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Blocos 
Objectivos 

Específicos 
Formulário de Questões 

A – Legitimação da 

entrevista  

Legitimar a 

entrevista; 

 

Motivar o 

entrevistado 

• Informar as finalidades da investigação. 

 

 

• Realçar o carácter confidencial da entrevista e o valor da 

sua colaboração. 

B – Caracterização 

académica e 

profissional do 

entrevistado 

Conhecer a 

situação na carreira 

e o percurso 

académico. 

 

Conhecer o 

percurso dentro da 

instituição 

 

Conhecer a 

formação recebida 

na área obesidade 

infantil versus 

hábitos alimentares 

saudáveis  

• Qual foi o seu percurso académico? 

 

 

 

 

• Qual foi o seu percurso profissional? E na instituição? 

 

 

 

• Que formação fez na área obesidade infantil versus hábitos 

alimentares saudáveis 

 

C – Caracterização 

do Modelo de 

Formação 

Conhecer o seu 

conceito de 

formação 

 

 

 

Conhecer a sua 

lógica de formação 

na área da 

obesidade infantil 

versus hábitos 

alimentares 

saudáveis 

 

 

Conhecer se e 

como participou no 

• Descreva-me a formação que administrou em 2004/2005? 

• Descreva-me a formação que pensa administrar ou já 

administrou em 2005/2006? 

• Descreva-me o processo de avaliação? 

• A que problemas deu resposta?  

• Que modificações constatou?  

• Que dificuldades encontra no processo formativo nesta 

área? 

• O que seria de mudar? 

• O que pensa da formação obesidade infantil versus hábitos 

alimentares saudáveis?  

• Quais os objectivos de formação da escola na área 

obesidade infantil versus hábitos alimentares saudáveis? O 

que visam? 

• Quem define as metodologias de formação nesta área? 

• Quais são as escolhidas? 

• Como planifica as formações? 



Blocos 
Objectivos 

Específicos 
Formulário de Questões 

diagnóstico de 

problemas 

formativos 

• Como se articulou a formação nesta área com a formação 

global? 

• Acompanha os percursos dos alunos após a formação? 

• Participou no planeamento da formação de 2005/2206? 

Como? 

• De que modo o plano de actividades se articula com as 

necessidades dos alunos? 

D – Caracterização 

da Metodologia de 

Formação 

Conhecer a sua 

relação 

teoria/prática 

 

 

Conhecer o papel 

do professor/ 

profissional de 

saúde para o 

entrevistado 

• Como pensa desenvolver nas crianças hábitos alimentares 

saudáveis e prevenir a obesidade infantil? 

• O que fazem aos materiais produzidos pelos professores e 

alunos durante estas aulas? 

 

• Qual é para si o papel do professor/profissional de saúde 

nesta área? 

E – Validação da 

entrevista 

Recolher 

informação 

importante para o 

entrevistado 

 

Recolher as 

sugestões acerca 

dos aspectos a 

incluir na 

entrevista 

• Há aspectos importantes não abordados que queira referir? 

 

 

 

 

• Como conduziu o entrevistador a entrevista? 

 


