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1. Gostaria de começar por fazer o elogio do seu trabalho.  Gosto imenso da sua pág 

da net, acho que está muito clara e de consulta fácil. Mas também tenho gostado 

muito das aulas. E estas apreciações levantam-me algumas questões:  

a. Consegue encontrar no seu percurso profissional incidentes críticos que 

tenham contribuído fortemente para a sua identidade profissional? Ou que 

aspectos mais contribuiram para a excelente profissional que é? 

b. O que é para si uma aula que corre bem? Desta unidade, qual foi a aula ou 

o momento de que mais gostou? E aquele de que gostou menos? 

 

2. Nas suas aulas, deparei-me com algumas abordagens que gostaria de questionar 

apenas para saber se as faz conscientemente ou se apenas acontecem. Refiro-me: 

a. À profundidade que dá aos temas 

b. À valorização do trabalho e da reflexão dos alunos 

c. À quase imperceptível repetição de conteúdos 

d. À sua humildade pedagógica, sobretudo pela assunção das falhas de 

comunicação 

e. Aos constantes reforços positivos que não soam a falsos... 

 

3. Pensando nesta unidade temática a que assisti,  

a. percebi que não tem necessidade de explicar aos alunos várias técnicas, 

como os esquemas textuais, a leitura expressiva... Já o fez antes? Quando? 

Definiu etapas por ciclo, tal como fez para o contrato de leitura? 

b. houve alguma informação que a tenha feito mudar ou adaptar as suas aulas? 

Qual ou quais? Porquê? 

c. Provavelmente não conhece a palavra feedforward. Mas percebendo o 

conceito pergunto-lhe: acha que faz mais feedback ou feedforward? Isto é, a 

informação que devolve, tanto a si como aos alunos, dirige-se mais ao que 

aconteceu ou à forma como podem melhorar aprendizagens futuras? 

Lembra-se de alguma situação concreta? 

 

4. No início do período ainda não tinha a certeza sobre os pesos a atribuir a alguns 

instrumentos de avaliação. Já sabe agora quanto valerão: 

a. os trabalhos de grupo (sempre é de 30%?).  

b. os textos produzidos em casa – só contam só como impressão? De facto, no 

1.º período não contou para nota com nenhum texto deste tipo (p.2). Não 

fizeram nenhum? 

c. Pode tomar essas decisões sem ir a grupo? Quantos profs de Português há no 

colégio, no ensino secundário? 

d. Não fazem oficina de escrita, pois não? Porque não precisam? Porque já 

fizeram noutros anos? Porque a Beatriz ou a escola não valorizam essa 

estratégia? 

e. O que vai fazer com os textos plagiados dos dois alunos? Classificou-os na 

mesma? Como os vai considerar? Não fez mais nada, pois não? 

f. os filmes e as fotos dos trabalhos do 1.º período, pode emprestar-mos? Não 

se esqueça de me dizer quando fizerem as novas apresentações. Ainda não 

têm data prevista, pois não? 



 

5. Na outra entrevista falámos de AF (pp. 12, 13). Sobre isso pareceu-me que: 

a. Define AF como aquela que vai ao encontro das evoluções dos alunos. Quer 

explicar um pouco melhor o que significa isto para si? 

b. Por outro lado, diz que é muito difícil pô-la de pé (no 12.º ano é mesmo 

impossível), mas também me disse que eles têm evoluído muito. Então, se 

não é com a AF, como é que eles conseguem? O que é que os faz evoluir? 

Ou acha que eles poderiam evoluir mais se fossem sujeitos a outro tipo de 

avaliação? 

 

6. E o que é para si AS? 

 

7. Imagine que lê num manual de avaliação que todas as aulas têm essas duas 

vertentes. Agora pense nas suas aulas. A minha pergunta é a seguinte: que 

partes/aspectos/componentes das suas aulas poderá encaixar num lado (na AF) e que 

partes/aspectos/componentes poderá encaixar no outro (na AS)?  Ou seja, 

poderá ou conseguirá dizer até quando ou a partir donde sente que as suas intenções 

ou preocupações formativas se sobrepõem às sumativas? 

 

8. Ainda na outra entrevista, falou-me de fichas que enviam aos EE no momento das 

avaliações intercalares. Posso ver 2 ou 3? (p.16) 

 

9. Resta-me agradecer-lhe toda a abertura e disponibilidade com que me tem 

presenteado e dar-lhe os parabéns pelo excelente trabalho que tem desenvolvido. 

Para bem de todos nós, desejo sinceramente que nunca perca a sua jovialidade!  

 

 

 

 

 

 

 


