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ENTREVISTA E 

 

 

Entrevistadora:  

Para já gostava de saber qual foi o seu percurso académico e a sua formação de base, 

isto porque há escolas com filosofias/ correntes diferentes para depois tentar perceber? 

Entrevistada: 

A minha formação de base, eu tenho licenciatura em ensino básico variando Português e 

Inglês… 

Entrevistadora:  

Português e Inglês… 

Entrevistada:  

Esta é a minha base… 

Entrevistadora:  

E o seu percurso profissional ao longo destes anos? 

Entrevistada: 

Foi sempre no primeiro ciclo… 

Entrevistadora: 

Sempre no primeiro ciclo… 

Entrevistada: 

Sempre… 

Entrevistadora: 

E nesta instituição? 

Entrevistada: 

Não, é assim fiz o curso em Coimbra, estive cinco anos nos Açores e há dois anos que 

aqui estou … 

Entrevistadora: 

Teve alguma formação ao longo destes anos, quer na formação de base, quer ao longo 

dos anos de profissional como formação contínua sobre esta temática da obesidade 

infantil, hábitos alimentares? 

Entrevistada: 

Não, nunca… 

Entrevistadora: 

Nunca fez… 
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Entrevistada: 

Nunca… 

Entrevistadora: 

O ano passado, no ano lectivo anterior que tipo de formação administrou sobre esta 

temática? 

Entrevistada: 

Sim, foi pouco, foi mesmo só no dia da alimentação, claro que sempre que surgia 

alguma, ou sempre que surja um texto ou alguma coisa que eles tragam de casa, por 

exemplo nos intervalos, eles dizem “Ó professora, aquele traz sempre bolachas, aquele 

traz sempre iogurte…” 

Entrevistadora: 

Uma coisa pontual, nada planificado… 

Entrevistada: 

Nada planificado, até que o nosso projecto não tinha nada a ver com alimentação, mas 

não quer dizer que não fosse o caso, era dia a dia quando aconteciam as coisas, quando 

aparecia… 

Entrevistadora: 

E este ano, já administrou alguma coisa sobre alimentação ou o projecto é diferente? 

Entrevistada: 

É diferente, é higiene oral, já tem mais a ver, já tivemos a conversar, o que é preciso 

fazer, o que fazia bem aos dentes e o que não fazia, já tivemos aqui um higienista, quer 

dizer as coisas já foram um bocadinho diferentes… 

Entrevistadora: 

Do planeamento já se falou no início… 

Entrevistada: 

Sim… 

Entrevistadora: 

Sobre esta problemática, falta algum tipo de avaliação nos alunos? 

Entrevistada: 

Não, houve observação directa só isso… 

Entrevistadora: 

Só observação directa! E da formação que aplicou, mesmo pontual, constatou algumas 

respostas, algumas mudanças? 
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Entrevistada: 

Mudanças poucas, isto já são vícios de casa, eu acho que primeiro é preciso educar os 

pais e só depois os filhos, eu tenho uma criança por exemplo que come só sopa… (tenho 

que falar mais baixo para ela não ouvir) é sopa ao jantar e sopa ao almoço, porque a 

menina não gosta de mais nada, na semana passada comecei a ver quebras de tensão 

nela, não tem uma alimentação cuidada, ela só gosta de sopa, não gosta de carne nem de 

peixe, quer dizer depois há quebras, enfim… 

Entrevistadora: 

Sente que nesta área tem alguma dificuldade, uma vez que não tem formação específica, 

sente alguma dificuldade que queira salientar? 

Entrevistada: 

Não, eu penso que dificuldade que eu tenho encontrado nesta área a fazer formação aos 

meninos sobre uma alimentação saudável, hábitos, eu penso sobre o conhecimento 

comum, não é preciso grande coordenação, no entanto acho que as acções de formação 

dos enfermeiros deveriam ser mais necessárias nas escolas, deviam ter mais programas, 

porque os alunos dão mais interesse a uma pessoa que venha de fora, eles acham muito 

mais interessante… 

Entrevistadora: 

E o que é pensa sobre esta problemática, a sua postura pessoal? É importante? Não é? 

Deve investir? 

Entrevistada: 

Sim, sem dúvida é aquilo que eu estava a dizer, há acções de formação a nível de 

educação mesmo, já que a nossa ministra quer por a Educação Física e Música, que 

avancem com outros projectos mais interessantes do que estes e do que outros que ela 

tem posto cá para fora… 

Entrevistadora: 

Portanto, uma vez que é uma formação pontual existe algum objectivo nesta área? De 

facto não é planificado, não tem objectivos traçados? 

Entrevistada: 

Não, é mais higiene oral… 

Entrevistadora: 

No dia da alimentação, que tipo de metodologia utiliza para abordar esta temática? 
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Entrevistada: 

Olhe, eu pedi acima de tudo… Nós fazemos uns cartazes, fazemos recortes de revistas, 

normalmente temos um textinho que precisamos de uma maior atenção, fazemos um 

cesto de frutas, o que as crianças comem, este ano foi assim… 

Entrevistadora: 

De que modo é que acha que se devia articular este tipo de formação com as 

necessidades específicas do aluno, na sua perspectiva como é que poderia fazer? 

Entrevistada: 

Como eu já referi… com acçõezinhas de formação que eles gostam muito, como os 

alimentos em plástico e eles ligaram, só mesmo coisinhas básicas como cartazes, estou-

me a lembrar duma acção de formação com umas moças que trouxeram uns cartazes em 

que eles tinham que colocar o que era bom e o que era mau e eles adoraram, coisas 

simples mas que chamam à atenção… 

Entrevistadora: 

E o que é que fazem a esses materiais depois, ficam com os alunos, ficam com eles? 

Entrevistada: 

Não, os higienistas levaram… 

Entrevistadora: 

Qual é o papel do professor para si nessa área, já que foca muito bem que deve haver 

uma articulação com outros profissionais? 

Entrevistada: 

Dar continuidade ao que é feito, eu acho que deveria haver acções de formação aonde os 

pais deveriam estar presentes, fazem a vontade às criancinhas e não sabem o mal que 

lhes estão a fazer… 

 


