproveitei para adiantar a base de dados 

relacionada com a análise de atividades que tenho realizado ao longo dos meses, tal como para 

começar a escrever sobre isso. Saí às 12h50. 

Balanço final do dia: Foi uma manhã produtiva no sentido em que deu para adiantar 

trabalho que por vezes não tenho tempo para fazer. Neste momento estou um pouco preocupada 

com tudo o que está a acontecer pois sinto que o tempo está a passar e não estou na fase que 

gostaria. Espero conseguir fazer as entrevistas o mais rápido possível, mas é um pouco 

complicado porque as pessoas estão ocupadas e não têm tempo que possam dispensar.  

 

4 de fevereiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h10 e a Dr.ª AX disse-me que tínhamos de tratar, com urgência, das 

autorizações para enviar aos diversos intervenientes de modo a que estes nos dessem permissão 

para utilizar todos os dados que pretendemos. A Dr.ª AX já tinha feito um draft da 



documentação e só tive de alterar a linguagem para a minha situação, assinar e digitalizar. A 

Dr.ª AX detetou alguns erros na documentação e foi falar com a Dr.ª LV de modo a que esta lhe 

desse uma opinião e aprovasse os documentos. Enquanto isso, fui falar com o Dr. VF, que está 

responsável pelas autorizações a inquéritos a meio escolar, para saber mais informações. Todos 

os dados recolhidos em meio escolar têm de ser validados por este Dr. de modo a verificar se 

estão de acordo com a lei e se salvaguarda o anonimato dos intervenientes. Este explicou-me 

que tinha de me inscrever numa base online, os documentos que deveria entregar e que deveria 

anexar todos os documentos num só ficheiro. Também referiu que se quisermos uma entrevista 

gravada, esta autorização tem de ser pedida à comissão de proteção de dados, custa cerca de 

130€ e demora um mês. Sendo assim, o melhor é efetuar registo de papel e caneta. Transmiti 

toda a informação à Dr.ª AX, pois esta também tem de pedir autorização para usar dados para a 

sua tese, e começámos a tratar da documentação. Liguei à Professora Doutora Estela Costa de 

modo a conseguir um documento assinado por si e esta foi bastante prestável. Inscrevi-me na 

base online mas o recebimento da senha ainda demorará algum tempo. A Dr.ª AX explicou-me 

que teria de escrever a finalidade do meu estudo e para eu fazer um texto que servisse de base às 

orientadoras de modo a entregar aquando os outros documentos. Quando terminei fui almoçar e 

finalizámos (eu e a Dr.ª AX) a minuta de requerimento de recolha de dados para o Sr. Diretor-

Geral e para o British Council. A esses documentos anexei o plano de estágio e a Dr.ª AX 

enviou à Dr.ª EA para consideração superior. Saí às 14h40.  

Balanço final do dia: Tenho muita sorte em ter a Dr.ª AX como tutora e por estarmos 

juntas nesta fase de tese, pois assim ajudamo-nos mutuamente com os documentos e 

autorizações. Está a ser um processo muito burocrático mas que tem de ser feito, pois são dados 

retirados através da prática de docentes e precisamos que tudo fique legalizado.  

 

5 de fevereiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h15 e comecei a realizar uma tarefa que consistia em ver jornais da 

região de Vila Franca de Xira com notícias sobre a English Speaking Union. Digitalizei todas as 

notícias que encontrei e fui ter com a Dr.ª AX, que agradeceu e referiu que já tinha recebido 

alguns boletins itinerários relacionados com a 1.ª sessão de formação que houve no dia 25 de 

janeiro. Sendo assim, eu teria de verificar quem já tinha mandado, fazer uma base de dados 

Excel com esses apontamentos, tal como preencher um documento Word para na sexta levarmos 

para a DSPAG
19

, de modo a efetuarem o pagamento aos docentes. Com as certezas dos gastos 

que já tínhamos de alguns formandos, fiz estimativas e verifiquei que os formandos gastaram 

um pouco mais do que estava previsto, estando em risco a última sessão de formação devido à 
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falta de verba. Falei com a Dr.ª AX que me pareceu um pouco preocupada, mas que com a 

chegada de mais boletins itinerantes poderíamos verificar qual seria a situação real. Saí às 

12h40.  

Balanço final do dia: Devido à crise que se instalou no país as verbas têm sido cada vez 

mais pequenas, o que se considera uma preocupação para estas formações visto que os docentes 

têm de vir de vários pontos do país durante alguns sábados. Sendo assim, torna-se 

imprescindível que se consiga pagar as deslocações e, sendo assim, percebo a preocupação da 

Dr.ª AX. A formação é uma mais-valia para os docentes.  

 

6 de fevereiro de 2013 

Cheguei à DGE às 9h20 e fui ter com a Dr.ª CB que me ajudou a modificar algumas 

coisas na base de dados Excel relacionada com os itinerantes. Entretanto, chegou a Dr.ª AX e 

falámos sobre questões relacionadas com o boletim itinerário. Ficou acordado que teríamos de 

colocar duas questões à DSPAG: se passasse o valor estimado, se se poderia pagar à mesma o 

valor ultrapassado e se podiam entregar o boletim itinerário depois de dia 7 de fevereiro. 

Imprimi os boletins itinerários que faltavam, completei a grelha Excel relacionada com isto e 

estive a adiantar o relatório de estágio. Também aproveitei para começar a escrever e a 

organizar os documentos para enviar para a plataforma online de forma a pedir autorização para 

realizar as observações em meio escolar. Fui almoçar às 12h30 e às 13h15 fui ao coro. 

Balanço final do dia: A base de dados Excel dos itinerantes é um pouco trabalhosa de 

fazer devido a ter sempre de sofrer alterações. Hoje foi um dia mais calmo visto que não havia 

muita coisa que eu pudesse adiantar, sendo mais um trabalho realizado pela Dr.ª AX. 

 

7 de fevereiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e comecei por verificar se tínhamos recebido mais boletins 

itinerários. Constatei que ainda faltavam os boletins de alguns formandos e informei a Dr.ª AX. 

Após reunir toda essa informação tive de apurar o valor do plafond de cada escola de modo a 

averiguar se nas duas sessões de formação já frequentadas tinham, ou não, ultrapassado o valor 

estipulado. Constatou-se que houve algumas escolas que ultrapassaram o valor e que a quarta 

sessão de formação poderia estar em risco. Falei com a Dr.ª AX sobre este facto e fui almoçar. 

Da parte da tarde aproveitei para terminar a documentação para enviar para o Dr. VF e enviei à 

Dr.ª AX para que me pudesse dar uma opinião. Saí às 14h50.  

Balanço final do dia: Nem todos os formandos enviaram o boletim itinerário, o que vai 

fazer com que haja complicações na hora de realizar as devoluções monetárias gastas por eles. 



Em relação aos documentos para enviar ao Dr. VF espero que os consiga remeter até segunda-

feira. 

 

10 de fevereiro de 2014 

Cheguei às 9h20 e comecei por verificar se havia novos boletins itinerários, imprimi-os e 

deixei na secretária da Dr.ª AX, que me disse para confirmar a documentação para enviar para a 

DSPAG. Entretanto, passei para os itinerantes e estive a fazer comparação entre as diferentes 

bases de dados. Revi tudo e mostrar à Dr.ª CB que disse que lhe parecia bem. Fui almoçar e 

falei com a Dr.ª AX sobre as nossas teses e o que poderíamos fazer para as avançar. Saí às 

13h40. 

Balanço final do dia: Foi um dia tranquilo. Em relação aos itinerantes, tal como já referi, 

é um trabalho que tem de estar sempre a ser revisto, devido a haver sempre mudanças. 

 

11 de fevereiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e estive a rever os documentos para enviar ao Dr. VF, tal como a 

coloca-los no formato pedido. Vieram mais boletins itinerários e estive a organizá-los por 

meses, pois houve formandos que já enviaram os de fevereiro. Entretanto a Dr.ª AX veio 

informar-me que foi publicada uma nova legislação da formação contínua de professores. Sendo 

assim, fui ter com a Dr.ª EL para esclarecer algumas questões relativas a essa legislação. Contei 

à Dr.ª AX quais as alterações mais significativas e falámos acerca dos trabalhos que teremos de 

fazer no âmbito do projeto EBP no 1.º CEB. Esses trabalhos passam por realizar relatórios finais 

de cada ano do projeto. Esses relatórios terão que conter separadores com a formação de 

professores administrada nesse ano, as visitas de monitorização, os questionários realizados aos 

docentes e aos diretores no final do ano letivo e uma avaliação reflexiva. Também fiquei de 

fazer uma proposta com os dias possíveis para as segundas visitas de monitorização às escolas 

do EBP. Fui almoçar às 12h40 e tive coro das 13h15 às 14h40.  

Balanço final do dia: A nova legislação acerca da formação contínua de professores não 

está assim tão distinta da anterior. As alterações não estão muito direcionadas para a DGE, por 

isso as alterações que entraram em vigor não irão alterar o rumo do meu trabalho. A partir de 

agora vai haver uma monitorização por parte da DGAE
20

 e avaliação por parte da IGEC
21

 (mas 

não para a DGE), tal como começou a existir a possibilidade dos docentes realizarem cursos de 

curta duração, entre 3 a 6 horas, que não tem créditos, mas podem entrar até 1/5 da soma de 
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 Direção-Geral da Administração Escolar 
21

 Inspeção-Geral de Educação e Ciência 



horas de formação anual que estes têm de realizar. Foi uma manhã para ler a legislação e tirar 

dúvidas com alguns intervenientes.  

 

12 de Fevereiro de 2014 

Cheguei às 9h20 e estive à espera da Dr.ª AX. Quando esta chegou deu-me mais boletins 

itinerários e fui fazer a proposta para as segundas visitas de monitorização. Quando terminei fui 

mostrar à Dr.ª AX que enviou a proposta para o British Council de forma a vermos se 

concordavam, ou não, com os dias selecionados. A restante manhã foi passada a continuar 

tarefas relacionadas com o relatório de estágio (base dados Excel relativa à formação desde 

2003). Saí às 12h50.  

Balanço final do dia: Relativamente à tarefa relacionada com as visitas de 

monitorização, foi um pouco complicado realizar uma proposta que satisfaça todas as pessoas, 

visto que nem todas as formadoras do British Council têm disponibilidade para todos os dias da 

semana.   

 

13 de fevereiro de 2014 

Hoje cheguei um pouco mais tarde (10h00) e fui falar com a Dr.ª AX que me deu a 

manhã para adiantar o relatório de estágio. Saí às 12h30.  

Balanço final do dia: Foi uma manhã dedicada ao relatório de estágio e que deu para 

adiantar trabalho que não poderia ter feito tão cedo.  

 

14 de fevereiro de 2014 

Cheguei às 9h05 e comecei a adiantar o relatório de estágio. Entretanto a Dr.ª CB disse-

me que tinha mais alunos itinerantes para colocar na base de dados e, quando terminei, fui falar 

com a Dr.ª AX. Passámos a restante manhã a trabalhar juntas em assuntos relacionados com o 

EBP no 1.º CEB. Saí às 13h00.  

Balanço final do dia: Foi um dia proveitoso, no sentido em que deu para adiantar o 

relatório de estágio e para tratar de assuntos relacionados com o EBP no 1.º CEB. Ainda 

existem escolas a inscrever os alunos na base de dados dos itinerantes e já vamos a meio do 

segundo período.  

 

 



17 de fevereiro de 2014 

Cheguei à DGE as 9h30 e a Dr.ª AX disse-me que já tinha os dados dos formandos 

referentes à formação do 1.º e 2.º anos do EBP e que agora eu deveria passar todos os contactos 

para uma base de dados Excel que ela própria já tinha criado. Entretanto fui falar com o Dr. VF 

sobre os documentos que já tinha enviado e este deu-me algumas dicas, referindo que já estava 

tudo pronto para ser aprovado. Verifiquei a grelha de observação e disse ao Dr. VF que já podia 

aprovar. Falei com a Dr.ª AX e comecei a colocar os contactos na base de dados Excel. Quando 

terminei este trabalho, constatei que tinha emails da Dr.ª CB com pedidos de mais alunos 

itinerantes e inscrevi-os na base de dados Excel correspondente, tal como fiz algumas alterações 

de escolas de matrícula. Criei mais folhas no Excel e organizei os alunos por ciclo de estudos. 

Fui almoçar, aproveitei um pouco da tarde para realizar o relatório de estágio e saí às 15h10. 

Balanço final do dia: Foi muito bom ter conseguido ter a aprovação do Dr. VF. É pena 

haver muitas pessoas que não sabem que necessitam destas aprovações, pois estão a ir contra a 

lei. Fico mais descansada por tudo já estar tratado e poder continuar o estudo de forma legal.   

 

18 de fevereiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h25 e a Dr.ª AX disse-me que já tinha ido buscar o dossier de 

formação do 3.º ano do EBP. Fui ter com a Dr.ª EL e esta disse-me que faltavam os BI’s das 

formadoras e assinaturas de duas formandas. Também me informou que estava com muito 

trabalho e que tão cedo não poderia fazer as bases MERGE. Eu ofereci-me para as fazer e esta 

ficou contente por isso. Relembrou-me algumas coisas e voltei a ir ter com a Dr.ª AX. Falámos 

acerca do dossier de formação e do ERASMUS +. Estivemos a restante manhã a verificar 

documentação sobre o programa ERASMUS + e a escrever as dúvidas que contínhamos. Saí às 

12h55.  

Balanço final do dia: O ERASMUS + é um novo programa que vem substituir o 

programa de aprendizagem ao longo da vida. Estamos com algumas questões, visto haver 

demasiada informação e pouco tempo para a assimilar. Sendo assim, esperamos conseguir ir a 

uma sessão de esclarecimentos.  

 

19 de fevereiro de 2014 

Cheguei à DGE às 8h50 e comecei por imprimir alguma documentação que faltava no 

dossier pedagógico do EBP relativo ao 3.º ano e que a Dr.ª AX tinha tratado no dia anterior. 

Entretanto completei a base de dados Excel com os contactos destes docentes. Verifiquei que 

faltava a nota de uma formanda e a Dr.ª AX contactou a formadora JT para retificar a situação. 



Aproveitei este compasso de espera para imprimir os BI’s das formadoras e coloca-los no 

dossier. A Dr.ª AX incumbiu-me de ver todos os dias o site da PROALV (Programa de 

Aprendizagem ao Longo da Vida) e disse-me que amanhã iríamos a uma sessão de 

esclarecimentos, no Hotel Tivoli Oriente, relativa ao programa 

ERASMUS +. Saí às12h10.  

Balanço final do dia: Amanhã poderemos esclarecer todas as questões, ou grande parte 

delas, na sessão de esclarecimentos. Esta história do dossier pedagógico está a ser um pouco 

complicada, porque a formação já aconteceu em outubro e continuamos a encontrar alguns erros 

na sua conceção, o que está a atrasar o processo de certificados.  

 

20 de fevereiro de 2014 

Encontrei-me com a Dr.ª AX às 9h30 no Hotel Tivoli Oriente. Às 10h deu-se início à 

sessão de esclarecimentos da PROALV sobre o ERASMUS +- Na parte da manhã foi feito um 

resumo do programa e as suas novas especificidades. Este programa junta agora os antigos 

Erasmus, Comenius, Leonardo Da Vinci e Grundtvig. A partir de agora existem três áreas chave 

voltadas para a mobilidade para aprendizagem, a cooperação para a inovação e intercâmbio de 

novas práticas e a reforma de políticas. Fomos divididos por salas e, eu e a Dr.ª AX, ficamos na 

da educação escolar (visto que o programa está voltado para diversos públicos). Na restante 

manhã e no início da tarde abordou-se a questão da mobilidade de staff, e a parte final da tarde 

ficou reservada para as parcerias estratégicas. Por volta das 15h a Dr.ª AX teve de se ausentar e 

eu continuei na sessão de esclarecimentos de modo a tirar dúvidas. Saí às 16h30.  

Balanço final do dia: Foi uma sessão bastante esclarecedora no sentido em que deu para 

elucidar certas questões que tínhamos. A Dr.ª AX tomou a iniciativa, e eu agradeço, de me 

inscrever em mais quatro sessões de formação com vista a ficarmos com uma visão global de 

todo o programa. 

 

21 de fevereiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e a Dr.ª AX pediu-me para fazer um resumo da sessão de 

esclarecimentos e para lhe contar como correu a restante sessão. Trouxe-lhe o seu certificado de 

participação e passei grande parte da manhã a executar esta tarefa, visto ter muita informação e 

ter de a selecionar. Entretanto, entreguei o documento à Dr.ª AX para esta o ver e alterar. A 

restante manhã foi passada a adiantar o relatório de estágio. Saí às 13h. 



Balanço final do dia: Das 40 páginas que tirei com anotações, consegui sistematizar toda 

a informação em apenas três. Penso que a maior parte ficou clara e agora com as quatro sessões 

que ainda irei assistir poderei realizar um documento mais conciso.  

 

22 de fevereiro de 2014 

Hoje foi o último sábado de formação do EBP para os professores dos 1.º e 2.º anos. A 

formação começou por volta das 11h20 e foi repartida pelas 3 formadoras: JT, HA e MM2. A 

formadora JT começou por referir que a aula de hoje seria relacionada com o tema “ar”. Disse 

quais eram os objetivos de aprendizagem (We are going to find out what we can move with air; 

I can remember why air is importante; I can carry out any experimente with a partner; I can 

complete a chart) e de comportamento (I can work well with a partner; I can listen to others). 

Escolheram-se os alunos monitores e canta-se a canção de boas-vindas. Sentaram-se no chão e 

começaram a fingir que estavam na aula. Cantaram uma canção, responderam a questões, 

fizeram fichas de trabalho em grupo e corrigiram em conjunto. Entretanto fizeram uma 

experiência que consistia em conseguir mover livros soprando para um balão. Avaliaram a aula 

e cantaram a canção de despedida. Fez-se uma pequena pausa de 15 minutos e quando voltaram 

a formadora HA pediu para pensarem acerca da linguagem necessária para ensinar os 

conteúdos, desta temática, aos alunos. A seguir, em grupos prepararam uma aula, a pedido da 

formadora MM2, sobre esta temática. Fez-se uma pausa para almoço entre as 13h30 e as 14h30 

e continuaram-se os trabalhos de grupo. Os grupos apresentaram os seus trabalhos e a 

formadora HA começou a abordar a temática da “avaliação”, algo que todos os professores 

deveriam fazer no final das suas aulas. Também deu algumas dicas e falaram acerca do que os 

alunos deveriam saber em cada ano de escolaridade no 1.º CEB. Às 18h tive de sair, sendo que a 

formação acabou às 18h30.  

Balanço final do dia: Pelas conversas dos professores, pareceu-me que estes gostaram da 

formação. Os professores que era a primeira vez que participavam nestas formações afirmaram 

que era muito prática e ia de encontro às suas necessidades. Estas coisas são muito boas de se 

ouvir, pois estamos num país em que os docentes resistem à formação contínua e por vezes esta 

não é muito valorizada, na minha perspetiva. É para ouvir e sentir estes feedbacks que nós, 

técnicos superiores em Ciências da Educação, trabalhamos.  

 

24 de fevereiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e fiz uma proposta de relatório anual para o projeto do Ensino 

Bilingue no 1.º ciclo. Este relatório anual tem como principal objetivo sistematizar tudo o que 

foi realizado em cada ano, neste projeto, o que vai ajudar a equipa de avaliação a ter uma visão 



geral de todos estes anos. Quando terminei constatei que a Dr.ª AX estava ocupada e, sendo 

assim, aproveitei a restante manhã para adiantar o relatório de estágio. Saí às 13h.  

Balanço final do dia: Ao longo da licenciatura em Ciências da Educação e do mestrado 

tive a oportunidade de realizar diversos trabalhos académicos. Com essa experiência ganhei 

competências, como a organização de texto e capacidade de síntese, que me ajudaram a realizar 

a proposta.  

 

25 de fevereiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h00 e verifiquei que a Dr.ª AX me tinha enviado um email com 

alguns dados que faltavam no dossier pedagógico da formação de EBP no 1.º CEB (3.º ano). 

Preenchi-o com os dados recebidos e tirei cópias dos documentos dos formandos. Acabei a base 

MERGE e quando terminei fui mostrar à Dr.ª EL que me pareceu satisfeita. Fui ter com a Dr.ª 

AX que falou comigo acerca dos próximos dois dias em que terei de ir a sessões de 

esclarecimento sobre o programa Erasmus +. A Dr.ª CB pediu-me para tratar da base de dados 

dos alunos itinerantes e estive a alterar escolas de matrícula de alguns alunos e a inserir novos. 

Quando terminei, comecei a pesquisar no Google o que era CLIL e a escrever um texto sobre o 

tema. Como tinha muita informação não consegui terminá-lo. Saí às 12h40.   

Balanço final do dia: O facto de ter terminado a base MERGE e ter entregue o dossier 

pedagógico, relativo ao 3.º ano, já me deu satisfação. O texto em CLIL será complicado de 

terminar até sexta-feira (dia em que o gostava de entregar à Dr.ª AX) devido a ter de ir 4.ª e 5.ª 

f. a sessões de esclarecimento sobre o programa Erasmus +.  

 

26 de fevereiro de 2014 

Encontrei-me com a estagiária CR em Alvalade às 9h30 e fomos à sessão de 

esclarecimentos do Erasmus +, relacionada com a educação escolar e a educação de adultos. 

Decidimos dividir-nos e, enquanto a estagiária CR foi para a educação de adultos, eu fiquei de 

tirar dúvidas na sessão da educação escolar. A conferência terminou às 17h00.  

Balanço final do dia: A sessão de hoje deu para esclarecer algumas questões, mas ainda 

há situações que a própria Agência Nacional não sabe responder. Algo que me deixou 

estupefacta foi o facto de ter saído uma resolução de Conselho de Ministros a informar que a 

AN (Agência Nacional) irá acabar, tal como a conhecemos.  

 

 



27 de fevereiro de 2014 

Hoje foi mais um dia em Alvalade, com uma sessão de esclarecimentos do programa 

Erasmus +, mas com vertente para formação profissional. Começou às 10h e terminou às 17h.  

Balanço final do dia: Senti que este dia poderia ter sido aproveitado de outra forma, 

visto que esta sessão não traz mais-valias para a DGE, porque está muito voltada para o ensino 

profissional e para os níveis 3 e 4. A oradora não era tão clara como os outros e foi, das três 

sessões que assisti, a que menos gostei.  

 

28 de fevereiro de 2014 

Cheguei à DGE às 9h00 e, enquanto esperava pela Dr.ª AX, adiantei o relatório de 

estágio. Entretanto, eu e a CR fomos chamadas pela Dr.ª AX para termos uma reunião sobre as 

duas sessões de esclarecimento sobre o programa Erasmus + e quais as vantagens que a DGE 

tinha em candidatar-se. A Dr.ª AX pediu-nos, a mim e à CR, para fazermos uma informação 

sumária sobre este assunto. Sendo assim, enquanto a CR terminava outra tarefa, fui escrevendo 

num documento que já tinha feito os pontos-chave destas duas últimas sessões. Ficámos de 

terminar a informação na segunda-feira. Saí às 13h.  

Balanço final do dia: Ainda bem que tenho a ajuda da CR neste trabalho, pois nunca fiz 

uma informação e algo feito por duas pessoas fica sempre muito mais completo.  

 

3 de março de 2014 

Cheguei às 9h25 e fiz a minha parte da informação, ficando a CR a terminar o resto. 

Ficou combinado que no fim veríamos e entregaríamos. Entretanto a Dr.ª AX pediu-me que, até 

4.ª f., terminasse o texto de CLIL e que o escrevesse em inglês. Procurei mais coisas sobre CLIL 

e comecei a escrever. Antes de me ir embora, a Dr.ª AX chamou-me a atenção para os boletins 

itinerários dos formandos do EBP dos 1.º e 2.º anos, que teriam de ser entregues até dia 7 de 

março. É uma tarefa que terei de realizar até 6.ª f. Saí às 12h50.  

Balanço final do dia: Estou um pouco preocupada com este texto de CLIL em inglês, 

visto não ser uma área em que estou muito à vontade. No meio desta situação tenho a sorte de 

ter a Dr.ª AX e a CR que me ajudam, nesta matéria, sempre que preciso. Parece-me que esta 

semana vai ser um pouco complicada em termos de tarefas e de tempo.  

 

 

 



4, 5, 6 e 7 de março de 2014 

Por motivos de saúde, não pude ir ao estágio. Retomo as minhas funções de estagiária dia 

10 de março. 

 

10 de março de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e fui ao email verificar quais as tarefas que a Dr.ª AX me tinha 

deixado para os próximos dias, visto ter de se deslocar até Itália para assistir a uma conferência. 

Apontei as tarefas e comecei por ver que formandos, da sessão de EBP para o 1.º e 2.º anos, 

tinham enviado o boletim itinerário do mês de fevereiro. Fiz um documento em que apontei 

quem tinha entregado e o valor da deslocação, tal como a atualização de informação na base de 

dados Excel que a Dr.ª AX tinha criado para o efeito. Imprimi todos os boletins, organizei-os 

numa pasta, verifiquei novamente todos os dados e fui entregá-la à Dr.ª AC (responsável pela 

contabilidade) aproveitando, também, para colocar algumas questões. Ficámos de trocar alguns 

telefonemas e emails porque ainda ficaram a faltar boletins itinerários de formandos que ainda 

não enviaram. Com esta tarefa concluída, por enquanto, comecei a realizar o documento com as 

datas das 2.ª visitas de monitorização, que têm início na próxima segunda-feira. O problema 

neste trabalho prende-se com as datas ainda serem provisórias. Outra tarefa consistia na 

execução das pastas para se levarem para essas visitas, pelo que procurei a documentação 

necessária e imprimi-a. Comecei a organizá-la e fiquei de concluir amanhã este trabalho. Ainda 

consegui ir pedir pastas à secretária OS. Saí às 12h50. 

Balanço final do dia: A Dr.ª AX foi para fora e confiou em mim ao ponto de me dar 

imensas tarefas para realizar. Os boletins itinerários são de extrema responsabilidade pois 

mexem com dinheiro e convêm que seja precisa em toda a documentação. Tenho receio de não 

conseguir terminar tudo o que a Dr.ª AX me deixou para fazer, pois só tenho o dia de amanhã 

visto que na 4.ª feira irei para a sessão de esclarecimentos do programa ERASMUS +.  

 

11 de março de 2014 

Cheguei às 8h25 já de maneira a conseguir adiantar trabalho. Enviei um email à Dr.ª AC 

com uns boletins que esta me tinha pedido e verifiquei os emails da Dr.ª AX. Constatei que 

tinha mais assuntos que tratar em relação aos boletins itinerários e imprimi-os. Fui ter com a 

Dr.ª AC para lhe dar nova documentação e esta informou-me que havia boletins itinerários que 

não lhe tinham chegado por email, pedindo-me o favor de lhos enviar. Voltei para o meu 

gabinete a pensar na quantidade de trabalho que tinha para fazer. Entretanto apareceu a Dr.ª CB 

que me pediu, com urgência, para verificar na base de dados Excel quantos alunos e quantas 



escolas havia nos filhos de profissionais itinerantes. Expliquei-lhe que só poderia adiantar essa 

tarefa mais para o fim da manhã, pelo que esta me respondeu que não havia problema, desde 

que ficasse feito hoje. Enviei todos os boletins por email à Dr.ª AC e organizei as pastas, com os 

documentos que tinha impresso ontem, fazendo uma para cada escola que vamos monitorizar e 

duas para a Dr.ª EA e a Dr.ª LV, que nos (a mim e a Dr.ª AX) acompanham nas visitas. A Dr.ª 

CB informou-me que amanhã já não ia à sessão de ERASMUS + devido à grande quantidade de 

trabalho que tinha para terminar e que no meu lugar iria a estagiária CR que nos passaria a 

informação, sendo que na 5.ª feira já iria eu no lugar dela. Neste instante, recebi uma mensagem 

da Dr.ª AX a pedir-me para colocar mais material nas pastas e assim o fiz. Verifiquei, uma vez 

mais, as tarefas que a Dr.ª AX me deixou para fazer e apercebi-me que faltava o relatório 

relacionado com os questionários de avaliação da formação administrada aos formandos do EBP 

para o 1.º e 2.º anos. Como já não tinha muito tempo e a tarefa da Dr.ª CB se tornou mais 

urgente, tratei da base de dados Excel dos filhos dos profissionais itinerantes e apurei o número 

de alunos e as escolas de matrícula que estão nesta base. Depois de passar a informação à Dr.ª 

CB, fui ter com a Dr.ª EL para lhe pedir a base de dados Excel com os resultados dos 

questionários de avaliação respondidos pelos formandos. Saí às 12h50. Encontrei-me com a 

Professora Doutora Estela Costa às 16h30.  

Balanço final do dia: Todas as tarefas que a Dr.ª AX me deixou seriam impensáveis de 

realizar em apenas duas manhãs. Fico satisfeita por não ter de ir à sessão ERASMUS + de 

amanhã pois, dessa forma, consigo terminar todas as tarefas que me foram pedidas. Hoje foi um 

dos dias mais complicado no estágio, porque tive muitas tarefas para fazer e timings para 

cumprir. Toda esta vivência dá-me experiência para o futuro tanto a nível pessoal como 

profissional, pois é fundamental conseguir organizar o tempo e realizar diversas tarefas.  

 

12 de março de 2013 

Cheguei à DGE às 9h00 e comecei por verificar os emails da Dr.ª AX e constatei que não 

havia nada de novo. Sendo assim, comecei a fazer o relatório dos questionários de avaliação da 

formação do EBP no 1.º e 2.º anos. Procurei a base de dados Excel com as respostas dos 

formandos, que a Dr.ª EL me tinha dado no dia anterior e fiz as médias de todas as questões. 

Analisei os aspetos positivos e negativos, apontados pelos formandos, e coloquei toda a 

informação no relatório. Depois de esta tarefa estar terminada, organizei toda a documentação 

da Dr.ª AX e fiz uma lista de todas as dúvidas e avisos que me aparecerem nestes dias. A 

restante manhã foi aproveitada para adiantar o relatório de estágio e saí às 12h50. À tarde falei 

com a Dr.ª AX que me disse para amanhã ir para a DGE e só às 11h iria para a sessão de 

esclarecimentos sobre o programa ERASMUS +.  



Balanço final do dia: Consegui terminar todas as tarefas que a Dr.ª AX me deixou e senti 

um grande alívio. Estes dias foram bastante trabalhosos, mas posso afirmar que cresci como 

profissional e todos os dias encontro uma motivação extra para continuar a trabalhar com todo o 

empenho.  

 

13 de março de 2014 

Cheguei à DGE às 8h25, pois a Dr.ª AX disse-me que chegaria cedo para adiantar alguns 

trabalhos. Mas só conseguiu chegar às 10h e estive a aproveitar esse tempo para adiantar o 

relatório de estágio. Falámos acerca de assuntos urgentes e saí às 10h50 da DGE em direção a 

Alvalade, onde fui a mais uma sessão de esclarecimentos sobre o ERASMUS +. Falou-se sobre 

a AC2 (Ação-chave 2) que são as parcerias estratégicas e que todas as entidades se podem 

candidatar até dia 30 de abril de 2014. Saí às 17h30.  

Balanço final do dia: A parte da manhã foi produtiva, no sentido em que pude adiantar o 

relatório de estágio. Em relação à sessão do programa ERASMUS +, sinto que não aprendi nada 

de novo e que os próprios trabalhadores da Agência Nacional não se sentem muito seguros com 

as respostas que dão.  

 

14 de março de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e estive a tratar de assuntos relacionados com as monitorizações 

às escolas do EBP. Imprimi documentos, organizei-os e coloquei-os em pastas. Estive com a 

Dr.ª AX a escrever emails e a ligar às escolas para confirmar datas e agendar novas. Forem 

entregues mais Boletins Itinerários e estive a organizá-los. Saí às 12h45.  

Balanço final do dia: Gosto de todo este movimento à volta das monitorizações porque, 

apesar de haver muitos assuntos para tratar, é entusiasmante estar em contacto com o terreno. 

Segunda-feira já começamos mais uma ronda.  

 

17 de março de 2014 

Hoje fizemos a segunda visita de monitorização ao AE3. No total, pude observar cinco 

aulas de EM/E: uma aula de 2.º ano e três aulas de 3.º ano; duas aulas de AEC: uma de 2.º ano e 

uma de 3.º ano. Pude assistir à reunião com a direção.  

Balanço final do dia: Alguns docentes não foram observados por mim no 1.º período. 

Foi interessante verificar as diversas metodologias que os docentes utilizam para passar a 

mesma informação aos alunos. Constatei que houve evoluções nos docentes que já tinha visto 



do 1.º para o 2.º período e que colocam em prática aspetos abordados na formação. Também 

houve professores que mostraram dificuldades em colocar certas metodologias em prática. Foi 

um bom começo de visitas.  

 

18 de março de 2014 

Hoje continuámos a visita ao AE3 e pude observar duas aulas de EM/E: uma de 2.º ano e 

outra de 3.º ano.  

Balanço final do dia: Esta é a escola mais pequena do AE3 e tem apenas uma turma por 

ano. Como houve alguns constrangimentos com a turma de 1.º ano, esta não pôde entrar no 

projeto, ficando a de 2.º e 3.º anos. Tanto numa como noutra notou-se uma evolução das 

docentes e dos seus alunos. É muito gratificante ver o quanto as crianças já evoluíram e já 

tentam falar entre si em inglês, nem que seja com poucas expressões.  

 

19 de março de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 a e Dr.ª CB disse-me que já tinha mais alunos itinerantes 

inscritos e que, quando possível, para os inserir na base de dados Excel. Estive a adiantar as 

grelhas de observação da primeira visita de monitorização até a Dr.ª AX chegar e a restante 

manhã serviu para alterar datas de visitas, fazer telefonemas e enviar emails às escolas. Saí às 

12h50.  

Balanço final do dia: Após as visitas chega a parte de passar tudo para as grelhas de 

observação e fazer os relatórios. É a parte de organização dos dados e que dá imenso trabalho 

pois esses dados têm de ser bem redigidos e não podemos deixar passar informação importante. 

Apesar de já termos começado as visitas, ainda há escolas que não deram a sua disponibilidade 

e torna-se quase impossível fazer agendamentos para uma data antes das férias da Páscoa.  

 

20 de março de 2014 

Cheguei à DGE às 9h25, verifiquei que havia mais boletins itinerários e aproveitei para os 

organizar e terminar a base de dados Excel que a Dr.ª AX criou para o efeito. A Dr.ª AX ajudou-

me a rever tudo, vimos os casos pendentes e entregámos tudo à Dr.ª AC. Continuei a fazer as 

grelhas e antes de sair ainda fiz o pedido de autorização para o uso dos dados ao British Council 

para a Dr.ª AX lhes enviar. Saí às 12h45. 

Balanço final do dia: Faz-me confusão que existam prazos a cumprir e as pessoas os 

ultrapassem. O prazo dado para envio dos boletins itinerários era até dia 7 de março e já é dia 20 



de março, mas continuamos a tratar destes assuntos. Claro está que assim os pagamentos se 

atrasam tal como toda a logística, fazendo com que os professores que entregaram os boletins a 

horas não consigam receber o pagamento atempadamente.  

 

21 de março de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e passei toda a manhã a fazer as grelhas de observação. A Dr.ª 

AX pediu-me para na segunda-feira começar a fazer o relatório da visita às escolas do AE3. Saí 

às 12h30. 

Balanço final do dia: Foi uma manhã muito produtiva pois consegui terminar de passar 

todas as grelhas de observação das oito turmas a que assisti. Hoje também falei com a Dr.ª AX 

pois não irei conseguir ir ao AE4 na terça-feira, devido a não ter financiamento suficiente, por 

parte dos meus pais, para tal. Tenho pena que não haja financiamento por parte da DGE para 

suportar os meus custos para as visitas.  

 

24 de março de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e revi as grelhas de observação. Fiz o relatório do AE3 e revi as 

pastas dos AE’s 4 e 6, que serão as próximas visitas. Imprimi os relatórios das monitorizações 

do 1.º período que recebemos do British Council e coloquei-os nas pastas das escolas 

correspondentes. Também imprimi os planos de visitas e a Dr.ª AX disse-me para amanhã (dia 

em que vai ao AE4) adiantar a base de dados Excel dos itinerantes e deixar a restante manhã 

para adiantar o relatório de estágio. Saí às 12h30.  

Balanço final do dia: Tenho muita pena de não poder ir ao AE4 observar as aulas, mas 

não me é mesmo possível. Ainda assim fico contente por poder ir ao AE6, visto irmos de carro e 

não ter custos, e de ir ao AE1 na próxima semana. Em relação ao dia de hoje, tal como previsto, 

terminei o relatório da monitorização ao AE3 e consegui organizar tudo para as visitas. Sinto 

que já consigo fazer as tarefas muito mais rapidamente, visto que não me são desconhecidas.  

 

25 de março de 2014 

Cheguei à DGE às 9h50 e a Dr.ª CB pediu-me para adicionar mais alunos itinerantes à 

base Excel. Organizei os alunos segundo os ciclos e visualizei quais deles teriam de fazer 

exames de final de ciclo. Almocei, fui ao coro e saí às 15h.  

Balanço final do dia: Continuei a base de dados Excel relacionada com os itinerantes. 

Fiquei um pouco triste porque a Dr.ª AX foi ao AE4, mas não pude ir devido às despesas de 



transportes e alimentação que teria de pagar. Tive de fazer escolhas em relação às escolas que 

visitaria este período e ficou decidido que não poderia ir ao AE4, pois já tinha ido ao AE3 a 

semana passada e ficaria muito dispendioso.  

 

26 de março de 2014 

Hoje fomos fazer a segunda visita de monitorização ao AE6. Pude observar três aulas de 

EM/E: duas de 1.º ano e uma de 3.º ano. 

Balanço final do dia: O dia de hoje foi um pouco complexo porque houveram 

observações em simultâneo e não consegui ver todos os professores, tal como a Dr.ª AX que 

teve na reunião com a direção. Também tocou o alarme da escola, devido a um problema de 

energia, o que atrasou as observações.  

 

27 de março de 2014 

Tinha avisado a Dr.ª AX que chegaria mais tarde e entrei na DGE às 10h30. Fui ao site da 

IGEC e vi todos os relatórios de avaliação das escolas que estão no projeto do EBP no 1.º ciclo. 

Entretanto, a Dr.ª AX pediu-me para escolher fotos do projeto para a Dr.ª LV levar para França, 

para uma apresentação. Fiz essa tarefa e comecei a preencher as grelhas de observação do AE6. 

Entretanto escrevi um texto sobre o relatório da IGEC a uma das escolas do projeto e enviei à 

Dr.ª AX para enviar à Dr.ª EA. Imprimi alguma documentação que faltava na pasta da escola do 

AE1 e coloquei-a na pasta. Entretanto saí às 12h30 com a Dr.ª AX, que por motivos de saúde 

teve de ir ao hospital.  

Balanço final do dia: Hoje realizei diversas tarefas e até fiquei agradada com os 

resultados que as escolas do projeto apresentaram na avaliação da IGEC. Fui com a Dr.ª AX ao 

hospital e o médico deu-lhe dois dias de baixa. Sendo assim, a Dr.ª AX deu-me tarefas para 

realizar amanhã.  

 

28 de março de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e fui para o computador da Dr.ª AX para começar as tarefas que 

me tinham sido destinadas. A Dr.ª LV pediu-me mais fotos e estive a escolhê-las, para depois 

lhas enviar. Tratei de mais uns boletins itinerantes e de alterações do POAT com a Dr.ª CB, que 

nos ocupou grande parte do dia. Eu e a Dr.ª CB, que me acompanhou o restante dia, fomos falar 

com a Dr.ª LV sobre o POAT, pois é algo que nunca tínhamos feito. A Dr.ª LV pediu-me que 

legendasse as imagens que lhe mandei. A Dr.ª EA disse-me que a Dr.ª AX não deveria ir ao 



AE1 e que eu poderia ir representá-la. Fui ver os horários dos autocarros para o AE1 e continuei 

a tratar do POAT. A secretária LR chamou-me a atenção para a necessidade de fazer uma PEPC 

(Proposta de Escolha de Procedimentos) e a Dr.ª CB disse que já tinha feito uma e podia tratar 

disso. Esclareci mais dúvidas do POAT com a Dr.ª EA e vimos que universidades a Dr.ª AX 

queria contactar para puderem avaliar o projeto. Foi-me pedido para combinar as coisas para o 

AE1 com a formadora HA, do BC, para desmarcar o quarto de hotel da Dr.ª AX e para ligar à 

coordenadora do projeto nessa escola. Ainda se tentou que houvesse a possibilidade de existir 

uma guia de transportes para me pagarem a viagem ao AE1, mas não foi possível. Sendo assim, 

deram-me o NIF da organização de modo a pedir faturas para se tentar, de alguma forma, ter 

algum reembolso do dinheiro gasto. Fui almoçar e continuei, da parte da tarde, as alterações no 

POAT. Liguei à JT para contactar as universidades internacionais que tinha falado com a Dr.ª 

AX e eu comecei a contactar as universidades portuguesas. Atendi e fiz alguns telefonemas e 

enviei emails para algumas universidades. Fomos, eu e a Dr.ª CB, falar com a Dr.ª CF do 

Jurídico sobre as dúvidas que tínhamos do POAT. Saí às 17h00.  

Balanço final do dia: O trabalho da Dr.ª AX é muito complexo e tem sempre muitas 

tarefas para fazer. Claro está que eu não conseguia sair enquanto não terminasse todas as tarefas 

que foram pedidas à Dr.ª AX e espero que estejam do seu agrado. Estou um pouco nervosa por 

ir sozinha ao AE1 mas estou muito grata por esta oportunidade e vou dar o meu melhor.  

 

31 de março de 2014 

Fui, com a formadora HA, do BC, ao AE1. Tivemos a oportunidade de observar duas 

aulas de EM/E: uma de 1.º ano e uma de 2.º ano; uma de AEC (2.º ano). 

Balanço final do dia: Fui muito bem recebida e gostei de ver as aulas destas professoras. 

Entretanto também foi agradável ter tempo para preparar a reunião com a direção.  

 

1 de abril de 2014 

Continuámos a observar aulas no AE1, nomeadamente uma de 3.º ano de EM/E e uma de 

AEC (3.º ano). Após as observações tivemos reunião com a direção.  

Balanço final do dia: Mais do que fazer um balanço do dia, o melhor é fazer um balanço 

dos dois dias de visita. Uma vez mais afirmo o quanto gostei que me tivessem dado esta 

oportunidade e realçar a qualidade desta escola. Os alunos falam realmente inglês entre si e 

estão-se a tornar bilingues. É, sem dúvida, um caso de sucesso.  

 



7 de abril de 2014 

A Dr.ª AX deu-me os dias 2, 3 e 4 de férias e hoje voltei ao estágio. Cheguei à DGE às 

9h30 e a Dr.ª CB pediu-me para ir procurar os emails de todas as escolas de acolhimento dos 

itinerantes, de modo a avisá-las sobre a importância de saberem em que locais estão as crianças 

a estudar. Estive a fazer essa tarefa toda a manhã. Saí às 13h.  

Balanço final do dia: É interessante verificar que as escolas têm sites tão distintos e com 

informação tão diversa. Em alguns é muito simples encontrar os contactos e noutros quase 

impossíveis.  

 

8 de abril de 2014 

Cheguei à DGE às 9h30 e continuei a tarefa do dia anterior (procurar os contactos das 

escolas de acolhimento dos alunos itinerantes). A Dr.ª AX pediu-me para ligar para uma das 

faculdades selecionadas para o estudo de avaliação do projeto EBP para saber o NIF e para 

tratar de uma minuta de pedido de autorizações para se poderem utilizar os dados recolhidos, 

para o BC. Após ter terminado o trabalho dos itinerantes e da Dr.ª AX, vi que trabalho tinha em 

atraso e passei a restante manhã a fazê-lo. Tive coro e saí às15h.  

Balanço final do dia: O trabalho dos itinerantes está terminado e continua a ser uma 

tarefa que requer bastante concentração e organização, sendo que deveria ser feita todos os dias, 

de modo a ter os dados sempre corretos e atualizados.  

 

9 de abril de 2014 

Quando cheguei à DGE (9h00), a Dr.ª AX pediu para falar comigo e com a estagiária CR. 

Fomos para o seu gabinete e esta explicou-nos que estava interessada em convidar sete 

faculdades (duas nacionais e cinco estrangeiras) para concorrerem para a realização do estudo 

do projeto EBP. Como a Dr.ª AX teria uma reunião no BC disse-nos (a mim e à estagiária CR) 

que gostaria que contactássemos todas as faculdades explicando no que consistia este estudo e 

qual o interesse dessa entidade em participar. Caso houvesse interesse, posteriormente 

enviaríamos uma carta convite com todas as informações. Sendo assim, eu e a estagiária CR 

começámos por escrever tudo o que pretendíamos dizer às instituições e ligámos para cada uma 

delas. Foi um pouco complicado porque não conseguimos obter o interesse por parte de todos os 

contactados e pensámos que seria essencial realizar um email para lhes enviar. Fizemos uma 

pausa para o almoço e, quando a Dr.ª AX chegou da reunião, expusemos-lhe a situação, pelo 

que esta referiu que iria falar com a Dr.ª LV. Quando obtivemos a concordância da Dr.ª LV 

escrevemos os emails a enviar (em português e espanhol) e colocámo-los a autorização superior. 



Para terminar o meu dia de estágio, falei com a Dr.ª AX sobre a reunião que tive no AE1 e saí às 

16h.  

Balanço final do dia: A Dr.ª AX selecionou estas sete faculdades (duas portuguesas e 

cinco estrangeiras) tendo por base o seu conhecimento na área do EBP no 1.º CEB. O único 

inconveniente será a inscrição na plataforma que existe para concursos públicos, pois as 

faculdades que não estão inscritas terão de pagar uma taxa de urgência que poderá causar 

constrangimentos.  

 

10 de abril de 2014 

Cheguei à DGE às 9h25 e comecei por realizar o relatório da monitorização do AE1. 

Entretanto, a Dr.ª AX pediu-me para transcrever, do espanhol, o email para enviar às faculdades 

portuguesas que serão convidadas para a avaliação do projeto EBP no 1.º CEB. Quando 

terminei fui avisada que não tinham mais tarefas que pudesse adiantar e aproveitei para realizar 

o relatório de estágio. A Dr.ª AX foi ter comigo e pediu-me para personalizar os emails para 

cada faculdade e assim o fiz. Recebi o balanço social de 2013 da DGE e retirei partes 

importantes para o meu relatório de estágio. Saí às 13h. 

Balanço final do dia: Estre processo de avaliação do projeto é algo burocrático, que 

demora o seu tempo. Sendo assim, torna-se complicado conseguir ter tudo feito nas datas 

pretendidas.  

 

11 de abril de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e a Dr.ª AX disse-me que a Dr.ª LV tinha feito alterações nos 

emails que se iriam enviar às faculdades e pediu-me para os personalizar, uma vez mais. 

Quando terminei essa tarefa, a Dr.ª AX veio ter comigo e pediu-me para ir à Dropbox do projeto 

EBP e retirar toda a documentação que lá se encontrava. Realizei a mesma organização no 

computador e coloquei os documentos nas pastas respetivas. A Dr.ª AX deu-me algumas 

indicações do trabalho que terei de realizar na 2.ª f. e saí às 12h40.  

Balanço final do dia: A Dropbox contempla um armazenamento de documentação que 

pode ser partilhado com diversas pessoas. É uma ferramenta muito útil no que se refere ao 

trabalho colaborativo e à troca de materiais. Foi positivo ter-se tido esta ideia de criar esta 

Dropbox para o projeto EBP.   

 

 



14 de abril de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e comecei por realizar a Dropbox. Organizei todas as pastas e 

documentação. Quando terminei, atualizei a base de dados Excel dos alunos itinerantes e a Dr.ª 

AX pediu-me para realizar um mapa de horas do POAT do projeto EBP no 1.º CEB. A Dr.ª EA 

foi ao meu gabinete e pediu-nos, a mim e à estagiária CR, para, quando tivermos tempo, 

arrumarmos uns arquivos da DSDC. Como tinha tarefas para realizar, para o dia de hoje, ficou 

combinado que iriamos adiantar esse trabalho amanhã. Fui falar com a Dr.ª AX que me explicou 

que iria de férias entre dia 16 e 23 de abril. Sendo assim, iria-me deixar uma lista de tarefas 

variadas que teria de realizar. Saí às 12h40.  

Balanço final do dia: A Dropbox já ficou organizada e espero que as escolas enviem os 

materiais para a poderem enriquecer. Todos os dias chegam pedidos de novos alunos itinerantes 

o que pode ser visto do ponto positivo e negativo: primeiramente, pode significar que os pais 

estão interessados que os alunos frequentem a escola e os inscrevam como alunos itinerantes 

para que possam seguir os seus estudos, por outro pode exprimir que só agora no fim do 

segundo período é que estes alunos chegam à escola e não a frequentaram desde setembro. 

Como a Dr.ª AX irá de férias terei tarefas para realizar e espero conseguir concretizá-las.  

 

15 de abril de 2014 

Cheguei à DGE às 9h15 e comecei, com a estagiária CR, a arrumar os arquivos que a Dr.ª 

EA tinha pedido. Entretanto estive a rever os relatórios das visitas às escolas no 2.º período e 

estive com a Dr.ª AX a tratar de assuntos relacionados com o EBP. Saí às 14h30.  

Balanço final do dia: Conseguimos arrumar todos os arquivos da DSDC e organizá-los. 

O único aspeto negativo relacionou-se com a questão do pó que existia pois são arquivos 

antigos, o que implicou a utilização de luvas e máscara.  

 

16 de abril de 2014 

Hoje estive parte da manhã em serviço externo. Fui ter com a minha orientadora ao IE-

UL (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa) às 9h30 para tratarmos de assuntos 

relacionados com o estágio, e fui ao BC para entregar documentação. Cheguei à DGE às 10h45 

e imprimi a lista de tarefas que a Dr.ª AX me deixou. Verifiquei os seus emails e imprimi o 

mapa de horas do POAT. Fui falar com a secretária LR para lhe pedir algumas informações, 

mas esta estava muito ocupada e ficou de me as enviar por email. Comecei uma das tarefas que 

a Dr.ª AX me tinha pedido, que estava relacionada com a organização do dossier do EBP ao 

longo destes três anos de implementação. Saí às 12h50.  



Balanço final do dia: Tenho muitas tarefas para realizar e há algumas que dependem de 

terceiros. Espero conseguir concluir todas as tarefas.  

 

17 de abril de 2014 

Cheguei à DGE às 9h15 e comecei por verificar os emails da Dr.ª AX. Imprimi toda a 

documentação relacionada com o projeto EBP no 1.º CEB e estive toda a manhã a organizá-la e 

a coloca-la no dossier. Saí às 12h40.  

Balanço final do dia: A secretária LR não me enviou a informação e está de férias até 

segunda-feira, tal como aconteceu com o POAT em que ainda está para aprovação. Sendo 

assim, aproveitei para adiantar a tarefa de organização do dossier do EBP no 1.º CEB.  

 

22 de abril de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e comecei por ver os emails da Dr.ª AX. Falei com a D. LR 

sobre o mapa de horas do POAT e estive a restante manhã a organizar documentação no 

dossier. Saí às 12h50.  

Balanço final do dia: A organização do dossier é mais difícil do que parece, pois é 

necessária a documentação de três anos de projeto.  

 

24 de abril de 2014 

Cheguei à DGE às 9h25 e comecei a imprimir mais informações para o dossier. 

Entretanto revi o dossier relacionado com a formação que já foi administrada aos professores do 

projeto EBP e acrescentei informação. Estive parte da manhã a falar e a trabalhar com a Dr.ª AX 

de modo a delinearmos os próximos passos que se têm de dar no projeto e a realizar alguns 

assuntos urgentes. Saí às 13h20.  

Balanço final do dia: Finalmente acabei o dossier do projeto e o da formação. Segunda-

feira iremos realizar a penúltima visita de monitorização do, suposto, 2.º período (visto que dia 

28 de abril já é 3.º período).  

 

28 de abril de 2014 

Neste dia fomos visitar o AE2 . No total foram observadas, pela equipa de monitorização, 

10 aulas de EM/E: 5 de 2.º ano e 5 de 3.º ano; 1 de OC: 3.º ano e 1 de AEC: 2.º ano. Eu pude 

visualizar uma de EM/E do 2.º ano, as cinco de 3.º ano, a única de OC e a única da AEC.  



Balanço final do dia: Fazendo uma observação geral deste agrupamento, na minha 

perspetiva, denoto que há professores que têm vindo a melhorar desde o primeiro período. Nesta 

monitorização tive oportunidade de ver novos docentes e é interessante constatar que já há 

alunos que falam inglês entre si e com os docentes. É sempre interessante observar as aulas dos 

docentes e deveria ser uma prática usual nas nossas salas de aula. Através destas observações, 

os professores podem melhorar as suas práticas letivas. Caso estas monitorizações não 

existissem seria de esperar que cada professor continuasse centrado em si mesmo e na sua sala 

de aula, continuando a efetuar os mesmos erros pensando que estava a fazer o melhor para os 

seus alunos.  

 

29 de abril de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e fui falar com a Dr.ª AX sobre o trabalho que teria de fazer. Fiz 

o relatório do AE4 e comecei a fazer as grelhas de observação dos docentes dessa escola. Estive 

com a Dr.ª AX a combinar as melhores datas para as visitas do 3.º período aos agrupamentos e 

tratamos de assuntos do POAT. Fui ao coro às 13h20 e saí às 14h30.  

Balanço final do dia: Os relatórios das visitas de monitorização são uma parte 

fundamental do pós-monitorização, pois relatam os assuntos que foram abordados em todos os 

timings: reunião com a direção e o feedback do BC às professoras. Por tudo isto, é essencial 

termos cuidado na forma como os redigimos para que possamos transmitir a mensagem correta 

às escolas.  

 

30 de abril de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e fui ver os emails da Dr.ª AX, visto que não viria hoje. 

Continuei a fazer as grelhas do AE4 e o restante dia centrou-se no POAT: realização de 

telefonemas, conversas informais com trabalhadores da DGE de modo a esclarecer dúvidas, 

redação de documentos e pesquisas na internet. Fui ao coro e saí às 15h15. 

Balanço final do dia: Ao longo do estágio fui tendo cada vez mais responsabilidades, 

como já seria de esperar, devido a ter criado e desenvolvido certas competências (autonomia, 

responsabilidade, …). Esta tarefa do POAT requer muita atenção e concentração, pois está em 

jogo a avaliação externa do projeto EBP no 1.º CEB.  

 

 

 



2 de maio de 2014 

Cheguei à DGE às 9h15 e acabei as grelhas de observação dos docentes do AE4, 

enquanto esperava mais informações sobre o POAT. Fui falar com uma Dr.ª da contabilidade e 

depois do almoço realizei alguns telefonemas por causa do POAT. Ajudei a Dr.ª AX a fazer um 

PowerPoint que irá apresentar, sobre o EBP no 1.º CEB. Saí às 19h00. 

Balanço final do dia: Tem sido complicado ter tudo feito do POAT devido a termos 

várias questões para resolver e termos de falar com diversos intervenientes. Quando ao 

PowerPoint que tivemos de fazer sobre o projeto percebi o quão complicado é colocar em 

poucos slides um projeto que já vai no 3.º ano de implementação. Tem de ser algo 

extremamente claro para as pessoas que o possam visualizar.  

 

5 de maio de 2014 

Hoje fomos visitar o AE5. No total foram observadas, pela equipa de monitorização, três 

aulas de EM/E: duas de 2.º ano e uma de 3.º ano e uma de OC: 2.º ano. Fui a reunião com a 

direção.  

Balanço final do dia: Esta é uma das escolas com melhores recursos no que toca ao nível 

de inglês das docentes do 1.º ciclo, mas também é a escola em que os alunos falam menos 

inglês. Isto prende-se, a meu ver, com a metodologia, ainda, centrada no professor em que as 

docentes estão mais centradas em si mesmas do que centrar as aulas nos seus alunos.  

 

6 de maio de 2014 

Cheguei à DGE às 9h40 e fui fazer as grelhas de observação do AE2. A restante manhã 

foi a apoiar a Dr.ª AX no PowerPoint do projeto. Almocei, fui ao coro e fiquei na DGE até às 

18h45 a ajudar a Dr.ª AX a acabar o PowerPoint para puder ser apresentado amanhã.  

Balanço final do dia: Depois das alterações feitas ao PowerPoint, por parte da chefia, 

tivemos que modificar diversos slides e cortar alguma informação. No final, ficámos contentes 

com o nosso trabalho. Trabalhamos bem em equipa.  

 

7 de maio de 2014 

Cheguei à DGE às 9h15 e fui dar apoio à Dr.ª AX na organização da documentação para 

levar para a apresentação do projeto EBP no 1.º CEB. Quando esta se foi embora, fiz algumas 

grelhas do AE2 e a Dr.ª CB pediu-me para atualizar a base de dados dos alunos itinerantes. Saí 

às 12h30.  



Balanço final do dia: Dou por mim a pensar nos alunos itinerantes e em como é que é 

possível que só agora apareçam estes alunos… Onde terão estado o resto do ano? É estranho 

pensar as diversas razões para que isto aconteça: distância da escola, desinteresse dos pais, 

pressão da segurança social, … Um bem comum como é a educação deve ser vista como um 

direito e um dever de toda a comunidade. É pena que ainda não tenhamos passado da teoria para 

a prática.  

 

8 de maio de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e continuei a fazer as grelhas de observação do AE2. A restante 

manhã estive a rever os relatórios das monitorizações do 2.º período e estive a fazer o das duas 

últimas visitas. Saí às 12h40.  

Balanço final do dia: Consegui adiantar diversas tarefas. Foi uma manhã produtiva.  

 

9 de maio de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e fui tratando de assuntos pendentes do projeto EBP no 1.º CEB. 

Falei com Drs.ª da DSPAG para saber informações do POAT e continuei a fazer relatórios dos 

agrupamentos visitados nas monitorizações. Saí às 12h50.  

Balanço final do dia: A situação do POAT continua complexa porque está numa fase em 

que nos deparamos com pequenos erros que têm de ser corrigidos… e não passa dessa fase.  

 

12 de maio de 2014 

Cheguei à DGE às 9h25 e fiz as grelhas de observação. Saí às 12h30.  

Balanço final do dia: Foi uma manhã produtiva em que pude adiantar a tarefa 

relacionada com as grelhas de observação.  

 

13 e 14 de maio de 2014 

A Dr.ª AX deu-me estes dias. 

 

15 de maio de 2014 

Cheguei às 9h20 e estive a introduzir os contributos do BC nos diversos relatórios de 

monitorização. Comecei as grelhas de observação do AE5 e tratei de assuntos relacionados com 



o POAT. Almocei e estive a rever todos os relatórios de monitorização com a Dr.ª AX. Saí às 

16h45.  

Balanço final do dia: Eu e a Dr.ª AX estamos preocupadas com o facto das escolas ainda 

não terem tido acesso aos relatórios das visitas de monitorização do 1.º e do 2.º períodos. Todos 

estes processos se tornam longos porque não são relatórios em que apenas de escreve o que se 

observou. Os relatórios depois de serem escritos por mim e pela Dr.ª AX têm de ser revistos e 

enviados ao BC para que possam dar os seus contributos quanto à observação das aulas. Após 

essa receção, que demora alguns dias, temos de enviar o relatório à Dr.ª LV para que possam 

dar o seu feedback. Depois de todas estas etapas é que podemos enviar os relatórios às escolas.  

 

16 de maio de 2014 

Cheguei à DGE e continuei a fazer as grelhas do AE5. Passei a restante manhã a trabalhar 

com a Dr.ª AX no POAT. Saí às 12h50.  

Balanço final do dia: Continuamos com dificuldades com o POAT devido a termos de 

preencher requisitos de diversas etapas.  

 

19 e 20 de maio de 2014 

Não fui à DGE por motivos de saúde.  

 

21 de maio de 2014 

Cheguei às 8h30 e como a Dr.ª AX começou hoje as suas férias, estive a ver que tarefas 

me tinha deixado para fazer. A Dr.ª CB pediu-me para fazer algumas tarefas relacionadas com 

os itinerantes. Saí às 11h. 

Balanço final do dia: Tive de sair mais cedo da DGE pois tive de ir ao hospital, devido a 

continuar-me a sentir indisposta.  

 

22 de maio de 2014 

Não fui à DGE por motivos de saúde.  

 

 

 



23 de maio de 2014 

Cheguei à DGE às 9h30 e comecei por ver os emails da Dr.ª AX. Fui atualizar os dossiers 

da formação e do projeto EBP no 1.º CEB. Tratei de alguns assuntos urgentes, a pedido da Dr.ª 

AX (envio de emails). Verifiquei se havia novidades do POAT e dos emails da Dr.ª AX. Fui 

falar com a Dr.ª EA, com o Dr. JP e a Dr.ª MG para marcar as entrevistas para o meu relatório 

de estágio. Ajudei a Dr.ª CB a procurar informações acerca do ensino médio em São Paulo, no 

Brasil. Esta atividade prolongou-se e saí às 14h15.  

Balanço final do dia: O dossier da formação está, finalmente, atualizado com todas as 

informações desde 2010. Isto é importante para a equipa que irá avaliar o projeto, pois 

contempla a informação já organizada. Fiquei satisfeita de ter conseguido marcar as entrevistas 

com todos os intervenientes.  

 

26 de maio de 2014 

Cheguei à DGE às 9h20 e verifiquei os emails da Dr.ª AX. Estive a realizar a entrevista 

da Dr.ª MG e preparei as pastas para uns participantes que vinham ouvir a Dr.ª EA falar sobre o 

projeto EBP no 1.º CEB. Fui almoçar e tive coro. À tarde terminei as pastas para a Dr.ª EA e saí 

às 16h20.  

Balanço final do dia: A Dr.ª MG pediu-me que a entrevista não fosse gravada e, sendo 

assim, tive que tirar alguns apontamentos. Foi um pouco complicado conseguir conjugar o 

contacto visual com a tomada de anotações. Penso que não perdi informação e fiquei de 

transcrever a entrevista e de lhe enviar para verificar se estava tudo em concordância. Em 

relação às pastas que fiz para a Dr.ª EA não tive dificuldade em realizar este trabalho, pois é 

algo que já estou habituada a fazer para a Dr.ª AX.  

 

27 de maio de 2014 

Cheguei à DGE às 9h30 e fui verificar os emails da Dr.ª AX. Apontei os assuntos mais 

urgentes e fui tratar do POAT do EBP no 1.º CEB, com ajuda da Dr.ª CB. Fiz o relatório da 

visita de monitorização ao AE2 e acabei as grelhas de observação que faltavam. Ligaram-me da 

DSPAG para falar sobre as guias da Dr.ª AX para as visitas de monitorização e estive a tratar 

disso a restante manhã. Almocei, fui ao coro e ainda tive tempo para tratar de um assunto do 

POAT. Saí às 15h.  

Balanço final do dia: O trabalho de técnica superior é polivalente e quando existe um dia 

programada, pelo que pude observar, é complicado cumpri-lo devido às tarefas urgentes que vão 



aparecendo. Principalmente nos dias em que a Dr.ª AX não está ao serviço e fico com algumas 

das suas tarefas, sinto mais esse peso, como ocorreu no dia de hoje.  

 

28 de maio de 2014 

Hoje fomos visitar o AE6. No total observei cinco aulas de EM/E: duas de 1.º ano, duas 

de 2.º ano e uma de 3.º ano. Pude assistir à reunião com a direção.  

Balanço final do dia: Houve docentes que observei pela primeira vez e a Dr.ª AX 

alertou-me para o facto de sentir uma evolução. Nos docentes que já tinha observado reparei que 

continuam com as suas metodologias e com um bom nível de inglês. Ainda há uma docente que 

tem uma forma de ensinar muito centrada em si mesmo e nota-se que os alunos estão 

dependentes de si.  

 

29 de maio de 2014 

Cheguei às 9h30 e fui entrevistar a Dr.ª EL sobre a vertente da formação. Às 11h fui 

entrevistar a Dr.ª EL sobre a cultura organizacional e fui almoçar. Tive coro e às 15h entrevistei 

a Dr.ª AX sobre o EBP no 1.º CEB. Ajudei a Dr.ª AX em assuntos do EBP no 1.º CEB e saí às 

17h30.  

Balanço final do dia: A entrevista à Dr.ª EL veio da opinião do Dr. JP, visto ser outra 

das técnicas superiores que está a trabalhar, ativamente, nesta vertente. Foi ideia minha 

entrevista-la mas tinha receio que não tivesse tempo. Todas as Dras. hoje entrevistadas (AX, EA 

e EL) deixaram-me gravar as entrevistas, o que facilitou o seguimento da mesma e o espaço 

para novas questões. Quero salientar o facto de ter sido importante realizar as entrevistas no 

final do estágio pois já conhecia a realidade de todas as entrevistadas e consegui acompanhar os 

seus raciocínios.  

 

30 de maio de 2014 

Cheguei às 9h20 e tratei das pastas das visitas aos AE’s bilingues. Ainda tive tempo para 

atualizar o dossier do projeto EBP no 1.º CEB e fui almoçar. Tive coro e estivemos a fazer o 

ensaio geral para a atuação desta noite. Estive com a Dr.ª AX a rever os relatórios de 

monitorização dos 1.º e 2.º períodos para enviar às escolas. Atualizei a base de dados dos alunos 

itinerantes e imprimi mais documentação para as pastas das visitas. Estive algum tempo a 

despedir-me de colegas da DGE, visto ser o último dia de estágio. Saí às 17h30 e às 21h atuei, 

com o coro, na igreja de São Pedro de Sintra num encontro de coros, denominado por Incantus.  



Balanço final do dia: Consegui terminar todas as atividades que estavam propostas para 

o meu estágio. Apenas não consegui visitar os restantes AE’s bilingues, pois estavam 

programados para o mês de junho. A Dr.ª AX ficou de me passar a informação sobre as grelhas 

de observação dos docentes de 3.º ano selecionados para o meu estudo. Este estágio serviu para 

crescer enquanto pessoa e profissional das Ciências da Educação dando e desenvolvendo 

ferramentas que já tinha adquirido ao longo dos meus estudos.  
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