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Guião de entrevista 

Dezembro 06 

Beatriz 

Sobre a turma em observação 

 

1. Como correu o 1.º período de aulas com esta turma? Como esperava? Houve 

surpresas? Agradáveis/desagradáveis? 

 

2. Confirma que é uma turma típica (considerando as outras que tem tido nesta 

escola em anos anteriores e as que tem este ano)? Ou este ano está a ser atípica e 

por isso tem de agir de modo diferente?  

 

a. Então, as actividades que desenvolve, as estratégias que usa... são as 

habituais? 

 

b. Ao responder-me a esta pergunta está a pensar em quê, concretamente? 

Pode dar-me exemplos? 

 

3. Faz parte dos vossos critérios de avaliação fazer dois testes e um trabalho que 

contam para a nota de final de período (conteúdos e competências = 80%). Além 

disso, 10% da nota advém da avaliação das atitudes e comportamento e 10% de 

participação e empenho.  

 

a. Como chegou aos valores que atribuiu a cada um dos alunos este 

período? 

 

b. E os outros trabalhos que os alunos fazem, nomeadamente os textos 

facultativos cujas instruções coloca na sua página da internet não são 

contabilizados? E outros que eventualmente façam em aula ou em casa? 

 

c. Portefólios e diários de bordo, por ex.:, não costuma fazer? Porquê? 

 

d. E a oralidade não é tida em consideração? Porquê? 

 

4. Ao ler os critérios de avaliação da vossa escola, reparei que há uma forte 

consciencialização da necessidade de fazer avaliação formativa. 

 

a. Concorda com aquela introdução? Porquê? 

 

b. Põe-na em prática? De que modo? É fácil? Encontra obstáculos? Se 

sim, como os ultrapassa? 

 

c. Que relação estabelece entre essa advertência da introdução e as notas 

que tem de atribuir no final do período? 

 

d. Tem a preocupação clara de lhes dar feedback, de os tornar reflexivos, de 

lhes dar autonomia na aprendizagem...? Como o faz? 

 

e. Ao nível da correcção de testes e textos, costuma fazer comentários? 

Costuma corrigir? Como procede? 
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5. Na sua aula, tem mais preocupações formativas ou sumativas? Porquê? Pode 

concretizar? Consegue distinguir os momentos mais formativos dos mais 

sumativos? Que estratégias usa para resolver uma e com outra preocupação? 

 

6. Os alunos fazem auto-avaliação? Só no fim do período? O que fazem? Como 

fazem? 

 

7. Acha que estes alunos têm explicações a Português? E a outras disciplinas? 

Porquê? 

 

8. Podemos dizer que segue um determinado modelo de aula? Como são as suas 

aulas típicas? (É sempre a prof que lê em voz alta? Raramente fazem trabalho 

em grupo e em pares? Tenta sempre aprofundar a reflexão sobre o tema em 

análise?...). Segue alguma estrutura por unidade? Parte de pesquisa, parte 

expositiva, de trabalho em grupo, de avaliação em aula...? 

 

9. Os alunos desta escola costumam ter bons resultados nos exames. Porque acha 

que isso acontece? Qual é o peso da sua acção nestes resultados? 

 

 

Sobre os critérios de avaliação  

 

10. Concorda com as regras de avaliação adoptadas por esta escola para o 12.º 

ano? Porquê? E com os apoios específicos que dá à 5.ªf.? 

 

11. Concorda com as regras que temos a nível nacional? 

 

a. Acha que no 12.º ano deve haver exames a nível nacional? Porquê? 

 

b. Sente-se pressionada pelo facto de os alunos terem exame no final do 

ano lectivo? Se sim, que tipo de pressão sente? No seu caso, em que 

afecta o ensino? No modo como dá aulas? Na profundidade com que 

aborda a matéria? No tipo de testes e de avaliação que faz? Quem mais 

exerce essa pressão? 

 

c. O que faz ou gostaria de fazer de modo diferente? Que barreiras se 

levantam que a impeçam de fazer uma avaliação como desejaria? Que 

incentivos ou estímulos sente pela mesma razão? 

 

d. Acha que os alunos se sentem pressionados pelo facto de terem exame 

no final do ano lectivo? E os pais? Porque diz isso? 

 

e. Considera que as pressões de que falou têm efeitos positivos, negativos 

ou não têm efeitos? 
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Em conclusão 

 

12. Se fosse Ministra da Educação que opções tomaria relativamente à avaliação 

das aprendizagens de nível secundário? 

 

13. Sobre estes assuntos que temos estado a abordar, pretende dizer alguma coisa 

mais? 

 

 

 

 

14. Pode dar-me o endereço (e código?) da sua página? 

 

15. Poderei trazer uma colega para assistir a algumas aulas? 


