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I 

PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

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 

Ana Catarina Gonçalves dos Santos 
19/07/1992 
CC 14226517 
Rua Francisco Ribeiro Lote 39 – 3.º Dt.º 2645-094 Alcabideche 
Telefone: 918438469 – Email: acatarina_gs@hotmail.com 
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  
Educação Pré-Escolar (EPE), tendo em conta a missão da Direção-Geral da Educação/Ministério da 
Educação e Ciência, colaborando com a equipa da educação pré-escolar no acompanhamento das 
seguintes atividades: revisão e atualização das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 
(OCEPE), elaboração das orientações pedagógicas para as crianças dos 0 aos 3 anos, e preparação, 
realização e avaliação do seminário de apresentação do estudo sobre a avaliação da eficácia das OCEPE 
e da qualidade pedagógica na educação pré-escolar.  

 

3. DURAÇÃO E HORÁRIO DE ESTÁGIO  
De17 de setembro de 2014 a 31 de maio de 2015, a desenvolver em catorze horas semanais, distribuídas 
no seguinte horário: 2.ª e 5.ª feira, das 9 h às 12 h, e 3.ª e 6.ª feira, das 9 h às 13 h. 

 

4. ORIENTADOR DO IE-UL E SUPERVISOR NA DGE  
Professora Doutora Estela Costa, Orientadora de Estágio no IE-UL 
Dr.ª [A] Conceição Baptista, Supervisora de Estágio na DGE/MEC 

 

5. OBJETIVO GERAL  
Integrar a equipa da EPE, no âmbito das competências da Direção de Serviços de Desenvolvimento 
Curricular, para adquirir conhecimento sobre a forma como se desenvolvem as atividades de 
acompanhamento da revisão e da atualização das OCEPE, da elaboração das orientações pedagógicas para 
as crianças dos 0 aos 3 anos, e respetivas ações de formação para educadores de infância, bem como as 
atividades de preparação, realização e avaliação do Seminário de apresentação do estudo sobre a 
avaliação da eficácia das OCEPE e da qualidade pedagógica na educação pré-escolar.  

 

6. METODOLOGIA DE TRABALHO 
Análise documental e pesquisa de informação com vista a compreender o enquadramento legal e a 
legislação de suporte relativa ao desenvolvimento curricular e à avaliação na EPE. 
Análise documental e observação das relações existentes entre os diversos órgãos e níveis (ao nível das 
chefias intermédias); 
Colaboração nas atividades de desenvolvimento curricular na EPE relativas ao acompanhamento dos 
processos de revisão e atualização das OCEPE, da elaboração das orientações pedagógicas para as crianças 
dos 0 aos 3 anos, e respetivas ações de formação, e à preparação, realização e avaliação do seminário de 
apresentação do estudo sobre avaliação da eficácia das OCEPE e da qualidade da educação pré-escolar. 
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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 

1.Aquisição de conhecimento e análise crítica sobre a legislação 
em vigor relativa ao desenvolvimento curricular e à avaliação na 
EPE. 

         

2.Colaboração nas atividades desenvolvidas no acompanhamento 
da revisão e da atualização das OCEPE, bem como na formação 
dos educadores de infância neste âmbito.  

         

3.Colaboração nas atividades desenvolvidas no acompanhamento 
da elaboração das orientações pedagógicas para crianças dos 0 aos 
3 anos, bem como na formação dos educadores de infância neste 
âmbito. 

         

4.Colaboração nas atividades desenvolvidas na preparação, 
realização e avaliação do seminário do estudo sobre a avaliação 
da eficácia das orientações curriculares e da qualidade 
pedagógica na educação pré-escolar. 

         

5.Colaboração nas atividades de pesquisa e elaboração de 
informação para a OCDE, UNESCO, Comissão Europeia, Eurydice, 
etc. 

         

 

8. AVALIAÇÃO  
 No final do estágio curricular, é atribuída uma Menção Qualitativa - Desempenho Relevante (R), 
Adequado (A), Inadequado (I), com base na avaliação do grau de superação dos objetivos descritos 
abaixo – objetivo superado (S), objetivo atingido (A) ou objetivo não atingido (NA) e de acordo com a 
média simples da pontuação obtida. Atribuir a pontuação1 de acordo com o desempenho e 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) 

DOMÍNIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 
 

   

1. Adquirir conhecimento sobre e ser capaz de analisar criticamente a legislação 
em vigor relativa à EPE, no âmbito do desenvolvimento curricular e da avaliação. 

   

2. Colaborar nas atividades desenvolvidas no acompanhamento da revisão e 
atualização das OCEPE, bem como na formação dos educadores de infância neste 
âmbito. 

   

3. Colaborar nas atividades desenvolvidas no acompanhamento da elaboração das 
orientações pedagógicas para crianças dos 0 aos 3 anos, bem como na formação 
dos educadores de infância neste âmbito. 

   

4. Colaborar nas atividades desenvolvidas nos processos de preparação, realização 
e avaliação do seminário do estudo sobre a avaliação da eficácia das orientações 
curriculares e da qualidade pedagógica na educação pré-escolar. 

   

5. Colaborar nas atividades de pesquisa e elaboração de informação para a OCDE, 
UNESCO, Comissão Europeia, Eurídice, etc. 

   

DOMÍNIO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 
   

É pontual e assídua.    
Demonstra capacidade para trabalhar com pessoas com diferentes 
características. 

   

Tem sentido de responsabilidade.    
É cordial e afável com os outros.    
Demonstra capacidade de gerir a pressão no trabalho.    
Demonstra vontade de aprender.     
Tem capacidade de iniciativa.    
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MÉDIA DA PONTUAÇÃO FINAL (5-1) / MENÇÃO QUALITATIVA (R/A/I) 
 

  

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

9. PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO 
A B C (AXB) 

PONTUAÇÃO PONDERAÇÃO PONTUAÇÃO PONDERADA  

DOMÍNIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO  80%  

DOMÍNIO RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
 20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guião de Entrevista à Chefe de Divisão da DEPEB 

Entrevistado(a): 

 

Data: 

 

Hora: 

 

Local: 

 

Objetivo Geral: Caraterizar o perfil profissional da Chefe de Divisão da DEPEB e obter as suas representações acerca das OCEPE e do 

processo de revisão das mesmas.  

BLOCOS TEMÁTICOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS / 

EIXOS DE ANÁLISE 
QUESTÕES ORIENTADORAS 

TÓPICOS DE GESTÃO DA 

ENTREVISTA 

1. Legitimação da entrevista 

- Descrever o âmbito da entrevista 

 

- Informar o entrevistado acerca do 

tema e dos objetivos da entrevista 

 

- Pedir consentimento da gravação 

áudio da entrevista 

 

- Sublinhar o anonimato da 

entrevista 

  

2. Caraterização da entrevistada 

2.1. Caraterização do perfil 

académico e profissional 

2.1.1. Pode falar-me um pouco sobre 

o seu percurso académico e profissional? 

- Conhecer o estatuto profissional 

 

- Saber se o entrevistado exerceu 

outras funções na DGE e o modo 

como ocupou este cargo 

2.3. Caraterização do perfil 

profissional enquanto Chefe de 

2.3.1. Podia falar um pouco das suas 

competências/funções na DGE? 

- Compreender em que consiste o 

trabalho do entrevistado 



Divisão da DEPEB  

2.3.2. Como gere o seu tempo? 

 

2.3.3. De que modo acha que os seus 

pares a veem? 

 

2.3.4. Em seu entender, o que espera 

a tutela de si? 

 

2.3.5. Quais considera ser as 

caraterísticas fundamentais para o 

desempenho do seu cargo? Porquê? 

 

2.3.6. Tem por hábito delegar 

funções? Porquê? Quais? Como o faz? 

 

2.3.9. Poderia descrever-me um dia 

típico de trabalho? 

 

- Perceber como o entrevistado 

planifica e organiza a sua agenda de 

trabalho 

3. Caraterização das OCEPE 3.1. Caraterização das OCEPE 
3.1.1. Pedia-lhe que me dissesse o 

que são as OCEPE? 

 

 

4. Caraterização do processo de 

revisão das OCEPE e dos papéis dos 

atores envolvidos neste 

4.1. Caraterização do papel da 

DGE no processo de revisão das 

OCEPE 

4.1.1. Qual o papel da DGE na revisão 

das OCEPE? 
 

5. Considerações finais   

- Deseja acrescentar algum aspeto 

que não tenha sido abordado ao 

longo da entrevista? 

 

- Formular os agradecimentos 

 



Protocolo de Entrevista à Chefe de Divisão da DEPEB 1 

 2 

Entrevistado(a): Dr.ª D 3 

Data: Quinta-feira, 21 de maio de 2015 4 

Horas: 11.52h – 12.13h 5 

Local: DGE 6 

 7 

Entrevistador(a): Quero agradecer desde já a disponibilidade! Sublinho mais uma vez o 8 

anonimato da entrevista, cujo principal objetivo é recolher perceções do seu trabalho 9 

profissional e as suas perceções sobre as OCEPE. No final da entrevista se for possível 10 

agendar uma manhã para realizar uma observação.  11 

A primeira questão que tenho apontada é se me podia falar um pouco do seu percurso 12 

académico e profissional… 13 

Entrevistado(a): Em primeiro lugar quero-te dizer que é um gosto estar aqui um 14 

bocadinho contigo. 15 

Em relação ao meu percurso académico e profissional, eu sou licenciada em Estudos 16 

Portugueses e Franceses, fiz depois o ramo Educacional também em Português e Francês. 17 

Fiz o que é chamado estágio integrado. Depois fiz um mestrado na área da Linguística e 18 

da Didática do Português na Faculdade de Letras associando aspetos da semântica a 19 

aspetos da didática do português. 20 

Em relação ao percurso profissional, tenho duas fases distintas. Primeira fase em que eu 21 

após o estágio concorri para o ensino e me efetivei numa escola e fiz esse percurso uma 22 

dezena de anos. Orientei estágios pedagógicos, também, primeiro com a Universidade 23 

Nova e depois com a Clássica, meia dúzia de anos fui orientadora de estágio de francês. 24 

E depois… Saiu um anúncio no Expresso em que se procuravam professores para 25 

requisitar para, o então, Departamento do Ensino Secundário (DES) que é anterior à 26 

DGIDC (Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular) e que é anterior à 27 

atual Direção-Geral da Educação (DGE). E o anúncio dizia que se procuravam 28 

professores em áreas específicas do currículo, nas áreas das línguas, na área do português, 29 

para a revisão curricular do ensino secundário. Eu vim para cá, para o DES em 99, 30 

portanto a partir daí fiz este percurso distinto. Chamaram-me para uma entrevista e fiquei 31 

como professora requisitada. Fiz parte de uma equipa de coordenação da avaliação dos 32 

programas do ensino secundário.  33 



A metodologia que ainda hoje se segue, é contratar pessoas externas para a elaboração 34 

dos programas das várias disciplinas. Esse trabalho era feito por várias equipas 35 

externamente, estabelecia-se um contrato… As propostas de programa eram analisadas, 36 

aqui internamente, pelos técnicos, pelos professores, eram pedidos pareceres a 37 

consultores profissionais e havia também a consulta pública. Depois reuniam-se esses 38 

pareceres de três fontes distintas, triangulavam-se e depois chegava-se a conclusões: 39 

havia impressões que eram importantes, havia outras que não se podiam considerar, e 40 

depois era feito um relatório que era enviado de novo, validado aqui pela Direção, o 41 

Diretor-Geral na altura era o Professor U, que tinha uma ligação muito direta a este 42 

trabalho. E depois esses relatórios eram enviados para as equipas de autores que 43 

incorporavam as indicações para melhorar o documento final. Só depois de tudo estar 44 

incorporado, voltava aqui aos serviços, era verificado… Tínhamos uma série de 45 

instrumentos: observações, grelhas, a questão do relatório. Depois de tudo incorporado, 46 

voltávamos a analisar e só depois era colocado aqui à consideração superior e enviado 47 

para homologação pela Secretaria de Estado. Este foi um trabalho que ainda me ocupou 48 

alguns anos. Essa equipa foi inicialmente constituída por três pessoas. Entretanto a equipa 49 

mudou porque algumas pessoas foram convidadas para a Direção e depois outras 50 

incorporaram a equipa e foi quando me convidaram para integrar a equipa de avaliação 51 

dos programas. 52 

Depois, em 2007/2008 passei para a carreira técnica. Houve a possibilidade de os 53 

professores requisitados transitarem para a carreira técnica, ou seja mudar da carreira 54 

docente para a carreira técnica. Eu ponderei, já havia muito tempo que não dava aulas e 55 

isso significava começar do início, e resolvi mudar. Acho que o trabalho aqui é 56 

interessante, gosto, é exigente em termos de disponibilidade, em termos de timings. É um 57 

desafio! 58 

Entrevistador(a): Depois da conversão da carreira, qual foi o seu percurso até aqui à 59 

atual DGE? 60 

Entrevistado(a): Eu coordenava a equipa de português, fui convidada, pela Direção da 61 

altura. A equipa de português, na altura, tinha muitos elementos porque havia mais 62 

recursos, as coisas eram diferentes. Chegou a ter sete elementos, professores requisitados 63 

normalmente, depois houve pessoas que se foram aposentando, outras regressavam à 64 

Escola. E depois fui convidada para Chefe de Divisão, em 2013, não há muito tempo, é 65 

recente. Portanto, desde janeiro de 2013 que estou a coordenar a Divisão da Educação 66 

Pré-Escolar e do Ensino Básico (DEPEB). 67 



Entrevistador(a): A função que exerce agora continua a ser a sua área? 68 

Entrevistado(a): Eu enquanto professora era professora do ensino básico e secundário. 69 

Mas quando vim para o Ministério trabalhei mais no ensino secundário, quando foi aquele 70 

trabalho dos programas… 71 

Entrevistador(a): Aqui na DGE quais são as suas funções? 72 

Entrevistado(a): Então aqui na Divisão que coordeno temos, como tu sabes, toda a área 73 

da educação pré-escolar, com duas colegas técnicas e uma requisitada, que é uma área 74 

com muito movimento, tem tido muito desenvolvimento. Por exemplo, o documento dos 75 

0 aos 3 é uma novidade. Porque a fase dos 0 aos 3 era aquela em que só se pensava na 76 

higiene e na segurança dos bebés e agora pensa-se que é algo mais do que isso, e que é 77 

importante. Temos a colaboração muito importante do Professor V da Fundação 78 

Champalimaud, que trouxe a questão da neurociência, do que os bebés aprendem. Temos 79 

esse documento, temos as novas Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar 80 

(OCEPE) que é um documento que está a ser revisto. É uma área com movimento, temos 81 

muitos pedidos de pareceres da OCDE (Organização para a Cooperação e 82 

Desenvolvimento Económico) na área da educação pré-escolar. 83 

Depois há a área do ensino básico que envolve o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 84 

(CEB). É um trabalho variado nesse sentido, porque tem diversos níveis. O 1.º CEB é 85 

uma área que exige bastante trabalho, tem trazido, a nível da matriz curricular, muitas 86 

alterações ao Decreto-Lei n.º 139, no apoio ao estudo, nas ofertas… Agora com a 87 

introdução do inglês no próximo ano letivo, no 3.º ano… Com as metas curriculares. São 88 

várias áreas, no fundo de competências.  89 

E dentro dessas competências importa gerir o trabalho, as solicitações e importa, e eu 90 

acho que é o mais importante gerir as pessoas… 91 

Entrevistador(a): E essa gestão como é que acontece? 92 

Entrevistado(a): Apesar de todas as formações sobre como se gerem equipas, como se é 93 

um líder, o que é ser um líder… Vamos absorvendo um pouco de cada coisa mas não é 94 

fácil dizer como se deve fazer porque as pessoas são diferentes. Não podemos ter como 95 

objetivo agradar às pessoas, não se consegue fazer isso. Eu tenho sempre em mente que 96 

nas funções que tenho, o serviço deverá estar em primeiro lugar e tanto quanto possível, 97 

fazer com que as pessoas gostem disso. Mas se tiver que decidir entre o interesse de uma 98 

pessoa e o do serviço, eu decido pelo interesse do serviço. 99 

Entrevistador(a): O seu tempo? Como o gere? 100 



Entrevistado(a): Não é fácil. Aqui na DGE, creio que não transparece, temos as 101 

chamadas urgências, sempre! Temos tarefas que são geridas por prioridades. Se temos 102 

uma solicitação da Secretaria de Estado, tem de se parar o planeamento que se tem. O 103 

planeamento não resiste. Com uma solicitação da Secretaria de Estado, já não se vai 104 

responder a uma solicitação do Diretor de Serviços, nem à dos teus colegas, à da tua 105 

equipa que precisa de ser orientada em determinadas tarefas, mas aquele assunto tem de 106 

ser tratado em primeiro lugar. Prioriza-se assim. Depois também se prioriza por 107 

agendamento de datas, de obrigações com identidades externas. Tem que se ter uma série 108 

de fatores em consideração. As datas sempre! Tentar não deixar cair os prazos, estamos 109 

sempre ali no limite. Mas é muito uma gestão do dia-a-dia. Porque temos o nosso 110 

planeamento mas a gestão tem de ser muito do dia-a-dia, tem de se ser muito flexível. 111 

Entrevistador(a): Do seu dia-a-dia tem alguma planificação em mente? 112 

Entrevistado(a): Normalmente, no dia anterior eu penso no que tenho de muito 113 

importante para fazer no dia seguinte. Nem sempre consigo cumprir. Planeio o que é 114 

mesmo muito importante fazer no dia seguinte, ou porque o prazo terminou ou porque 115 

terminou no dia anterior, mas muitas vezes não se consegue cumprir, surgem as urgências. 116 

Entrevistador(a): Acerca do seu trabalho, de que modo acha que os seus pares a veem? 117 

Entrevistado(a): Depende das pessoas. Há pessoas com quem eu já trabalhava 118 

anteriormente e que eram minhas colegas e que me conhecem melhor e talvez percebam 119 

melhor o meu modo de funcionar. Mas na maioria dos casos penso que as pessoas acham 120 

que eu tento ajudar a resolver as situações, os problemas e que faço parte da solução. 121 

Entrevistador(a): No seu entender, o que a tutela pode esperar de si? 122 

Entrevistado(a): De mim e das chefias intermédias, espera que ajudem à decisão. É 123 

muito importante isso. Todas as informações que fazemos, os memorandos – a 124 

informação que é o documento base que conduz a um despacho superior – tento que sejam 125 

claras e muito objetivas. E isso também é uma luta porque por vezes há muitos colegas e 126 

que trabalham de diferentes formas. Há colegas que gostam de escrever muito e nem 127 

sempre isso aqui nos serviços é o ideal. É necessário fundamentar, porque se fazemos 128 

uma proposta temos que a fundamentar, mas tem de haver um equilíbrio entre a 129 

objetividade e a fundamentação. O que a Direção pretende é que as chefias intermédias 130 

sejam uma ajuda à decisão, que facilitem a decisão. 131 

Entrevistador(a): Quais considera ser as caraterísticas fundamentais para o desempenho 132 

do seu cargo? 133 



Entrevistado(a): É importante a pessoa gerir o stress (risos), ter flexibilidade, conseguir 134 

adaptar-se às situações e exigências, e ser lúcida, racional. 135 

Entrevistador(a): Tem por hábito delegar funções? 136 

Entrevistado(a): Representações, às vezes, sim. Por exemplo, tenho várias 137 

representações que me exigem deslocações… No Alto Comissariado para as Migrações 138 

(ACM) que era o anterior ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 139 

Intercultural) eu tenho várias representações: no Plano para as Migrações, na Comissão 140 

para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, num grupo para a integração das 141 

comunidades ciganas; ou seja, se há muitas representações o tempo de reunião começa a 142 

consumir o tempo de trabalho. É inevitável, não se consegue estar em vários sítios ao 143 

mesmo tempo (risos). Por vezes peço que me representem nestes locais, quando é possível 144 

para tentar equilibrar o trabalho e dar resposta às necessidades. Outros trabalhos também 145 

solicito, mas isso é normal, pedir aos colegas para fazerem e eu depois verifico. 146 

Entrevistador(a): Então não delega as suas competências, mas delega tarefas, 147 

atividades… 148 

Entrevistado(a): Sim, sim! A distribuição de trabalho tem de ser feita, porque as pessoas 149 

têm projetos que acompanham, e sabem quais são as tarefas que estão aí incorporadas e 150 

depois têm outras tarefas que não fazem parte de um projeto, por exemplo, e que surgem 151 

que são as respostas que temos de dar às escolas a outras entidades, à Secretaria de 152 

Estado… Esse trabalho tem de ser distribuído e é muito importante fazer a gestão desse 153 

trabalho. Eu tenho um documento, uma coisa simples, um ficheiro Excel com uma 154 

programação de base, onde eu insiro as tarefas que distribuo e o prazo em que devem 155 

estar concluídas… Porque o edoc não é, sinceramente, muito funcional para mim. Se 156 

quiseres ter um mapa de todas as tarefas que a equipa tem em mãos, no edoc não se 157 

consegue ver isso.  158 

Entrevistador(a): Conseguiria descrever-me um dia típico de trabalho? 159 

Entrevistado(a): Um dia típico é chegar ao gabinete, ligar o computador e em primeiro 160 

lugar ver o email. Entretanto eu tenho o hábito de o ver também à noite, na véspera para 161 

não ter aquelas surpresas de urgências muito urgentes em que a pessoa já tem que ter 162 

alguma coisa preparada. 163 

Entrevistador(a): Quando diz à noite… 164 

Entrevistado(a): Em casa, através da ligação. 165 

Entrevistador(a): Então quer dizer que também trabalha em casa? 166 



Entrevistado(a): Imenso! E é um esforço que tenho de fazer porque tenho família e a 167 

vida familiar às vezes sofre um bocadinho. É um esforço que faço e que tenho de conter, 168 

mas há respostas que têm mesmo de ser dadas. 169 

De manhã vejo o email, primeiro os da Direção ou os do meu Diretor de Serviços que são 170 

os mais urgentes. Depois vejo os dos meus colegas, os da equipa. Se houver logo alguma 171 

daquelas tarefas que surgiram tenho de organizar a equipa que vai resolver aquele assunto, 172 

por vezes são em articulação com outras Divisões ou com outras Direções de Serviços, 173 

há que coordenar com o Chefe de Divisão ou com o Diretor de Serviços dessa área. 174 

Vemos o prazo do assunto e acompanhamos. Depois tem de se dividir muito bem o tempo 175 

entre os emails e o edoc. Como sabes o edoc é o nosso sistema de gestão documental. 176 

Tem-se a tendência, e é uma luta em que nos temos que disciplinar, porque acho que não 177 

sou só eu, temos a tendência de resolver primeiro os assuntos do email porque é mais 178 

funcional e rápido… É mais fácil! Se vais ao edoc, tem de se abrir o edoc, a etapa, tem se 179 

se inserir o documento – ir busca-lo e inserir – tem de se colocar em PDF e ele não fica 180 

colocado automaticamente, tem de se o ir buscar… Se houver uma informação tem de se 181 

fazer uma assinatura digital, ele não fica automaticamente inserido no edoc… Há quem 182 

diga que aquilo exija uns catorze cliques para se conseguir fazer qualquer coisa (risos). 183 

Mas temos de nos disciplinar para gerir o email e o edoc, porque o edoc pode ter ali uma 184 

série de questões que podem ser tão urgentes como o email! 185 

Entretanto tenho os colegas que fazem fila à porta, olham para mim e sorriem e que têm 186 

questões importantes que querem colocar… 187 

Entrevistador(a): Tem então uma política de porta aberta… 188 

Entrevistado(a): Sim! Eu só fecho nestes casos. Quando os assuntos são assim mais 189 

importantes ou quando não convém ser interrompida porque estou concentrada a resolver 190 

alguma coisa urgente é quando fecho a porta; ou quando estou com uma chefia, ou a tratar 191 

de um assunto que tem de ser resolvido mais confidencialmente. Mas normalmente estou 192 

de porta aberta. 193 

Tem de se gerir essa questão das pessoas que têm questões que é preciso tratar e trabalhar 194 

com elas. E é também preciso gerir os telefonemas. Entretanto olho e vejo quem está a 195 

telefonar, se for da Direção tenho mesmo que interromper e atender. Outras vezes, mesmo 196 

sem ser da Direção, pensa-se sempre que pode ser alguma coisa mais importante pede-se 197 

à pessoa para aguardar um bocadinho. Tem de se gerir várias frentes. 198 

Entrevistador(a): Já indo um bocadinho para as OCEPE, na sua perceção o que são as 199 

OCEPE? 200 



Entrevistado(a): Vou ser franca, eu sobre as OCEPE ainda não tenho um trabalho 201 

aprofundado sobre o documento e preciso faze-lo. O trabalho, como sabes, está entregue 202 

a uma equipa externa e neste momento ainda não está divulgado ao público, não está 203 

ainda, sequer, para consulta pública. Ainda está na fase de incorporar contributos. Temos 204 

aqui uma pessoa a trabalhar na DGE que faz parte da equipa e que trabalha muito a fundo 205 

esse projeto.  206 

É um documento indubitavelmente importante para a educação pré-escolar. Eu tenho-me 207 

apercebido que as pessoas já gostavam do documento anterior, até em termos da 208 

organização do documento, de ter as indicações laterias. Claro que a revisão de um 209 

documento é sempre importante porque temos que o atualizar ao contexto atual. Já 210 

passaram vários anos desde o documento anterior. Mas como não sou especialista na área 211 

da educação pré-escolar reservo esse comentário mais técnico às especialistas. Eu não 212 

tenho formação nenhuma na educação pré-escolar e portanto quando são questões desta 213 

área eu confio muito nas colegas, claro que confio nas outras, mas posso dar um 214 

contributo mais técnico às outras áreas, de outros ciclos. Na educação pré-escolar o meu 215 

contributo é mais generalista não é tão técnico ou específico. 216 

Entrevistador(a): Qual é o papel da DGE na revisão das OCEPE? 217 

Entrevistado(a): A DGE tem um papel muito importante. Para já tem um elemento que 218 

faz parte da equipa e que está aqui na DGE e faz a ponte; para não ser só uma equipa 219 

externa é uma mais-valia ter um elemento que conhece muito bem os objetivos do 220 

Ministério. E depois a DGE tem, internamente, se dar o seu contributo para o documento. 221 

Fazer a sua análise, de acordo com a sua visão. Depois será colocado à consideração 222 

superior. A análise dos contributos com a análise da DGE vai criar um bom documento. 223 

Entrevistador(a): E a nível de trabalho… É uma equipa externa, mas por vezes 224 

trabalham cá… 225 

Entrevistado(a): Sim por vezes. Eu acho que disponibilizarmos as instalações ou o que 226 

pudermos, e que daí não advenha custo… Disponibilizamos um local, as pessoas estão 227 

confortáveis, podem ter uma sala, têm se necessário um computador com ligação à 228 

internet. Isso acho que facilita o trabalho. 229 

Entrevistador(a): Não existem complicações a nível da gestão de trabalho? Porque, por 230 

exemplo, há uma pessoa que está na DGE mas também faz parte da equipa de revisão. 231 

Não há, por vezes uma complicação na gestão de tarefas? 232 

Entrevistado(a): A pessoa que está a trabalhar nas OCEPE quando veio requisitada veio 233 

já com esse objetivo. Primordialmente era para trabalhar nas OCEPE, enquanto membro 234 



da equipa mas também enquanto membro da DGE. O objetivo da requisição foi esse, 235 

ficou clarificado. Contudo, poderia dar apoio às outras colegas sempre que possível. Mas 236 

tinha um objetivo claro e foi esse. Claro que pode sempre haver alguma questão pendente, 237 

porque não trabalha tanto em outras questões da educação pré-escolar. Mas o objetivo da 238 

C era esse. 239 

Entrevistador(a): Da minha parte é tudo. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar que 240 

não tenha sido abordado ao longo da entrevista… 241 

Entrevistado(a): Não me lembro assim de mais nada. Acho que te lembraste de tudo. 242 

Entrevistador(a): Mais uma vez agradeço imenso! 243 



Análise de Conteúdo do Protocolo de Entrevista à Chefe de Divisão da DEPEB 
 

BLOCOS 

TEMÁTICOS 
CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

Caraterização da 

formação académica 

Licenciatura “(…) sou licenciada em Estudos Portugueses e Franceses (…)” (l. 16-17) 

Mestrado 
“(…) fiz um mestrado na área da Linguística e da Didática do Português na Faculdade de Letras associando aspetos 

da semântica a aspetos da didática do português” (l. 18-20) 

Formações 

complementares 

“(…) fiz depois o ramo Educacional também em Português e Francês” (l. 17) 

“Apesar de todas as formações sobre como se gerem equipas, como se é um líder, o que é ser um líder…” (l. 93-94) 

Caraterização 

profissional 

Docência 

“(…) após o estágio concorri para o ensino e me efetivei numa escola e fiz esse percurso uma dezena de anos” (l. 22-

23) 

“Orientei estágios pedagógicos (…) primeiro com a Universidade Nova e depois com a Clássica, meia dúzia de anos 

fui orientadora de estágio de francês” (l. 23-24) 

Percurso profissional no 

DES 

“Saiu um anúncio no Expresso em que se procuravam professores para requisitar para, o (…) Departamento do Ensino 

Secundário (…)” (l. 25-26) 

“(…) o anúncio dizia que se procuravam professores em áreas específicas do currículo, nas áreas das línguas, na área 

do português, para a revisão curricular do ensino secundário” (l. 28-30) 

“(…) vim para cá, para o DES em 99, portanto a partir daí fiz este percurso distinto. Chamaram-me para uma 

entrevista e fiquei como professora requisitada. Fiz parte de uma equipa de coordenação da avaliação dos programas 

do ensino secundário” (l. 30-33) 

“(…) me convidaram para integrar a equipa de avaliação dos programas” (l. 51-52) 

“Eu coordenava a equipa de português, fui convidada, pela Direção da altura” (l. 61-62) 

Reconversão da carreira 

“Depois, em 2007/2008 passei para a carreira técnica. Houve a possibilidade de os professores requisitados 

transitarem para a carreira técnica, ou seja mudar da carreira docente para a carreira técnica” (l. 53-55) 

“(…) já havia muito tempo que não dava aulas e isso significava começar do início, e resolvi mudar” (l. 55-56) 

Percurso profissional 

DGE 
Cargo 

“(…) fui convidada para Chefe de Divisão (…)” (l. 65) 

“(…) desde janeiro de 2013 que estou a coordenar a Divisão da Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico (…)” (l. 

66-67) 

DGE Metodologia de Trabalho 

“(…) contratar pessoas externas para a elaboração dos programas das várias disciplinas. Esse trabalho era feito por 

várias equipas externamente, estabelecia-se um contrato… As propostas de programa eram analisadas, aqui 

internamente, pelos técnicos, pelos professores, eram pedidos pareceres a consultores profissionais e havia também a 

consulta pública. Depois reuniam-se esses pareceres de três fontes distintas, triangulavam-se e depois chegava-se a 

conclusões: havia impressões que eram importantes, havia outras que não se podiam considerar, e depois era feito um 

relatório que era enviado de novo, validado aqui pela Direção, o Diretor-Geral (…)” (l. 34-42) 



“E depois esses relatórios eram enviados para as equipas de autores que incorporavam as indicações para melhorar 

o documento final. Só depois de tudo estar incorporado, voltava aqui aos serviços, era verificado…” (l. 43-45) 

“(…) uma série de instrumentos: observações, grelhas, a questão do relatório” (l. 45-46) 

“Depois de tudo incorporado, voltávamos a analisar e só depois era colocado aqui à consideração superior e enviado 

para homologação pela Secretaria de Estado” (l. 46-48) 

Equipa de trabalho da 

educação pré-escolar 
“(…) toda a área da educação pré-escolar, com duas colegas técnicas e uma requisitada (…)” (l. 73-74) 

Dinâmica de atividades da 

área da educação pré-

escolar 

“(…) a área da educação pré-escolar (…) é uma área com muito movimento, tem tido muito desenvolvimento. Por 

exemplo, o documento dos 0 aos 3 é uma novidade” (l. 73-76) 

“(…) temos as novas Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE) que é um documento que está a 

ser revisto (…) temos muitos pedidos de pareceres da OCDE (…)” (l. 80-82) 

Dinâmica de atividades da 

área do 1.º CEB 

“Depois há a área do ensino básico que envolve o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico (…)É um trabalho variado 

nesse sentido, porque tem diversos níveis. O 1.º CEB (…) tem trazido, a nível da matriz curricular, muitas alterações 

ao Decreto-Lei n.º 139, no apoio ao estudo, nas ofertas… Agora com a introdução do inglês no próximo ano letivo, no 

3.º ano… Com as metas curriculares. São várias áreas” (l. 84-89) 

Caraterização do 

papel do gestor 

Caraterização do tipo de 

gestão 

“(…) gerir o trabalho, as solicitações e importa, e eu acho que é o mais importante gerir as pessoas…” (l. 90-91) 

“Não podemos ter como objetivo agradar às pessoas, não se consegue fazer isso. Eu tenho sempre em mente que nas 

funções que tenho, o serviço deverá estar em primeiro lugar e tanto quanto possível, fazer com que as pessoas gostem 

disso. Mas se tiver que decidir entre o interesse de uma pessoa e o do serviço, eu decido pelo interesse do serviço” (l. 

95-99) 

“Esse trabalho tem de ser distribuído e é muito importante fazer a gestão desse trabalho” (l. 153-154) 

“Eu só fecho nestes casos. Quando os assuntos são assim mais importantes ou quando não convém ser interrompida 

porque estou concentrada a resolver alguma coisa urgente é quando fecho a porta; ou quando estou com uma chefia, 

ou a tratar de um assunto que tem de ser resolvido mais confidencialmente. Mas normalmente estou de porta aberta” 

(l. 189-193) 

“Tem de se gerir essa questão das pessoas que têm questões que é preciso tratar e trabalhar com elas. E é também 

preciso gerir os telefonemas. Entretanto olho e vejo quem está a telefonar, se for da Direção tenho mesmo que 

interromper e atender. Outras vezes, mesmo sem ser da Direção, pensa-se sempre que pode ser alguma coisa mais 

importante pede-se à pessoa para aguardar um bocadinho. Tem de se gerir várias frentes” (l. 194-198) 

Gestão do dia-a-dia e do 

tempo 

“(…) temos as chamadas urgências, sempre! Temos tarefas que são geridas por prioridades” (l. 101-102) 

“Com uma solicitação da Secretaria de Estado, já não se vai responder a uma solicitação do Diretor de Serviços, nem 

à dos teus colegas, à da tua equipa (…)” (l. 104-106) 

“(…) também se prioriza por agendamento de datas, de obrigações com identidades externas” (l. 107-108) 

“(…) temos o nosso planeamento mas a gestão tem de ser muito do dia-a-dia, tem de se ser muito flexível” (l. 110-111) 

“(…) no dia anterior eu penso no que tenho de muito importante para fazer no dia seguinte. Nem sempre consigo 

cumprir” (l. 113-114) 



“(…) tenho o hábito de o ver também à noite, na véspera para não ter aquelas surpresas de urgências muito urgentes 

em que a pessoa já tem que ter alguma coisa preparada” (l. 161-163) 

“(…) a vida familiar às vezes sofre um bocadinho. É um esforço que faço e que tenho de conter, mas há respostas que 

têm mesmo de ser dadas” (l. 167-169) 

Modo como os pares o 

veem 

“Depende das pessoas. Há pessoas com quem eu já trabalhava anteriormente e que eram minhas colegas e que me 

conhecem melhor e talvez percebam melhor o meu modo de funcionar. Mas na maioria dos casos penso que as pessoas 

acham que eu tento ajudar a resolver as situações, os problemas e que faço parte da solução” (l. 118-121) 

O que a tutela espera 

“De mim e das chefias intermédias, espera que ajudem à decisão” (l. 123) 

“Todas as informações que fazemos, os memorandos (…) tento que sejam claras e muito objetivas” (l. 124-126) 

“É necessário fundamentar, porque se fazemos uma proposta temos que a fundamentar, mas tem de haver um equilíbrio 

entre a objetividade e a fundamentação. O que a Direção pretende é que as chefias intermédias sejam uma ajuda à 

decisão, que facilitem a decisão” (l. 128-131) 

Competências essenciais a 

um gestor 

“É importante a pessoa gerir o stress (…) ter flexibilidade, conseguir adaptar-se às situações e exigências, e ser lúcida, 

racional” (l. 134-135) 

Atividades e tarefas 

delegadas 

“Representações, às vezes, sim (…) No Alto Comissariado para as Migrações (…) tenho várias representações: no 

Plano para as Migrações, na Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, num grupo para a 

integração das comunidades ciganas (…) se há muitas representações o tempo de reunião começa a consumir o tempo 

de trabalho. É inevitável, não se consegue estar em vários sítios ao mesmo tempo (…) Por vezes peço que me 

representem nestes locais, quando é possível para tentar equilibrar o trabalho e dar resposta às necessidades” (l. 137-

145” 

“(…) trabalhos também solicito (…) pedir aos colegas para fazerem e eu depois verifico” (l. 145-146) 

Instrumento de gestão 
“(…) tenho (…) um ficheiro Excel com uma programação de base, onde eu insiro as tarefas que distribuo e o prazo 

em que devem estar concluídas…” (l. 154-156) 

Caraterização de um dia 

típico 

“Um dia típico é chegar ao gabinete, ligar o computador e em primeiro lugar ver o email” (l. 160-161) 

“(…) vejo o email, primeiro os da Direção ou os do meu Diretor de Serviços que são os mais urgentes. Depois vejo os 

dos meus colegas, os da equipa. Se houver logo alguma daquelas tarefas que surgiram tenho de organizar a equipa 

que vai resolver aquele assunto” (l. 170-172) 

“Entretanto tenho os colegas que fazem fila à porta (…) e que têm questões importantes que querem colocar…” (l. 

186-187) 

Gestão da equipa 

“(…) tenho de organizar a equipa que vai resolver aquele assunto, por vezes são em articulação com outras Divisões 

ou com outras Direções de Serviços, há que coordenar com o Chefe de Divisão ou com o Diretor de Serviços dessa 

área. Vemos o prazo do assunto e acompanhamos” (l. 172-175) 

OCEPE Definição “É um documento indubitavelmente importante para a educação pré-escolar” (l. 207) 

Revisão das OCEPE Metodologia de trabalho 

“O trabalho (…) está entregue a uma equipa externa e neste momento ainda não está divulgado ao público (…)” (l. 

202-203) 

“Ainda está na fase de incorporar contributos” (l. 204) 



“Depois será colocado à consideração superior” (l. 222-223) 

Caraterização da equipa 

“Temos aqui uma pessoa a trabalhar na DGE que faz parte da equipa e que trabalha muito a fundo esse projeto” (l. 

204-206) 

“(…) tem um elemento que faz parte da equipa e que está aqui na DGE e faz a ponte; para não ser só uma equipa 

externa é uma mais-valia ter um elemento que conhece muito bem os objetivos do Ministério” (l. 218-221) 

“A pessoa que está a trabalhar nas OCEPE quando veio requisitada veio já com esse objetivo. Primordialmente era 

para trabalhar nas OCEPE, enquanto membro da equipa mas também enquanto membro da DGE. O objetivo da 

requisição foi esse, ficou clarificado” (l. 233-236) 

Necessidades da revisão 
“(…) a revisão de um documento é sempre importante porque temos que o atualizar ao contexto atual. Já passaram 

vários anos desde o documento anterior” (l. 209-211) 

Papel da DGE 

“(…) a DGE tem, internamente, se dar o seu contributo para o documento. Fazer a sua análise, de acordo com a sua 

visão” (l. 221-222) 

“Disponibilizamos um local, as pessoas (…) podem ter uma sala, têm se necessário um computador com ligação à 

internet. Isso acho que facilita o trabalho” (l. 227-229) 

 



Guião de Entrevista às Técnicas da EPE na DGE 

Entrevistado(a): 

 

Data:  

 

Hora:  

 

Local:  

 

Objetivo Geral: Caraterizar o perfil profissional da Técnica da área da Educação Pré-Escolar e obter as suas representações acerca das 

OCEPE e do processo de revisão das mesmas. 

 

BLOCOS TEMÁTICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS / EIXOS 

DE ANÁLISE 

QUESTÕES ORIENTADORAS TÓPICOS DE GESTÃO DA ENTREVISTA 

1. Legitimação da entrevista 

- Descrever o âmbito da 

entrevista 

 

- Informar o entrevistado 

acerca do tema e dos 

objetivos da entrevista 

 

- Pedir consentimento da 

gravação áudio da entrevista 

 

- Sublinhar o anonimato da 

entrevista 

  

2. Caraterização da 2.1. Caraterização do 2.1.1. Pode falar-me um pouco sobre  



entrevistada perfil académico o seu percurso académico? 

2.2. Caraterização do 

perfil profissional 

2.2.1. Podia elucidar-me sobre o seu 

percurso profissional até assumir este 

cargo na DGE? 

- Conhecer o estatuto profissional 

 

- Saber se o entrevistado exerceu outras funções para 

além do cargo que ocupa na DGE 

 

- Perceber como o entrevistado ocupou o cargo atual 

na DGE 

2.3. Caraterização do 

perfil profissional enquanto 

funcionário da DGE 

2.3.1. Podia falar um pouco das suas 

competências/funções na DGE? 

 

2.3.2. Poderia descrever-me um dia 

típico de trabalho? 

 

3. Caraterização das OCEPE 
3.1. Caraterização das 

OCEPE 

3.1.1. Pedia-lhe que me dissesse o 

que são as OCEPE? 

 

3.1.2. Pedia-lhe que me falasse um 

pouco do contexto se deu o surgimento das 

OCEPE? 

 

3.1.3. Como vem sendo o 

desenvolvimento das OCEPE ao longo do 

tempo? 

- Conhecer a opinião do entrevistado sobre as mais-

valias das OCEPE e eventualmente problemas que 

lhe possam estar associados 

 

- Perceber se as OCEPE vêm cumprindo o seu 

objetivo e se não, por que razão 

4. Caraterização do processo 

de revisão das OCEPE e dos 

papéis dos atores envolvidos 

neste 

4.1. Caraterização do 

processo de revisão das 

OCEPE 

4.1.1. Pedia-lhe, agora, que me 

falasse da constituição da equipa de 

revisão das OCEPE. Como foi constituída 

esta equipa? Quem são estas pessoas? 

 

4.1.2. Por que razão/razões 

procederam à revisão das OCEPE? 

 

4.1.3. Como trabalharam em 

conjunto? Foi a DGE que encabeçou o 

grupo de trabalho? O que lhes foi pedido? 

 

4.1.4. Como carateriza este processo 

de revisão? 

- Se não responde perguntar: 

 

(a) Por que razão escolheram estas e não 

outras; quem as convidou, como chegaram a 

estes nomes 

 

(b) Perceber como trabalharam, 

presencialmente, à distância? Que produtos 

produziram? (relatórios, livros, etc) 

 

(c) Estava prevista uma revisão das OCEPE no 

ano letivo 2001/2002. Qual o motivo que 

levou à não revisão das OCEPE nesta data? 

E qual o motivo de a revisão se fazer neste 

ano letivo de 2014/2015? 



 

- Saber qual a opinião do entrevistado acerca das 

ruturas/continuidades e constrangimentos 

4.2. Caraterização do 

papel da DGE no processo 

de revisão das OCEPE 

4.2.1. Qual o papel da DGE na 

revisão das OCEPE? 

 

4.2.2. Em sua opinião, quais pensa ser 

os principais constrangimentos ao 

processo de revisão das OCEPE? 

 

4.2.3. E vantagens? Existem? Quais 

considera serem as vantagens associadas 

ao processo de revisão das OCEPE? 

 

4.2.4. E os desafios? 

 

4.3. Caraterização do 

papel dos restantes atores na 

revisão das OCEPE 

4.3.1. Houve outros atores a 

participar no processo de revisão das 

OCEPE? Porquê? 

 

4.3.2. Qual o contributo dos outros 

atores na revisão das OCEPE? 

- Saber especificamente quem mais participou, se os 

educadores foram ouvidos, associações profissionais, 

direções das escolas, etc; o que cada ator faz para 

contribuir para o processo de revisão das OCEPE 

5. Considerações finais   

- Deseja acrescentar algum aspeto que não tenha sido 

abordado ao longo da entrevista? 

 

- Formular os agradecimentos 

 



Protocolo de Entrevista à Dr.ª A 1 

 2 

Entrevistado(a): Dr.ª A 3 

Data: Sexta-feira, 15 de maio de 2015 4 

Horas: 9.02h – 9.40h 5 

Local: DGE 6 

 7 

Entrevistador(a): Quero agradecer, desde já a disponibilidade para a entrevista, cujo 8 

objetivo é recolher a perceção acerca das Orientações e do processo de revisão das 9 

mesmas. A entrevista é totalmente anónima, portanto tudo será codificado. No final da 10 

transcrição da entrevista poderei disponibilizar o protocolo para sua validação. 11 

A primeira questão seria se me poderia caraterizar um pouco do seu percurso académico 12 

e profissional. 13 

Entrevistado(a): Eu sou educadora de infância. Tirei o curso na Escola João de Deus. 14 

Acabei em 1982. O meu percurso profissional foi primeiro na rede privada e só depois, 15 

em 1985 concorri à rede pública. A partir de 1985 trabalhei sempre em jardins de infância 16 

da rede pública. Andei pelo país. Trabalhei em Miranda do Douro, em Abrantes, em 17 

Torres Vedras e depois em 1999 fui convidada para, o então, Departamento de Educação 18 

Básica (DEB) que é hoje a DGE (Direção-Geral da Educação); para integrar o Núcleo de 19 

Educação Pré-Escolar (NEP). Desde 1999 que estou aqui a exercer funções técnico-20 

pedagógicas no âmbito da educação pré-escolar e não só. Em 2008 passei por um processo 21 

de conversão profissional e deixei a carreira docente e passei a ser Técnica Superior da 22 

Administração Pública. No entanto, tenho trabalhado sempre nesta casa e tenho 23 

acompanhado a educação pré-escolar a par de outras funções, como tu sabes.  24 

Entrevistador(a): Estava a dizer que para a DGE foi convidada. Como foi esse processo? 25 

Entrevistado(a): Uma colega que trabalhou comigo quando eu estive destacada no 26 

jardim de infância de Sophia de Mello Breyner, em Outurela, Carnaxide… Eu já a 27 

conhecia quando ela veio trabalhar para o DEB. Entretanto ela esteve cá um ano e como 28 

já tinha trabalhado comigo disse-me “Este trabalho não é para mim, é para ti porque és 29 

muito organizada gostas de trabalhar com processos, gostas de refletir muito sobre tudo 30 

e de ler”. E perguntou-me “Não queres fazer a experiência e trabalhar no DEB?” E então 31 

eu vim falar com a coordenadora da educação pré-escolar que era na altura a Dr.ª R, 32 

inspetora da educação pré-escolar, que eu já a conhecia, enquanto estive na rede pública, 33 

porque ela foi aos jardins de infância onde eu estava a trabalhar e foi lá fazer auditorias. 34 



Entrevistador(a): Dentro da DGE, ocupou outras funções para além das do âmbito da 35 

educação pré-escolar? 36 

Entrevistado(a): Sempre exerci funções no âmbito da educação pré-escolar. Agora, 37 

trabalho em outros âmbitos: no apoio didático-pedagógico e curricular às escolas que 38 

ministram currículo e programas portugueses no estrangeiro, na monitorização e no 39 

acompanhamento do percurso educativo dos alunos filhos de profissionais itinerantes, no 40 

acompanhamento do projeto Kiitos, e também noutros assuntos que são importantes aqui 41 

na Direção de Serviços e Desenvolvimento Curricular (DSDC). Pontualmente integro 42 

equipas para dar resposta ao que nos é solicitado pontualmente. 43 

Entrevistador(a): Disse que teve uma conversão da carreira. O que aconteceu aqui… 44 

Entrevistado(a): Foi publicada legislação que permitiu aos docentes que estavam 45 

requisitados na Direção-Geral, se quisessem continuar cá poderiam converter a sua 46 

carreira, pois a qualquer momento podíamos voltar para a Escola, porque já tínhamos 47 

ultrapassado os 4 anos de situação em mobilidade. Até porque o Estatuto da Carreira 48 

Docente diz que ao fim de quatro anos os docentes requisitados terão que voltar à Escola. 49 

Contudo, havia colegas que estavam cá há muitos anos porque as requisições iam sendo 50 

renovadas devido ao interesse do seu trabalho. As pessoas queriam ficar e eram muito 51 

importantes para o desenvolvimento e a continuidade do trabalho que estava a ser 52 

realizado. Foi publicada essa legislação que permitia a reconversão da carreira e houve 53 

colegas que o fizeram como eu. Nessa altura, as colegas que não fizeram tiveram que 54 

regressar à Escola. 55 

Sobre a minha formação académica esqueci-me de referir que fiz também, um curso de 56 

estudos superiores especializados em Administração Escolar, em 2000. Comecei em 1995 57 

e terminei em 2000. 58 

Entrevistador(a): Em 95? Portanto ainda antes de ingressar na DGE? 59 

Entrevistado(a): Sim, ainda antes. É um gosto que tenho. Gosto de ver a Escola enquanto 60 

organização, gosto dos instrumentos pedagógicos, dos documentos de autonomia da 61 

Escola como o Projeto Educativo, gosto muito desses temas. 62 

Entrevistador(a): Poderia falar-me um pouco sobre as competências que tem aqui na 63 

DGE? 64 

Entrevistado(a): Emito pareceres sobre os documentos pedagógicos e os planos de 65 

estudos das escolas que ministram currículo e programas portugueses no estrangeiro, dou 66 

respostas no âmbito da educação pré-escolar, atualmente integro uma equipa, com a B… 67 

e damos apoio ao grupo de trabalho que está a elaborar as Orientações Pedagógicas para 68 



as crianças dos 0 aos 3… Organizámos um seminário decorrente do estudo que 69 

realizámos. Convidados a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 70 

Universidade do Porto (FPCE-UP) para fazer um estudo de avaliação sobre as 71 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) e a qualidade da 72 

educação pré-escolar.  73 

A equipa da educação pré-escolar aqui nesta casa sou eu, a B e a C.  74 

Tenho também o processo de gestão da base de dados de acompanhamento do percurso 75 

educativo dos filhos de profissionais itinerantes, bem como outras coisas superiormente 76 

determinadas. Faço parte de equipas para a produção de legislação importante 77 

relativamente às necessidades do sistema educativo. Estamos agora a debruçarmo-nos 78 

sobre a legislação do ensino doméstico, estamos quase a finalizar. E outras coisas que são 79 

pontuais. Também damos respostas, a nível da educação pré-escolar, eu e a B e a C, às 80 

questões da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) no 81 

âmbito da construção de um referencial para a qualidade na educação pré-escolar nos 82 

países que integram a OCDE, bem como outras solicitações tanto estrangeiras como 83 

nacionais. 84 

Entrevistador(a): Resumidamente, conseguia descrever-me um dia típico? 85 

Entrevistado(a): Aqui na DGE, na DSDC não há bem um dia típico. Porque às vezes 86 

pensamos que vamos trabalhar em determinado assunto, mas surgem assuntos urgentes a 87 

que temos de dar resposta imediata: ou por solicitações da casa ou por solicitações do 88 

Senhor Secretário de Estado ou por solicitações do nosso Diretor-Geral. Mas um dia 89 

tipo… Quando entro vou verificar os emails e vou verificar o edoc, porque é através desta 90 

gestão do sistema documental que nós sabemos as tarefas que temos para realizar. Se 91 

estamos em curso com alguma tarefa, vamos diretas a ela. Porque estas tarefas às vezes 92 

demoram mais que um, dois, três dias a realizar porque é preciso pensar, é preciso 93 

consultar legislação… Temos que estar sempre atentos à legislação que é publicada para 94 

pudermos informar as escolas portuguesas no estrangeiro, que essa também é uma tarefa 95 

minha, ou para nós próprias também as interpretarmos e pudermos atualizar a informação 96 

que disponibilizamos tanto a encarregados de educação ou a escolas. E então também 97 

damos continuidade ao trabalho que estamos a realizar, vemos que edocs é que temos 98 

para responder e é isso… E vamos tendo reuniões internas e externas. Também integro a 99 

equipa da educação para o voluntariado. Temos reuniões com instituições que fazem 100 

voluntariado… Nós não temos um dia típico, há uma rotina, mas a qualquer momento 101 

pode ser modificada. 102 



Entrevistador(a): Já no âmbito das Orientações Curriculares, poderia dizer-me o que são 103 

as OCEPE? 104 

Entrevistado(a): As OCEPE são o documento orientador da atividade educativa em 105 

jardim de infância. São uma referência comum para todos os educadores que trabalham 106 

na rede nacional de educação pré-escolar. Desde 1997 que existem as OCEPE. 107 

Atualmente estão a ser alvo de um processo de atualização e revisão. Este processo já 108 

tinha sido previsto no próprio despacho que as cria. Mas não foi possível ter sido feito 109 

logo após dois ou três anos de publicação. Criaram-se agora as condições para ser possível 110 

esta revisão e atualização e há uma equipa constituída pela Professora F que é a professora 111 

que também integrou e concebeu as Orientações atuais, que estão em vigor. 112 

Esqueci-me de dizer que as OCEPE têm caráter vinculativo. 113 

Esta equipa é constituída pela Professora F que convidou também a C, nossa colega e 114 

educadora de infância e a Professora G que trabalha no Instituto Superior de Psicologia 115 

Aplicada, e é educadora de infância e psicóloga, e tem muito trabalho na área da 116 

linguagem oral e na abordagem à escrita. Esta equipa está a rever e a atualizar as OCEPE. 117 

Produziu uma primeira versão do documento que depois foi analisada aqui pela equipa 118 

da DSDC, que deu os seus contributos. Entretanto foram criados oficinas de formação, a 119 

nível nacional, que integra professores das ESEs (Escolas Superiores de Educação), das 120 

Universidades, que foram os formadores destas oficinas que integraram educadores de 121 

infância e que deram contributos. Analisaram o documento e deram contributos sobre o 122 

mesmo. Sei que a equipa está a trabalhar sobre esses contributos e está a discutir e refletir 123 

sobre esses pareceres. 124 

Entrevistador(a): No surgimento das Orientações Curriculares, em 97, qual foi o 125 

contexto de surgimento? 126 

Entrevistado(a): Foi um contexto favorável. Na altura quem era a Diretora-Geral desta 127 

casa era a Professora E que também é educadora de infância e é uma referência para todos 128 

os educadores uma vez que é uma especialista na educação de infância, devido ao seu 129 

trabalho e investigação nesta área. Pertenceu à Escola Superior de Educação de Lisboa. 130 

Então, foi criado o Programa de Expansão e Desenvolvimento de Educação Pré-Escolar, 131 

no sentido de criar documentos e orientações tendo em vista a qualidade da ação educativa 132 

do jardim de infância. Neste enquadramento, também saiu um “pacote” de produção 133 

legislativa, nomeadamente a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, bem como o Decreto-134 

Lei n.º 147 que é o Regime Jurídico da Educação Pré-Escolar. Com a criação do Programa 135 

de Expensão, foram criados muitos jardins de infância, houve um grande trabalho de 136 



colaboração com as autarquias com o objetivo de abrirem jardins de infância. 137 

Paralelamente, houve a preocupação com a qualidade do trabalho que era desenvolvido 138 

pelos educadores nestes contextos e daí terem sido publicados documentos normativos a 139 

Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, o Regime Jurídico da Educação Pré-Escolar, as 140 

OCEPE e outras legislações... Foram publicados três livros: um é as OCEPE, o segundo 141 

tem uma compilação do “pacote” legislativo e o terceiro é sobre a qualidade na Educação 142 

Pré-Escolar. Começou a surgir uma grande preocupação com a qualidade, com a 143 

expansão, mas também com a qualidade do trabalho desenvolvido em jardim de infância. 144 

Portanto neste âmbito surgiram as OCEPE e também surgiu a aquisição de um modelo 145 

inglês de avaliação da qualidade Era o Effective Early Learning e que em Portugal passou 146 

a ser designado por Desenvolver a Qualidade em Parcerias (DQP) que é um modelo de 147 

avaliação da qualidade, cujo processo foi longo nesta casa, porque foi preciso 148 

contextualizá-lo e adaptá-lo à realidade portuguesa. Mas tudo começou com a Professora 149 

E. 150 

Entrevistador(a): E como tem sido o desenvolvimento das OCEPE desde que surgiram 151 

até agora? 152 

Entrevistado(a): As OCEPE têm sido, como já disse, o documento orientador da ação 153 

educativa dos educadores de infância, agora esta casa, tendo em conta a sua missão foram 154 

realizadas várias oficinas e cursos de formação no sentido de dar a conhecer as OCEPE 155 

aos educadores. Além disso, em 2007, solicitou-se a elaboração de um estudo à FPCE-156 

UP, nessa altura era o Professor S, o chefe dessa equipa, e solicitamos um estudo sobre o 157 

impacto das OCEPE a nível nacional. Tivemos resultados desse estudo, e agora em 2014 158 

solicitamos novamente outro estudo, portanto vamos pedindo estes estudos e com os 159 

resultados vamos tentando ir ao encontro das necessidades e produzindo materiais. Por 160 

exemplo, após o estudo de 2007 e de acordo com as necessidades sentidas criaram-se 161 

várias equipas de trabalho e foram produzidas várias brochuras. Temos brochuras no 162 

âmbito dos domínios e das áreas de conteúdo das OCEPE, porque eram necessidades 163 

sentidas pelos educadores. Relativamente ao que foi dito pelos educadores de infância, 164 

neste último estudo, temos agora em mãos a constituição de uma equipa que organize 165 

uma brochura sobre avaliação na educação pré-escolar porque foi uma das temáticas que 166 

os educadores de infância pediram apoio e sentem necessidade. 167 

Entrevistador(a): No processo de revisão, já me falou quem faz parte da mesma, mas 168 

como foi constituída? 169 



Entrevistado(a): Foi proposta da DGE que a Professora F integrasse a equipa de trabalho 170 

uma vez que é a pessoa que elaborou as OCEPE, e depois a Professora F é que convidou 171 

outras pessoas para a sua equipa. No entanto, também foi nossa proposta que esta equipa 172 

trabalhasse com a equipa que está a elaborar as Orientações Pedagógicas para as Crianças 173 

dos 0 aos 3 para haver uma linha de continuidade e uma visão integrada da educação de 174 

infância, dos 0 aos 6 anos. Posso já dizer que o capítulo dos Fundamentos e Princípios 175 

Educativos é comum a estes dois documentos. 176 

Entrevistador(a): Quais então os motivos que levaram à revisão das OCEPE? 177 

Entrevistado(a): Porque assim estava determinado na legislação, como eu já tinha dito, 178 

e também porque se sentiu essa necessidade. Era preciso refletir sobre alguns aspetos, 179 

porque desde 97 que estão em vigor e… É importante ouvir os educadores também, que 180 

têm trabalhado com este documento ao longo destes anos. E sentiu-se a necessidade de 181 

que havia de colocar alguns conteúdos de uma outra forma. E também fazer a perspetiva 182 

da transição da creche para o jardim de infância e do jardim de infância para o 1.º Ciclo 183 

do Ensino Básico (CEB), e também especificar mais as questões, da continuidade 184 

educativa, do planeamento, da avaliação e da articulação curricular. 185 

Entrevistador(a): Sabe-me dizer como trabalhou esta equipa? Porque a equipa não 186 

integra a DGE… 187 

Entrevistado(a): Não, a equipa é externa à DGE. Embora tenha um elemento que esteja 188 

requisitado na DGE. Mas este trabalho de conceção, de revisão e atualização das OCEPE 189 

é exterior à DGE. 190 

Entrevistador(a): E trabalham fora da DGE… 191 

Entrevistado(a): Às vezes trabalham aqui, mas a DGE não tem interferência. À DSDC, 192 

ou à DGE só são apresentados os produtos e depois nós pronunciamo-nos sobre eles. 193 

Entrevistador(a): Na constituição desta equipa, o que foi pedido à Professora F? 194 

Entrevistado(a): Foi pedido que revisse e atualizasse o documento, porque a Professora 195 

F sempre fez formação de educadores de infância ao longo deste tempo desde a 196 

publicação das OCEPE, desde 97, e sempre trabalhou muito com os educadores de 197 

infância e portanto é uma pessoa que tem todo o know-how sobre o assunto. Tem um 198 

currículo muito vasto e muito enriquecedor, portanto ela própria já tinha dito, por várias 199 

vezes que havia aspetos que deveriam ser reformulados nas OCEPE. 200 

Entrevistador(a): Referiu que as OCEPE já deveriam ter sido revistas e deveria ter sido 201 

no ano letivo 2001-2002… 202 



Entrevistado(a): Penso que dois, três anos após a publicação, 2001/2002… Sei que era 203 

num prazo muito curto após a sua publicação. 204 

Entrevistador(a): E então sabe-me dizer porque esta revisão não aconteceu? 205 

Entrevistado(a): Não estavam reunidas as condições favoráveis… 206 

Entrevistador(a): Como carateriza este processo de revisão? 207 

Entrevistado(a): Caraterizo este processo de revisão como uma evolução, uma situação 208 

natural e um processo normal. Fizemos tudo para que acontecesse e achámos importante 209 

que ele acontecesse. E que ele aconteça também numa altura em que está a ser elaborado 210 

o documento para a creche é muito significativo. Acho que estamos numa fase muito boa, 211 

no sentido em que as OCEPE vão ser atualizadas e vai ser elaborado pela primeira vez 212 

um documento com orientações para a creche. 213 

O Ministério da Educação e Ciência (MEC) não tem a tutela das crianças dos 0 aos 3 214 

anos. E portanto isto tem sido uma construção que se tem conseguido, tem sido um 215 

trabalho já de longa data, desde 2000, em articulação com o Ministério do Trabalho e da 216 

Solidariedade Social (MTSS), uma vez que é este Ministério que tem a tutela das crianças 217 

dos 0 aos 3. E portanto, ter-se conseguido esta parceria para se produzir um documento 218 

com Orientações Pedagógicas para os educadores que trabalham em creche e haver 219 

preocupação para que haja uma linha de continuidade e uma coerência entre este 220 

documento e as OCEPE, que estão a ser revistas, é muito importante. 221 

Entrevistador(a): No processo de revisão, qual é então o papel da DGE? 222 

Entrevistado(a): Inicialmente propusemos à tutela a revisão e atualização deste 223 

documento, com a constituição de uma equipa de trabalho liderada pela Professora F, 224 

numa linha de sequencialidade com as orientações pedagógicas para a creche. Quando a 225 

equipa elaborou a primeira versão tivemos acesso ao documento e demos o nosso 226 

contributo. Agora teremos acesso à segunda versão… O contributo da DGE nas OCEPE 227 

é assim. É dar parecer sobre o documento. Vamos acompanhando no sentido de dar 228 

contributos. Isto é uma encomenda da DGE, a equipa trabalha à parte. 229 

Entrevistador(a): Na sua opinião quais pensa serem os constrangimentos ao processo de 230 

revisão… 231 

Entrevistado(a): Constrangimentos? Dos educadores aceitarem o novo documento? 232 

Entrevistador(a): Desse aspeto e do próprio processo… 233 

Entrevistado(a): Para além de o grupo refletir muito sobre os conteúdos eu sei que depois 234 

pediram, também, o contributo de pessoas das áreas específicas, como a equipa da 235 

Educação Artística aqui da casa, e pediram contributos a outras pessoas que trabalharam 236 



em áreas, da matemática, por exemplo. E além disso, a análise e a reflexão dos contributos 237 

dos educadores, e alguns foram muito extensos, bem como das instituições de ensino 238 

superior que enviaram contributos … A análise desses contributos e a sua pertinência ou 239 

não tem sido um trabalho árduo da equipa. É um trabalho que exige muito rigor e é de 240 

muita exigência. 241 

Entrevistador(a): Quais considera serem as vantagens associadas a este processo? 242 

Entrevistado(a): Para a qualidade da educação pré-escolar e para a qualidade educativa 243 

no jardim de infância, acho que essas são as maiores vantagens. Logo de imediato. E 244 

também de se conseguir esta visão integrada da educação de infância dos 0 aos 6 anos. e 245 

Acho uma mais-valia e um passo em frente. 246 

Entrevistador(a): E desafios? Existem? 247 

Entrevistado(a): Depois de as OCEPE estarem publicadas… Depois há uma panóplia de 248 

desafios… 249 

Entrevistador(a): Há algum receio… 250 

Entrevistado(a): Eu penso que as OCEPE quando forem publicadas, há uma grande 251 

expetativa, mas acho que vão ser muito bem recebidas porque tem sido um processo muito 252 

participado. Também já na primeira elaboração houve um processo muito participado, 253 

também se criaram círculos de formação para se recolherem contributos dos educadores. 254 

E elas também foram bem aceites. Agora o problema é a apropriação da informação. A 255 

aceitação é uma coisa mas depois a apropriação pelos educadores nas suas práticas… Será 256 

o desafio que se põe: “Muito bem, estão publicadas, e agora a apropriação?”. Os 257 

educadores podem dizer “Eu conheço muito bem as OCEPE!”, mas “Eu aplico-as na 258 

minha prática? Eu trabalho de acordo com os seus conteúdos? Com os mesmos 259 

Fundamentos e os Princípios educativos?”. A apropriação será depois um desafio e a 260 

equipa das OCEPE com certeza terá propostas que irá lançar à DGE. De imediato penso 261 

que é preciso supervisão pedagógica e formação em contexto. Era fantástico! Era um 262 

caminho bom! 263 

Entrevistador(a): Estava a dizer que é um processo muito participado…Que tipo de 264 

atores estiveram envolvidos no processo de revisão? 265 

Entrevistado(a): A C é que te pode dizer isto muito bem porque ela está dentro do 266 

processo. Sei que também participou a T, da Escola Superior de Educação, e também 267 

tivemos outra colega… Mas a C é que te pode dizer todas as fontes que a equipa 268 

consultou… 269 

Entrevistador(a): E os contributos de estes outros atores são em aspetos específicos? 270 



Entrevistado(a): Sim, sim. 271 

Entrevistador(a): No início falou-me dos estudos que foram encomendados… De um 272 

modo geral sabe-me dizer os resultados dos estudos? 273 

Entrevistado(a): No estudo de 2007 os resultados não foram muito diferentes para o 274 

estudo de agora de 2014: Os educadores dizem que conhecem as OCEPE mas no fundo 275 

se virmos as práticas, o envolvimento das crianças e a interação crianças/crianças/adultos 276 

vemos que as práticas continuam centradas nos educadores de infância e há poucas 277 

atividades de iniciativa e de escolha das crianças. Vemos que não há a tal apropriação que 278 

eu há pouco estava a dizer e a tal reflexão sobre essas questões fundamentais e estruturais. 279 

O estudo de 2007 já evidenciou isso e este último evidenciou o mesmo. Relativamente ao 280 

de 2007, os educadores de infância sentiam necessidade de operacionalização das áreas 281 

de conteúdo das OCEPE e por isso é que foram publicadas as brochuras nesses domínios. 282 

Entrevistador(a): E os resultados obtidos nos estudos vão ser tidos em conta na revisão? 283 

Entrevistado(a): Sim porque a C também está a par do trabalho… Trabalha aqui na DGE, 284 

como requisitada e também participou nesse processo e portanto ela tem acesso ao estudo 285 

e os resultados servem também de contributos para que as OCEPE vão ao encontro do 286 

que os educadores precisam. 287 

Entrevistador(a): O processo de revisão, como tem sido? A DGE escolheu a Professora 288 

F para coordenar a equipa que entretanto foi constituída. Foi elaborada uma primeira 289 

versão. Foram organizados grupos de formação na base dessa primeira versão… A DGE 290 

também deu o seu contributo… E qual é o passo a seguir? 291 

Entrevistado(a): Agora a equipa está a analisar os contributos de todos os grupos de 292 

formação e das ESEs. Eu acho que estão na análise desse processo. No fim, a equipa da 293 

educação pré-escolar volta a dar o seu parecer que segue para o Senhor Diretor-Geral e 294 

por sua vez para o Senhor Secretário de Estado. Depois irá para consulta pública, há 295 

semelhança das OCEPE, em 97. É consulta pública através do site da DGE, fixa-se um 296 

prazo, serão recolhidos os contributos e a equipa volta outra vez a rever… E no fim serão 297 

publicadas as OCEPE atualizadas 298 

Entrevistador(a): Sabe se a primeira versão das OCEPE foi um processo igualmente 299 

participado como está a ser este de revisão? 300 

Entrevistado(a): Foi, também foi assim. O documento também foi para consulta pública. 301 

Houve muita formação em círculo de estudos e os educadores deram os seus contributos 302 

para a construção do documento. 303 



Entrevistador(a): Da minha parte não tenho mais nenhuma questão. Tem algum aspeto 304 

que queira acrescentar que pense que não tenha sido abordado… 305 

Entrevistado(a): Acho que está tudo. 306 

Entrevistador(a): Agradeço mais uma vez! Obrigada pela disponibilidade! 307 

Entrevistado(a): De nada, sempre que queiras! 308 



Análise de Conteúdo do Protocolo de Entrevista à Dr.ª A 
 

BLOCOS 

TEMÁTICOS 
CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

Caraterização da 

formação académica 

Formação de base 

“(…)sou educadora de infância” (l. 14) 

“Tirei o curso na Escola João de Deus” (l. 14) 

“Acabei em 1982” (l. 15) 

Formação complementar 
“(…)fiz também, um curso de estudos superiores especializados em Administração Escolar, em 2000” (l. 

56-57) 

Caraterização 

profissional 

Rede privada “O meu percurso profissional foi primeiro na rede privada (…)” (l. 15) 

Rede pública 

“(…) em 1985 concorri à rede pública” (l. 16) 

“Trabalhei em Miranda do Douro, em Abrantes, em Torres Vedras (…) em Outurela, Carnaxide” (l. 17-18 

e 27) 

Órgão da administração central do 

Estado 

“(…) em 1999 fui convidada para, o então, Departamento de Educação Básica (…) para integrar o Núcleo 

de Educação Pré-Escolar (…)” (l. 18-20) 

“Uma colega que trabalhou comigo (…) Eu já a conhecia quando ela veio trabalhar para o DEB (…) 

perguntou-me “Não queres fazer a experiência e trabalhar no DEB?” E então eu vim falar com a 

coordenadora da educação pré-escolar que era na altura a Dr.ª R, inspetora da educação pré-escolar (…)” 

(l. 26-28 e 31-33) 

Percurso profissional 

na DEB/ DGIDC 

Funções 
“Desde 1999 que estou aqui a exercer funções técnico-pedagógicas no âmbito da educação pré-escolar 

(…)” (l. 20-21) 

Reconversão da carreira 

“Em 2008 passei por um processo de conversão profissional e deixei a carreira docente e passei a ser 

Técnica Superior da Administração Pública” (l. 21-23) 

“Foi publicada legislação que permitiu aos docentes que estavam requisitados na Direção-Geral, se 

quisessem (…) poderiam converter a sua carreira (…)” (l. 45-47) 

Percurso profissional 

na DGE 

Cargo “(…)Técnica Superior da Administração Pública” (l. 23) 

Funções 

“Sempre exerci funções no âmbito da educação pré-escolar” (l. 37) 

“ (…)trabalho em outros âmbitos: no apoio didático-pedagógico e curricular às escolas que ministram 

currículo e programas portugueses no estrangeiro, na monitorização e no acompanhamento do percurso 

educativo dos alunos filhos de profissionais itinerantes, no acompanhamento do projeto Kiitos (…)” (l. 38-

41) 

“Pontualmente integro equipas para dar resposta ao que nos é solicitado pontualmente” (l. 42-43) 

“Emito pareceres sobre os documentos pedagógicos e os planos de estudos das escolas que ministram 

currículo e programas portugueses no estrangeiro, dou respostas no âmbito da educação pré-escolar, 



atualmente integro uma equipa, com a B… e damos apoio ao grupo de trabalho que está a elaborar as 

Orientações Pedagógicas para as crianças dos 0 aos 3… Organizámos um seminário decorrente do estudo 

que realizámos” (l. 65-70) 

“Tenho também o processo de gestão da base de dados de acompanhamento do percurso educativo dos 

filhos de profissionais itinerantes, bem como outras coisas superiormente determinadas. Faço parte de 

equipas para a produção de legislação importante relativamente às necessidades do sistema educativo. 

Estamos agora a debruçarmo-nos sobre a legislação do ensino doméstico, estamos quase a finalizar. E 

outras coisas que são pontuais. Também damos respostas, a nível da educação pré-escolar, eu e a B e a C, 

às questões da OCDE (…)  no âmbito da construção de um referencial para a qualidade na educação pré-

escolar nos países que integram (…)” (l. 75-83) 

“(…)estar sempre atentos à legislação que é publicada para pudermos informar as escolas portuguesas no 

estrangeiro, que essa também é uma tarefa minha(…)” (l. 94-96) 

OCEPE 

Definição 

“(…) são o documento orientador da atividade educativa em jardim de infância. São uma referência comum 

para todos os educadores que trabalham na rede nacional de educação pré-escolar. Desde 1997 que existem 

(…)” (l. 105-107) 

“(… )as OCEPE têm caráter vinculativo” (l. 113) 

Revisão prevista no ano letivo 

2011/2002 

“Este processo já tinha sido previsto no próprio despacho que as cria. Mas não foi possível ter sido feito 

logo após dois ou três anos de publicação” (l. 108-110) 

Contexto em que as OCEPE surgem 

“Foi um contexto favorável. Na altura quem era a Diretora-Geral desta casa era a Professora E que 

também é educadora de infância e é uma referência para todos os educadores uma vez que é uma 

especialista na educação de infância, devido ao seu trabalho e investigação nesta área” (l. 127-130) 

“(…) foi criado o Programa de Expansão e Desenvolvimento de Educação Pré-Escolar, no sentido de criar 

documentos e orientações tendo em vista a qualidade da ação educativa do jardim de infância” (l. 131-133) 

“Com a criação do Programa de Expensão, foram criados muitos jardins de infância, houve um grande 

trabalho de colaboração com as autarquias com o objetivo de abrirem jardins de infância. Paralelamente, 

houve a preocupação com a qualidade do trabalho que era desenvolvido pelos educadores nestes contextos 

e daí terem sido publicados documentos normativos a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, o Regime 

Jurídico da Educação Pré-Escolar, as OCEPE e outras legislações... Foram publicados três livros: um é as 

OCEPE, o segundo tem uma compilação do “pacote” legislativo e o terceiro é sobre a qualidade na 

Educação Pré-Escolar. Começou a surgir uma grande preocupação com a qualidade, com a expansão, mas 

também com a qualidade do trabalho desenvolvido em jardim de infância” (l. 135-144) 

“(…) também surgiu a aquisição de um modelo inglês de avaliação da qualidade Era o Effective Early 

Learning e que em Portugal passou a ser designado por Desenvolver a Qualidade em Parcerias (DQP) que 

é um modelo de avaliação da qualidade (…)” (l. 145-148) 

Desenvolvimento das OCEPE 
“(…) foram realizadas várias oficinas e cursos de formação no sentido de dar a conhecer as OCEPE aos 

educadores” (l. 154-156) 



“(…) em 2007, solicitou-se a elaboração de um estudo à FPCE-UP (…) sobre o impacto das OCEPE a 

nível nacional” (l. 156-158) 

“(…) em 2014 solicitamos novamente outro estudo (…)” (l. 158-159) 

“(…) vamos pedindo estes estudos e com os resultados vamos tentando ir ao encontro das necessidades e 

produzindo materiais” (l. 159-160) 

Elaboração das brochuras 

“(…) após o estudo de 2007 e de acordo com as necessidades sentidas criaram-se várias equipas de trabalho 

e foram produzidas várias brochuras” (l. 161-162) 

“Relativamente ao que foi dito pelos educadores de infância, neste último estudo, temos agora em mãos a 

constituição de uma equipa que organize uma brochura sobre avaliação na educação pré-escolar (…)” (l. 

164-166) 

“Relativamente ao de 2007, os educadores de infância sentiam necessidade de operacionalização das áreas 

de conteúdo das OCEPE e por isso é que foram publicadas as brochuras nesses domínios” (l. 280-282) 

Caraterização do processo de 

elaboração das OCEPE 

“(…) já na primeira elaboração houve um processo muito participado, também se criaram círculos de 

formação para se recolherem contributos dos educadores. E elas também foram bem aceites” (l. 253-255) 

“O documento também foi para consulta pública. Houve muita formação em círculo de estudos e os 

educadores deram os seus contributos para a construção do documento” (l. 301-303) 

Estudos 

desenvolvidos no 

âmbito das OCEPE 

Resultados obtidos 

“Os educadores dizem que conhecem as OCEPE mas no fundo se virmos as práticas, o envolvimento das 

crianças e a interação crianças/crianças/adultos vemos que as práticas continuam centradas nos 

educadores de infância e há poucas atividades de iniciativa e de escolha das crianças. Vemos que não há a 

tal apropriação que eu há pouco estava a dizer e a tal reflexão sobre essas questões fundamentais e 

estruturais” (l. 275-279) 

Processo de revisão 

das OCEPE 

Constituição da equipa de trabalho 

“Foi proposta da DGE que a Professora F integrasse a equipa de trabalho uma vez que é a pessoa que 

elaborou as OCEPE, e depois a Professora F é que convidou outras pessoas para a sua equipa” (l. 170-

172) 

Caraterização da equipa de trabalho 

“(…) [a coordenadora da equipa] é uma pessoa que tem todo o know-how sobre o assunto. Tem um 

currículo muito vasto e muito enriquecedor” (l. 198-199) 

“(…) há uma equipa constituída pela Professora F que é a professora que também integrou e concebeu as 

Orientações atuais, que estão em vigor” (l. 111-112) 

“(…) é constituída pela Professora F que convidou também a C, nossa colega e educadora de infância e a 

Professora G que trabalha no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, e é educadora de infância e 

psicóloga, e tem muito trabalho na área da linguagem oral e na abordagem à escrita” (l. 114-117) 

Metodologia de trabalho 

“(…) também foi nossa proposta que esta equipa trabalhasse com a equipa que está a elaborar as 

Orientações Pedagógicas para as Crianças dos 0 aos 3 para haver uma linha de continuidade e uma visão 

integrada da educação de infância, dos 0 aos 6 anos. Posso já dizer que o capítulo dos Fundamentos e 

Princípios Educativos é comum a estes dois documentos” (l. 172-176) 

“Às vezes trabalham aqui, mas a DGE não tem interferência” (l. 192) 



“Produziu uma primeira versão do documento que depois foi analisada aqui pela equipa da DSDC, que 

deu os seus contributos. Entretanto foram criados oficinas de formação, a nível nacional, que integra 

professores das ESEs (…) das Universidades, que foram os formadores destas oficinas que integraram 

educadores de infância e que deram contributos. Analisaram o documento e deram contributos sobre o 

mesmo. Sei que a equipa está a trabalhar sobre esses contributos e está a discutir e refletir sobre esses 

pareceres” (l. 118-124) 

“(…) o grupo refletir muito sobre os conteúdos eu sei que depois pediram, também, o contributo de pessoas 

das áreas específicas, como a equipa da Educação Artística aqui da casa, e pediram contributos a outras 

pessoas que trabalharam em áreas, da matemática, por exemplo” (l. 234-237) 

“Agora a equipa está a analisar os contributos de todos os grupos de formação e das ESEs” (l. 292-293) 

“No fim, a equipa da educação pré-escolar volta a dar o seu parecer que segue para o Senhor Diretor-

Geral e por sua vez para o Senhor Secretário de Estado” (l. 293-295) 

“Depois irá para consulta pública (…) através do site da DGE, fixa-se um prazo, serão recolhidos os 

contributos e a equipa volta outra vez a rever… E no fim serão publicadas as OCEPE atualizadas” (l. 295-

298) 

Necessidades de revisão 

“Porque assim estava determinado na legislação (…)” (l. 178) 

“Era preciso refletir sobre alguns aspetos, porque desde 97 que estão em vigor (…)” (l. 179-180) 

“(…)sentiu-se a necessidade de que havia de colocar alguns conteúdos de uma outra forma. E também fazer 

a perspetiva da transição da creche para o jardim de infância e do jardim de infância para o 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (CEB), e também especificar mais as questões, da continuidade educativa, do planeamento, 

da avaliação e da articulação curricular” (l. 181-185) 

Papel da DGE no processo 

“(…) à DGE só são apresentados os produtos e depois nós pronunciamo-nos sobre eles” (l. 193) 

“Inicialmente propusemos à tutela a revisão e atualização deste documento, com a constituição de uma 

equipa de trabalho liderada pela Professora F, numa linha de sequencialidade com as orientações 

pedagógicas para a creche. Quando a equipa elaborou a primeira versão tivemos acesso ao documento e 

demos o nosso contributo. Agora teremos acesso à segunda versão… O contributo da DGE nas OCEPE é 

assim. É dar parecer sobre o documento. Vamos acompanhando no sentido de dar contributos” (l. 223-229) 

Caraterização do processo 

“(…) como uma evolução, uma situação natural e um processo normal. Fizemos tudo para que acontecesse 

e achámos importante que ele acontecesse. E que ele aconteça também numa altura em que está a ser 

elaborado o documento para a creche é muito significativo. Acho que estamos numa fase muito boa, no 

sentido em que as OCEPE vão ser atualizadas e vai ser elaborado pela primeira vez um documento com 

orientações para a creche” (l. 208-2013) 

“É um trabalho que exige muito rigor e é de muita exigência” (l. 240-241) 

“Acho uma mais-valia e um passo em frente” (l. 246) 

“(…) acho que vão ser muito bem recebidas porque tem sido um processo muito participado” (l. 252-253) 



Vantagens associadas ao processo 

“(…) [trabalhar] a qualidade da educação pré-escolar e para a qualidade educativa no jardim de infância 

(…)” (l. 243-244) 

“(…) conseguir esta visão integrada da educação de infância dos 0 aos 6 anos” (l. 245) 

Desafios associados ao processo 

“(…) o problema é a apropriação da informação” (l. 255) 

“A apropriação será depois um desafio e a equipa das OCEPE com certeza terá propostas que irá lançar 

à DGE” (l. 260-261) 

Soluções para ultrapassar os desafios “De imediato penso que é preciso supervisão pedagógica e formação em contexto” (l. 261-262) 

Utilização dos resultados obtidos nos 

estudos desenvolvidos no âmbito das 

OCEPE na revisão das mesmas 

“Trabalha aqui na DGE, como requisitada e também participou nesse processo e portanto ela tem acesso 

ao estudo e os resultados servem também de contributos para que as OCEPE vão ao encontro do que os 

educadores precisam” (l. 284-287) 

Orientações 

Pedagógicas para a 

Creche 

Caraterização do processo 

“(…) tem sido uma construção que se tem conseguido, tem sido um trabalho já de longa data, desde 2000, 

em articulação com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS), uma vez que é este 

Ministério que tem a tutela das crianças dos 0 aos 3” (l. 215-218) 

“(…) haver preocupação para que haja uma linha de continuidade e uma coerência entre este documento 

e as OCEPE, que estão a ser revistas, é muito importante” (l. 219-221) 

 

 



Protocolo de Entrevista à Dr.ª B 1 

 2 

Entrevistado(a): Dr.ª B 3 

Data: Quinta-feira, 14 de maio de 2015 4 

Horas: 15.26h – 15.48h 5 

Local: DGE 6 

 7 

Entrevistador(a): A nível de objetivos da entrevista tem a ver com o meu relatório de 8 

estágio cujo tema é relacionado com o processo de revisão das OCEPE (Orientações 9 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar). Aquilo que pretendo é caraterizar o papel da 10 

DGE (Direção-Geral da Educação) neste processo de revisão. É de salientar mais uma 11 

vez que a entrevista é anónima e no fim, envio-lhe o protocolo para ser validado por si. 12 

A primeira questão que coloco é se me podia falar um pouco do seu percurso académico. 13 

Entrevistado(a): Quer que eu fale sobre o meu percurso académico? Sou educadora de 14 

infância de formação de base. Quando eu tirei o curso ainda era bacharelato, depois fiz 15 

um complemento de formação na área de Supervisão Pedagógica e ingressei logo no 16 

mestrado de Psicologia Educacional. Entretanto estive a trabalhar em escolas privadas, 17 

em jardins de infância privados com fins lucrativos e em jardins de infância IPSS 18 

(Instituições Particulares de Solidariedade Social) durante nove anos, e depois fui para a 19 

rede pública. Fui colocada em Mira, que é uma zona mais para o norte. É uma zona litoral 20 

mas rural. Depois fui para Mafra e, mais tarde, fui chamada para a Inspeção-Geral da 21 

Educação (IGE). Da IGE vim para o antigo DEB (Departamento de Educação Básica) 22 

que passou a DGIDC (Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular) e 23 

que agora se chama DGE.  24 

Entrevistador(a): Aqui, então este percurso profissional na IGE que tipo de funções é 25 

que... 26 

Entrevistado(a): Na IGE? Na altura eu era a única educadora nos serviços centrais da 27 

Inspeção. A minha função foi conceber, na altura, os guiões de auditoria, para os jardins 28 

de infância. 29 

Entrevistador(a): Como é que foi esse processo… Ou seja, trabalhou em jardins de 30 

infância e depois como foi o processo para chegar aqui? 31 

Entrevistado(a): Eu estava na Escola, e chamaram-me da IGE porque tinham visto o 32 

meu curriculum. Na altura estava a terminar o meu mestrado em Psicologia Educacional 33 



e estava a fazer um projeto sobre motivação. A Inspetora-Geral era a Dr.ª Q que 34 

considerou uma mais-valia eu integrar a equipa da Inspeção no âmbito da Educação Pré-35 

Escolar… Ela achou que o meu percurso era interessante e chamou-me para ingressar nos 36 

quadros da Inspeção. Eu não gostei muito do trabalho porque para além da conceção, que 37 

isso era interessante, tínhamos que analisar processos de queixas vindos das escolas e isso 38 

para mim era muito stressante, não era uma questão que eu gostasse muito. Assim, pedi 39 

para voltar para a Escola, na altura era Requisitada. Entretanto, houve uma mudança no 40 

antigo DEB… O DEB era um departamento só educação básica, era muito grande, e nesse 41 

ano tiveram uma nova coordenadora. Alguém falou a essa nova coordenadora que eu ia 42 

embora da Inspeção e que era um bom elemento, diziam elas, e portanto ela fez-me uma 43 

entrevista e eu passei da Inspeção aqui para a DGE. 44 

Entrevistador(a): E aqui na DGE quais são as suas funções? Qual o cargo que ocupa? 45 

Entrevistado(a): Neste momento estou como técnica superior, já fui chefe de divisão, 46 

por convite. Estive três anos como chefe de divisão do ensino básico e da educação pré-47 

escolar. Neste momento, por decisão minha, estou como técnica superior e estou mais 48 

vocacionada para a área da educação pré-escolar e para a educação para a cidadania na 49 

área de voluntariado e da educação para a sustentabilidade. 50 

Entrevistador(a): Podia falar-me um pouco das suas funções, competências que tem 51 

aqui… 52 

Entrevistado(a): Eu tenho que responder a tudo que seja relacionado com a educação 53 

pré-escolar. Faço representação de algumas coisas da DGE, fora daqui, nomeadamente 54 

em projetos de cidadania. Temos, por exemplo, um protocolo com a Caixa, com a Nobre 55 

e com outras entidades. E eu represento a DGE com essas entidades. Faço tudo o que é 56 

análise documental e que vai para as escolas nessas áreas e respondo a questões de 57 

currículo de educação pré-escolar. Também estive, terminou agora, numa auditoria do 58 

POAT (Programa Operacional de Assistência Técnica) de um estudo que houve sobre a 59 

aplicação das Orientações Curriculares nos jardins de infância e também com o projeto 60 

de conceção das Orientações Pedagógicas para a Creche. 61 

Entrevistador(a): Consegue descrever-me um dia típico de trabalho… 62 

Entrevistado(a): Um dia típico de trabalho aqui? (risos) Os dias são todos diferentes e 63 

todos muito complicados pois muitas vezes temos urgências vindas de vários pontos: do 64 

Secretário de Estado, do Sr.º Diretor…  65 

Mas um dia típico… Eu começo por ver os emails, porque normalmente os pedidos de 66 

trabalho ou de resposta vêm das chefias por email. Começo por ver os emails, dou 67 



resposta àqueles que são de resposta imediata. Há outros que é preciso pesquisa, por 68 

exemplo questionários que nós temos que responder para a OCDE (Organização para a 69 

Cooperação e Desenvolvimento Económico) ou Eurydice, etc. É preciso pesquisa e 70 

portanto, demoro mais tempo. Há respostas por telefone, também, que nos solicitam, por 71 

parte de encarregados de educação que querem respostas imediatas… E portanto, 72 

normalmente, o resto do dia é passado a responder ou a fazer relatórios, ou a fazer ofícios 73 

para fora ou a… Depende… Não há assim um dia típico (risos). 74 

Entrevistador(a): A nível mais das OCEPE. Podia dizer-me o que são as OCEPE? 75 

Entrevistado(a): As OCEPE são um documento orientador para todas as educadoras de 76 

infância. Um documento que é a base para as educadoras fazerem o seu currículo. Toda 77 

a gente diz que não há currículo na educação pré-escolar. Há currículo na educação pré-78 

escolar e é baseado nas OCEPE, é o documento que serve de apoio a todas as educadoras. 79 

Este documento é de 97, foi um documento que neste momento, mesmo passado este 80 

tempo todo ainda é considerado dos melhores a nível europeu. Deveria ter sido revisto 81 

três anos depois de ter saído. Não foi. E neste momento estamos a rever as Orientações 82 

Curriculares. 83 

Entrevistador(a): Portanto estava a dizer-me… Eu já tinha lido sobre este assunto. A 84 

revisão estava prevista para 2002, certo? 85 

Entrevistado(a): Sim. 86 

Entrevistador(a): Consegue dizer-me qual foi o motivo… 87 

Entrevistado(a): Motivos políticos, não havia vontade política. Não havia pessoas 88 

disponíveis para o fazerem. Houve um estudo que foi feito aqui pela casa, com a 89 

Faculdade de Psicologia, precisamente para vermos se tínhamos bases para revermos o 90 

documento que coincidiu com a conceção e lançamento das metas nos outros níveis de 91 

ensino e que nós aproveitamos para… O pré-escolar nunca é considerado. Este é o 92 

primeiro ponto, não é? Temos que puxar sempre a carroça à frente ou ir a reboque de 93 

alguém. Nessa altura aproveitamos o estudo que foi feito o trabalho que estava a ser feito 94 

para o 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) para fazermos parte da inovação que achávamos 95 

ser pertinente. Já que não conseguíamos rever as Orientações Curriculares pelo menos ter 96 

um outro nível de aprofundamento dos temas e surgiram então as brochuras sobre alguns 97 

temas base, com a Matemática, a Língua Portuguesa, as Ciências e por aí fora. As 98 

brochuras pretendiam operacionalizar as OCEPE nalgumas áreas.  99 

Neste momento, a nível político foi possível conseguirmos avançar para a revisão das 100 

OCEPE e é esse trabalho que está a decorrer. 101 



Entrevistador(a): Em 97… Consegue elucidar-me qual o contexto em que as OCEPE 102 

surgiram? 103 

Entrevistado(a): É um contexto que vai surgindo. As educadoras na altura… Eu não 104 

estava na rede pública e portanto a minha perspetiva era de uma educadora que estava 105 

numa IPSS e que participou numa parte do processo. Quem estava aqui, a dirigir a 106 

Direção-Geral era uma educadora e portanto sabia perfeitamente aquilo que se estava a 107 

passar… Da necessidade que havia que surgissem umas orientações para jardins de 108 

infância. Foi a Professora E, era a Diretora-Geral na altura e que convidou a Professora F 109 

para conceber Orientações para jardim de infância. A professora F formou uma equipa, 110 

tal e qual como está a acontecer agora… A ideia era conceber Orientações, não um 111 

programa, como nos outros ciclos, porque nós não temos programa não temos uma coisa 112 

rígida, mas umas orientações com as quais os educadores pudessem trabalhar… Que fosse 113 

um documento chave para todas as educadoras se basearem e trabalharem naquelas áreas 114 

que eram essenciais. Não é um documento fechado, é um documento que pode ser 115 

utilizado e trabalhado nas suas várias vertentes. Esse documento na altura foi muito 116 

trabalhado a nível dos núcleos das educadoras que existiam, porque as educadoras 117 

reuniam-se muito em núcleos, não haviam agrupamentos de escolas e as educadoras 118 

reuniam-se muito e refletiam… E este documento foi passado à maior parte das 119 

educadoras e foi muito trabalhado e refletido, com especialistas, com pessoas do ramo, 120 

com investigadores das escolas… E portanto foi um documento que foi muito vivido, e 121 

foi assim que surgiu. 122 

Entrevistador(a): E ao longo dos anos como tem sido o desenvolvimento das OCEPE? 123 

Desde que surgiram até agora à sua revisão? Falou-me que houve agora um estudo, por 124 

parte do POAT… 125 

Entrevistado(a): Nós fizemos um estudo novamente com a Faculdade de Psicologia do 126 

Porto que já tinha feito o primeiro… O que sabemos: As Orientações Curriculares são 127 

realmente conhecidas pelas educadoras, têm de ser, é um documento oficial. A maneira 128 

de trabalhar é que já não é tão uniforme. É evidente que as metodologias diferem, mas há 129 

pessoas que… Isto tem a ver com o ensino superior, na minha perspetiva, nas escolas de 130 

ensino superior as Orientações Curriculares não são passadas ou não são trabalhadas 131 

convenientemente. Portanto quando chegam ao terreno as educadoras utilizam à sua 132 

maneira. E às vezes não é bem aquilo que nós queremos. Há coisas que têm que ser 133 

revistas, já temos vindo a ter essa necessidade… Para ser de mais fácil leitura e mais fácil 134 



de trabalhar no terreno. Estruturar as dimensões de outra maneira pô-las mais atualizadas 135 

e é isso que está a acontecer. 136 

Entrevistador(a): E na revisão… Se me podia falar do processo de constituição da 137 

equipa para a revisão. 138 

Entrevistado(a): Há uma equipa, eu não estou dentro da equipa mas vou dando 139 

sugestões…. Portanto nós aqui juntámo-nos com as chefias que nos perguntaram opinião. 140 

A nossa opinião foi sempre que quem devia rever ou devia estar implicado no processo 141 

seria a pessoa que coordenou a primeira equipa das Orientações Curriculares que foi a 142 

Professora F. Assim, foi feito o convite à Professora F e ela formou uma equipa… e 143 

portanto falou com algumas pessoas que estavam disponíveis na altura e que neste 144 

momento… A equipa já está constituída e a rever e atualizar o documento. 145 

Entrevistador(a): A nível da equipa… A equipa é constituída por pessoas que são da 146 

confiança da… 147 

Entrevistado(a): Sim, foi a Professora que as escolheu e a DGE aprovou. 148 

Entrevistador(a): E tem ideia de como surgiram esses nomes? Se trabalharam juntas? 149 

Entrevistado(a): Ela é uma pessoa que conhece… Ela é investigadora, sempre trabalhou 150 

com muita gente e tem feito muita investigação. Portanto ela conhecia muita gente e foi 151 

buscar algumas pessoas que achava que podiam dar um contributo válido e umas 152 

aceitaram, porque nem todas estavam disponíveis. As pessoas aceitaram e é um desafio 153 

muito grande fazer esta revisão. 154 

Entrevistador(a): Podia indicar-me os principais motivos para esta revisão? 155 

Entrevistado(a): É uma necessidade que é sentida nas educadoras, que é sentida a nível 156 

central. De haver uma atualização daquilo que as educadoras estão neste momento a 157 

utilizar… 158 

Entrevistador(a): Aqui esta questão já me respondeu. Portanto não foi a DGE que 159 

escolheu a equipa.  160 

Entrevistado(a): Sim a DGE aceitou, só escolheu a Professora F. 161 

Entrevistador(a): Consegue dar-me uma ideia de como foi o trabalho da equipa? Sabe 162 

quem são os outros elementos da equipa? 163 

Entrevistado(a): Para além da Professora F, a Professora G e a C. Ela depois foi buscar 164 

várias pessoas dependendo daquilo que estava a desenvolver. Mas eu não sei quem são. 165 

Entrevistador(a): Tem uma ideia de como é o trabalho da equipa? 166 

Entrevistado(a): Elas juntam-se… Têm reuniões aqui, na DGE porque a C trabalha aqui 167 

na DGE. Têm reuniões aqui, têm reuniões fora. Fizeram entretanto…Depois do 168 



documento estar mais ou menos… Fez-se um primeiro draft, depois fez-se uma formação, 169 

ações de formação pelo país todo numa perspetiva não de dar a formação às educadoras 170 

mas dar a conhecer o documento de as formandas analisarem e darem contributos para 171 

um documento final. Portanto isso já foi feito, já passou também por algumas especialistas 172 

em ESEs (Escolas Superiores de Educação) e Universidades e todas estas pessoas estão 173 

a dar um contributo para um documento final. Neste momento os contributos estão a ser 174 

analisados e incorporados no draft. 175 

Entrevistador(a): Como se carateriza este processo de revisão? Sentiu-se a necessidade 176 

de revisão, qual foi o passo que se seguiu? Foi constituir a equipa… 177 

Entrevistado(a): Sim, elas trabalharam o documento… A base é sempre o documento 178 

antigo porque o que se está a fazer é a revisão e a atualização das OCEPE. Não se está a 179 

conceber um documento novo. Elas viram as partes que estariam menos bem ou que 180 

precisariam de atualização e depois desse draft… Penso eu, eu também não estou dentro 181 

do processo, mas penso que foi assim… Nesse primeiro draft foi então para as formandas, 182 

organizadas em grupos. Os orientadores dos grupos de formação foram as pessoas que 183 

estiveram envolvidas no processo de atualização e que deram alguns contributos e que já 184 

conheciam o documento. Sempre com a coordenação da Professora F, neste momento 185 

estão a ser incorporados os pareceres ou as sugestões das formandas dos grupos e também 186 

de especialistas das ESEs, a quem foi dado o documento para ser analisado. Neste 187 

momento a equipa está a fazer essa recolha e a juntar tudo. 188 

Entrevistador(a): A nível da DGE, qual é o papel da DGE no processo de revisão? 189 

Entrevistado(a): A DGE foi quem encomendou. Tem uma pessoa que é aqui da DGE e 190 

que está a seguir o processo também… O documento quando estiver mais ou menos 191 

finalizado, quando a equipa achar que já incorporou estes contributos, vai para consulta 192 

pública durante um mês. Portanto qualquer pessoa pode ler e qualquer pessoa pode 193 

contribuir. Depois da consulta pública, volta-se a analisar todas as sugestões que forem 194 

dadas, incorporam ou não dependendo da sua validade e pertinência. Depois vai para 195 

homologação do Senhor Secretário de Estado, do Senhor Ministro e depois vai ser posto 196 

em legislação e cá fora. 197 

Entrevistador(a): Na sua opinião quais pensa serem os constrangimentos associados a 198 

este processo? 199 

Entrevistado(a): O constrangimento é sempre a calendarização que é complicada. 200 

Porque as pessoas têm outras coisas para fazer. As pessoas do grupo… Só a Professora F 201 

é que está dedicada à revisão a tempo inteiro. As outras pessoas trabalham, têm outras 202 



coisas para fazer… É uma questão de depois se encontrarem trabalharem muito mais 203 

horas para além do que aquilo que está previsto. E depois ainda terem… É um bocado 204 

partir pedra e depois voltar a fazer. 205 

Entrevistador(a): Quais as vantagens que associa a este processo de revisão? 206 

Entrevistado(a): Eu acho que são todas, eu acho que já devia ter sido feito há mais tempo 207 

porque o que queremos é que seja lançado… 208 

Entrevistador(a): Mesmo enquanto educadora sente que é aquilo que é preciso? 209 

Entrevistado(a): Claro que é. Apesar de as Orientações Curriculares serem um 210 

documento muito bem feito e muito… Precisa de atualização e precisa que seja dado um 211 

enquadramento mais prático, mais operacional para as educadoras saberem trabalhar com 212 

ele. 213 

Entrevistador(a): Pensa haver alguns desafios? 214 

Entrevistado(a): Após? 215 

Entrevistador(a): Durante e após… 216 

Entrevistado(a): Para já… Agora não sei. Eu não estou dentro do processo… Como 217 

estou mais dedicada à parte da creche que é mais ou menos complementar… Decidimos 218 

fazer a parte dos Fundamentos igual. Portanto a equipa que está a trabalhar nas 219 

Orientações Pedagógicas para a Creche e a equipa das Orientações Curriculares já 220 

conversaram e já falaram… Porque a DGE é da opinião e nós como educadoras também, 221 

que havendo uma continuidade creche e jardim de infância não faz sentido os documentos 222 

serem completamente diferentes e portanto o que solicitamos a ambas as equipas é que 223 

os documentos fossem complementares, isto é… Elas vão fazer a parte dos Fundamentos 224 

igual, os Fundamentos de umas orientações são iguais aos das outras. Portanto eu segui 225 

muito mais a parte da creche do que esta. 226 

Entrevistador(a): No processo de revisão, quem foram os outros atores envolvidos para 227 

além da equipa? 228 

Entrevistado(a): São outras educadoras, foram alguns especialistas que elas foram 229 

chamando, penso eu mas isso a C saberá melhor do que eu, alguns especialistas em 230 

pontos-chave para contribuírem, foram as formadoras, as facilitadoras das ações de 231 

formação, as formandas, foram os especialistas e investigadores das ESEs, portanto todas 232 

essas pessoas estão envolvidas. 233 

Entrevistador(a): Foram ouvidas algum tipo de Direções de Agrupamentos ou 234 

Associações Profissionais? 235 

Entrevistado(a): Vão ser quando for a consulta pública. 236 



Entrevistador(a): Voltando atrás, sobre os estudos do POAT… Sabe se os resultados 237 

dos estudos vão ser utilizados para a revisão? 238 

Entrevistado(a): Sim, são utilizados. Algumas questões que ressaíram do estudo foram 239 

utilizadas na revisão. Porque nós fornecemos à equipa os relatórios para elas verem aquilo 240 

que ressalvou. Portanto está tudo coordenado, está tudo interligado no processo, sim. 241 

Entrevistador(a): Da minha parte não tenho mais perguntas a acrescentar, quer 242 

acrescentar alguma informação que pense não ter sido abordada? 243 

Entrevistado(a): Não, foi interessante. Boa sorte! 244 

Entrevistador(a): Muito obrigada! Obrigada pela disponibilidade! 245 



Análise de Conteúdo do Protocolo de Entrevista à Dr.ª B 
 

BLOCOS 

TEMÁTICOS 
CATEGORIAS UNIDADE DE REGISTO 

Caraterização da 

formação académica 

Bacharelato 
“Sou educadora de infância de formação de base” (l. 14-15) 

“Quando (…) tirei o curso ainda era bacharelato” (l. 15) 

Mestrado “(…) ingressei (…) mestrado de Psicologia Educacional” (l. 16-17) 

Formação complementar “(…) fiz um complemento de formação na área de Supervisão Pedagógica (…)” (l. 15-16) 

Caraterização 

profissional 

Rede privada 

“(…) estive a trabalhar em (…) jardins de infância privados com fins lucrativos e em jardins de infância IPSS (…)” 

(l. 17-18) 

“(…) durante nove anos (…)” (l. 19) 

Rede pública 
“(…)depois fui para a rede pública” (l. 19-20) 

“Fui colocada em Mira (…) [e] Depois fui para Mafra (…)” (l.  20 e 21) 

Órgão da administração 

central do Estado 

“(…)mais tarde, fui chamada para a Inspeção-Geral da Educação (…) [e] Da IGE vim para o antigo DEB (…)” (l. 

21-22) 

Percurso profissional 

na IGE 

Cargo “(…) era a única educadora nos serviços centrais da Inspeção” (l. 27-28) 

Funções 
“A minha função foi conceber, na altura, os guiões de auditoria, para os jardins de infância (…) [e] tínhamos que 

analisar processos de queixas vindos das escolas” (l. 28-29 e 38) 

Motivo de ingresso 

“Eu estava na Escola, e chamaram-me da IGE porque tinham visto o meu curriculum” (l. 32-33) 

“Na altura estava a terminar o meu mestrado em Psicologia Educacional (…)” (l. 33) 

“A Inspetora-Geral era a Dr.ª Q que considerou uma mais-valia eu integrar a equipa da Inspeção no âmbito da 

Educação Pré-Escolar… Ela achou que o meu percurso era interessante e chamou-me para ingressar nos quadros da 

Inspeção” (l. 34-37) 

Percurso profissional 

na DGE 

Cargo “(…) estou como técnica superior (…)” (l. 46) 

Funções 

“(…)estou mais vocacionada para a área da educação pré-escolar e para a educação para a cidadania na área de 

voluntariado e da educação para a sustentabilidade” (l. 48-50) 

“(…)tenho que responder a tudo que seja relacionado com a educação pré-escolar” (l. 53-54) 

“Faço representação de algumas coisas da DGE, fora daqui, nomeadamente em projetos de cidadania” (l. 54-55) 

“(…)respondo a questões de currículo de educação pré-escolar” (l. 57-58) 

“(…)estive (…) numa auditoria do POAT (…) de um estudo que houve sobre a aplicação das Orientações Curriculares 

nos jardins de infância (…)” (l. 58-60) 

“(…) [estou] com o projeto de conceção das Orientações Pedagógicas para a Creche” (l. 60-61) 

“(…)temos urgências vindas de vários pontos (…)” (l. 64) 

“(…) [há] questionários que (…) temos (…) [de] responder para a OCDE (…) ou [para a] Eurydice (…)” (l. 69-70) 



“Há respostas por telefone (…)” (l. 71) 

“(…) normalmente, o (…)dia é passado a responder ou a fazer relatórios, ou (…) ofícios (…)” (l. 73) 

Cargos anteriores ao que 

atualmente ocupa 
“Estive três anos como chefe de divisão do ensino básico e da educação pré-escolar” (l. 47-48) 

Motivo de ingresso 

“Entretanto, houve uma mudança no antigo DEB (…) [que] nesse ano tiveram uma nova coordenadora” (l. 40-42) 

“Alguém falou a essa nova coordenadora que eu ia embora da Inspeção e que era um bom elemento (…) e portanto 

ela fez-me uma entrevista e eu passei da Inspeção aqui para a DGE” (l. 42-44) 

OCEPE 

Definição 

“(…)são um documento orientador para todas as educadoras de infância” (l. 76-77) 

“Há currículo na educação pré-escolar e é baseado nas OCEPE, é o documento que serve de apoio a todas as 

educadoras” (l. 78-79) 

“Não é um documento fechado, é um documento que pode ser utilizado e trabalhado nas suas várias vertentes” (l. 

115-116) 

“(…) [são] um documento oficial” (l. 128) 

Outras caraterísticas 
“Este documento é de 97 (…) mesmo passado este tempo todo ainda é considerado dos melhores a nível europeu” (l. 

80-81) 

Revisão prevista no ano 

letivo 2001/2002 

“Deveria ter sido revisto três anos depois de ter saído. Não foi” (l. 81-82) 

“Motivos políticos, não havia vontade política. Não havia pessoas disponíveis para o fazerem” (l. 88-89) 

Elaboração das brochuras 
“Houve um estudo que foi feito aqui pela casa, com a Faculdade de Psicologia (…) [do qual] surgiram (…) as 

brochuras sobre alguns temas base (…) [que] pretendiam operacionalizar as OCEPE (…)” (l. 89-99) 

Contexto em que as 

OCEPE surgem 

“Quem estava (…) [na] Direção-Geral era uma educadora e portanto sabia perfeitamente (…) [a] necessidade que 

havia que surgissem umas orientações para jardins de infância” (l. 106-109) 

“(…)a Diretora-Geral na altura (…) convidou a Professora F para conceber Orientações para jardim de infância 

(…)” (l. 109-110) 

Caraterização do processo 

de elaboração das OCEPE 

“A professora F formou uma equipa (…)” (l. 110) 

“(…) este documento foi passado à maior parte das educadoras e foi muito trabalhado e refletido, com especialistas, 

com pessoas do ramo, com investigadores das escolas (…)” (l. 119-121) 

Processo de revisão 

das OCEPE 

Necessidades de revisão e 

atualização 

“Estruturar as dimensões de outra maneira pô-las mais atualizadas e é isso que está a acontecer” (l. 135-136) 

“É uma necessidade que é sentida nas educadoras, que é sentida a nível central” (l. 156-157) 

“(…)precisa que seja dado um enquadramento mais prático, mais operacional para as educadoras saberem trabalhar 

com ele” (l. 211-213) 

Constituição da equipa de 

trabalho 

“A nossa opinião foi sempre que quem devia rever ou devia estar implicado no processo seria a pessoa que coordenou 

a primeira equipa das Orientações Curriculares que foi a Professora F” (l. 141-143) 

“(…)foi feito o convite à Professora F e ela formou uma equipa, (…) [convidando] algumas pessoas que estavam 

disponíveis na altura (…)” (l. 143-144) 

“(…)foi a Professora que as escolheu e a DGE aprovou” (l. 148) 

“(…)foi buscar algumas pessoas que achava que podiam dar um contributo válido (…)” (l. 151-152) 



 

Caraterização da equipa de 

trabalho 

“Ela [a coordenadora da equipa] é investigadora (…)” (l. 150) 

“Para além da Professora F, a Professora G e a C” (l. 164) 

Metodologia de trabalho 

“Têm reuniões aqui, têm reuniões fora” (l. 168) 

“A base é sempre o documento antigo porque o que se está a fazer é a revisão e a atualização das OCEPE” (l. 178-

179) 

“Elas viram as partes que estariam menos bem ou que precisariam de atualização (…)” (l. 180-181) 

“Fez-se um primeiro draft, depois (…) [fizeram-se] ações de formação pelo país todo numa perspetiva (…) [de] dar 

a conhecer o documento [e] de as formandas analisarem e darem contributos para um documento final” (l. 169-172) 

“Os orientadores dos grupos de formação foram as pessoas que estiveram envolvidas no processo de atualização e 

que deram alguns contributos e que já conheciam o documento” (l. 183-185) 

“(…)algumas especialistas em ESEs (…) e Universidades (…) estão a dar um contributo para um documento final. 

Neste momento os contributos estão a ser analisados e incorporados no draft” (l. 172-175) 

“(…)neste momento estão a ser incorporados os pareceres ou as sugestões das formandas dos grupos e também de 

especialistas (…)” (l. 185-187) 

“Neste momento a equipa está a fazer essa recolha e a juntar tudo” (l. 187-188) 

“(…)quando a equipa achar que já incorporou estes contributos, vai para consulta pública durante um mês. Portanto 

qualquer pessoa pode ler e qualquer pessoa pode contribuir.” (l. 192-194) 

“Depois da consulta pública, volta-se a analisar todas as sugestões que forem dadas, incorporam ou não dependendo 

da sua validade e pertinência” (l. 194-195) 

“Depois vai para homologação do Senhor Secretário de Estado, do Senhor Ministro e depois vai ser posto em 

legislação e cá fora” (l. 195-197) 

“(…) a equipa que está a trabalhar nas Orientações Pedagógicas para a Creche e a equipa das Orientações 

Curriculares já conversaram e já falaram… Porque a DGE é da opinião e nós como educadoras também, que havendo 

uma continuidade creche e jardim de infância não faz sentido os documentos serem completamente diferentes e 

portanto o que solicitamos a ambas as equipas é que os documentos fossem complementares (…)” (l. 219-224) 

“Decidimos fazer a parte dos Fundamentos igual” (l. 218-219) 

“Algumas questões que ressaíram do estudo foram utilizadas na revisão. Porque nós fornecemos à equipa os relatórios 

para elas verem aquilo que ressalvou. Portanto está tudo coordenado, está tudo interligado no processo (…)” (l. 239-

241) 

Papel da DGE 
“A DGE foi quem encomendou” (l. 190) 

“[A DGE] Tem uma pessoa que é aqui da DGE e que está a seguir o processo também” (l. 190-191) 

Constrangimentos 

“(…)é sempre a calendarização que é complicada” (l. 200) 

“Só a Professora F é que está dedicada à revisão a tempo inteiro. As outras pessoas trabalham, têm outras coisas 

para fazer…” (l. 201-203) 



Atores envolvidos no 

processo 
“São outras educadoras, foram alguns especialistas que elas foram chamando (…)” (l. 229-230) 

 



Protocolo de Entrevista à Dr.ª C 1 

 2 

Entrevistado(a): Dr.ª C 3 

Data: Quarta-feira, 3 de junho de 2015 4 

Horas: 10.10h – 10.57h 5 

Local: DGE 6 

 7 

Entrevistador(a): Desde já, agradeço imenso a disponibilidade. O principal objetivo 8 

desta entrevista é recolher as suas perceções acerca das OCEPE (Orientações Curriculares 9 

para a Educação Pré-Escolar) e do processo de revisão das mesmas.  10 

A primeira questão que coloco é que me poderia falar um pouco do seu percurso 11 

académico e profissional. 12 

Entrevistado(a): Sou educadora de infância de formação inicial, tirei o curso na Escola 13 

Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich. Trabalhei na rede pública, do 14 

Ministério da Educação (ME), em meios rurais, estive no Ribatejo, depois voltei a 15 

Lisboa… Entretanto fiquei efetiva junto à Serra do Caramulo, um meio rural e muito 16 

interior e trouxe-me uma experiência de trabalho muito próxima da comunidade, não só 17 

das famílias, mas também da própria comunidade da aldeia. Depois estive a trabalhar na 18 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nove anos, sempre com crianças. Primeiro, na rede 19 

pública, dos 3 aos 6, na educação pré-escolar e na Misericórdia de Lisboa tive 20 

oportunidade de experienciar a creche, ou seja, desde o berçário até aos 6 anos. 21 

Entretanto, fui sempre fazendo formação contínua. Fiz uma licenciatura em Supervisão 22 

Pedagógica e Formação de Formadores. Entretanto desafiaram-me para vir para aqui para 23 

o ME e estava integrada num departamento de educação pré-escolar sobre o currículo e 24 

achei que era oportuno fazer um mestrado nessa área. Fiz o mestrado em Ciências da 25 

Educação, na área da Avaliação e do Desenvolvimento Curricular, ali na Motricidade 26 

Humana. Depois de estar onze anos aqui na Direção-Geral, tive um desafio para ir 27 

trabalhar para a Fundação Aga Khan, estive a fazer formação em contexto a outros 28 

educadores que já tinham um trabalho de muitos anos mas muito cristalizado e tradicional 29 

e que queriam alterar as suas práticas. Para se fazer mudança tem de se fazer formação 30 

em contexto, não serve formação tradicional. Esse foi o meu trabalho no primeiro ano 31 

que estive na Fundação e depois fui convidada para ser diretora pedagógica de um centro 32 

infantil, nos Olivais, que tinha três valências: creche, jardim de infância e creche familiar. 33 



Estive lá dois anos, como diretora, era um projeto piloto em que se estava a desenvolver 34 

uma pedagogia inovadora, que era pedagogia em participação e todo o trabalho com as 35 

educadoras, com as famílias é à volta dessa pedagogia. Entretanto, fui desafiada para vir 36 

fazer a revisão das Orientações Curriculares, pela Professora F, e que formou uma equipa 37 

onde estou integrada e regressei novamente à Direção-Geral e estou a fazer esse trabalho 38 

para além de outros. 39 

Entrevistador(a): Estava-me a falar que enquanto educadora de infância fez várias 40 

formações contínuas. Sabe-me dizer em que áreas? 41 

Entrevistado(a): Sobretudo nas áreas curriculares e outras. No âmbito da matemática, da 42 

música, da língua… Quando saíram as Orientações Curriculares fiz um círculo de estudos 43 

prolongado sobre as OCEPE e como é que na prática são operacionalizadas. Foi uma 44 

formação que teve um grande impacto no meu desenvolvimento profissional. 45 

Entrevistador(a): E aqui à DGE (Direção-Geral da Educação), como é que chegou? 46 

Como aconteceu? 47 

Entrevistado(a): A primeira vez? 48 

Entrevistador(a): Sim. 49 

Entrevistado(a): Foi no círculo de estudos sobre as OCEPE, havia uma investigadora, 50 

que era também uma educadora, mas estava a fazer a sua tese de mestrado e me 51 

entrevistou… Eu participei no estudo dela e ela depois veio para cá enquanto diretora de 52 

serviços da educação pré-escolar e convidou-me para integrar a equipa. Foi a primeira 53 

vez que vim para aqui, para o currículo, porque eu já tinha estado no Ensino Português 54 

no Estrangeiro… Na transição em que vim da Serra do Caramulo cá para baixo para 55 

Lisboa, estive dois anos destacada no Ensino Português no Estrangeiro que pertencia 56 

também a esta Direção-Geral. Apoiava os professores que davam aulas de português no 57 

estrangeiro. Essa foi a minha primeira experiência do Ministério. 58 

Entrevistador(a): Depois foi convidada para integrar a equipa da parte curricular e, 59 

segundo o que percebi, saiu para a Fundação Aga Khan e depois retomou. Quando 60 

retomou foi com o objetivo… 61 

Entrevistado(a): Foi para rever as Orientações Curriculares. 62 

Entrevistador(a): Aqui na DGE quais são as suas funções? 63 

Entrevistado(a): As minhas funções são sobretudo técnico-pedagógicas e centradas no 64 

currículo da educação de infância. Tenho três grandes projetos onde tenho 65 

responsabilidades. Um deles é a revisão das Orientações Curriculares, onde estou 66 

integrada numa equipa em que sou a única que faço parte do Ministério, as outras três 67 



pessoas são externas, com quem trabalho assiduamente. É um processo bastante 68 

aprofundado e que ocupa muito tempo do meu trabalho. De janeiro para cá estou também 69 

integrada num projeto piloto que se denomina na sua origem Playgroups for Inclusion e 70 

que aqui em Portugal tomou o nome de Grupos Aprender Brincar Crescer (Grupos ABC). 71 

É uma experiência inovadora no nosso país mas que já tem um caminho longo em outros 72 

países, como a Austrália, a Holanda, Nova Zelândia, e que tem como objetivo 73 

proporcionar atividades educativas para crianças dos 0 aos 4 com as suas famílias ou 74 

cuidadores. É um trabalho não só direcionado para a criança. Esse projeto estamos ainda 75 

numa fase de implementação e também me absorve bastante tempo. E depois tenho 76 

também a responsabilidade de representar o ME na OCDE (Organização de Cooperação 77 

para o Desenvolvimento Económico). Já fui a uma reunião lá e depois temos de responder 78 

aos questionários e aí já partilho tarefas também com as minhas colegas mas tenho a 79 

incumbência de representar na OCDE. 80 

Entrevistador(a): Agora desta última vez que voltou para a DGE, há quanto tempo é que 81 

já está cá? 82 

Entrevistado(a): Em abril, fez agora um ano. 83 

Entrevistador(a): Conseguia descrever-me um dia típico do seu trabalho? 84 

Entrevistado(a): (risos) Nós não temos propriamente um dia típico. Mas primeira coisa 85 

que faço quando chego é ver os emails, vejo quais são as coisas mais urgentes. Se houver 86 

algo que seja muito urgente dou prioridade a isso se não houver dou continuidade ao 87 

trabalho que estou a desenvolver e que passa por reler os textos das Orientações 88 

Curriculares e aferir aquilo que as minhas colegas me mandarem ou então vou reformular 89 

e enviar para elas. Por vezes temos reuniões de trabalho presenciais, aqui. Trabalhamos 90 

tanto online como presencialmente. No âmbito dos Playgroups é um consórcio com 91 

vários parceiros e também faço essa articulação com os parceiros todos através de emails, 92 

telefonemas no sentido de organizar o percurso deste projeto. E faço também muitas vezes 93 

a ponte entre esses consórcios e o Dr. X, que é o coordenador do projeto, eu estou mais 94 

na operacionalização. O meu dia é entre emails, reuniões de trabalho… Às vezes também 95 

sou convocada para reuniões de trabalho com pessoas externas se for focado na educação 96 

de infância. Também tenho participado, com a equipa do Porto, que fez a avaliação das 97 

OCEPE em que discutimos os resultados da avaliação e quais são as perspetivas de futuro; 98 

o que nos trás de mais-valias para definir quais são as prioridades do Ministério em 99 

relação à educação de infância. Basicamente são estas as minhas atividades, nunca é assim 100 

um dia muito igual ao outro. 101 



Entrevistador(a): Indo para a temática das Orientações Curriculares, poderia dizer-me o 102 

que são as OCEPE? 103 

Entrevistado(a): As OCEPE, tal como o nome indica são orientações curriculares que 104 

são comuns a todos os educadores de infância que trabalham com crianças dos 3 aos 6 105 

em jardim de infância. A educação pré-escolar, em Portugal, é a primeira etapa da 106 

educação básica e comtempla cinco horas de trabalho letivo, com as crianças. O educador 107 

que é responsável pelo grupo constrói e gere o currículo com as crianças. Assim, as 108 

OCEPE são um documento que tem tudo o que é importante para o educador ter em conta 109 

quando está a construir e a gerir o currículo. Não é um programa nem um currículo 110 

prescritivo. São orientações para os educadores. 111 

Entrevistador(a): E do contexto, conseguia falar-me um bocadinho sobre o contexto em 112 

que surgiram? 113 

Entrevistado(a): Em 97, tínhamos aqui uma Diretora-Geral que também era uma 114 

educadora de infância de formação inicial. Já no outro Governo tinha sido pedido que se 115 

fizessem orientações para a educação pré-escolar, porque a educação pré-escolar não 116 

tinha propriamente orientações que estivessem homologadas pelo ME, cada um 117 

trabalhava na forma que queria. E embora soubéssemos que havia fundamentos em que 118 

assentam a educação pré-escolar não havia nada escrito. Então, havia pessoas que 119 

trabalhavam muito bem, outras trabalhavam como queriam, mas também não se podia 120 

exigir porque não haviam orientações. E nessa altura houve a necessidade de se dar o 121 

valor e a importância que a educação de infância tem e nesse âmbito, a Professora E que 122 

era a Diretora-Geral da altura, teve um papel importante. Formou um gabinete de apoio a 123 

esta expansão que se chamava Gabinete de Expensão e Desenvolvimento da Educação 124 

Pré-Escolar (GEDEPE) e saiu vária legislação – saiu o Regime Jurídico da Educação Pré-125 

Escolar, foi integrada na Lei de Bases e reconhecida como a primeira fase da educação 126 

básica e também as OCEPE. Foi convidada a Professora F, que trabalhava no Instituto de 127 

Inovação Educacional, que era um instituto que pertencia ao ME, que iniciasse o processo 128 

de construir orientações para os educadores. Foi um processo muito participado, foi ela 129 

que coordenou todo esse trabalho, mas foi muito participado pelos educadores. Havia 130 

aqui um núcleo que era o Núcleo da Educação Pré-Escolar (NEP) e que tinha educadores 131 

que há tinham muitas experiências e também um conhecimento profissional reconhecido 132 

e que trabalharam com a Professora F e que estiveram a construir as OCEPE. Saiu o 133 

primeiro draft e que percorreu o país inteiro para ser discutido. Mais do que esta fase que 134 

estamos a fazer agora, porque era a primeira vez que se estava a fazer um documento 135 



desta natureza e depois porque havia outra disponibilidade, em termos de tempo e do 136 

ponto de vista de recursos e financeiro, para se poder fazer dessa maneira. Fizeram-se 137 

círculos de estudos no país inteiro, coordenados por pessoas com mais experiência, para 138 

se debater as OCEPE e enviaram contributos. As OCEPE foram reformuladas e depois 139 

saiu o documento que está em vigor. Foi muito importante para os educadores e até agora 140 

continua atualizado. Os educadores sentem que é um documento importante para as suas 141 

práticas e, quando comparamos com outros países, o nosso documento é bastante 142 

avançado, porque assenta em perspetivas e fundamentos muito fortes e que ainda estão 143 

atualizados. Esta revisão surgiu, não por mudança dos fundamentos e dos princípios, mas 144 

sim da atualização de determinados aspetos e de reorganização do próprio documento. 145 

Entrevistador(a): Estava a dizer que a primeira versão que percorreu o país todo. 146 

Quando tempo é que demorou a serem elaboradas as OCEPE? 147 

Entrevistado(a): Foram dois anos, mas não tenho a certeza. A Professora F é a pessoa 148 

indicada para lhe dizer isso. Nessa altura estava na escola… 149 

Entrevistador(a): Desde que surgiram até agora como tem sido o desenvolvimento das 150 

OCEPE? 151 

Entrevistado(a): Tem sido um desenvolvimento interessante. Realmente foi reconhecido 152 

pelos educadores como um documento fundamental para as práticas, se bem que há uma 153 

faixa que precisa de formação para saber operacionalizar as OCEPE. Uma das questões 154 

que os educadores têm levantado, ao longo destes anos e que nos levou também a esta 155 

revisão… Ela estava prevista para 2002, foi-se arrastando… Foi o facto de ser um 156 

documento muito descritivo, exige que os educadores sejam capazes de compreender o 157 

que está subjacente para serem capazes de operacionalizar. Ele não está feito para ser 158 

operacionalizado de imediato e os educadores queixavam-se disso. E quando se fizeram 159 

estudos, no âmbito de mestrados e doutoramentos, percebeu-se que os educadores 160 

precisavam de outros documentos mais virados para a prática e foi aí que surgiram as 161 

brochuras. As brochuras saíram no sentido de apoiar a operacionalização das OCEPE, na 162 

prática. De uma forma geral é um documento muito importante, quase todos os 163 

educadores conhecem, embora com níveis de profundidade diferentes. 164 

Entrevistador(a): Já no processo de revisão, como foi constituída a equipa? 165 

Entrevistado(a): O ME desafiou a Professora F, uma vez que era a autora das primeiras 166 

OCEPE e sabendo nós que os educadores a reconhecem e reconhecem que as OCEPE são 167 

um documento bom que vai ao encontro daquilo que acreditam que deve ser a educação 168 

pré-escolar. O Ministério teve a sensibilidade de perceber que pedindo a uma equipa 169 



diferente, uma revisão poderia ser posta em causa e convidou a Professora F para formar 170 

uma equipa, fazer as OCEPE atualizadas e de forma a não perverter aquilo que já é 171 

reconhecido como sendo algo bom. 172 

Entrevistador(a): E na equipa, quem são os elementos que a constituem? 173 

Entrevistado(a): É bastante diversificado mas com exceção da própria Professora F, que 174 

não é educadora, as outras todas são educadoras de formação inicial. Sou eu que sou 175 

educadora, embora não esteja na prática já há alguns anos, o meu percurso inicial foi no 176 

terreno, a T que também é educadora, trabalhou muitos anos na prática, esteve aqui 177 

requisitada quando foram as primeiras OCEPE, já nessa altura acompanhou o processo 178 

com a Professora F, voltou outra vez para a prática e agora é professora na ESE (Escola 179 

Superior de Educação) de Lisboa na formação inicial, tem um percurso diferente do meu 180 

mas que é complementar. Depois temos a G que também é educadora de formação inicial, 181 

depois fez Psicologia Educacional, é professora no ISPA (Instituto Superior de Psicologia 182 

Aplicada) e acompanha investigações no âmbito da educação de infância; foi minha 183 

orientadora de tese de mestrado. Quem escolheu as pessoas foi a Professora F. 184 

Entrevistador(a): E sabe como a Professora F chegou a estes nomes? 185 

Entrevistado(a): Não sei, tem de lhe perguntar a ela (risos). Mas tem sido uma equipa 186 

muito interessante porque como temos perspetivas diferentes, mas temos também coisas 187 

em comum, temo-nos completado bastante. 188 

Entrevistador(a): E quais foram as razões que levaram à revisão das OCEPE? Disse-me 189 

que não era tanto por uma necessidade em si mas mais para uma atualização… 190 

Entrevistado(a): Como está estruturado o texto em si… Sentimos necessidade de o 191 

alterar porque as pessoas agora têm menos tempo e estão muito sensíveis à própria 192 

imagem. Havia necessidade de organizar este texto das novas OCEPE com uma estrutura 193 

mais direta. Por exemplo nas áreas de conteúdo, os conteúdos que são abordados estão 194 

em texto corrido e estão espalhados. Se quisermos fazer uma recolha sintética de que 195 

conteúdos é que as OCEPE nos falam temos que ler o texto quase todo. Da recolha que 196 

fomos fazendo ao longo dos anos, tentámos que as OCEPE tivessem uma estrutura mais 197 

organizada e que fosse mais fácil encontrar o que se quer. Por outro lado sabemos que o 198 

mundo está em constante mudança, muito aconteceu desde 97 e sentiu-se necessidade de 199 

atualizar alguns conteúdos das áreas. Por exemplo antes não se falava muito das 200 

tecnologias, no âmbito da matemática havia pouca coisa… As próprias brochuras que 201 

saíram já estavam mais à frente que as próprias OCEPE, Sendo as Orientações 202 

Curriculares o documento base, essas têm de estar o mais atualizadas possível. 203 



Entrevistador(a): A nível da equipa como é o trabalho em conjunto? 204 

Entrevistado(a): É um trabalho muito prazeroso, temos muito prazer no que estamos a 205 

fazer, é um desafio muito interessante. A coordenadora do processo tem uma postura 206 

muito democrática e aberta, porque ela quer realmente encontrar a melhor forma de o 207 

fazer. É uma pessoa com um espírito e uma mente muito abertos e quer ouvir todos os 208 

contributos. Discute as coisas connosco e tomamos decisões em conjunto, mas também 209 

quer ouvir as opiniões das pessoas que não estão no grupo e esses pareceres influenciam 210 

o nosso trabalho. Nós temos várias formas de nos organizarmos. Primeiro cada uma ficou 211 

responsável de iniciar um dos capítulos, uma das áreas… Depois ia-mos trocando umas 212 

com as outras o que fizemos, tomávamos decisões em relação a isso. E agora trabalhámos 213 

a pares, que não são sempre os mesmos, vamo-nos desencontrando, e depois o par que 214 

não esteve envolvido no trabalho vai ver o que o outro par fez e dá os seus contributos. 215 

Entrevistador(a): A nível do trabalho ele é online… 216 

Entrevistado(a): Temos uma dropbox… 217 

Entrevistador(a): E depois têm encontros? 218 

Entrevistado(a): Temos encontros presenciais, sim. 219 

Entrevistador(a): E frutos desse trabalho? Como foi o processo? A equipa foi 220 

constituída, qual foi o caminho que se tomou a partir daí? 221 

Entrevistado(a): A nossa primeira reunião foi no sentido de tomar a decisão sobre como 222 

íamos fazer a estrutura das OCEPE, ou seja, sobre o que era importante que se mantivesse. 223 

Depois partimos de uma base que era as anteriores Orientações Curriculares. Nas atuais 224 

OCEPE líamos sobre a parte que estávamos a trabalhar e aproveitámos tudo o que ainda 225 

está atualizado e a partir desse texto é que construíamos e atualizávamos o capítulo em 226 

que estávamos a trabalhar. Conforme foi sendo necessário, fomos consultando 227 

especialistas nas áreas. Por exemplo na matemática, consultamos uma especialista que 228 

reconhecemos. Tivemos a liberdade de pudermos fazer esses contatos, conforme fosse 229 

necessário. Essa pessoa construiu parte do texto e nós revimos e devolvemos. Temos 230 

trabalhado dessa forma. Também com as pessoas do Programa de Educação Artística que 231 

estiveram a trabalhar connosco na área das artes. Depois consultámos pessoas que 232 

reconhecemos e que achámos que podiam ser uma mais-valia; pedíamos para lerem o 233 

texto e nos darem os seus comentários. Quando o documento já estava desenvolvido 234 

quisemos ouvir a opinião dos educadores. Queríamos saber se os educadores que estão a 235 

trabalhar no jardim de infância consideravam aquelas Orientações uma mais valia em 236 

relação às anteriores. Para isso organizámos uma ação de formação em que pedimos a 237 



participação de pessoas que identificámos como formadores já com experiência; eles já 238 

tinham estado envolvidos nas primeiras Orientações Curriculares; e foram essas pessoas 239 

que estiveram à frente de vinte educadores. Três de nós também fez formação com os 240 

educadores, porque queríamos ouvir na primeira pessoa as dificuldades e os contributos. 241 

Foi uma formação no sentido de analisar o documento e que os educadores, à luz da sua 242 

prática, dessem sugestões de melhoria. Foi um processo muito interessante. Tivemos mais 243 

de duzentos contributos. Paralelamente também pedimos pareceres a pessoas que têm a 244 

responsabilidade da formação inicial, em Universidades e em ESEs, e que também nos 245 

enviaram esses contributos. Depois tivemos que ler, analisar os contributos e neste 246 

momento estamos a integrá-los no documento que estamos a construir. 247 

Entrevistador(a): E após a integração dos contributos? 248 

Entrevistado(a): Quando o documento estiver finalizado, vai ter uma revisão linguística 249 

e vai ter uma revisão do ponto de vista gráfico. Depois vai para o Ministro da Educação, 250 

para sabermos se concorda e entretanto vai também em discussão pública. Fica algum 251 

tempo em discussão pública, vemos quais os contributos que há e se há alguns que nos 252 

ajudem a melhorar mais e depois é homologado pelo Ministério. A nossa espectativa é 253 

que até ao final de julho esteja terminado para em setembro os educadores já puderem ter 254 

acesso e utilizar as novas OCEPE. 255 

Entrevistador(a): Portanto, as OCEPE vão estar disponíveis online, mas vai haver 256 

alguma formação depois de saírem as novas OCEPE? 257 

Entrevistado(a): Sim, agora a partir daqui está previsto uma formação… Em outubro 258 

está previsto ocorrer alguns encontros, workshops, com diretores de agrupamentos para 259 

se sensibilizar para os aspetos mais importantes das OCEPE. Porque apercebemo-nos, da 260 

recolha que fizemos e dos contatos que estabelecemos, que muitas vezes são os diretores 261 

que exigem aos educadores que trabalhem de uma forma que não vai ao encontro daquilo 262 

que as Orientações preconizam, nomeadamente exigem que as crianças sejam avaliadas 263 

de um modo classificativo e sumativo… Queremos sensibilizar os responsáveis pelos 264 

agrupamentos. Para além disso já está reconhecido pela Direção que há necessidade de 265 

realizar formação, ainda não está estruturada mas será em várias modalidades, 266 

presencialmente, online… 267 

Entrevistador(a): Foram cerca de vinte educadores que deram a formação para recolher 268 

os contributos? Estes educadores também tiveram algum tipo de formação ou 269 

acompanharam mais de perto o processo. 270 



Entrevistado(a): Não, vinte educadores em cada grupo. Tivemos onze ações de 271 

formação. Essas ações foram orientadas por professores de formação inicial. São pessoa 272 

que já têm muita experiência como formadores que estiveram, na grande maioria, nas 273 

primeiras OCEPE e o que eles fizeram foi pegar no documento, discutiram-no com os 274 

educadores. 275 

Entrevistador(a): Também eles analisaram o documento e deram o contributo… 276 

Entrevistado(a): Exatamente! Os formadores funcionaram mais como o orientador dessa 277 

análise, dessa discussão. Foram grupos de reflexão, no fundo. 278 

Entrevistador(a): Disse-me que estava prevista uma revisão para 2002. Sabe-me dizer 279 

os motivos para a qual não aconteceu? 280 

Entrevistado(a): Penso que os motivos eram motivos políticos: as mudanças de 281 

governo… 282 

Entrevistador(a): Qual é o papel da DGE neste processo de revisão? 283 

Entrevistado(a): É um papel fundamental. A DGE é que tem a responsabilidade técnica 284 

e educativa e pedagógica da educação pré-escolar. A partir dos três anos, a educação pré-285 

escolar é da competência da DGE, no âmbito do currículo, por isso assumindo essa 286 

responsabilidade a DGE teve um papel fundamental porque sem ser da sua iniciativa nada 287 

poderia acontecer. Teve um papel bastante sensível em relação à especificidade que é a 288 

educação pré-escolar e pedir a pessoas que há muitos anos estão integradas nestas 289 

questões da educação pré-escolar, em vez de encomendar por fora. 290 

Entrevistador(a): E durante o processo, a DGE tem vindo a acompanhar? 291 

Entrevistado(a): Tem. Eu tenho feito essa ponte mas realmente a Direção depositou uma 292 

grande confiança na equipa e portanto vamos dando conta do que está a ser feito ao longo 293 

do processo e tem havido total harmonia entre a equipa e a Direção. 294 

Entrevistador(a): Na sua opinião quais pensa serem os constrangimentos ao processo de 295 

revisão? 296 

Entrevistado(a): É o tempo. O curto tempo que tivemos é o grande constrangimento. 297 

Gostávamos de ter um pouco mais de tempo para depois de esta integração dos 298 

contributos, voltarmos a ouvir… Isso era o ideal! Voltar a devolver o documento às 299 

pessoas que nos deram os contributos, mas não temos esse tempo. E depois, todos nós 300 

estamos muito ocupados com outros assuntos, não temos só isso. Nomeadamente eu que 301 

vim para cá para estar com isto especificamente e agora já tenho um manancial de trabalho 302 

e responsabilidades que faz com que não tenha o tempo que preciso e que gostaria. 303 

Entrevistador(a): E as vantagens associadas à revisão das OCEPE? 304 



Entrevistado(a): As vantagens foram muitas. Temo-nos sentido bastante entusiasmadas, 305 

motivadas e com sentido de responsabilidade muito forte sobre aquilo que estamos a 306 

fazer. E dos contributos dos educadores e do feedback que tivemos dos outros formadores 307 

é que os educadores gostaram muito de voltar a refletir sobre estas questões porque o dia-308 

a-dia, nos jardins de infância, não permite que os educadores façam uma pausa para 309 

pensar, refletir, para partilhar estas reflexões com os pares. E nesse sentido, foi uma 310 

grande vantagem e o que os educadores mais disseram na avaliação foi que gostaram de 311 

ter participado neste processo. 312 

Entrevistador(a): E desafios existem? 313 

Entrevistado(a): Os desafios são muitos. Temos consciência que, embora procuremos 314 

fazer o melhor, há sempre… Sempre que vamos ler achamos que ainda pudemos melhorar 315 

mais. É um desafio que é constante, sermos capazes de fazer um documento que seja útil 316 

para os educadores e que seja rigoroso do ponto de vista científico e das teorias que estão 317 

subjacentes à educação e à pedagogia. O desafio também de termos capacidade de ouvir 318 

a opinião dos outros e integrá-la. Está a ser um grande desafio para nós as quatro. 319 

Entrevistador(a): Disse-me que é um processo muito participado, são envolvidos vários 320 

atores… Nas primeiras OCEPE foram-se buscar contributos a outras pessoas, mas sentiu-321 

se mais necessidade desta vez? 322 

Entrevistado(a): Não, pelo contrário. Da outra vez a participação foi muito mais 323 

abrangente e ampla, houve mais tempo para isso, mas também era a primeira vez que se 324 

estava a fazer um documento desta natureza e então houve necessidade de convencer os 325 

educadores… Porque quando sai um documento destes há receios de que se vai deturpar 326 

os princípios em que assentam a educação de infância, nomeadamente em não ser 327 

escolarizante, ser holístico, ser uma aprendizagem centrada nos interesses das crianças e 328 

no que é significativo do contexto e daquilo que elas vivem e não ser um documento que 329 

vá incentivar a pré-escolarização que isso não queremos. Quando voltamos a ler o texto 330 

pensamos “Será que isto está a remeter para que as crianças sejam pré-escolarizadas, 331 

sentadas a ouvir a informação, em vez de experienciarem e vivenciarem de uma forma 332 

lúdica?”. Essa é uma das nossas preocupações que o documento não sirva para 333 

documentar esse tipo de valores com os quais discordamos. 334 

Entrevistador(a): Que tipo de atores foram ouvidos? 335 

Entrevistado(a): Educadoras, investigadores, formadores da formação inicial e contínua 336 

e especialistas em algumas áreas, matemática a língua… Por exemplo a Professora G é 337 

especialista na área da língua, tínhamos essa vantagem.  338 



Entrevistador(a): E os diretores dos agrupamentos? 339 

Entrevistado(a): Não foram propriamente. Na discussão pública podem dar os seus 340 

contributos. Alguns dos educadores que tiveram nas ações também têm a 341 

responsabilidade de estarem nas direções. Não tivemos um foco especial para os diretores 342 

mas tivemos coordenadores e diretoras que tendo esse papel são também educadoras de 343 

infância. 344 

Entrevistador(a): E associações profissionais? 345 

Entrevistado(a): Sim, a APEI (Associação de Profissionais de Educação de Infância). 346 

Entrevistador(a): Da minha parte não tenho mais questões a acrescentar, não sei se tem 347 

algo… 348 

Entrevistado(a): Dizer que também teve um contributo importante, e que o seu trabalho 349 

de analisar os contributos foi muito importante para nós. 350 

Entrevistador(a): Agradeço, gostei muito de poder participar. 351 

Entrevistado(a): Obrigada! 352 

Entrevistador(a): Obrigada eu! 353 



Análise de Conteúdo do Protocolo de Entrevista à Dr.ª C 
 

BLOCOS 

TEMÁTICOS 
CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

Caraterização 

académica 

Formação de base 
“Sou educadora de infância de formação inicial, tirei o curso na Escola Superior de Educadores de Infância Maria 

Ulrich” (l. 13-14) 

Mestrado 
“Fiz o mestrado em Ciências da Educação, na área da Avaliação e do Desenvolvimento Curricular, ali na 

Motricidade Humana” (l. 25-27) 

Formação complementar 

“(…) Fiz uma licenciatura em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores (…)” (l. 22-23) 

“Sobretudo nas áreas curriculares e outras. No âmbito da matemática, da música, da língua… Quando saíram as 

Orientações Curriculares fiz um círculo de estudos prolongado sobre as OCEPE e como é que na prática são 

operacionalizadas. Foi uma formação que teve um grande impacto no meu desenvolvimento profissional” (l. 42-

45) 

Caraterização 

profissional 

Rede pública 

“Trabalhei na rede pública, do Ministério da Educação (ME), em meios rurais, estive no Ribatejo, depois voltei a 

Lisboa… Entretanto fiquei efetiva junto à Serra do Caramulo (…)” (l. 14-16) 

“(…)na rede pública, dos 3 aos 6, na educação pré-escolar (…)” (l. 19-20) 

Rede privada 

“(…) estive a trabalhar na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nove anos (…)” (l. 18-19) 

“(…) na Misericórdia de Lisboa tive oportunidade de experienciar a creche, ou seja, desde o berçário até aos 6 

anos (…)” (l. 20-21) 

Órgão da administração central 

do estado 

“(…) desafiaram-me para vir para aqui para o ME e estava integrada num departamento de educação pré-escolar 

sobre o currículo (…)” (l. 23-24) 

Fundação Aga Khan 

“(…) tive um desafio para ir trabalhar para a Fundação Aga Khan, estive a fazer formação em contexto a outros 

educadores que já tinham um trabalho de muitos anos mas muito cristalizado e tradicional e que queriam alterar 

as suas práticas” (l. 27-30) 

“Esse foi o meu trabalho no primeiro ano que estive na Fundação e depois fui convidada para ser diretora 

pedagógica de um centro infantil, nos Olivais, que tinha três valências: creche, jardim de infância e creche familiar. 

Estive lá dois anos, como diretora, era um projeto piloto em que se estava a desenvolver uma pedagogia inovadora, 

que era pedagogia em participação e todo o trabalho com as educadoras, com as famílias é à volta dessa 

pedagogia” (l. 31-36) 

Equipa do Ensino Português no 

Estrangeiro 

“(…) eu já tinha estado no Ensino Português no Estrangeiro… Na transição em que vim da Serra do Caramulo cá 

para baixo para Lisboa, estive dois anos destacada no Ensino Português no Estrangeiro que pertencia também a 

esta Direção-Geral. Apoiava os professores que davam aulas de português no estrangeiro. Essa foi a minha 

primeira experiência do Ministério” (l. 54-58) 



Percurso 

profissional da 

DGE 

Motivo de ingresso para a 

equipa relacionada com o 

currículo escolar 

“Foi no círculo de estudos sobre as OCEPE, havia uma investigadora, que era também uma educadora, mas estava 

a fazer a sua tese de mestrado e me entrevistou… Eu participei no estudo dela e ela depois veio para cá enquanto 

diretora de serviços da educação pré-escolar e convidou-me para integrar a equipa. Foi a primeira vez que vim 

para aqui, para o currículo (…)” (l. 50-54) 

“(…) onze anos aqui na Direção-Geral (…)” (l. 27) 

Equipa de revisão das OCEPE 

“(…) fui desafiada para vir fazer a revisão das Orientações Curriculares, pela Professora F, e que formou uma 

equipa onde estou integrada e regressei novamente à Direção-Geral (…)” (l. 36-38) 

“Em abril, fez agora um ano” (l. 83) 

Funções 

“As minhas funções são sobretudo técnico-pedagógicas e centradas no currículo da educação de infância. Tenho 

três grandes projetos onde tenho responsabilidades. Um deles é a revisão das Orientações Curriculares (…)” (l. 

64-66) 

“De janeiro para cá estou também integrada num projeto piloto que se denomina na sua origem Playgroups for 

Inclusion e que aqui em Portugal tomou o nome de Grupos Aprender Brincar Crescer (Grupos ABC)” (l. 69-71) 

“E depois tenho também a responsabilidade de representar o ME na OCDE (Organização de Cooperação para o 

Desenvolvimento Económico). Já fui a uma reunião lá e depois temos de responder aos questionários e aí já partilho 

tarefas também com as minhas colegas mas tenho a incumbência de representar na OCDE” (l. 76-80) 

Projeto de Grupos ABC 

“É uma experiência inovadora no nosso país mas que já tem um caminho longo em outros países, como a Austrália, 

a Holanda, Nova Zelândia, e que tem como objetivo proporcionar atividades educativas para crianças dos 0 aos 4 

com as suas famílias ou cuidadores. É um trabalho não só direcionado para a criança. Esse projeto estamos ainda 

numa fase de implementação e também me absorve bastante tempo” (l. 72-76) 

“No âmbito dos Playgroups é um consórcio com vários parceiros e também faço essa articulação com os parceiros 

todos através de emails, telefonemas no sentido de organizar o percurso deste projeto. E faço também muitas vezes 

a ponte entre esses consórcios e o Dr. X, que é o coordenador do projeto, eu estou mais na operacionalização” (l. 

91-95) 

OCEPE 

Definição 

“As OCEPE, tal como o nome indica são orientações curriculares que são comuns a todos os educadores de 

infância que trabalham com crianças dos 3 aos 6 em jardim de infância” (l. 104-106) 

“O educador que é responsável pelo grupo constrói e gere o currículo com as crianças. Assim, as OCEPE são um 

documento que tem tudo o que é importante para o educador ter em conta quando está a construir e a gerir o 

currículo. Não é um programa nem um currículo prescritivo” (l. 107-111) 

Outras caraterísticas das 

OCEPE 

“Os educadores sentem que é um documento importante para as suas práticas e, quando comparamos com outros 

países, o nosso documento é bastante avançado, porque assenta em perspetivas e fundamentos muito fortes e que 

ainda estão atualizados” (l. 141-144) 

Contexto em que as OCEPE 

surgiram 

“Em 97, tínhamos aqui uma Diretora-Geral que também era uma educadora de infância de formação inicial. Já no 

outro Governo tinha sido pedido que se fizessem orientações para a educação pré-escolar, porque a educação pré-

escolar não tinha propriamente orientações que estivessem homologadas pelo ME, cada um trabalhava na forma 

que queria. E embora soubéssemos que havia fundamentos em que assentam a educação pré-escolar não havia 



nada escrito. Então, havia pessoas que trabalhavam muito bem, outras trabalhavam como queriam, mas também 

não se podia exigir porque não haviam orientações. E nessa altura houve a necessidade de se dar o valor e a 

importância que a educação de infância tem e nesse âmbito, a Professora E que era a Diretora-Geral da altura, 

teve um papel importante. Formou um gabinete de apoio a esta expansão que se chamava Gabinete de Expensão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (GEDEPE) e saiu vária legislação – saiu o Regime Jurídico da 

Educação Pré-Escolar, foi integrada na Lei de Bases e reconhecida como a primeira fase da educação básica e 

também as OCEPE” (l. 114-127) 

Equipa de elaboração das 

OCEPE 

“Foi convidada a Professora F, que trabalhava no Instituto de Inovação Educacional, que era um instituto que 

pertencia ao ME, que iniciasse o processo de construir orientações para os educadores” (l. 127-129) 

Caraterização do processo de 

elaboração das OCEPE 

“Foi um processo muito participado, foi ela que coordenou todo esse trabalho, mas foi muito participado pelos 

educadores. Havia aqui um núcleo que era o Núcleo da Educação Pré-Escolar (NEP) e que tinha educadores que 

há tinham muitas experiências e também um conhecimento profissional reconhecido e que trabalharam com a 

Professora F e que estiveram a construir as OCEPE. Saiu o primeiro draft e que percorreu o país inteiro para ser 

discutido. Mais do que esta fase que estamos a fazer agora, porque era a primeira vez que se estava a fazer um 

documento desta natureza e depois porque havia outra disponibilidade, em termos de tempo e do ponto de vista de 

recursos e financeiro, para se poder fazer dessa maneira. Fizeram-se círculos de estudos no país inteiro, 

coordenados por pessoas com mais experiência, para se debater as OCEPE e enviaram contributos. As OCEPE 

foram reformuladas e depois saiu o documento que está em vigor” (l. 129-140) 

“Da outra vez a participação foi muito mais abrangente e ampla, houve mais tempo para isso, mas também era a 

primeira vez que se estava a fazer um documento desta natureza e então houve necessidade de convencer os 

educadores…” (l. 323-326) 

Desenvolvimento das OCEPE 

“Realmente foi reconhecido pelos educadores como um documento fundamental para as práticas (…)” (l. 152-153) 

“(…) quando se fizeram estudos, no âmbito de mestrados e doutoramentos, percebeu-se que os educadores 

precisavam de outros documentos mais virados para a prática e foi aí que surgiram as brochuras. As brochuras 

saíram no sentido de apoiar a operacionalização das OCEPE, na prática” (l. 159-163) 

Revisão das 

OCEPE 

Constituição da equipa de 

trabalho 

“O ME desafiou a Professora F, uma vez que era a autora das primeiras OCEPE e sabendo nós que os educadores 

a reconhecem (…)” (l. 166-167) 

“O Ministério teve a sensibilidade de perceber que pedindo a uma equipa diferente, uma revisão poderia ser posta 

em causa e convidou a Professora F para formar uma equipa, fazer as OCEPE atualizadas e de forma a não 

perverter aquilo que já é reconhecido como sendo algo bom” (l. 169-172) 

“Quem escolheu as pessoas foi a Professora F” (l. 184) 

Experiência profissional 

relevante à constituição da 

equipa 

“(…) fiquei efetiva junto à Serra do Caramulo (…) trouxe-me uma experiência de trabalho muito próxima da 

comunidade (…)” (l. 16-17) 

“(…) estive a fazer formação em contexto a outros educadores (…) Para se fazer mudança tem de se fazer formação 

em contexto, não serve formação tradicional” (l. 28-31) 



“(…) a T (…) trabalhou muitos anos na prática, esteve aqui requisitada quando foram as primeiras OCEPE, já 

nessa altura acompanhou o processo com a Professora F, voltou outra vez para a prática e agora é professora na 

ESE” (l. 177-179) 

“(…) a Professora G é especialista na área da língua (…)” (l. 337-338) 

Caraterização da equipa de 

trabalho 

“(…) estou integrada numa equipa em que sou a única que faço parte do Ministério, as outras três pessoas são 

externas, com quem trabalho assiduamente” (l. 66-68) 

“(…) com exceção da própria Professora F, que não é educadora, as outras todas são educadoras de formação 

inicial. Sou eu que sou educadora, embora não esteja na prática já há alguns anos, o meu percurso inicial foi no 

terreno, a T que também é educadora, trabalhou muitos anos na prática, esteve aqui requisitada quando foram as 

primeiras OCEPE, já nessa altura acompanhou o processo com a Professora F, voltou outra vez para a prática e 

agora é professora na ESSE (…)” (l. 174-179) 

“Depois temos a G que também é educadora de formação inicial, depois fez Psicologia Educacional, é professora 

no ISPA (Instituto Superior de Psicologia Aplicada) e acompanha investigações no âmbito da educação de infância; 

foi minha orientadora de tese de mestrado” (l. 181-184) 

“(…) tem sido uma equipa muito interessante porque como temos perspetivas diferentes, mas temos também coisas 

em comum, temo-nos completado bastante” (l. 186-188) 

Caraterização do estilo de 

liderança da coordenadora da 

equipa de trabalho 

“A coordenadora do processo tem uma postura muito democrática e aberta, porque ela quer realmente encontrar 

a melhor forma de o fazer. É uma pessoa com um espírito e uma mente muito abertos e quer ouvir todos os 

contributos. Discute as coisas connosco e tomamos decisões em conjunto, mas também quer ouvir as opiniões das 

pessoas que não estão no grupo e esses pareceres influenciam o nosso trabalho” (l. 206-211) 

Caraterização do processo de 

trabalho 
“É um processo bastante aprofundado e que ocupa muito tempo do meu trabalho” (l. 68-69) 

Metodologia do trabalho de 

equipa 

“Primeiro cada uma ficou responsável de iniciar um dos capítulos, uma das áreas… Depois ia-mos trocando umas 

com as outras o que fizemos, tomávamos decisões em relação a isso. E agora trabalhámos a pares, que não são 

sempre os mesmos, vamo-nos desencontrando, e depois o par que não esteve envolvido no trabalho vai ver o que o 

outro par fez e dá os seus contributos” (l. 211-215) 

Metodologia de trabalho do 

processo de revisão 

“Por vezes temos reuniões de trabalho presenciais, aqui. Trabalhamos tanto online como presencialmente” (l. 90-

91) 

“Também tenho participado, com a equipa do Porto, que fez a avaliação das OCEPE em que discutimos os 

resultados da avaliação e quais são as perspetivas de futuro; o que nos trás de mais-valias para definir quais são 

as prioridades do Ministério em relação à educação de infância” (l. 97-100) 

“A nossa primeira reunião foi no sentido de tomar a decisão sobre como íamos fazer a estrutura das OCEPE, ou 

seja, sobre o que era importante que se mantivesse. Depois partimos de uma base que era as anteriores Orientações 

Curriculares. Nas atuais OCEPE líamos sobre a parte que estávamos a trabalhar e aproveitámos tudo o que ainda 

está atualizado e a partir desse texto é que construíamos e atualizávamos o capítulo em que estávamos a trabalhar. 

Conforme foi sendo necessário, fomos consultando especialistas nas áreas” (l. 222-228) 



“Essa pessoa construiu parte do texto e nós revimos e devolvemos. Temos trabalhado dessa forma” (l. 230-231) 

“Depois consultámos pessoas que reconhecemos e que achámos que podiam ser uma mais-valia; pedíamos para 

lerem o texto e nos darem os seus comentários. Quando o documento já estava desenvolvido quisemos ouvir a 

opinião dos educadores. Queríamos saber se os educadores que estão a trabalhar no jardim de infância 

consideravam aquelas Orientações uma mais valia em relação às anteriores. Para isso organizámos uma ação de 

formação em que pedimos a participação de pessoas que identificámos como formadores já com experiência; eles 

já tinham estado envolvidos nas primeiras Orientações Curriculares; e foram essas pessoas que estiveram à frente 

de vinte educadores. Três de nós também fez formação com os educadores, porque queríamos ouvir na primeira 

pessoa as dificuldades e os contributos. Foi uma formação no sentido de analisar o documento e que os educadores, 

à luz da sua prática, dessem sugestões de melhoria” (l. 232-243) 

“Paralelamente também pedimos pareceres a pessoas que têm a responsabilidade da formação inicial, em 

Universidades e em ESEs, e que também nos enviaram esses contributos. Depois tivemos que ler, analisar os 

contributos e neste momento estamos a integrá-los no documento que estamos a construir” (l. 244-247) 

“Quando o documento estiver finalizado, vai ter uma revisão linguística e vai ter uma revisão do ponto de vista 

gráfico. Depois vai para o Ministro da Educação, para sabermos se concorda e entretanto vai também em discussão 

pública. Fica algum tempo em discussão pública, vemos quais os contributos que há e se há alguns que nos ajudem 

a melhorar mais e depois é homologado pelo Ministério” (l. 249-253) 

“Em outubro está previsto ocorrer alguns encontros, workshops, com diretores de agrupamentos para se 

sensibilizar para os aspetos mais importantes das OCEPE” (l. 258-260) 

“(…) já está reconhecido pela Direção que há necessidade de realizar formação, ainda não está estruturada mas 

será em várias modalidades, presencialmente, online…” (l. 265-267) 

Ações de Formação 

“(…) vinte educadores em cada grupo. Tivemos onze ações de formação. Essas ações foram orientadas por 

professores de formação inicial. São pessoa que já têm muita experiência como formadores que estiveram, na 

grande maioria, nas primeiras OCEPE e o que eles fizeram foi pegar no documento, discutiram-no com os 

educadores” (l. 271-275) 

“Os formadores funcionaram mais como o orientador dessa análise, dessa discussão” (l. 277-278) 

Necessidades de revisão 

“Esta revisão surgiu, não por mudança dos fundamentos e dos princípios, mas sim da atualização de determinados 

aspetos e de reorganização do próprio documento” (l. 144-145) 

“(…) o facto de ser um documento muito descritivo, exige que os educadores sejam capazes de compreender o que 

está subjacente para serem capazes de operacionalizar. Ele não está feito para ser operacionalizado de imediato e 

os educadores queixavam-se disso” (l. 156-159) 

“Havia necessidade de organizar este texto das novas OCEPE com uma estrutura mais direta. Por exemplo nas 

áreas de conteúdo, os conteúdos que são abordados estão em texto corrido e estão espalhados. Se quisermos fazer 

uma recolha sintética de que conteúdos é que as OCEPE nos falam temos que ler o texto quase todo. Da recolha 

que fomos fazendo ao longo dos anos, tentámos que as OCEPE tivessem uma estrutura mais organizada e que fosse 

mais fácil encontrar o que se quer. Por outro lado sabemos que o mundo está em constante mudança, muito 



aconteceu desde 97 e sentiu-se necessidade de atualizar alguns conteúdos das áreas. Por exemplo antes não se 

falava muito das tecnologias, no âmbito da matemática havia pouca coisa… As próprias brochuras que saíram já 

estavam mais à frente que as próprias OCEPE, Sendo as Orientações Curriculares o documento base, essas têm de 

estar o mais atualizadas possível” (l. 193-203) 

 Atores envolvidos 

“(…) na matemática, consultamos uma especialista que reconhecemos. Tivemos a liberdade de pudermos fazer 

esses contatos, conforme fosse necessário” (l. 228-230) 

“Também com as pessoas do Programa de Educação Artística que estiveram a trabalhar connosco na área das 

artes” (l. 231-232) 

“Educadoras, investigadores, formadores da formação inicial e contínua e especialistas em algumas áreas (…)” 

(l. 336-337) 

“(…) a APEI (…)” (l.346) 

 
Data prevista para conclusão do 

processo 

“(…) até ao final de julho esteja terminado para em setembro os educadores já puderem ter acesso e utilizar as 

novas OCEPE” (l. 254-255) 

 Papel da DGE 

“A DGE é que tem a responsabilidade técnica e educativa e pedagógica da educação pré-escolar. A partir dos três 

anos, a educação pré-escolar é da competência da DGE, no âmbito do currículo, por isso assumindo essa 

responsabilidade a DGE teve um papel fundamental porque sem ser da sua iniciativa nada poderia acontecer. Teve 

um papel bastante sensível em relação à especificidade que é a educação pré-escolar e pedir a pessoas que há 

muitos anos estão integradas nestas questões da educação pré-escolar, em vez de encomendar por fora” (l. 284-

290) 

 
Relação da DGE com a equipa 

de trabalho 

“(…) a Direção depositou uma grande confiança na equipa e portanto vamos dando conta do que está a ser feito 

ao longo do processo e tem havido total harmonia entre a equipa e a Direção” (l. 292-294) 

 
Constrangimentos associados ao 

processo 

“É o tempo (…) Gostávamos de ter um pouco mais de tempo para depois de esta integração dos contributos, 

voltarmos a ouvir… Isso era o ideal! Voltar a devolver o documento às pessoas que nos deram os contributos, mas 

não temos esse tempo. E depois, todos nós estamos muito ocupados com outros assuntos, não temos só isso. 

Nomeadamente eu que vim para cá para estar com isto especificamente e agora já tenho um manancial de trabalho 

e responsabilidades que faz com que não tenha o tempo que preciso e que gostaria” (l. 297-303) 

 
Mais-valias associadas ao 

processo 

“(…) os educadores gostaram muito de voltar a refletir sobre estas questões porque o dia-a-dia, nos jardins de 

infância, não permite que os educadores façam uma pausa para pensar, refletir, para partilhar estas reflexões com 

os pares. E nesse sentido, foi uma grande vantagem e o que os educadores mais disseram na avaliação foi que 

gostaram de ter participado neste processo” (l. 308-312) 

 Desafios associados ao processo 

“É um desafio que é constante, sermos capazes de fazer um documento que seja útil para os educadores e que seja 

rigoroso do ponto de vista científico e das teorias que estão subjacentes à educação e à pedagogia. O desafio 

também de termos capacidade de ouvir a opinião dos outros e integrá-la. Está a ser um grande desafio para nós as 

quatro” (l.316-319) 

 



Guião de Observação à Chefe de Divisão da DEPEB 
 

Objetivo: Obter as perceções da realidade do trabalho do gestor 

 

TEMPO 

 

LOCAL 

 

CONTEÚDO DA ATIVIDADE TIPO DE ATIVIDADE INTERLOCUTORES OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Observação à Chefe de Divisão da DEPEB 
 

Data: Quinta-feira, 28 de maio de 2015 

Horas: 9.43h – 12.35h 

 

Telefonemas: 7 

Verificação, leitura e envio de emails: 13 

Verificação, leitura e registo de edocs: 8 

Ir ter com chefias: 3 

Receber elementos da equipa: 8 

 

Tempo Local Conteúdo da Atividade Tipo de Atividade Interlocutores Observações 

9.43h 
Gabinete 

pessoal 

Esclarecimento de dúvidas acerca de um email 

 

O email em questão tinha algum tipo de problema 

Esclarecimento de 

dúvidas 
D.ª A 

Dr.ª D sentada no computador 

 

Dr.ª A de pé ao seu lado 

9.46h 
Gabinete 

pessoal 

Redação de um email em conjunto 

 

Dr.ª A questiona um assunto relativo ao ensino 

doméstico 

 

Dr.ª D pede que a Dr.ª A fale com o Dr. X pois este 

está dentro do assunto, uma vez que envolver uma 

portaria que foi validada pelo mesmo 

 

Dr.ª A sai do gabinete 

Elaboração de email 

 

Esclarecimento de 

dúvidas 

 

Dr.ª A 

Dr.ª D pergunta sempre à Dr.ª A se concorda 

com o que está a escrever 

 

Dr.ª D esclarece todas as dúvidas e dá toda a sua 

atenção à Dr.ª A 

9.50h Corredor 

Dr.ª D sai apara ir buscar um café e encontra-se com 

alguns funcionários a quem esclarece dúvidas 

pontuais 

Ir buscar um café 

 
Dr.ª A  



 

Cruza-se que com a Dr.ª A que lhe indica o que vai 

fazer em relação à dúvida que lhe colocou sobre o 

ensino doméstico 

Esclarecimento de 

dúvidas 

 

Tomar conhecimento de 

ações 

9.52h 
Gabinete 

pessoal 

Lê um documento Word no seu computador e 

procura documentos que a auxiliem, na sua 

secretária 

 

Vê alguns documentos internos, como informações 

Leitura e pesquisa de 

informações 
 Lê e pesquisa documentos legislativos 

9.55h 
Gabinete 

pessoal 

Abre o motor de busca do Google e pesquisa alguns 

documentos legais, comparando-os com os que tem 

impressos na secretária 

 

O Dr.º X chega e dá-lhe os bons dias 

Pesquisa de informação 

 

Conversa 

Dr.º X 

Dr.º X bem-disposto 

 

A porta do gabinete encontra-se aberta 

9.57h 
Gabinete 

pessoal 

Continua a ler o documento no seu computador 

 

Altera algumas frases do documento 

 

 

Consulta legislação online e alguns ocumento legais 

que tem na sua secretária 

Consulta de informação 

 

Elaboração/revisão de 

um documento 

  

10h 
Gabinete 

pessoal 

Dr.ª Z entra no gabinete e senta-se junto da Dr.ª D 

 

Aborda um assunto relativo ao certificado para 

obtenção da nacionalidade portuguesa 

 

Dr. X entra e mete-se com a Dr. D 

Tomada de 

conhecimento de 

informações 

 

Conversa 

Dr.ª Z 

 

Dr.º X 

Dr.º X muito bem-disposto fazendo rir a Dr.ª D 

e a Dr.ª Z 

10.04h 
Gabinete 

pessoal 

AB passa no corredor, dá os bons dias e a Dr.ª D 

responde-lhe 

 

O tema de conversa é o facto de o certificado não ser 

o original 

 

O interessado tem de ir à embaixada para adquirir 

um certificado que se enquadre no n.º 7 

Esclarecimento de 

dúvidas 

AB 

 

Dr.ª Z 

Dr.ª D dá atenção à Dr.ª Z 



 

Existem questões levantadas que não se encontram 

legisladas 

10.08h 
Gabinete 

pessoal 

O interessado têm o equivalente ao 2.º Ciclo do 

Ensino Básico (CEB) pelo que não se sabe se 

realizou algum exame durante a sua escolaridade 

 

Dr.ª D aconselha a Dr.ª Z a falar com a Dr.ª AC 

Esclarecimento de 

dúvidas 
Dr.ª Z  

10.12h 

Gabinete 

pessoal 

 

Gabinete 

do Dr.º X 

A questão é da responsabilidade do Ministério da 

Justiça 

 

Dr.ª Z levanta-se e sai do gabinete agradecendo 

 

Dr.ª D volta ao documento Word no seu computador 

e à leitura de legislação online 

 

No computador verifica a lista telefónica da DGE e 

marca um número no telefone 

 

Ninguém atende e desliga 

 

Faz alterações no documento 

 

Vai ao edoc ler uma mensagem, abre um documento 

e analisa-o 

 

Volta ao documento Word, rele-o e revê-o 

 

Guardo o documento e fecha-o 

 

Volta ao edoc e escreve uma mensagem 

 

Fica atenta às fases anteriores do edoc em questão 

 

Escreve uma mensagem e anexa um documento 

(Word que tem estado a trabalhar) 

Conversa 

 

Leitura de 

documentação 

 

Telefonema 

 

Verificação de emails 

 

Registo de edoc 

 

Elaboração/revisão de 

um documento 

  



 

Lê os documentos legais que tem na secretária 

 

Levanta-se vai ao gabinete do Dr. X mas este não se 

encontra lá 

 

Volta a verificar a lista telefónica da DGE, marca 

um número e desliga 

 

Vê a caixa de entrada do seu email 

10.24h  

Volta a marcar um número 

 

A Dr.ª Z atende e a Dr.ª D pergunta se a Dr.ª AD já 

veio (tem se encontrado doente) 

 

Lê emails 

Telefonema 

 

Leitura de emails 

Dr.ª Z 
Dr.ª D demonstra uma preocupação visível com 

a sua equipa 

10.27h 
Gabinete 

pessoal 

Vê a caixa de entrado do seu email na diagonal 

 

Seleciona um email para uma leitura mais atenta 

 

Telefona à Dr.ª AE e pergunta se pode passar no seu 

gabienete 

 

Lê emails 

 

Dr.ª AD entra no gabinete e a Dr.ª D pergunta-lhe 

como se sente 

Verificação de emails 

 

Leitura de emails 

 

Telefonema 

Dr.ª AE 

 

Dr.ª AD 

A caixa de entrado do email tem uma janela do 

lado direito que lhe permite visualizar o texto 

do corpo dos emails 

10.30h 
Gabinete 

pessoal 

Dr.ª AE entra e vê que a Dr.ª AD já se encontrava no 

gabinete pelo que referiu que voltava mais tarde 

 

Dr.ª D diz à Dr.ª AE que depois lhe ligava 

 

Dr.º X passa no gabinete e pergunta à Dr.ª AD se já 

se encontra melhor 

 

Conversa 

 

Tomada de 

conhecimento de 

informações 

Dr.ª AE 

 

Dr.ª AD 

 

Dr.º X 

 



Dr.ª AD questiona acerca da disponibilidade de 

veículos do Ministério da Educação e Ciência 

(MEC) 

 

Dr.ª D diz para falar com AF para saber a 

disponibilidade 

 

Dr.ª AD informa que elaborou um memorando ao 

Diretor-Geral e a Dr.ª D agradece 

 

Dr.ª AD sai do gabinete 

10.35h 
Gabinete 

do Dr.º X 

Dr.ª D entra no gabinete e refere que está a trabalhar 

em um documento para ele ler e assinar 

 

Ambos trabalham no assunto relativo aos tempos 

letivos – Existe flexibilidade de horários entre 

disciplinas mas não entre grupos programáticos 

 

Dr.º X dá exemplos 

 

Ambos leem o documento legal que a Dr.ª D trouxe 

 

Dr.º X vê a matriz curricular do 3.º CEB 

 

Dr.ª AG entra e pergunta se o email já foi enviado 

 

Dr.º X atende uma chamada 

Esclarecimento de 

dúvidas 

Dr.º X 

 

Dr.ª AG 

A porta do gabinete do Dr.º X está aberta 

10.40h 
Gabinete 

Dr.º X 

Dr.ª D aguarda enquanto o Dr.º X fica a par de um 

assunto sobre avaliação 

 

O assunto em questão faz com que as reuniões dessa 

tarde tenham de ser desmarcadas 

 

Dr.ª D levanta-se e vai buscar a sua agenda e o seu 

caderno onde altera as suas tarefas para hoje 

 

Consulta de 

instrumentos de gestão 
Dr.º X 

A Dr.ª D demonstra estar um pouco nervosa 

 

Dr.ª D suspira 



Dr.º X sai do gabinete 

10.44h 

Gabinete 

do Dr.º X 

 

Gabinete 

pessoal 

Dr.ª D analisa a sua agenda 

 

Dr.ª D sai e volta ao seu gabinete pessoal 

 

Senta-se à frente do computador 

Consulta de 

instrumentos de gestão 
  

10.48h 
Gabinete 

do Dr.º X 

Dr.º X volta ao seu gabinete e a Dr.ª D pergunta se 

tem disponibilidade para ela ao que ele responde que 

sim 

 

Dr.ª D senta-se enquanto aguarda que o Dr.º X 

escreva um email 

 

Dr.ª AH entra no gabinete e pergunta se pode enviar 

umas fichas 

 

Dr.º X esclarece a Dr.ª AH 

 

Dr.ª AH fala com a Dr.ª D sobre como se organiza 

em relação às fichas 

 

Dr.º X retoma à conversa 

 

Dr.ª AH sai do gabinete 

Conversa 

Dr.º X 

 

Dr.ª AH 

 

10.53h 
Gabinete 

do Dr.º X 

Dr.º X dá exemplos de horas semanais sobre o 

assunto que a Dr.ª D questionou 

 

Dr.ª D diz que vai encaminhar a resposta para ser 

validada 

 

Questiona sobre qual o procedimento a tomar 

relativamente ao assunto do certificado de obtenção 

da nacionalidade portuguesa 

Esclarecimento de 

dúvidas 

 

Enumeração do trabalho 

que tem realizado 

Dr.º X  

10.59h 
Gabinete 

pessoal 

Dr.ª D volta ao seu gabinete 

 

Vê o edoc 

Verificação de edocs 

 

Verificação de emails 

Dr.ª AE  



 

Telefona à Dr.ª AE 

 

Vê o email 

 

Verifica a sua agenda 

 

Abre um email e guarda-o no computador 

 

Consulta o ponto de situação no instrumento de 

gestão da sua equipa, um documento Excel 

 

Dr.ª AE entra no gabinete 

 

Consulta de 

instrumentos de gestão 

11.02h 
Gabinete 

pessoal 

Dr.ª AE coloca a Dr.ª D a par da sessão de 

monitorização do projeto de mandarim 

 

A sessão de monitorização ocorreu em um dia de 

avaliação, sendo que não é a primeira vez que 

acontece 

 

Dr.ª AE refere que não faz sentido ir observar aulas 

em que os alunos estão a realizar testes 

 

Sobre o assunto os alunos dizem aos professores que 

a matéria é difícil e que não querem continuar 

 

Existem pessoas que gostam d projeto 

 

Ambas analisam documentos legais sobre a oferta 

complementar uma vez que o mandarim se 

apresenta como disciplina de oferta complementar 

Tomada de 

conhecimento de 

informações 

Dr.ª AE 

Dr.ª D demonstra-se revoltada com a situação 

pois é um projeto onde estão a investir e onde 

não estão a conseguir consultar e analisar 

resultados 

 

Dr.ª D dá atenção à Dr.ª AE e tira notas do que 

esta vai dizendo 

11.09h 
Gabinete 

pessoal 

A DGE tem de perceber como é feita a articulação 

do projeto com a Universidade de Aveiro 

 

Dr.ª AE sugere que o Diretor do agrupamento e o 

Presidente da Câmara devem assistir a uma aula 

Tomada de 

conhecimento de 

informações 

Dr.ª AE  



 

É necessário marcar uma reunião com a 

Universidade de Aveiro (via Skype) 

 

Os professores envolvidos no projeto já foram 

auscultados é necessário ouvir a Universidade de 

Aveiro 

 

Dr.ª D concorda com o facto de os alunos não 

acompanharem uma vez que é uma língua diferente, 

com um alfabete completamente novo para as 

crianças 

 

Necessidade de rever o público-alvo e os objetivos 

do projeto 

11.20h 
Gabinete 

pessoal 

Dr.ª AE refere que é necessário investir em mais 

materiais didáticos 

Tomada de 

conhecimento de 

informações 

Dr.ª AE  

11.30h 
Gabinete 

pessoal 

Tudo o que foi discutido tem de ser colocado em 

relatório que dê o parecer do projeto 

 

A observação de testes não é o que se pretende 

 

Dr.ª AE fala sobre um questionário que continua 

pendente 

 

Dr.ª D tranquiliza-a e diz que vai falar com o Dr.º X 

Tomada de 

conhecimento de 

informações 

 

Esclarecimento de 

dúvidas 

Dr.ª AE 

Dr.ª D não está satisfeita 

 

Dr.ª D procura esclarecer todas as dúvidas e 

tranquiliza a sua equipa quando está não 

consegue realizar o seu trabalho por motivos 

terceiros 

11.37h 
Gabinete 

pessoal 

Dr.ª D diz que fica à espera do relatório 

 

Dr.ª AE sai do gabinete 

 

Dr.ª D toma notas no seu caderno 

 

Dr.ª AE volta para referir que os Diretores estão a 

planear uma visita à China e volta a sair 

 

Consulta de 

instrumentos de gestão 

 

Tomada de 

conhecimentos de 

informações 

Dr.ª AE  



Dr.ª D volta a tirar apontamentos 

11.39h 
Gabinete 

pessoal 

No seu instrumento de gestão da equipa a Dr.ª D 

acrescenta uma nova tarefa 

 

Consulta o edoc 

 

Consulta o email 

 

Abre e lê um edoc 

 

Lê um email 

Consulta dos 

instrumentos de gestão 

 

Consulta e leitura de 

edocs 

 

Consulta e leitura de 

emails 

  

11.42h 
Gabinete 

pessoal 

Dr.ª D organiza o ambiente de trabalho do seu 

computador 

 

Dr.ª D abre o documento Word e vai consultando o 

email e o edoc 

 

No edoc escreve uma mensagem 

Consulta de edocs e 

emails 

 

Registo de edoc 

 

Revisão de um 

documento 

  

11.47h 
Gabinete 

pessoal 

Regista a sua fase no edoc e consulta-o 

 

Observa o seu instrumento de gestão da equipa e 

acrescenta alguma informação 

 

Consulta o edoc 

 

Dr.ª D fecha a sessão no computador e sai 

Registo de edoc 

 

Consulta de 

instrumentos de gestão 

 
Sempre que a Dr.ª D sai do seu gabinete termina 

sessão no seu computador 

11.53h 
Gabinete 

pessoal 

Dr.ª D volta e consulta o seu telemóvel 

 

Abre um email e responde 

Envio de emails   

11.57h 
Gabinete 

pessoal 

Vê documentos PDF com fichas de escolas 

 

Verifica o email e o edoc 

 

Abre um edoc sobre a Escola Camilo Castelo 

Branco e analisa os documentos 

Verificação de edocs e 

emails 

 

Análise documental 

 Tira apontamentos 



12.04h 
Gabinete 

pessoal 

Analisa o documento e abre os links que o 

documento apresenta 

 

Confirma a informação que está no documento com 

os documentos legais 

 

Telefona à Dr.ª A e pergunta-lhe qual a legislação 

que aborda a disciplina de Educação Moral de 

Religiosa como oferta obrigatória para a escola 

 

Delega tarefas à Dr.ª A, dizendo que tem de procurar 

a legislação e o programa curricular da disciplina de 

português 

 

Dr.ª D aconselha a escola a colocar as horas totais 

nos programas curriculares 

 

Dr.ª D diz à Dr.ª A que tem de rever o documento 

que enviou 

 

Dr.ª AI entra e espera que a Dr.ª D termine a 

chamada 

 

Dr.ª AI sai e a Dr.ª D chama-a e diz para entrar no 

gabinete 

Análise documental 

 

Telefonema 

Dr.ª A 

 

Dr.ª AI 

 

12.17h 
Gabinete 

pessoal 

Dr.ª AI pergunta se leu o email da Dr.ª B 

 

Dr.ª D desliga o telefone 

 

Procura o email em questão e não o encontra 

 

Dr.ª AI sai e diz que vai reencaminhar o emails 

Verificação de emails 
Dr.ª AI 

 

Não dá prioridade a emails cujo seu endereço 

está para conhecimento 

12.20h 
Gabinete 

pessoal 

Dr.ª D analisa a informação e faz uma chamada para 

combinar o almoço 

 

Verifica a sua caixa de entrada e lê um email 

Verificação de emails 

 

Leitura de emails 

 

Dr.ª AI 

Dr.ª AI parece preocupada com o tempo 

 

Sai do gabinete a correr 



 

Dr.ª AI volta ao gabinete e recebe o parecer da Dr.ª 

D e sai do gabinete 

Validação de tarefas 

12.22h 
Gabinete 

pessoal 

Dr.ª A entra e explica a questão da oferta obrigatória 

da disciplina de Educação Moral e Religiosa 

 

Dr.ª D aconselha a analisar os documentos legais 

que a escola elenca e aconselha a Dr.ª A a falar com 

a Dr.ª AD sobre esse assunto 

 

Dr.ª A sai 

Esclarecimento de 

dúvidas 
Dr.ª A  

12.25h 
Gabinete 

pessoal 

Lê alguns emails 

 

Envia um email e consulta a caixa de entrada 

 

Telefona à Dr.ª AI para lhe relembrar de uma 

informação 

 

Procura um email, verifica a caixa de entrada e lê 

mais atentamente alguns emails 

Verificação e leitura de 

emails 

 

Telefonema 

Dr.ª AI  

12.32h 
Gabinete 

pessoal 

Dr.ª Z entra no gabinete e chama a Dr.ª D para 

almoço 

 

Dr.ª Z informa a Dr.ª D quanto à questão do 

certificado para obtenção da nacionalidade 

portuguesa 

 

Dr.ª D vê a caixa de entrada, organiza o seu trabalho 

para a parte da tarde e termina sessão no computador 

Conversa 

 

Tomada de 

conhecimento de 

informação 

Dr.ª Z  

12.35h 
Gabinete 

pessoal 
Dr.ª D sai do seu gabinete para almoço com a Dr.ª Z  Dr.ª Z  

 



Análise Documental 
 

A análise documental em questão realiza-se no âmbito da informação desenvolvida 

pela Direção-Geral da Educação (DGE) de 6 de novembro de 2013 com o objetivo de 

propor despacho ao Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário (SEEBS) na 

proposta de revisão das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE). 

As OCEPE, aprovadas pelo Despacho n.º 5220/97, de 4 de agosto, caraterizam-se 

por serem um documento orientador para o educador de infância, de modo a que este 

possa construir o seu próprio currículo para a educação pré-escolar. Assim, as OCEPE 

são gerais e abrangentes e dão relevo às caraterísticas do contexto educativo. Datadas de 

1997, as OCEPE utilizam um estilo descritivo “(…) adotando uma redação em texto 

«corrido» com sínteses à margem e orientações (…) [pelo que] não incluem 

apresentações esquemáticas e estruturadas (…)” como se verifica em outros documento 

curriculares. 

A revisão prevista para o documento em 2001/2002 (N.º 2 do Despacho n.º 5220/97, 

de 4 de agosto) não se concretizou. Ainda assim, em parceria com a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCE-UP) foi realizado 

um estudo que incidiu sobre a aplicação das OCEPE e sobre as perspetivas dos 

educadores de infância para o desenvolvimento do currículo na educação pré-escolar a 

fim de caraterizar os contextos de educação pré-escolar e a diversidade de respostas 

educativas. 

Foi com base nas recomendações enunciadas no estudo que, a então, Direção-Geral 

de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC) publicou uma coleção de 

brochuras de apoio ao educador de infância em áreas e domínios das OCEPE (Matemática 

e da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, Ciências Experimentais e, Expressão 

Plástica e Musical). Para além destes materiais de apoio ao desenvolvimento curricular a 



DGIDC realizou ações de formação que incidiram na fundamentação do processo 

educativo dando relevo à articulação de conteúdos das OCEPE. 

Em concordância com os princípios mencionados nas OCEPE, em 2010 foram 

criadas as metas de aprendizagem para a educação pré-escolar que apesar de serem 

consideradas úteis pelos educadores de infância, não foram homologadas e, segundo a 

DGE carecem de revisão. 

Neste sentido, a DGE considera que as OCEPE deverão ser objeto de revisão a fim 

de garantir: i) uma oferta educativa de qualidade nos diversos contextos de educação pré-

escolar; ii) orientações aos educadores de infância e assistentes de ação educativa acerca 

da aprendizagem e bem-estar infantil; iii) informações, aos encarregados de educação, 

sobre o desenvolvimento e aprendizagens dos seus educandos e; iv) um referencial para 

a avaliação da qualidade da oferta e aferição da aprendizagem na educação pré-escolar. 

De modo a corrigir aspetos menos conseguidos no documento em vigor, a DGE propõe 

que o processo de revisão deverá questionar o âmbito, a relevância, o enfoque e a 

adequação dos conteúdos. 

Para a elaboração do novo documento a DGE considera que: 

 Deverão fazer parte dele: as finalidades da educação pré-escolar, os princípios 

subjacentes à proposta curricular, os domínios de desenvolvimento/áreas-chave e, 

os objetivos de desenvolvimento desagregados por capacidades, conhecimentos, 

atitudes e valores; 

 Embora atualizados, as áreas de conteúdo, domínios e vertentes devem manter-se 

genericamente mantidos; 

 O calendário de desenvolvimento seja conciliado com o processo em curso acerca 

da definição de orientações pedagógicas para o período dos zeros aos três anos; 



 A seção relativa aos cinco e seis anos deve contemplar indicadores nas áreas-

chave, articulados com as metas curriculares do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), 

que permitam aos educadores de infância, às famílias e professores uma 

comunicação facilitada para a operacionalização da informação sobre o 

desenvolvimento de cada criança; 

 Se deverá desenvolver um modelo de avaliação que contemple as vertentes que 

garantem a qualidade da educação pré-escolar. 

De acordo com as indicações elaboradas acima, a DGE propôs a seguinte 

metodologia: 

 Convite à Professora F, responsável pela elaboração das OCEPE, para coordenar 

o grupo de trabalho; 

 Produção da versão preliminar das orientações até ao final do mês de dezembro 

de 2013, análise dos contributos dos grupos até final de janeiro de 2014, 

apresentação de versão com base nos contributos e no estudo POAT (Programa 

Operacional de Assistência Técnica) até abril de 2014 para consulta pública (um 

mês) e a versão final do documento até agosto de 2014; 

 Produção de materiais de apoio e divulgação; 

 Formação de educadores e outros profissionais. 



Nota de campo 
 

No dia 21 de fevereiro de 2015, um sábado, realizou-se na Fundação Calouste 

Gulbenkian a apresentação do estudo sobre a Eficácia das OCEPE na Aprendizagem das 

Crianças. O estudo foi desenvolvido pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

da Universidade do Porto (FPCE-UP) a convite da Direção-Geral da Educação que 

organizou o seminário. 

O evento começou por volta das 9.30h e terminou às 18.30h. A parte da manhã foi 

reversava para apresentação dos resultados obtidos pelo estudo, enquanto que na parte da 

tarde se dinamizou um conjunto de workshops. 

A nota de campo cinge-se à descrição da parte da tarde uma vez que me foi 

impossível estar presente na parte da manhã visto que estive no secretariado a ajudar a 

equipa. Durante a tarde decorreram ao mesmo tempo quatro workshops, sendo que eu 

escolhi assistir ao primeiro, Organização e Desenvolvimento Curricular, por me 

encontrar a estagiar na Direção de Serviços e Desenvolvimento Curricular. 

A sessão iniciou-se no anfiteatro com a apresentação aprofundada do tema no que 

diz respeito aos resultados obtidos pelo estudo. O anfiteatro, com cerca de duzentas 

cadeiras, encontrava-se com aproximadamente 40 pessoas – o total de participantes no 

worskshop I – e uma oradora. No que se refere aos resultados apresentados, de um modo 

global percebe-se que o que os educadores de infância organizam para os seus dia-a-dias 

não corresponde ao que foi observado pela equipa de investigação; logo é necessário 

repensar e reorganizar a formação inicial e contínua para educadores de infância.  

Após a apresentação dos dados foi apresentada a metodologia de trabalho. Uma vez 

que a organização contou com mais participantes nos grupos houve a necessidade de 

eliminar um dos tópicos de trabalho. Posteriormente o grupo foi encaminhado para a sala 



de trabalho, sendo que há saída cada um dos elementos do grupo recebia um post-it 

colorido. 

Na sala, foi pedido que os participantes se sentassem pelas cores dos post-it, o que 

levou à constituição de grupos aleatórios. Cada um dos grupos teve de eleger um porta-

voz, que ficou a cargo de um dos tópicos de trabalho: Descobrimos que, Implicações na 

formação e na revisão das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(OCEPE), O que queremos saber mais e Implicações nas práticas e nas lideranças 

educativas. A função do porta-voz elegido foi rodar por todos os grupos de modo a que 

todos os participantes trabalhassem as questões mencionadas acima. Assim, os 

participantes tinham de revelar o que consideraram mais pertinente face aos resultados 

obtidos pelo estudo. Os contributos foram os seguintes: 

 Descobrimos que… As OCEPE não dão estratégias para a transição e articulação 

da educação pré-escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB). O grupo de 

trabalho concordou que as estratégias não deve estar enunciadas nas OCEPE, mas 

que devem ser trabalhadas pelos educadores uma vez que as estratégias diferem 

de contexto para contexto. As OCEPE não têm nem devem ser específicas, pois 

são um meio de suporte às práticas profissionais dos educadores de infância. 

Existe um desfasamento da formação, uma vez que existem instituições que não 

oferecem formação contínua. A pedagogia de projeto é o modelo de aprendizagem 

mais utilizado pelos educadores alvo do estudo. Há educadores que não realizam 

planificação nem avaliação. 

 Implicações na formação e na revisão das OCEPE. É necessário solucionar 

situações a fim de que todos os educadores tenham acesso às OCEPE e às 

brochuras. As OCEPE são reconhecidas como documento de referência mas não 

são apropriadas pelos profissionais. É vantajoso haver este tipo de evento uma vez 



que as OCEPE devem ser revistas tendo por base as experiências profissionais. É 

necessário apostar na formação de modelos pedagógicos uma vez que existem 

profissionais que não utilizam modelos pedagógicos como existem educadores 

que utilizam muitos modelos com uma só turma. 

 O que queremos saber mais. O grupo de trabalho em que me inseri demonstrou 

grande preocupação com o processo de revisão das OCEPE pelo que teve 

curiosidade para saber como se constituíram os grupos que estão a rever as 

OCEPE, como está a ser o processo, quando vai decorrer e porquê. O grupo 

considera que a equipa de trabalho e revisão é constituída sempre pelos mesmos 

elementos o que não está corretor, visto que a equipa deveria ser representativa e 

ter por base as experiências do terreno de ação. É necessário apostar em educação 

com mais experiência profissional nas formações a fim de que estes possam 

transmitir os seus conhecimentos para as gerações mais novas. 

 Implicações nas práticas e nas lideranças educativas. O gestor escolar conhece 

as OCEPE. O órgão de gestão das instituições escolares e educativas deve 

promover o trabalho de colaboração entre a educação e ensino. É preciso garantir 

a continuidade os projetos implementados em sala de aula. É necessário acautelar 

a transição para o 1.º CEB. Não se pode escolarizar a educação pré-escolar e esta 

tem conteúdos específicos para um público-alvo próprio. É essencial promover a 

participação entre educadores e órgão de gestão, tal como é necessário os educares 

possuírem modelos pedagógicos congruentes e orientados para a criança. 

No final, os porta-vozes apresentaram e escreveram os contributos obtidos num 

PowerPoint. 



Mais tarde, foi solicitado que os participantes se reunissem novamente no 

anfiteatro. Lá, foram apresentados e debatidos todos os contributos recolhidos nos quatro 

workshops, sendo que a moderadora foi a Dr.ª AJ. 

De um modo global e tendo por base as perceções recolhidas durante o evento 

percebe-se que os educadores de infância participantes conhecem as OCEPE e 

reconhecem-nas no mesmo modo que a DGE – um documento orientador de práticas. 

Face à revisão das OCEPE, os educadores referiram ser uma mais-valia, ainda que alguns 

não concordem com o facto de os grupos de trabalho e revisão selecionados pelo 

Ministério da Educação e Ciência (MEC) serem constituídos por elementos que já não se 

encontram no terreno. 



Grelha de Atividades Desenvolvidas em Estágio Curricular na DGE 
 

ATIVIDADES/TAREFAS DESENVOLVIDAS 
DATAS DE 

TRABALHO 

DURAÇÃO DE 

CONCRETIZAÇÃO 

(DIAS) 

Exploração e análise de documentos e recursos 

17.09.2014 

18.09.2014 

19.09.2014 

22.09.2014 

29.09.2014 

03.10.2014 

07.10.2014 

09.10.2014 

17.10.2014 

24.10.2015 

10 

Auxílio em tarefas relativas ao projeto Histórias que 

Alimentam 

19.09.2014 

23.09.2014 

26.09.2014 

30.09.2014 

07.10.2014 

18.11.2014 

19.11.2014 

20.11.2014 

8 

Organização e catalogação de documentos e pastas 

18.09.2014 

25.09.2014 

26.09.2014 

19.11.2014 

4 

Trabalho autónomo 

22.09.2014 

26.09.2014 

29.09.2014 

02.10.2014 

06.10.2014 

10.10.2014 

14.10.2014 

16.10.2014 

17.10.2014 

20.10.2014 

22.10.2014 

23.10.2014 

30.10.2014 

31.10.2014 

06.11.2014 

07.11.2014 

10.11.2014 

19.11.2014 

25.11.2014 

27.11.2014 

28.11.2014 

01.12.2014 

02.12.2014 

26.01.2015 

05.02.2015 

11.03.2015 

19.03.2015 

26.03.2015 

30.04.2015 

11.05.2015 

14.05.2015 

34 



15.05.2015 

21.05.2015 

28.05.2015 

Revisão e análise de documentos enviados pela Rede 

Euridyce 
23.09.2014 

25.09.2014 
2 

Atualização da base de dados das escolas no 

estrangeiro que ministram currículos e programas 

portugueses 

25.09.2014 

26.09.2014 

04.11.2014 

13.11.2014 

14.11.2014 

20.11.2014 

6 

Acompanhamento na resposta a emails 

29.09.2014 

30.09.2014 

02.12.2014 

15.12.2014 

27.01.2015 

09.02.2015 

02.03.2015 

7 

Atualização da base de dados dos alunos filhos de 

profissionais itinerantes 

22.09.2014 

06.01.2015 

08.01.2015 

15.01.2015 

12.05.2015 

5 

Envio de recursos relevantes a atividades da DEPEB 23.09.2015 1 

Leitura e análise de propostas acerca da redução do 

número máximo de alunos por turma 30.09.2014 1 

Auxílio na elaboração de uma portaria para os 

ensinos doméstico e individual 

30.09.2014 

10.10.2014 

15.05.2015 
3 

Auxílio em tarefas relativas ao projeto Kiitos 

17.10.2014 

23.10.2014 

24.10.2014 

28.10.2014 

30.10.2014 

31.10.2014 

14.11.2014 

7 

Auxílio na organização das ações de formação 

Analisar e Debater as Orientações 

Pedagógicas/Curriculares 

03.10.2014 

13.10.2014 

14.10.2014 

20.10.2014 

02.12.2014 

02.01.2015 

05.01.2015 

12.01.2015 

06.02.2015 

9 

Organização do seminário de apresentação ao Estudo 

de Avaliação das OCEPE e da Qualidade na EPE 

07.10.2014 

13.10.2014 

22.10.2014 

10.11.2014 

11.11.2014 

18.11.2014 

12.12.2014 

09.02.2015 

13.02.2015 

17.02.2015 

18.02.2015 

19.02.2015 

13 



20.02.2015 

Revisão e análise de documentos enviados pela 

OCDE 

06.10.2014 

28.10.2014 

03.11.2014 

18.12.2014 

24.02.2015 

5 

Reconhecimento do ensino em escolas no 

estrangeiro que ministram currículos e programas 

portugueses 

14.10.2014 

16.10.2014 

21.11.2014 

25.11.2014 

04.12.2015 

06.03.2015 

15.05.2015 

18.05.2015 

20.05.2015 

22.05.2015 

27.05.2015 

11 

Envio de recursos aos diretores das escolas no 

estrangeiro que ministram currículos e programas 

portugueses 
03.10.2014 1 

Envio de recursos a outros órgãos do MEC 10.10.2014 1 

Elaboração de uma informação e de um ofício acerca 

da integração da natação enquanto componente letiva 

na EPE 

04.11.2014 

04.12.2015 
2 

Organização de documentos relativos ao Estudo de 

Avaliação das OCEPE e da Qualidade na EPE que é 

financiado pelo POAT 
06.11.2014 1 

Entrega de documentos no British Council 20.11.2014 1 

Auxílio em tarefas relativas ao infantário Rochinha 
28.11.2014 

10.12.2014 

02.01.2015 
3 

Análise das médias obtidas em provas e exames 

nacionais nas escolas no estrangeiro que ministram 

currículos e programas portugueses 

10.12.2014 

11.12.2014 

12.12.2014 

15.12.2014 

19.12.2014 

23.12.2014 

12.01.2015 

13.01.2015 

16.01.2015 

23.01.2015 

10 

Organização de documentos relativos ao projeto 

Ensino Bilingue Precoce no 1.º CEB que é 

financiado pelo POAT 

05.12.2014 

09.12.2014 

27.01.2015 
3 

Análise do número de alunos filhos de profissionais 

itinerantes, desde 2010 

16.01.2015 

19.01.2015 

20.01.2015 

22.01.2015 

23.01.2015 

5 



Tratamento de dados dos contributos recolhidos na 

ação de formação Analisar e Debater as Orientações 

Pedagógicas/Curriculares 

27.01.2015 

30.01.2015 

17.02.2015 

26.02.2015 

13.03.2015 

17.03.2015 

20.03.2015 

23.03.2015 

24.03.2015 

02.04.2015 

06.04.2015 

07.04.2015 

09.04.2015 

13.04.2015 

14.04.2015 

16.04.2015 

20.04.2015 

21.04.2015 

27.04.2015 

28.04.2015 

05.05.2015 

07.05.2015 

22 

Análise das médias obtidas em provas e exames 

nacionais pelos alunos filhos de profissionais 

itinerantes 

30.01.2015 

02.02.2015 
2 

Tradução de documentos enviados pela OCDE 

12.02.2015 

13.02.2015 

23.02.2015 

29.05.2015 

4 

Organização de materiais referentes à ação de 

formação Analisar e Debater as Orientações 

Pedagógicas/Curriculares 

06.02.2015 

10.02.2015 

11.03.2015 

17.03.2015 

22.05.2015 

25.05.2015 

6 

Elaboração de síntese acerca do projeto Playgroups 

for Inclusion 
16.02.2015 

17.02.2015 
2 

Auxílio na elaboração do Plano de Atividades de 

2015 03.02.2015 1 

Elaboração de um guião ao Secretário de Estado do 

Ensino Básico e Secundário sobre a revisão das 

OCEPE 
19.02.2015 1 

Seminário de apresentação ao Estudo de Avaliação 

das OCEPE e da Qualidade na EPE 21.02.2015 1 

Tratamento de dados dos contributos recolhidos em 

instituições de ensino superior 

27.02.2015 

02.03.2015 

09.03.2015 

10.03.2015 

12.03.2015 

13.03.2015 

17.03.2015 

14.05.2015 

8 

Auxílio na organização do seminário de apresentação 

ao Estudo de Avaliação sobre a Eficácia da 

26.03.2015 

27.03.2015 

30.03.2015 
9 



Implementação do Projeto de Ensino Bilingue 

Precoce 

31.03.2015 

02.04.2015 

07.04.2015 

09.04.2015 

10.04.2015 

16.04.2015 

Elaboração de orientações para o acolhimento de 

alunos filhos de profissionais itinerantes 02.03.2015 1 

Tratamento de dados do questionário recolhido no 

seminário de apresentação do estudo de avaliação 

das OCEPE 
03.03.2015 1 

Auxílio na revisão de um questionário, na plataforma 

MIME 10.03.2015 1 

Elaboração de uma lista sobre os alunos filhos de 

profissionais itinerantes que vão realizar provas e 

exames nacionais no ano letivo 2014/2015 

15.05.2015 

18.05.2015 
2 

 



Diários de Bordo 
 

Diário de Bordo 1 

Data: 5 de setembro de 2014 

Hora: 10.00h – 10.45h 

 

Conforme acordado com a Dr.ª A, foi agendada uma reunião com o objetivo de or

ganizar assuntos relacionados com o estágio curricular a ser desenvolvido na Direção-G

eral da Educação (DGE). Neste âmbito, a reunião contou com a presença da Dr.ª C e a D

r.ª B, duas técnicas que trabalham juntamente com a Dr.ª A na área da Educação Pré-Esc

olar (EPE). 

No início da reunião foi solicitado pela Dr.ª A que as colegas se apresentassem e m

e descrevessem as suas tarefas diárias, de modo a que tomasse conhecimento de como sã

o distribuídas as tarefas relacionadas com a EPE pela equipa de trabalho responsável por 

essa área de educação da DGE. Assim, fiquei a saber que a Dr.ª C e a Dr. B tratam dos a

ssuntos relacionados com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OC

EPE) e com os estudos que se encontram em desenvolvimento nesse âmbito, enquanto q

ue a Dr.ª A trata das atividades relacionadas com os alunos itinerantes e com a validação 

do currículo português em escolas estrangeiras. 

Neste seguimento, foi-me pedido que apresentasse os meus interesses face ao está

gio. Assim, referi que gostaria de focar a minha investigação nas OCEPE e no trabalho q

ue se tem vindo a desenvolver nesse âmbito. De acordo com as minhas preferências, e te

ndo em conta o trabalho da área da EPE que adquire mais enfoque, a Dr.ª A tomou liber

dade de delinear objetivos para o meu estágio curricular, tal como a finalidade do mesm

o. Debatidos os objetivos do estágio ficou combinado que estes serviriam de base para a 

redefinição e reorientação da minha pergunta de partida, objetivos e eixos de análise a se

rem explorados na minha investigação. 

Por fim, no final da reunião a Dr.ª A solicitou algumas informações acerca do está

gio, sendo estas o nome do orientador, a duração do estágio e o número de horas semana

is deste. Como ainda não tinha certezas acerca das respostas a essas questões acordou-se 

que depois da reunião agendada para o dia 17 de setembro com o Professor H, enviaria u

m email com essa mesma informação. 



Já de saída da DGE, a Dr.ª A mostrou-me alguma legislação de referência e empre

stou-me a brochura referente às OCEPE de modo a pudesse ir lendo essa informação par

a estar mais integrada nos assuntos referentes às Orientações Curriculares. 

 

Diário de Bordo 2 

 Data: 17 de setembro de 2014 

 Horas: 10.00h – 12.45h 

 

De acordo com o ficou acordado com a Dr.ª A e com a Professora I, hoje deu-se in

ício ao primeiro dia de estágio curricular na DGE. Sendo o primeiro dia, este foi carateri

zado por ser o dia de integração na equipa da Direção de Serviços de Desenvolvimento C

urricular (DSDC).  

Neste sentido, fui dirigida ao gabinete de trabalho do Dr. J, técnico da Divisão de 

Materiais Didáticos, Documentação e Edições (DMDDE), onde se encontra uma secretá

ria de trabalho, com respetivo computador e telefone, que passará a ser o meu local de tr

abalho enquanto estiver a estagiar na DGE. 

Após instalar os meus pertences na secretária dirigi-me, com a Dr.ª A, à secretaria 

da DSDC, onde me foi facultado material de escritório. É de referir que à medida que ia 

circulando nos corredores fui sendo apresentada à equipa da DSDC. 

Após a recolha do material, voltei ao gabinete onde pude ler e aprovar o protocolo 

do estágio curricular e o plano de estágio curricular, juntamente com a Dr.ª A. Ficou ain

da acordado o horário segundo o qual irei semanalmente à DGE: segundas-feiras e quint

as-feiras das 9.00h às 12.00h e terças-feiras e sextas-feiras das 9.00h às 13.00h perfazen

do um total de catorze horas semanais, sendo que as quartas-feiras serão utilizadas para t

rabalho de campo. 

Posteriormente à leitura do protocolo, a Dr.ª A mostrou-me as pastas às quais terei 

acesso para poder realizar as tarefas que me serão solicitadas. Assim, dediquei o resto do 

tempo a ver as pastas e o modo como se encontram organizadas com o objetivo de me in

teirar dos assuntos a serem abordados nos anos de 2014 e 2015.  

Depois da leitura do QUAR 2014 da DGE, tomei conhecimento que este ano fiscal 

seria dedicado, sobretudo, à revisão das Orientações Curriculares e à avaliação da qualid

ade pedagógica dos ensinos pré-escolar e básico. Enquanto explorei as pastas de trabalh

o da Divisão da Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico (DEPEB), foi possível perceb

er que existem estudos a decorrer nesse âmbito, sendo que os relatórios que se encontra



m disponíveis são mensais de modo a dar um ponto de situação às diversas equipas que s

e encontram a cooperar nestas investigações. 

  

Diário de Bordo 3 

 Data: 18 de setembro de 2014 

 Horas: 9.00h – 11.50h 

 

Quando cheguei à DGE, e após ter deixado os meus pertences junto à secretária, di

rigi-me ao gabinete da Dr.ª A a fim de me informar acerca do que estava reservado enqu

anto tarefas para o dia de hoje. A Dr.ª A mencionou que deveria passar a manhã a explor

ar a parte que diz respeito à EPE no site da DGE, e que deveria continuar a explorar sobr

e as pastas e relatórios elaborados na Direção-Geral. 

Assim, fui explorando o site, sendo que a área da EPE se encontra dividida em nov

e separadores, sendo estes: 

 Enquadramento, onde existe uma referência à Lei-Quadro da EPE, à organização 

da rede da Educação Pré-Escolar e do calendário escolar de 2013/2014, associado 

ao Despacho n.º 8248/2013; 

 Currículo, que se encontra subdividido em OCEPE (demonstrando as três áreas 

de conteúdo que lhe são intrínsecas: formação pessoal e social, conhecimento do 

mundo e expressão e comunicação), Gestão do Currículo da EPE (onde se 

encontra disponível a Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, onde são enumerados 

os princípios da organização curricular) e, Publicações de Apoio ao 

Desenvolvimento Curricular que remetem para o separado “Recursos”; 

 Avaliação, onde se fez uma pequena abordagem ao modo de avaliação na EPE, 

tal como aos princípios desta; 

 Projetos, em que são mencionados projetos desenvolvidos pela OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) e pelo Programa 

Nacional da Educação Estética e Artística, que se encontram em atualização; 

 Legislação, onde é possível encontrar e descarregar diversos ficheiros legislativos 

acerca da DGE; 

 Notícias, onde são colocadas as informações mais recentes de modo a notificar os 

visitantes; 

 Recursos, subdivididos em dois setores, os de multimédia em atualização e as 

publicações e brochuras que a DGE publicou; 



 Intervenção Precoce, que redireciona para o site do Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância; 

 Biblioteca Digital, em que é possível procurar publicações online acerca da EPE.  

Enquanto explorava o site da DGE, o Dr. L, Diretor da Direção de Serviços de De

senvolvimento Curricular, entrou no gabinete para falar com o Dr. J. Como ainda não no

s conhecíamos apresentei-me referindo que era a estagiária do Instituto de Educação e es

tava na área da EPE. 

Por volta das 10.25h terminei de explorar o site, e voltei às pastas no computador d

a DGE. Assim, abri o relatório final de estudo de caso do POAT (Programa Operacional 

de Assistência Técnica) e fui lendo o relatório, dando continuidade à tarefa do dia anteri

or. 

Perto das 11.35h, a Dr.ª A solicitou a minha ajuda para organizar uns documentos 

de modo a colocá-los numas pastas a serem entregues aos convidados que iriam compar

ecer numa reunião à tarde. Assim, juntamente com a minha supervisora coloquei seis do

cumentos diferentes nas pastas que me indicara para esse efeito. 

No final da tarefa, a Dr.ª A deu por terminado o meu dia de estágio. 

 

Diário de Bordo 4 

 Data: 19 de setembro de 2014 

 Horas: 9.00h – 12.50h 

 

Quando cheguei à DGE dirigi-me junto da Dr.ª A com o objetivo de saber quais as 

tarefas que me estavam destinadas. Neste seguimento, a minha supervisora solicitou-me 

que retira-se toda a legislação referente à EPE do site da Direção-Geral para que posterio

rmente pudesse lê-la e analisá-la. Quando terminasse a impressão da legislação da EPE d

everia ler a revista “Infância e Educação – Investigação e Práticas” de GEDEI (2000). 

Neste sentido, fui para a minha secretária e dei início à pesquisa da legislação que 

a Dr.ª A referiu quando esta me ligou a solicitar que imprimisse duas cópias de cada doc

umento para que organizasse uma pasta a ser entregue à Dr.ª D. 

Após concluir a pesquisa, percebi que não podia imprimir os documentos uma vez 

que não tinha um user e uma password associadas, pelo que foi necessário contatar os se

rviços técnicos para que me dessem um login.  

Aquando estava a pesquisar a legislação, a Dr.ª A veio ter comigo a dizer que iria h

aver uma reunião às 10.30h sobre um projeto a ser desenvolvido no próximo ano juntam



ente com a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e o Plano Nacional de Leitura (PNL), m

encionando o interesse em que fosse assistir a esta. 

Enquanto aguardava pela hora da reunião foi pesquisando a legislação, sendo que c

onsegui descarregar toda a que se encontrava no site exceto a Lei-Quadro da EPE, uma v

ez que o sítio do Diário da República estava em baixo. 

Às 10.40h a Dr.ª A chamou-me para ir receber a Dr.ª M, representante da Rede de 

Bibliotecas Escolares, para se proceder ao início da reunião. Nesta foram discutidos assu

ntos acerca do protocolo para uma cooperação institucional e educativa, a fim de retirar 

dúvidas acerca de algumas cláusulas do mesmo. Para além do esclarecimento das dúvida

s levantadas, a Dr.ª M e a Dr.ª A procederam à leitura e ajustes do documento em conjun

to de modo a darem os seus contributos para que o protocolo já se aproximasse mais de u

ma versão final. Neste sentido, foram definidos quais os promotores do projetos (Minist

ério da Educação e Ciência através da Direção-Geral da Educação, a Rede de Biblioteca

s Escolas e o Plano Nacional de Leitura) a serem coordenados por uma entidade externa, 

a GCI, sendo esta última a responsável por representar os futuros parceiros a cooperarem 

no projeto (Caritas, Livreiros, Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, entre outr

os). 

A reunião terminou à 12.35h. Como já tinha dados de acesso às impressoras, fui i

mprimir toda a legislação que consegui recolher e organizei-a, fazendo uma pasta para m

im e outra para a Dr.ª D. 

Posteriormente, dirigi-me junto da minha supervisora para lhe dizer que já tinha a 

pasta da Dr.ª D quase pronta mas que faltava a Lei-Quadro da EPE. Como faltavam 10 m

inutos para terminar o dia de estágio, a Dr.ª A deu-o por terminado. 

 

Reflexão Semanal 1 

Visto que o estágio teve início a uma quarta-feira, a presente reflexão semanal 

apenas trata acerca dos três primeiros dias de estágio que se caraterizaram pela integração 

na equipa e nos assuntos que são tratados na DGE. 

As tarefas que desempenhei foram sobretudo a leitura e análise de documentos 

(relatórios, QUAR 2014, Balanço Social, etc) e recursos (site oficial da DGE e intranet) 

de modo a adquirir conhecimentos sobre a DGE, as equipas que a compõe, o trabalho 

desenvolvido no âmbito da Direção-Geral e, sobretudo, os temas de trabalho da Direção 

de Serviços de Desenvolvimento Curricular e da Divisão da Educação Pré-Escolar e do 

Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 



Apesar de já ter realizado este trabalho antes de vir para a DGE, é de concluir que 

houve saberes e conhecimentos que só tomei consciência quando me encontrei em 

contexto de estágio. Por exemplo, sabia que a DGE era composta por unidades orgânicas 

e flexíveis, mas só no ambiente de trabalho me apercebi como é que estas duas 

modalidades de unidades funcionam já que uma está dependente da outra. Houve também 

informações que só adquiri através de documentos que só se encontram nas pastas da 

DEPEB, pelo que não estão disponíveis noutros locais. 

Um primeiro obstáculo que encontrei foi ter tomar conhecimento que os estudos 

sobre as OCEPE já decorreram, tal como sobre a avaliação da qualidade da EPE. Em 

reuniões passadas, antes de vir para contexto de estágio, fiquei com a ideia de que esses 

estudos só iriam começar em setembro, pelo que iria conseguir acompanhá-los. Uma vez 

que o meu projeto de investigação é sobre as OCEPE, pensei que acompanhar o trabalho 

da DGE sobre este assunto no início, seria uma mais-valia. Porém, os estudos já 

aconteceram, sendo que os relatórios finais sobre os mesmos já estão redigidos. A tarefa 

a iniciar em setembro é a revisão das OCPE que terá por base os resultados obtidos pelos 

estudos. Assim, terei de ler os relatórios com a máxima atenção de modo a ficar a par dos 

assuntos a serem tratados no seguimento dos estudos. 

A reunião que decorreu com a técnica da RBE, enquanto primeira atividade que 

desenvolvi foi possível conhecer o modo de trabalho da DGE – colaborativo. Em reunião, 

o documento preliminar do protocolo foi relido e analisado, sendo que ambas as técnicas 

(a da RBE e a da DGE) foram dando as suas opiniões e os seus pareceres sobre o tema. 

No final ficou acordado a Dr.ª A tratar das alterações e reencaminhar para a Dr.ª M e para 

a Dr.ª N a fim de que todos os envolvidos tomassem conhecimentos sobre as alterações 

propostas. 

De um modo global, penso que a DGE, apesar de ser um serviço de administração 

central composto por uma hierarquia, apresenta um ambiente de trabalho descontraído e 

colaborativo onde a hierarquia é sentida e aceite, mas não imposta. 

 

Diário de Bordo 5 

 Data: 22 de setembro de 2014 

 Horas: 9.00h – 12.15h 

 



Hoje quando cheguei à DGE, cruzei-me com a Dr.ª A no corredor, pelo que relem

brei que iria terminar a pasta para a Dr.ª D e analisar a revista que não consegui ler na se

xta-feira. 

Depois de pesquisar e guardar o documento referente à Lei-Quadro, procedi à leitu

ra da revista uma vez que as impressoras da DGE estavam com problemas, tornando-se i

mpossível a impressão do documento. 

Durante a leitura da revista, retirei alguma bibliografia e legislação que considerei 

interessante e de alguma forma relevante para o meu trabalho a ser realizado na DGE. 

Entretanto, a Dr.ª A veio ter comigo para dizer que hoje iria trabalhar um pouco co

m ela para conhecer a plataforma online destinada aos alunos itinerantes. Uma outra info

rmação que recebi é que a Dr.ª A vai estar ausente em formação na quinta-feira e que é p

rovável que a Dr.ª O precise do meu auxílio para organizar pastas a serem distribuídas n

uma formação. 

Quando foi possível a impressão da Lei-Quadro terminei as pastas e fui ter com a 

Dr.ª A para que os documentos fossem organizados por ordem de importância para o tra

balho na DEPEB. Posteriormente, fui juntamente com a minha supervisora ter com a Dr.

ª D entregar-lhe a pasta com a legislação. 

Quando estávamos a regressar aos nossos gabinetes, a Dr.ª A disse que depois me l

igaria para ir ver como se procedia na plataforma destinada aos alunos filhos de profissio

nais itinerantes. Assim, continuei a leitura da revista. 

Por volta das 11.45h a Dr.ª A chamou-me para junto dela. No seu gabinete foi-me 

possível ter uma perceção das dúvidas que são colocadas acerca da EPE e dos alunos itin

erantes, através da leitura de alguns emails, sendo que se aproveitou este último assunto 

para explorar um pouco a plataforma online.  

Às 12.15h a Dr.ª A referiu que podia terminar o dia. 

 

Diário de Bordo 6 

 Data: 23 de setembro de 2014 

 Horas: 9.00h – 13.15h 

 

Quando cheguei e foi ter com a Dr.ª A, esta informou-me que o dia ia ser passado j

unto dela para tomar conhecimentos acerca de algumas tarefas que estão ao seu encargo.  

A primeira tarefa a que demos início foi ao reajustamento do protocolo de coopera

ção institucional e educativa, a ser celebrado pela DGE, o PNL, a RBE e o GCI, juntand



o ao documento mais atualizado os contributos do PNL. Enquanto se procedia à revisão 

do documento surgiram algumas questões que tiveram de ser esclarecidas junto da Dr.ª P

, no 2.º andar da DGE, que referiu que essas questões já deverão ser analisadas pelo Gab

inete Jurídico, que procederá à validação do protocolo. Quando o protocolo foi finalizad

o, a Dr.ª A enviou a versão do protocolo atualizada à Dr.ª N (PNL) e à Dr.ª M (RBE) par

a que este fosse aprovado por todas as partes que representam o Ministério da Educação 

e Ciência (MEC) no projeto “Histórias que Alimentam”. 

Na tarefa seguinte procedeu-se ao envio do calendário escolar da EPE a uma coleg

a que gere o site da Direção-Geral. Assim, enviou-se a tabela com o calendário letivo, o 

respetivo Despacho n.º 8651/2014 de 3 de julho, juntamente com o texto a ser colocado 

online. 

De seguida, a Dr.ª A mostrou como funciona o programa edoclink, o sistema de ge

stão documental que a DGE utiliza. 

Por último, procedeu-se à revisão dos documentos a serem enviados para a Rede E

urydice com informação acerca do ensino pré-escolar português. Neste sentido, os docu

mentos “A Educação Pré-Escolar e os Cuidados para a Infância”, “Organização de Progr

amas para Crianças com mais de 3 anos” e “O Ensino e a Aprendizagem em Programas 

para crianças com mais de 3 anos” foram analisados e reajustados de modo a atualizar a 

informação. 

 

Diário de Bordo 7 

 Data: 25 de setembro de 2014 

 Horas: 9.00h – 12.30h 

 

Quando cheguei e me dirigi junto do gabinete das Dr.ªs A e O, perguntei pelos doc

umentos a organizar nas pastas para serem entregues aos formandos do British Council. 

Como os documentos ainda estavam a ser redigidos, impossibilitando a sua impressão, a 

Dr.ª O mencionou que existe a probabilidade de a tarefa referente às pastas ficar pendent

e para amanhã. 

Como a tarefa para o dia de hoje dizia respeito à organização das pastas, perguntei 

à Dr.ª A onde era necessário a minha ajuda. Assim, a minha supervisora indicou-me que 

iria a uma formação e que precisava que verifica-se se uns documentos se encontram nas 

pastas das bases de dados 2013/2014 das escolas estrangeiras com currículos e programa

s portugueses. Uma vez que não tenho acesso às pastas que dizem respeito a estas escola



s, trabalhei no computador da Dr.ª A. Desta forma, quando a minha supervisora saiu dei 

início à tarefa que consistiu em ir às pastas de cada uma das escolas, abrir as pastas das b

ases de dados 2013/2014 e confirmar se os documentos que a Dr.ª A me indicou se enco

ntravam guardados. Quando tal não acontecesse, tinha de indicar quais os documentos a

usentes. 

Quando terminei a tarefa, a Dr.ª A ainda não tinha regressado da pausa da formaçã

o. Assim, dediquei o tempo que faltava para ler a secção da área da EPE para a Rede Eu

rydice. Enquanto lia os documentos a Dr.ª AL surgiu no gabinete e perguntou pela Dr.ª O

. Uma vez que se encontrava ausente, ofereci-me para ficar com o recado. Assim, a Dr.ª 

AL, entregou-me um dossier onde se deveria arquivar a documentação sobre a formação 

do British Council. Quando a Dr.ª AL saiu, retomei a leitura dos documentos da Rede E

urydice. 

Quando a Dr.ª O voltou, entreguei-lhe o recado da Dr.ª AL. Neste contexto, a Dr.ª 

O solicitou a minha ajuda, já que a Dr.ª AL lhe tinha delegado tarefas. Depois de se divi

dir as tarefas, fiquei encarregue de formatar quatro documentos, colocar os nomes dos p

articipantes da formação em ordem alfabética e fazer os cabeçalhos dos documentos. 

Enquanto ajudava a Dr.ª O, a Dr.ª A apareceu no gabinete e como viu que já estav

a ocupada não me determinou mais nenhuma tarefa. Quando voltou para a formação, ain

da me encontrava a formatar os documentos. 

Após conclusão das tarefas referentes à formação, a Dr.ª O pediu que imprimisse o

s documentos nos quais tinha trabalhado para se proceder à sua arquivação no dossier. C

omo os documentos já estavam prontos para ser colocados nas pastas, ofereci-me para fi

car lá mais um tempo para que ajudasse na organização das pastas. Contudo, a Dr.ª O ref

eriu não ser necessário já que ia pedir ajuda à AM, técnica do secretariado do DSDC, e q

ue se caso não conseguissem fazer as pastas, nessa tarde, então eu teria essa tarefa na ma

nhã seguinte. 

Desta forma, depois de terminar de arquivar os documentos no dossier terminei o d

ia de estágio. 

 

Diário de Bordo 8 

 Data: 26 de setembro de 2014 

 Horas: 9.00h – 12.50h 

 

Uma vez que ontem não tive possibilidade de falar com a Dr.ª A acerca da reunião 



que tive na passada quarta-feira, dia 24 de setembro com a minha orientadora, assim que 

cheguei à DGE aproveitei a oportunidade para debater sobre os assuntos que tinham sido 

abordados na reunião. Assim, solicitei à Dr.ª A documentos, que considera-se relevantes

, para proceder à caraterização da DGE, e mencionei o assunto de ter de observar um ges

tor, sendo que a Dr.ª D seria a gestora em vista. 

Depois de a pôr a par dos assuntos, perguntei à Dr.ª A se era necessário a minha aj

uda para as pastas. Contudo, estas já estavam organizadas. Assim, a Dr.ª A enumerou as 

tarefas a serem realizadas hoje: reajustar o protocolo do projeto “Histórias que Alimenta

m” com os pareceres da Dr.ª M da RBE e, dar continuidade à pesquisa dos documentos n

as bases de dados 2013/2014 das escolas estrangeiras com currículos e programas portug

ueses. Porém, as tarefas não foram executadas nesta ordem já que a Dr.ª A teve de ir a u

ma reunião marcada à última da hora. 

Neste sentido, enquanto a Dr.ª A foi à reunião eu fiquei encarregue de aceder diret

amente às bases de dados das escolas com o objetivo de descarregar os documentos em f

alta para se proceder à atualização da base de dados do presente ano letivo, 2014/2015. 

Enquanto isto, a Dr.ª O chegou, e pediu a minha ajuda para confirmar a ordem dos 

documentos nas pastas a serem entregues na formação. Assim, uma vez que a Dr.ª A con

siderou a formação mais urgente que a pesquisa na base de dados, interrompi a tarefa e v

erifiquei as pastas. Uma vez revistas, retomei a pesquisa dos documentos nas bases de d

ados de cada uma das escolas. 

Visto ter terminado a tarefa antes de a Dr.ª A ter saído da reunião, procedi à pesqui

sa e recolha de documentos e informação úteis para a caraterização da DGE. 

Quando a Dr.ª A chegou, dirigi-me com ela ao gabinete da Dr.ª D para lhe falar na 

observação a ser efetuada a um gestor da DGE. Quando colocada a questão de se haveri

a algum problema em acompanhá-la durante quatro dias, a Dr.ª D demonstrou-se dispon

ível para me ajudar no que fosse necessário. Ainda assim, referiu que, como os dias são 

geridos na base do imprevisto, é impossível agendar dias para se realizar as observações, 

mas que posso dirigir-me ao secretariado da DSDC para ver a sua agenda e conforme os 

dias que mais me agradam perguntar se no dia em questão é possível proceder a uma obs

ervação. 

Quando se retomou ao gabinete da Dr.ª A procedemos ao reajuste do protocolo. C

omo as alterações sugeridas não eram de grande escala, todas foram aceites e introduzid

as no documento original. Assim, enviou-se o documento atualizado para a Dr.ª M e a D

r.ª N. Visto que a Dr.ª N não respondeu a um email enviado, no sentido de solicitar a val



idação do protocolo, a Dr.ª A ligou-lhe com o objetivo se saber a sua opinião acerca do d

ocumento. Assim, a Dr.ª A foi informada que o documento tinha de ser validado pelo su

perior da Dr.ª N e como este se encontrava ausente, só seria possível a sua validação na s

egunda-feira, dia 29 de setembro. 

Terminada a tarefa de reajustamento do protocolo, a Dr.ª A deu por terminado o m

eu dia. 

 

Reflexão Semanal 2 

Esta semana foi marcada pela perceção que as tarefas que vou exercer durante a m

inha estadia na DGE não serão apenas no âmbito da área onde pretendo focar o meu proj

eto de investigação. Tive oportunidade de contatar com um pouco de todas as tarefas qu

e dizem respeito à EPE, mas também auxiliei outros técnicos da DGE com as suas tarefa

s. Tal parece ser uma vantagem, na medida em que tenho oportunidade de conhecer mel

hor os técnicos da Direção-Geral, de modo a integrar-me mais, mas também a nível pess

oal e profissional já que me possibilita adquirir um conjunto mais vasto de conheciment

os e competências. 

Apercebi-me também que nem sempre terei tarefas delegadas por parte da minha c

oordenadora. Assim, tenho a oportunidade de aproveitar esses tempos para desenvolver t

rabalho autónomo, ou seja, trabalhar no meu relatório de estágio. Tal torna-se útil, uma v

ez que surjam dúvidas relativas a assuntos sobre a DGE, a EPE e/ou as OCEPE, objeto d

e estudo do meu projeto de investigação, posso vê-las esclarecidas em tempo imediato v

isto que me encontro em contexto de estágio. Um outro aspeto a salientar sobre este tópi

co é o facto de as leituras que por vezes tenho de realizar para o estágio para contexto de 

trabalho, tornam-se úteis para o desenvolvimento do relatório final de estágio. Assim, vo

u descobrindo novas referências bibliográficas, tal como vou fazendo uma revisão da lite

ratura. 

Dos vários conhecimentos adquiridos esta semana é possível destacar a conscienci

alização de sempre que surgem documentos legais atualizados ou novos, cabe à DGE re

enviar os mesmos às entidades que lhe estão dependentes, de modo a dar a conhecer as d

isposições legais sobre os mais diversos assuntos. Esta foi uma área sobre a qual nunca r

efleti, mas quando deparada com ela, considerei que cabia às escolas pesquisaram e man

terem-se atualizadas no que diz respeito às orientações legais. Contudo, essa atualização 

é realizada por meio da DGE. 

Posso assim dizer que esta foi uma semana proveitosa no que se refere ao adiantam



ento do meu trabalho, no sentido em que aproveitei o tempo que me foi facultado de mo

do a recolher informação relevante à caraterização da instituição. 

 

Diário de Bordo 9 

 Data: 29 de setembro de 2014 

 Horas: 9.00h – 12.00h 

 

Quando cheguei à DGE e me dirigi ao gabinete da Dr.ª A, esta encontrava-se a res

ponder a umas questões, enviadas por email, acerca da Educação Pré-Escolar, pelo que 

me sentei junto dela para ficar a par do assunto. O email em questão vinha em francês on

de se colocavam as dúvidas de como é que o Ministério regula a Educação Pré-Escolar, 

que tipo de orientações curriculares existem em Portugal e, como é que essas orientaçõe

s determinam a educação de literacia nas crianças.  

Quando estava para começar a trabalhar, a Dr.ª A recebeu uma chamada, que a lev

ou a ter uma reunião inesperada. Assim, às 9.15h a minha supervisora saiu e como não m

e deixou nenhuma tarefa delegada, retomei a leitura da revista “Infância e Educação – In

vestigação e Práticas”, uma vez que ainda não a tinha terminado. 

Quando terminada a leitura da revista, e visto que a Dr.ª A ainda não tinha voltado 

da sua reunião, comecei a pesquisar e a ler o Plano de Atividades, o Balanço Social e o R

elatório de Autoavaliação, todos eles referentes à DGE no ano de 2013. Com a leitura do 

Plano de Atividades de 2013, tive acesso ao cronograma da DGE. Assim, pode compree

nder em que nível hierárquico a DEPEB se situa, sendo que esta depende da DSDC, e es

ta por sua vez, da Direção da DGE. 

Enquanto me encontrava a ler os documentos acima mencionados, a Dr.ª O veio te

r comigo ao meu gabinete perguntar se sabia utilizar a plataforma moodle, de modo a int

roduzir lá alguns documentos. Uma vez que adquiri essa competência durante o terceiro 

ano da minha licenciatura em Ciências da Educação, na unidade curricular de Tecnologi

as Educativas III, respondi afirmativamente. Assim, a Dr.ª O disse que iria fazer uma ch

amada e depois me chamava para a ajudar com a inserção de documentos na plataforma 

moodle. 

Quando a Dr.ª O saiu, dei início à leitura de uma versão de trabalho do Plano de A

tividades 2014. Neste documento constatei que duas das atividades a serem desenvolvid

as na DSDC dizem respeito à revisão, edição e publicação das OCEPE e à criação de Or

ientações Pedagógicas, ambas as tarefas da responsabilidade da DEPEB. Com este Plano 



de Atividades pude também tomar conhecimentos que já existe uma versão preliminar d

as Orientações Pedagógicas, um documento ao qual ainda não tive acesso. 

Enquanto navegava nas pastas, encontrei uma dissertação de mestrado com o título 

“Estudo sobre a Avaliação em Contexto de Jardim de Infância – Contributo para a Super

visão Pedagógica” de Maria das Dores Oliveira, publicada no Porto em 2011. Por meio d

e uma leitura vaga, encontrei informação sobre a EPE que possivelmente será important

e para o meu relatório de estágio. Assim, retirei o nome da dissertação para o meu bloco 

de apontamentos. 

Ainda enquanto pesquisava no site da DGE e nas pastas do computador, li Planos 

de Atividades e Balanços Sociais de datas anteriores à em vigor e percebi que a DGE da

va pelo nome de Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC)

. 

Dei continuidade às leituras e análises dos documentos referidos antes, de modo a 

retirar informação relevante ao meu relatório de estágio, sobretudo no que se refere à car

acterização da DGE. 

Como a Dr.ª A ainda não tinha retomado da reunião, saí ao 12.00h, passando pelo 

seu gabinete de modo a deixar o recado com a Dr.ª O de que tinha saído e se fosse neces

sário alguma coisa que me ligassem. 

 

Diário de Bordo 10 

Data: 30 de setembro de 2014 

Horas: 9.00h - 12.50h 

 

Ao chegar à DGE, dirigi-me ao gabinete da Dr.ª A e acompanhei-a na leitura de e

mails que lhe tinham sido enviados nessa manhã e no final de tarde de ontem.  

Um dos emails solicitava o parecer crítico acerca de uns projetos de lei propostos p

elo Bloco de Esquerda (BE), o Partido Socialista (PS) e o Partido Comunista Português (

PCP), sobre a redução do número máximo de alunos por turma da EPE, do 1°, 2° e 3° ci

clos do ensino básico e o do ensino secundário. Tratando-se a Dr.ª A técnica da área da E

PE, esta só emitiu uma reflexão ao documento na parte referente à EPE. Assim no que d

iz respeito à EPE, o BE e o PCP propõe um número máximo de 19 alunos por turma, en

quanto o PS sugere que as turmas sejam constituídas entre 20 a 25 alunos. 

A análise ao email acima mencionado levanta um debate na DGE, uma vez que os 

técnicos responsáveis por todos os ciclos de ensino em discussão, têm de trabalhar em c



onjunto, de modo a construir um documento único, dando o feedback das propostas dos t

rês partidos políticos. A primeira certeza que se conclui por todas as partes envolvidas n

o processo de resposta de feedback, é que o número de alunos deverá ser reduzido. Cont

udo existem dois conjuntos de opiniões acerca do tema: 

i. Por um lado defende-se que o número máximo de discentes não deve reduzir tant

o quanto estão a propor, visto que se considera que a qualidade pedagógica não p

assa só pelo número de alunos que estão nas salas, mas também pelas metodolog

ias de ensino que os professores utilizam, sendo que estas é que devem ser altera

das já que, por norma, os professores têm tendência a utilizar uma metodologia tr

ansmissiva; 

ii. Por outro considera-se que os números máximos de alunos por turma sugeridos é 

razoável porque a escola, nos dias de hoje, não tem de lidar só com problemas re

lativos à qualidade pedagógica, mas também, e sobretudo, sobre a indisciplina, p

elo que a redução do número de alunos facilitaria a atenção do professor face à tu

rma. 

Face ao exposto, ajudei a Dr.ª A a elaborar um parecer acerca da EPE tendo por ba

se as propostas em discussão. 

Um outro email considerado foi enviado por uma educadora de infância, onde colo

cava dúvidas acerca das Metas de Aprendizagem para a EPE já que estas não se encontr

am disponíveis no site da DGE. Assim, esclareceu-se que as Metas não estão no site poi

s este ano não foram homologadas. Contudo, ainda podem ser utilizadas enquanto instru

mento de avaliação, se o conselho pedagógico da escola assim o considerar. 

Tal como acordado com a Dr.ª N do PNL, o protocolo do projeto "Histórias que A

limentam" foi enviado para a Dr.ª A com o respetivo feedback. Neste sentido, procedeu-

se ao reajuste final do documento, sendo que este foi anexado ao edoclink e enviado à D

r.ª D para ser validado e posteriormente enviado ao jurídico. 

Por fim, a última tarefa foi a leitura e análise de uma portaria em construção, sobre 

o ensino individual e o ensino doméstico. Sendo estes temas da responsabilidade da Dr.ª 

A no que se refere à EPE, esta integra a equipa de trabalho pelo que teve de dar o seu pa

recer ao documento em questão.  

Pela leitura do documento, percebi as diferenças entre o ensino individual e o ensi

no doméstico. O primeiro diz respeito à relação de um professor para um aluno, enquant

o o segundo é quando essa relação é realizada por um familiar habilitado para o efeito. 

 



Diário de Bordo 11 

Data: 2 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h – 12.00h 

 

Na DGE encontrei a Dr.ª A no corredor, sendo que esta referiu que às 10.30h iriam

os ter uma reunião com a Dr.ª C e a Dr.ª B para serem discutidos os assuntos a serem ab

ordados em reunião, no dia 17 de outubro, com a equipa que realizou o relatório sobre o

s estudos de caso, feitos nos Jardins de Infância (JI), a fim de avaliar a qualidade das OC

EPE. Neste seguimento, a Dr.ª A delegou que eu ficaria responsável por realizar uma sín

tese sobre o que ficaria acordado em reunião. 

Já no gabinete da Dr.ª A, esta sugeriu que eu imprimisse os dois relatórios dos estu

dos POAT com o objetivo de facilitar a reunião. Antes de imprimir os documentos, a Dr

.ª A e eu fomos ao gabinete da Dr.ª B para confirmar o horário da reunião que nos garant

iu que esta só se iria realizar às 15.30h. Sendo fora do meu horário de estágio, e sendo-m

e impossível ficar lá à tarde, não pude assistir à reunião. 

Uma vez que a ideia para o dia de hoje era estar em reunião juntamente com a equ

ipa da EPE, e visto que a reunião era só à tarde, a Dr.ª A não tinha nenhuma tarefa prepa

rada para mim e sugeriu que fosse ler alguns documentos que considerasse úteis à carate

rização da DGE. Assim, juntei e organizei toda a legislação que diz respeito ao MEC, à 

DGE, à DSDC e à DEPEB. 

Quando terminei as leituras da legislação já estava na hora de saída, pelo que fui a

visar a minha supervisora e dei por terminado o meu dia de estágio. 

 

Diário de Bordo 12 

Data: 3 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Assim que cheguei fui dirigida ao gabinete da Dr.ª C para a ajudar a organizar uma

s pastas a serem entregues numa formação sobre a EPE. Neste sentido, de acordo com as 

suas orientações organizei as pastas e fui ter com a Dr.ª A. 

Como só contava comigo às 10h para me informar sobre os assuntos acordados on

tem em reunião, a Dr.ª A sugeriu que lê-se o relatório final sobre os estudos de caso para 

ficar a par do assunto e que voltasse às 10h ao seu gabinete. 

Assim, comecei a ler o relatório, sendo que às 10h fui até ao gabinete da minha su



pervisora. Porém, a Dr.ª A não se encontrava lá, pelo que esperei por ela enquanto lia o r

elatório. 

Quando voltou, a Dr.ª A elucidou-me de alguns aspetos considerados e mostrou-m

e um email enviado com algumas questões prévias a serem debatidas antes da reunião do 

dia 17 de outubro.  

Entretanto, a Dr.ª A recebeu um email com um novo despacho útil às escolas estra

ngeiras com currículos e programas portugueses, pelo que se reencaminhou o email aos 

diretores dessas escolas a fim de que tomassem conhecimento da legislação. 

Enquanto isso, a Dr.ª O chegou e teve de tratar de uns assuntos com a Dr.ª A, pelo 

que dei continuidade à leitura do relatório, sendo que apontei duas questões, que conside

rei pertinentes e a serem consideradas: 

a) No capítulo referente à caraterização dos Jardins de Infância onde se realizaram 

os estudos, é mencionado uma sala com nove crianças com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE). Quando trabalhei com a Dr.ª Conceição nas 

propostas acerca da redução do número máximo de alunos por sala tomei 

conhecimento que só é permitido no máximo dois alunos com NEE por sala na 

EPE. Assim, se por lei só é permitido duas crianças, porque é que existe um 

jardim-de-infância com uma sala com nove discentes com NEE?;  

b) Num dos capítulos de apresentação dos resultados é mencionado que a maioria 

das educadoras não tomou conhecimento das OCEPE por meio das suas 

formações iniciais, o que é compreensível uma vez que as OCEPE foram editadas 

em 1997 e a idade média de experiência profissional das educadoras é de vinte e 

quatro anos. Contudo, foram inquiridas também educadoras com menos anos de 

experiência pelo que seria interessante saber se estas já tomaram conhecimento 

das OCEPE em formação inicial, ou se é um tema ainda a considerar. Coloco esta 

reflexão porque pela análise aos gráficos disponíveis no relatório existe uma 

percentagem considerável em que o conhecimento pelas OCEPE e respetivas 

brochuras foram realizadas por meio de iniciativa pessoal e pela instituição de 

trabalho. 

Quando já estava na hora de saída, a Dr.ª A ainda se encontrava a trabalhar com a 

Dr.ª O pelo que perguntei se poderia sair. Assim, a Dr.ª A deu por terminado o meu dia. 

 

Reflexão Semanal 3 

Esta semana foi marcada com a construção de uma portaria, um documento destin



ado a dar instruções ou fazer determinações de várias ordens, acerca do ensino doméstic

o e do ensino individual. No que se refere à construção deste tipo de orientações legais, s

empre considerei que estas eram construídas por técnicos especializados para o efeito, c

uja equipa deveria conter um elemento cuja especialidade fosse a assunto sobre o qual se 

aborda. Porém, pude testemunhar que estes documentos são escritos, analisados e redefi

nidos pelos técnicos das áreas objeto dos assuntos a considerar. Utilizando a portaria a s

er construída sobre o assunto acima mencionado como exemplo, fazem parte da equipa t

écnicos que desenvolvem o seu trabalho na área da EPE, do Ensino Básico e do Ensino S

ecundário, já que as modalidades de ensinos doméstico e individual só é permitida até à 

escolaridade obrigatória. Só depois de a equipa considerar que o documento está finaliza

do é que este é enviado para o Gabinete Jurídico da DGE, onde é analisado e validado. 

Uma aprendizagem adquirida foi a noção de ensino doméstico e ensino individual. 

Quando pensava nestas duas expressões considerava-as sinónimas. Mas, enquanto debat

ia assuntos acerca da portaria, compreendi que as expressões apresentam significados dif

erentes. A modalidade de ensino doméstico traduz-se quando o aluno tem aulas no seu c

ontexto habitacional e é orientado por um especialista para o efeito, que passa a ser o seu 

responsável de educação. Já o ensino individual é quando essa orientação é fornecida po

r um membro familiar próximo do aluno, como por exemplo, pais, tios ou irmãos. 

Através da leitura do relatório final dos estudos de caso realizados em JI sobre as O

CEPE e a qualidade da EPE, verifiquei que este é um dos documentos orientadores para 

dar início ao meu projeto de investigação. Visto que não estive presente no momento em 

que os estudos decorreram tenho de ler os relatórios finais de modo a tomar conhecimen

to dos dados obtidos. 

Como ainda me encontro nas primeiras semanas de estágio, as tarefas que me dele

gam ainda não são de um caráter complexo, sendo que a maioria são acompanhar as tare

fas da minha supervisora e ler e analisar documentos. 

 

Diário de Bordo 13 

Data: 6 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h – 11.55h 

 

Quando cheguei, a Dr.ª A referiu que iriamos trabalhar com a Dr.ª B num estudo d

a OCDE, pelo que nos dirigimos ao seu gabinete para saber a que hora nos deveríamos j

untar. A hora acordada foi as 11h. 



De seguida coloquei umas questões à Dr.ª A uma vez que não estava a conseguir d

escobrir a legislação que regula o número máximo das unidades orgânicas da DGE. Assi

m, a Dr.ª A sugeriu que fosse pesquisar o Despacho n.º 11423/2014 de 11 de setembro já 

que foi o último que saiu acerca desse assunto. Quando li e analisei o despacho, percebi 

que já tinha retirado informação útil para a caraterização da DGE, sendo que a minha dú

vida persistia. Fui ter novamente com a Dr.ª A e esta aconselhou que no final do dia foss

e ter com a Dr.ª AN, no 2.º andar, para lhe colocar essa questão. 

Entretanto, eu e a Dr.ª A começamos s trabalhar na proposta para um referencial s

obre a qualidade, editado pela OCDE, sendo que este enumerava várias linhas de ação p

ara que os países integrantes possam alcançar qualidade educativa. Em cada uma dessas 

linhas de ação, o referencial dispunha de dois exemplos de países que realizam um traba

lho notável nesse âmbito.  

Fomos analisando o documento e dando os pareceres necessários, tal como acresce

ntar a informação em falta. No fim, foi preciso responder a umas questões que a equipa d

a OCDE lançou, a fim de descrever a orientação em Portugal para responder a cada uma 

das linhas de ação. 

Esta última tarefa não ficou terminada e será retomada amanhã. Como já estava pe

rto da hora de saída, fui até ao 2.º andar para falar com a Dr.ª AN, mas ela não se encont

rava no seu gabinete. Assim, fui ter com a Dr.ª A para lhe dizer que não consegui falar c

om a Dr.ª AN e que iria lá amanhã. 

 

Diário de Bordo 14 

Data: 7 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h - 12.55h 

 

Ao chegar à DGE fui ter com a minha supervisora que estava a responder a um em

ail da GCI onde questionou acerca do ponto de situação do protocolo do projeto "Históri

as que Alimentam". Neste sentido, a Dr.ª A respondeu referindo que o protocolo se enco

ntra em validação superior, uma vez que o objetivo é elaborar uma proposta de protocol

o única por parte do MEC. 



Enquanto estava no gabinete da Dr.ª A, a Dr.ª B solicitou a minha ajuda para efetu

ar contatos telefónicos, no sentido em que a DGE procura um local para a realização do 

seminário de apresentação do estudo sobre a qualidade das OCEPE e da EPE. 

Em seguimento, a Dr.ª B disponibilizou as informações a serem esclarecidas por m

eio dos telefonemas: quantos lugares sentados o anfiteatro dispõe; quais os custos associ

ados à utilização do espaço; nome e contato do responsável pela requisição do local; e as 

datas para confirmação da disponibilidade do espaço (6 ou 13 de dezembro). 

Depois de saber quais as entidades a contatar pesquisei os seus números telefónico

s na internet. Após efetuar os contatos informei a Dr.ª B da situação: 

 Três das entidades solicitaram o envio de um email para formalizar o pedido e 

para serem esclarecidas as questões que foram levantadas durante o telefonema; 

 Uma das entidades não atendeu a chamada; 

 Uma das entidades já tem o espaço ocupado para ambos os dias propostos para a 

realização do seminário. 

Quando voltei para o gabinete da Dr.ª A esta disponibilizou-me uma versão prelim

inar das Orientações Pedagógicas para trabalho com crianças dos 0 aos 3 anos de idade, 

de novembro de 2013, pelo que li o documento até há minha hora de saída. 

 

Diário de Bordo 15 

Data: 9 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h – 11.55h 

 

Assim que cheguei e pousei os meus pertences na secretária reparei que tinha lá um 

recado da Dr.ª A, onde dizia que não iria estar na DGE pelo que ficaria encarregue de ir 

tratar das minhas dúvidas com a Dr.ª AN e de continuar a ler as Orientações Pedagógicas 

para Trabalho com Crianças dos 0 aos 3 Anos de Idade. 

Porém, como no dia 17 vai ser realizada a reunião com a equipa de investigação 

que fez o estudo de caso sobre a qualidade das OCEPE na Educação Pré-Escolar, e ainda 

não tinha terminado a leitura do relatório final, considerei que deveria concluir a leitura 

do documento para poder estar integrada na reunião da melhor maneira que me fosse 

possível. Com a continuação da análise ao documento houve um aspeto que mereceu a 

minha atenção: 

a) No capítulo de apresentação de dados, está presente um subcapítulo referente 

à Implementação das OCEPE e das Brochuras: Áreas Fortes e Limitações, onde é 



possível que contatar que em todas as áreas temáticas a serem implementadas, a maioria 

dos JI apresentam avaliações positivas. Contudo, é visível que alguns Jardins de Infância 

possuem avaliações menos positivas neste tópico. Expressões como: “(…) situações em 

que a ordem e controlo eram exercidos com dificuldade (…)” (p.92), “(…) os adultos 

mostravam expetativas inadequadas (…) podendo recorrer a métodos severos e 

inadequados” (p.92), “num dos Jardins de Infância nem sempre a segurança das crianças 

está garantida (…)” (p.92) e “(…) as conversas entre as crianças e os adultos são pouco 

ou limitadas (ex. perguntas de tipo sim/não, respostas curtas dadas às crianças” (p.98) 

(Lima, 2014), fez-me considerar se os educadores de infância são avaliados tal como os 

restantes docentes dos ensinos básico e secundário.  

Quando terminei o relatório final do estudo de caso, retomei a leitura das 

Orientações Pedagógicas, deixando mais para o fim da manhã a ida ao gabinete da Dr.ª 

AN para pedir esclarecimento sobre a estrutura organizacional da DGE. 

Às 11.50h, fui ao gabinete da Dr.ª AN, mas esta não se encontrava na DGE, pelo 

que dei por terminado o meu dia. 

 

Recursos Consultados: 

Lima, I. (Coord.) (2014). Estudo de Avaliação das Orientações Curriculares e da 

Qualidade da Educação Pré-Escolar. Estudos de Caso – Relatório Final. 

 

Diário de Bordo 16 

Data: 10 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Quando cheguei à DGE e fui ter com a minha coordenadora de estágio esta 

solicitou-me o ponto de situação relativamente ao dia de ontem. Elucidei-a que tinha 

colocado na lista de prioridades concluir a leitura do relatório dos estudos de caso, uma 

vez que se irá realizar, dia 17, a reunião com a equipa investigadora. Posteriormente, 

terminei também a leitura das Orientações Pedagógicas e fui ao gabinete da Dr.ª AN, mas 

que esta não se encontrava na DGE. 

De seguida juntei-me à Dr.ª A que estava a tratar de assuntos sobre o ensino 

doméstico. Assim, em conjunto, lê-mos e analisamos a portaria a ser editada pelo MEC 

sobre os ensinos doméstico e individual. O assunto que mereceu mais destaque foi sobre 

o seguro escolar. A versão sobre a qual a Dr.ª A estava a dar o seu parecer dizia que os 



alunos em ensinos doméstico ou individual tinham de apresentar à escola onde estão 

matriculados o comprovativo de pagamento do seguro escolar. Contudo, através da 

Portaria n.º 413/1999 de 8 de junho, concluímos que as crianças estão isentas de pagar 

seguro escolar enquanto tiverem em escolaridade obrigatória, cabendo este pagamento à 

escola. Uma vez que a matriculação na modalidade de ensinos doméstico e individual só 

é permitida em escolaridade obrigatória, será impossível os pais apresentarem o 

comprovativo de pagamento do seguro escolar. Assim, o ponto acerca deste assunto foi 

retirado da portaria e substituído por um que refletisse a ideia que os alunos em 

modalidade de ensino doméstico e ensino individual estão abrangidos pelo seguro escolar. 

Hoje voltei ao gabinete da Dr.ª AN, onde consegui retirar as minhas dúvidas. 

Mostrou-me que os documentos legislativos que procuro são as Portarias n.º 258/2012 e 

n.º 32/2013 de 28 de agosto e 29 de janeiro respetivamente, onde é possível ler as unidades 

orgânicas nucleares criadas no âmbito da DGE e as respetivas alterações às mesmas. A 

Dr.ª AN elucidou-me também, que o organograma atual da DGE ainda não se encontra 

disponível, uma vez que este sofreu alterações com o Despacho n.º 11423/2014 de 11 de 

setembro. 

Já em gabinete com a Dr.ª A, esta mostrou-me qual seria a próxima tarefa. Li um 

email, enviado pela OCDE, onde era solicitado o preenchimento de um mapa, onde 

deverão constar os custos gastos aproximados da creche, das amas, das creches familiares 

e da Educação Pré-Escolar, em Portugal. Visto que a Direção-Geral não possui essas 

informações, escrevemos um email tipo a ser enviado à Direção-Geral da Segurança 

Social (DGSS), à Di reção-Geral  dos  Es t abe lecimentos  Escola res  (DGEsTE) 

e à Direção Geral de Planeamento e Gestão Financeira (DGPGF), sendo as últimas 

entidades do MEC. O email foi enviado à Dr.ª D para ser validado e posteriormente 

reenviado às entidades anteriormente referidas. 

Por fim, a minha última tarefa foi em trabalho autónomo. Como a Dr.ª A não tinha 

mais nenhuma tarefa para me delegar, aproveitei para continuar a trabalhar na 

caraterização da DGE, sendo que também fiz uma revisão de literatura sobre a cultura 

organizacional. 

Às 13.00h fui ao gabinete da Dr.ª A para me despedir, mas esta já tinha ido almoçar 

pelo que dei por terminado o meu dia. 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dgpgf.mec.pt%2F&ei=_G45VPGrHJHtaPSkgsgE&usg=AFQjCNH91959RHCTkKsUDzkjWhuljf2ZGg&sig2=XzqOooPz9rTok9-xY0JiUg&bvm=bv.77161500,d.d2s


 

Reflexão Semanal 4 

Os assuntos tratados durante esta semana foram os que até agora mais interesse me 

suscitaram visto que se aproximam da esfera de ação em que quero intervir. 

Um primeiro tema que se abordou foi a resposta a questões levantadas pela OCDE 

sobre a Educação Pré-Escolar. Algo que retirei desta tarefa é que a Direção-Geral utiliza 

documentos que foram enviados a outras entidades ou construídos para outros fins, para 

responder aos assuntos presentes. Ou seja, neste caso concreto foram utilizados 

documentos enviados à OCDE dos anos 2013, 2012 e 2011, reajustando-os à realidade 

educativa que hoje se faz sentir na EPE. Assim, todos os documentos elaborados de modo 

pontual podem servir de base para a produção de outros textos de modo a atualizá-los 

sobre os assuntos em questão, face ao tempo presente. 

Uma atividade a que dei início e que vai ao encontro dos meus interesses face ao 

estágio foi a organização do seminário de apresentação ao estudo realizado sobre a 

avaliação das OCEPE e a qualidade da Educação Pré-Escolar. Foi-me solicitado que, em 

nome da DGE, efetuasse telefonemas a uma lista de entidades a fim de saber se estas 

teriam o anfiteatro/auditório disponíveis para dia 13 de dezembro. 

Esta foi uma atividade segundo a qual sabia que detinha competências, uma vez que 

desenvolvi um seminário no meu último ano de licenciatura, juntamente com uma colega. 

Neste sentido, penso que de um modo global os contatos telefónicos correram dentro da 

normalidade, sendo que me foi disponibilizada toda a informação que solicitei. 

A construção da portaria sobre os ensinos doméstico e individual também mereceu 

destaque. A semana passada referi que a equipa constituída para a elaboração da portaria 

em questão era composta por técnicos superiores que trabalham na área da escolaridade 

obrigatória. Porém, integra na equipa um elemento da Direção da DGE, pelo que o 

processo está a ser acompanhado e supervisionado por parte de cargos superiores.  

Esta foi uma semana que teve o meu interesse por se prender com assuntos sobre 

os quais pretendo trabalhar. Um último aspeto que merece atenção foi o facto de ter tido 

possibilidade de tirar um tempo para falar com alguns técnicos da DSDC, de modo a 

partilhar histórias e saberes, uma vez que não estive sempre acompanhada pela minha 

coordenadora, pelo que as tarefas não foram tão regulares. 

 

Diário de Bordo 17 

Data: 13 de outubro de 2014 



Horas: 9.15h – 12.25h 

 

Quando cheguei e fui ter com a Dr.ª A foi-me comunicado que hoje iria trabalhar 

com ela e com a Dr.ª B com o propósito de reformular, de acordo com as orientações da 

Dr.ª AJ, as respostas dadas às questões levantadas pela OCDE acerca da Educação para a 

Infância em Portugal. 

Porém, a Dr.ª A e a Dr.ª B iniciaram este trabalho sem mim, uma vez que me foi 

pedido que realizasse telefonemas a três entidades para a requisição do espaço para se 

dinamizar o seminário de apresentação ao estudo de avaliação das OCEPE e da qualidade 

na EPE. De entre as entidades todas sugeridas a semana passada, foram selecionadas três 

para se proceder à formalização da requisição do espaço. Assim, posteriormente aos 

contatos telefónicos, que serviram para confirmar a disponibilidade do 

anfiteatro/auditório e de salas de aulas para a realização de um workshop no dia 13 de 

dezembro, elaborei um email tipo a ser validado pela Dr.ª B e ser enviado às entidades 

em questão. 

Quando terminei e fui ter com a minha supervisora e com a Dr.ª B, o texto a ser 

reenviado à Dr.ª AJ já estava terminado.  

Entretanto a Dr.ª C falou comigo e pediu a minha ajuda. Neste âmbito, conclui o 

preenchimento de declarações a serem enviadas às formadoras, com os respetivos nomes 

e locais de formação, sobre a formação contínua a realizar Analisar e Debater as 

Orientações Pedagógicas/Curriculares para a Educação de Infância. O preenchimento 

das declarações tiveram como suporte a análise de um mapa de contatos disponibilizado 

pela Dr.ª C. Posteriormente, procedi ao preenchimento de um quadro onde constam os 

custos totais das deslocações das formadoras. 

Quando terminei as tarefas solicitadas pela Dr.ª C, fui ter com a Dr.ª A para a avisar 

que ia sair. 

 

Diário de Bordo 18 

Data: 14 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Quando cheguei à Direção-Geral realizei inicialmente, algum trabalho autónomo, 

já que a Dr.ª A não tinha em vista nenhuma tarefa para mim. Assim, procedi à leitura de 



um texto sobre o tema Liderança, e analisei os documentos legais que dizem respeito à 

estrutura orgânica da DGE, de modo a construir um organograma da organização. 

Enquanto me dirigia para o gabinete da Dr.ª A encontrei a Dr.ª D no corredor que 

me elucidou que deveria enviar um email acerca do meu interesse em realizar 

observações, a fim de o Dr.º L tomar conhecimento deste procedimento. Neste email 

deverei colocar também sugestões de dias para agendar as observações. 

Já no gabinete da minha coordenadora, a Dr.ª C solicitou a minha ajuda. Neste 

sentido, reformulei a tabela dos custos de deslocações construída ontem, uma vez que os 

custos deverão ser calculados em litros/quilómetros, e não por preços dos bilhetes de 

transportes, como me foi referido. 

Concluindo a tarefa acima descrita, acompanhei a Dr.ª A na análise de Relatórios 

de Planos de Atividades de escolas estrangeiras, para se proceder ao envio de uma 

informação e ofício. 

Às 13.00h a Dr.ª A deu por terminado o meu dia, sendo que esta continuou a 

trabalhar na análise aos relatórios. 

 

Diário de Bordo 19 

Data: 16 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h – 12.00h 

 

A primeira tarefa que dinamizei quando cheguei à Direção-Geral foi auxiliar a 

minha supervisora na revisão da informação a ser enviada sobre o reconhecimento do 

ensino ministrado no Instituto Diocesano de Formação João Paula II, em São Tomé e 

Príncipe. Após esta revisão, procedeu-se à elaboração do respetivo ofício e informação, 

sendo que estes dois documentos foram depois fixados no programa edoc. 

Nos últimos trinta minutos para sair do estágio, a Dr.ª A disse para ir adiantando 

algum tema relativamente ao meu relatório de estágio. Neste sentido, li o texto 

Organização. Processo e Estruturas, sendo que não o terminei, por já ser hora de sair. 

Assim, fui avisar a Dr.ª A que ia terminar por hoje. 

 

Diário de Bordo 20 

Data: 17 de outubro de 2014 

Horas: 8.50h – 13.00h 

 



Logo que saí do elevador no quarto andar, reparei que existia muito movimento no 

corredor. Já junto do meu gabinete de trabalho fui avisada que não havia sistema 

informático, pelo que era impossível aceder aos computadores e telefones.  

Quando fui ter com a Dr.ª A, esta solicitou-me que durante a reunião de hoje com 

a equipa que realizou a investigação sobre as OCEPE e a qualidade da EPE, elaborasse 

notas a fim de proceder à redação de uma ata, onde deixasse apontado os assuntos 

abordados e as decisões tomadas face ao estudo. 

Como não havia sistema, reli alguns temas, que considerei mais relevantes, nos 

relatórios finais do estudo. Enquanto isso, e já perto da hora de início de reunião a Dr.ª A 

elucidou-me que talvez não pudesse assistir à reunião, uma vez que esta não pediu 

autorização ao seu superior para eu participar. Neste sentido, foi-me dito que se caso a 

minha supervisora não voltasse, para ir perguntar à Dr.ª O se precisava de auxílio em 

algum tema. 

Enquanto aguardava a possibilidade de a Dr.ª A me vir chamar, procedi à leitura de 

alguns textos, sendo estes: Os Gestores Escolares, Organização, Gestão: Conceito, 

Funções e Níveis, As Cinco Componentes Básicas da Organização e um quadro síntese 

sobre os papéis dos gestores segundo diversos autores. 

Após a revisão bibliográfica dos documentos acima mencionados foi notório a 

impossibilidade de participar na reunião, pelo que fui ter com a Dr.ª O. 

Já junto da Dr.ª O esta revelou que não era necessário a minha ajuda. Contudo, 

perguntou-me se sabia como se procedia à redação de um memorando, visto que ela 

estava a escrever um e então eu podia ficar ali ao seu lado para aprender sobre esse 

assunto. Assim, ajudei a Dr.ª O a elaborar o memorando acerca da visita que efetuou a 

alguns JI do munício de Ponte de Sôr, onde é implementado o projeto Kiitos, um projeto 

de iniciação ao inglês e orientação musical na EPE. 

Às 13.00h fui embora, sendo que o memorando não ficou terminado. Porém, a Dr.ª 

O disponibilizou-se para me enviar o documento já finalizado para que eu o lesse. 

 

Reflexão Semanal 5 

Fazendo uma retrospetiva desta semana percebo que, de algum modo, já sou 

confrontada com tarefas que requerem o máximo de atenção. 

O email tipo a ser enviado às entidades a fim de solicitar a requisição do espaço de 

anfiteatro/auditório, pedido pela Dr.ª B, foi o que mais me levou a refletir sobre isso. O 

texto que elaborei e posteriormente enviei às técnicas da EPE para ser analisado foi todo 



reformulado. Este facto fez-me pensar que ainda não estou totalmente elucidada acerca 

da linguagem que é utilizada pela DGE para fazer comunicações com entidades exteriores 

à organização. Assim, preciso de estar mais atenta ao modo como a organização comunica 

com o exterior a fim de passar a estar mais apta para próximas atividades deste âmbito. 

Algo que também me foi solicitado foi a elaboração de um memorando sobre a 

reunião que decorreu com a equipa que procedeu à investigação sobre as OCEPE e a 

qualidade da EPE. Como a nível académico ou profissional nunca redigi este tipo de 

documento, compreendi que este era um tópico a ser trabalhado. Contudo, não fui à 

reunião pelo que não foi necessário proceder à redação do memorando desta. Ainda assim, 

tive a oportunidade de aprender acerca deste tipo de documento já que acompanhei a Dr.ª 

O na elaboração de um, sendo que entendi a estrutura e o conteúdo que deve ser exposto 

neste tipo de documento. 

Um aspeto que penso tratar-se de um possível entrave ao meu projeto de 

investigação foi a impossibilidade de participar na reunião que decorreu sobre o estudo 

das OCEPE e da qualidade da EPE. Para além de já não ter tido a oportunidade de 

acompanhar os estudos, foi-me vedada uma reunião em que os tópicos de discussão eram 

do meu total interesse para a elaboração do meu projeto de investigação. Assim, vou 

refletir acerca de alternativas para contornar este obstáculo, sendo que o primeiro passo a 

tomar é falar com a minha supervisora sobre o assunto de modo a que esta me consiga 

esclarecer o modo como decorreu a reunião. 

 

Diário de Bordo 21 

Data: 20 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h – 12.30h 

 

Quando cheguei junto da Dr.ª A, coloquei-a a par da situação que tinha acordado 

com a Dr.ª D – enviar-lhe um email de forma a formalizar a solicitação para observação, 

sugerindo algumas datas para o efeito. Assim, a Dr.ª A aconselhou para agendar as 

observações de acordo com a agenda da Chefe de Divisão da DEPEB que se encontra 

com a AF, no secretariado da DSDC. 

Face à reunião que ocorreu na sexta-feira acerca o estudo sobre a eficácia das 

OCEPE na aprendizagem das crianças, a minha supervisora esclareceu-me que tudo tinha 

corrido bem, sendo que ficou acordado a DGE enviar para a equipa de investigação os 

relatórios finais corrigidos no que se refere ao léxico, tal como a equipa reenviar os 



relatórios com reformulações realizadas de um ponto de vista mais técnico. Quando os 

relatórios apresentarem uma fase final, serão enviados para o Secretário de Estado do 

Ensino Básico e Secundário (SEEBS) com o objetivo de validar o estudo para se proceder 

à sua apresentação pública. 

Para hoje, a Dr.ª A mencionou que iria auxiliar na elaboração da informação a ser 

enviada ao SEEBS e nas reformulações dos relatórios finais do estudo. Contudo, sugeriu 

que fosse trabalhar autonomamente e que depois me chamava para trabalhar com ela. 

Neste seguimento, iniciei o meu trabalho sobre a cultura e a cultura organizacional. 

Já perto da minha hora de saída, a Dr.ª C ligou-me a pedir ajuda na formatação da 

tabela de formadores e respetivas calendarizações para a formação a realizar sobre a 

revisão das OCEPE. Quando finalizada a tarefa, reenviei o documento para a Dr.ª C e dei 

por terminado o meu dia de estágio. 

 

Diário de Bordo 22 

Data: 22 de outubro de 2014 

Horas: 8.45h – 13.00h 

 

Quando chegada à DGE o tema de conversa foi a ida do Diretor-Geral, Dr.º O para 

SEEBS. Neste sentido, a DGE encontra-se atualmente sem Diretor-Geral. 

Junto da Dr.ª A, esta informou-me que poderia trabalhar um pouco no meu relatório 

de estágio e que mais tarde me chamaria para ajudar na reformulação de documentos da 

OCDE de acordo com as recomendações sugeridas. 

No que se refere ao trabalho autónomo, dei continuidade à temática da cultura e 

cultura organizacional, procedendo a uma versão preliminar do texto a ser apresentado 

no relatório de estágio. 

Quando a minha supervisora me telefonou, pediu para ir ter com ela ao gabinete da 

Dr.ª B. Lá estivemos a rever a informação a ser enviada ao SEEBS e dos respetivos 

anexos, sendo que no final de anexou os documentos ao programa edoc. 

No fim, continuei em trabalho autónomo. 

 

Diário de Bordo 23 

Data: 23 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.15h 

 



Assim que pousei os meus pertences deparei-me com um recado da minha 

supervisora, junto de um dossier. O recado dizia que a Dr.ª A ia estar em serviço externo, 

sendo que me delegou a tarefa de procurar numa pasta os documentos em falta do dossier, 

para serem arquivados. Quando terminado, deveria ir ter com a Dr.ª O para trabalhar com 

ela no Projeto Kiitos. 

Assim, procedi à pesquisa, recolha e impressão da documentação em falta. Depois 

de organizada foi arquivada no respetivo dossier. 

Como terminei a tarefa cedo, a Dr.ª O ainda não tinha chegado à DGE pelo que me 

dediquei a trabalhado autónomo, dando continuidade da elaboração do texto sobre o tema 

da cultura organizacional. 

Mais tarde, dirigi-me para junto da Dr.ª O que me esclareceu que iriamos trabalhar 

numa informação sobre a análise dos documentos enviados pela Câmara Municipal de 

Ponto Sor acerca do Kiitos. Os documentos em análise foram o projeto em si e o relatório 

de oito anos do mesmo. Como a leitura dos documentos foi morosa, a informação não 

ficou concluída.  

Acerca da segunda parte da informação, esta é sobre a elaboração de uma matriz 

avaliativa para monitorização do projeto por parte da DGE. Neste sentido, a Dr.ª O 

mencionou que, caso a minha supervisora concordasse, eu ficaria a cargo desta tarefa. 

 

Diário de Bordo 24 

Data: 24 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

O primeiro tópico de conversa com a Dr.ª A foi acerca das tarefas que executei 

ontem na DGE e consequentemente sobre o projeto Kiitos. Assim, elucidei-a que tinha 

alguns exemplos de matrizes avaliativas que poderiam servir de base para a elaboração 

da matriz de monitorização do Kiitos. Ao analisá-las a Dr.ª A considerou os exemplos de 

matrizes bons pontos de partido, sendo que deveriam ser apresentados à Dr.ª O. Para me 

auxiliar na construção da matriz, a Dr.ª A sugeriu que lê-se com a máxima atenção o 

projeto Kiitos e a Circular 4/DGIDC/DSDC/2011 relativa à avaliação na Educação Pré-

Escolar. 

Já na minha secretária procedi à leitura dos documentos acima mencionados, sendo 

que posteriormente preenchi uma tabela preliminar para a avaliação do projeto. Porém, 

não avancei nesta tarefa uma vez que me deparei que havia um objetivo geral que não 



apresentava objetivos específicos, tornando-se impossível proceder à avaliação desse 

ponto. Assim, quando a Dr.ª A me chamou para junto dela, comentei este assunto com 

ela e a Dr.ª O. 

Quando me juntei à Dr.ª O e à Dr.ª A comentei que tinha encontrado online um 

vídeo promocional do projeto, pelo que o visionamos. Posteriormente, começamos a 

trabalhar as três na informação que ontem ficou por concluir. Contudo, o tema sobre a 

matriz foi retomado chegando-se à conclusão que a matriz que tínhamos pensado 

inicialmente não se aplica enquanto uma matriz de monitorização do projeto mas sim 

como uma matriz de avaliação dos resultados dos alunos da EPE. Com base num 

instrumento de avaliação utilizado para o projeto bilingue no qual integra a Dr.ª O, 

enumeramos os domínios que consideramos pertinentes serem objeto de avaliação. 

Quando fui para sair, comentamos que não se trabalhou na informação 

propriamente dita, mas grande parte do trabalho relativo à matriz estava concluído, sendo 

que a Dr.ª O e a Dr.ª A iriam continuar a trabalhar no documento à tarde. 

 

Reflexão Semanal 6 

Elaborando uma retrospetiva desta semana houve dois assuntos que apresentaram 

maior relevância no meu estágio curricular – a diferença entre informação e memorando 

e a construção da matriz de monitorização do Kiitos. 

Uma vez que trabalhei com a Dr.ª O na redação de um memorando e de uma 

informação sobre o projeto Kiitos, foi possível compreender quais as diferentes entre estes 

dois documentos. O primeiro caracteriza-se por ser um documento onde o técnico da DGE 

relata acontecimentos e/ou a análise de documentos, sugerindo um parecer sobre os 

assuntos em questão. Trata-se de um documento que circula no interior da organização. 

O segundo documento remete para uma análise de situações e/ou documentos, e 

carateriza-se por carecer de um parecer superior, circulando no interior da organização 

mas também no exterior desta. 

Aquando da realização da matriz de monitorização senti que exercia essa tarefa 

enquanto uma técnica superior de Ciências da Educação, uma vez que trabalhei em 

equipa, com uma professora de inglês e uma técnica superior com formação em educação 

de infância. Esta é uma tarefa que me fez percecionar o trabalho real de um técnico de 

Ciências da Educação, sendo que este trabalha sempre em colaboração com outros 

profissionais, dando auxílio em questões mais técnicas de elaboração de documentos e/ou 

instrumentos de recolha e análise de dados, como foi o caso. 



 

Diário de Bordo 25 

Data: 27 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h – 12.10h 

 

Assim que cheguei à DGE, a Dr.ª A informou-me que iria para uma formação às 

10h. Neste sentido, solicitou-me que adiantasse trabalho na informação que está a ser 

elaborada sobre o projeto Kiitos. 

Enquanto aguardava que a Dr.ª A fosse para a formação, foi lendo o projeto e o 

relatório do mesmo a fim de encontrar os assuntos que têm em comum de modo a evitar 

repetições de temas na informação. Quando a minha supervisora se dirigiu junto de mim, 

possibilitando-me acesso ao documento, dei início a um esboço de estrutura. 

Terminado o esboço, comecei a elaborar a informação, sendo que deveria apenas 

apresentar de uma forma síntese o que o projeto e o relatório do Kiitos referem. 

Não consegui terminar a informação toda, pelo que a parte referente à avaliação e 

monitorização do projeto ficaram incompletas. 

 

Diário de Bordo 26 

Data: 28 de outubro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.15h 

 

Assim que cheguei, a primeira tarefa a executar foi ler, em conjunto com a Dr.ª A, 

o trabalho que adiantei ontem na informação referente ao Kiitos.  

Após a revisão do meu trabalho na informação, procedeu-se à revisão e análise de 

documentos reenviados pela OCDE que dizem respeito à construção de um referencial de 

qualidade da educação. Assim, Portugal tem de dar os seus contributos neste âmbito, pelo 

que eu, a Dr.ª A e a Dr.ª O (enquanto tradutora dos documentos, visto que estes estão a 

inglês), estivemos a reler os documentos de modo a verificar que a informação estava 

toda e corretamente inserida. 

Terminando a leitura dos documentos da OCDE dei o meu dia por terminado. 

 

Diário de Bordo 27 

Data: 30 de outubro de 2014 

Horas: 9.10h – 12.00h 



 

Quando fui ter com a Dr.ª A esta encontrava-se a trabalhar com a Dr.ª B. Esta 

informou-me que hoje ia trabalhar com a Dr.ª O na continuação da elaboração da 

informação do projeto Kiitos, pelo que deveria aguardar a sua chegada à Direção-Geral. 

Neste seguimento, a Dr.ª A reencaminhou para o meu email pessoal, o documento 

atual que se encontra a ser trabalhado. Assim, enquanto aguardei que a Dr.ª O chegasse li 

o documento que está a ser elaborado, sendo que tirei anotações de siglas que estão lá 

colocadas sem a clarificação por extenso das mesmas. 

Quando a Dr.ª O chegou fui ter com ela e demonstrei disponibilidade para trabalhar 

com ela. Como ainda se encontrava a responder a emails, a Dr.ª O referiu que depois me 

chamava. Enquanto aguardava, dei continuidade a trabalho autónomo referente ao tema 

gestor. 

Às 12h dei por terminado o meu dia de estágio, sendo que a Dr.ª O não me chamou 

porque ainda não tinha tido tempo para continuar o trabalho referente à informação. 

 

Diário de Bordo 28 

Data: 31 de outubro de 2014 

Horas: 9.15h-13.00h 

 

Como a Dr.ª A foi a uma formação, fiquei a ler a informação que continua a ser 

elaborada sobre o projeto Kiitos. 

Após leitura, e tal como a Dr.ª A sugeriu realizei trabalho autónomo onde adiantei 

aspetos relativos ao projeto de investigação no relatório de estágio. 

 

Reflexão Semanal 7 

Durante esta semana as tarefas que exerci mais regularmente foram a informação 

do Kiitos e trabalho autónomo. 

Em relação à informação, é de reafirmar que me encontro motivada a ajudar os 

técnicos da DGE com este documento, uma vez que é um exemplo prático de trabalho de 

um técnico da área das Ciências da Educação.  

Elaborar algum trabalho autónomo esta semana foi-me útil, no sentido que me 

possibilitou adiantar temas pendentes, sendo que consegui ficar dentro das datas limites 

do cronograma a que me auto propôs. 

 



Diário de Bordo 29 

Data: 3 de novembro de 2014 

Horas: 9.00h – 12.00h 

 

Assim que cheguei à DGE, fui ter com a minha supervisora para saber o que estava 

programado para hoje. 

Neste contexto, trabalharmos em conjunto toda a manhã na revisão do inquérito 

enviado pela OCDE sobre o referencial para a qualidade da educação, com os propósitos 

de verificar se todas as questões tinham sido respondidas e de integrar os contributos do 

Instituto da Segurança Social (ISS), uma vez que este órgão está encarregue da educação 

de infância nas crianças dos 0 aos 3 anos de idade. 

 

Diário de Bordo 30 

Data: 4 de novembro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Quando fui ter com a Dr.ª A esta encontrava-se a dar resposta a um email enviado 

pela DGEstE de Coimbra que solicitava o parecer da DGE acerca da integração de 

atividades de natação durante a componente letiva da EPE. Assim, ajudei-a a elaborar 

uma informação sobre este assunto, dizendo que as aulas de natação não podem integrar 

as 25 horas semanais letivas, visto que estas estão reservadas para as áreas curriculares 

elucidadas nas OCEPE. Assim, a melhor alternativa será introduzir a atividade de natação 

em contexto de atividades extracurricular. 

Após conclusão da informação, eu e a minha supervisora confirmamos, através da 

plataforma para o efeito, se as escolas estrangeiras que possuem currículo português já 

atualizaram os seus dados de identificação relativos ao ano letivo 2014/2015. 

Posteriormente a informação recolhida foi organizada e arquivada no dossier sobre 

este tema. 

 

Diário de Bordo 31 

Data: 6 de novembro de 2014 

Horas: 9.00h - 12.00h 

 



Ontem a Dr.ª A ligou-me a informar que na quinta-feira e sexta-feira iria estar de 

férias. Assim, informou-me quais as tarefas a elaborar para cada um dos dias: quinta-feira 

deveria ajudar a Dr.ª B e na sexta-feira, caso a Dr.ª O ou a Dr.ª C não precisassem de 

ajuda com alguma tarefa poderia trabalhar no meu relatório de estágio. 

Neste sentido, quando cheguei fui ter com a Dr.ª B que me disse que só por volta 

das 11 horas é que me chamava para a poder ajudar.  

Até à altura em que a Dr.ª B me chamou adiantei algum trabalho para o relatório de 

estágio, relendo e levantando questões a serem colocadas durante a tutoria com 

a Professora I, que se vai realizar amanhã. 

Quando me chamou, fui ter com a Dr.ª B ao seu gabinete, onde reorganizamos o 

horário dos técnicos que se encontram envolvidos no estudo sobre as OCEPE no âmbito 

do POAT. 

Concluída esta tarefa, dei o meu dia por terminado. 

 

Diário de Bordo 32 

Data: 7 de novembro de 2014 

Horas: 9.05h - 13.00h 

 

Como a tutoria está agendada para hoje e ontem não terminei a reflexão sobre as 

questões que quero colocar à Professora I, assim que cheguei à DGE dei continuidade a 

esse trabalho. 

Posteriormente dirigi-me ao gabinete da Dr.ª C com o intuito de saber quais as 

tarefas onde poderia ajudar. A Dr.ª C informou-me que se estava a preparar para uma 

reunião que iria ocorrer hoje às 10.30 horas, e que por isso não tinha nada em mente onde 

a pudesse auxiliar. 

Assim, enquanto aguardava a chegada da Dr.ª O à DGE, voltei a adiantar mais 

algum trabalho autónomo referente ao projeto de investigação a realizar na DGE. 

Às 10.30 horas, fui ao gabinete da Dr.ª O para saber no que poderia ser útil. 

Contudo, o gabinete estava fechado, sendo que às 11.10 se encontrava de igual forma, o 

que me levou a concluir que a Dr.ª O não deve vir hoje. 

Neste sentido, o dia de hoje ficou reservado ao trabalho autónomo. 

 



Reflexão Semanal 8 

Durante esta semana procedeu-se à continuação de atividades que já tinham sido 

iniciadas a alguns dias, dando assim continuidade às mesmas. 

A revisão do inquérito enviado pela OCDE deveu-se ao facto de esta entidade ter 

reencaminhado o documento uma vez que havia algumas questões que não tinham 

sido respondidas. Porém, quando constatamos as perguntas em falta diziam respeito ao 

sistema de educação infância dos 0-3 anos e que por isso é da responsabilidade do ISS. 

Assim, procedemos à revisão do inquérito e reinserimos as respostas dadas pelo ISS sobre 

o assunto. 

Retomou-se também a questão das escolas estrangeiras. Uma vez que o ano letivo 

se iniciou há cerca de três meses, a Dr.ª A considerou oportuno verificar o ponto de 

situação em que as escolas se encontram, relativamente ao preenchimento dos dados 

informativos referentes ao ano letivo 2014/2015 na plataforma das escolas estrangeiras 

que ministram o currículo escolar português. Verificou-se que muitas das escolas já 

tinham dispostas as informações, sendo que as que ainda não apresentam os seus dados 

serão relembradas por meio de um email que a Dr.ª A irá enviar para o efeito. 

É de referir que foi também uma semana onde muito trabalho individual foi 

adiantado. Uma vez que nos dois últimos dias da semana a minha supervisora encontrava-

se de férias e não havia nenhuma tarefa que merecesse mais a minha atenção, trabalhei 

no meu relatório de estágio. 

 

Diário de Bordo 33 

Data: 10 de novembro de 2014 

Horas: 8.50h – 12.35h 

 

Ao chegar à DGE, a Dr.ª A informou-me que se iria tratar da revisão dos relatórios 

finais referentes ao estudo das OCEPE, em conjunto com a Dr.ª B e a Dr.ª C. Assim, 

enquanto aguardávamos que as duas técnicas chegassem, fui adiantando algum trabalho 

autónomo. 

Quando nos reunimos as quatro, demos início à revisão e reformulação dos 

relatórios finais para que estes posteriormente fossem enviados à equipa de investigação 

para proceder aos ajustes finais antes da apresentação pública do estudo. Durante esta 

tarefa, ficou agendado para dia 17 de novembro a visita à Escola Secundária Vasco da 

Gama, escola onde o estudo será apresentado, para ver o espaço do anfiteatro e das salas. 



No final, foi-me solicitado que formatasse o documento word onde se foi 

enumerando os comentários, de modo a enviar o mesmo à equipa de investigação. 

 

Diário de Bordo 34 

Data: 11 de novembro de 2014 

Horas: 9.15h – 12.00h 

 

Apesar de ontem ter sido elaborado um documento com todos os comentários 

acerca do que deveria ser alterado nos relatórios finais sobre o estudo das OCEPE, a Dr.ª 

A solicitou-me que inserisse os pareceres nos próprios documentos digitais dos relatórios 

finais. 

Quando terminei, e me dirigi junto da minha supervisora, auxiliei-a a inserir os 

pareceres do Dr.º AP nos documentos finais. 

Quando a revisão e reformulação dos relatórios foi dada como concluída a Dr.ª A 

deu o meu dia por terminado. 

 

Diário de Bordo 35 

Data: 13 de novembro de 2014 

Horas: 9.00h – 12.00h 

 

A pedido da minha supervisora, hoje estive encarregue de atualizar os documentos 

que dizem respeito aos pontos de situação das escolas estrangeiras que implementam 

currículos e programas portugueses. 

A tarefa não ficou concluída, sendo que a Dr.ª A referiu que a deveria retomar 

amanhã. 

 

Diário de Bordo 36 

Data: 14 de novembro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Uma vez que a atualização das bases de dados para o ano letivo 2014/2015 das 

escolas estrangeiras que ministram currículos e programas portugueses não ficou 

concluída ontem, assim que cheguei à DGE dei continuidade a essa tarefa até a terminar. 



Quando fui ter com a Dr.ª A para saber onde mais poderia ajudar, esta referiu-me 

que teríamos de falar com a Dr.ª D para saber se eu poderia acompanhar a equipa de 

trabalho à visita da escola a realizar-se dia 17 de novembro. Contudo, a Chefe de Divisão 

da DEPEB referiu que podem ser muitas pessoas para a visita, pelo que ficou sem efeito. 

Já no gabinete da minha supervisora, esta solicitou a minha ajuda na elaboração de 

um ofício sobre o projeto Kiitos a ser enviado à equipa do mesmo com a proposta de 

monitorização do projeto. 

A tarefa indicada não ficou concluída mas a Dr.ª A deu o meu dia por terminado às 

13.00h. 

 

Reflexão Semanal 9 

Apesar de ter trabalhado em outros assuntos (como a elaboração da matriz de 

monitorização do projeto Kiitos) foi possível verificar uma preocupação da equipa da 

EPE com a organização do seminário de apresentação do estudo das OCEPE uma vez que 

este está próximo. Neste sentido, e de modo a dar continuidade à organização do evento 

foram revistos e reformulados os relatórios finais de modo a que as conclusões a serem 

apresentadas sejam claras e de fácil perceção. Foram também discutidos as temáticas e 

títulos dos workshops que vão decorrer no seminário. 

De um ponto de vista pessoal, penso que a organização do evento está a decorrer 

atempadamente, sendo que a preocupação com o mesmo tem a ver com o facto de se 

esperar a organização de um bom seminário e não tanto o facto de a data deste estar 

próxima. 

 

Diário de Bordo 37 

Data: 18 de novembro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.20h 

 

Quando cheguei à DGE e me dirigi junto da minha supervisora foi informada pela 

mesma que ontem decorreu uma reunião com todos os promotores envolvidos no projeto 

“Histórias que Alimentam” com o objetivo de esclarecer questões sobre o protocolo. 

Assim, após análise do Gabinete Jurídico da DGE concluiu-se que o MEC não poderia 

celebrar aquele protocolo uma vez que a outra entidade outorgante trata-se de uma 

empresa privada. Neste sentido, ficou acordado elaborar uma carta de intenções onde o 

MEC expressa a sua vontade em integrar o projeto promovido pela GCI. Para além desta 



carta, cabe também à Dr.ª A elaborar uma informação a elucidar sobre os acontecimentos 

da reunião. 

Após tomar conhecimento das tarefas realizadas ontem, fui informada que a visita 

à escola correu bem, sendo de salientar que esta apresenta “muito boas condições”. 

A primeira tarefa a realizar prendeu-se com a execução da informação sobre a 

reunião que decorreu ontem sobre o projeto “Histórias que Alimentam”. Porém, esta ficou 

no início, uma vez que a Dr.ª B chamou a Dr.ª A para se trabalhar no seminário de 

apresentação do estudo sobre as OCEPE. 

Na organização do seminário estiveram envolvidas a Dr.ª A, a Dr.ª B, a Dr.ª C e eu. 

O primeiro ponto de discussão foi a revisão e reformulação da proposta de programa do 

seminário, tendo em consideração a participação da atuação do Coro 24 de Julho. De 

seguida procedeu-se à elaboração de um email a ser enviado à coordenadora da equipa de 

investigação da FPCEUP e ISPA com a finalidade de obter diversas informações úteis à 

organização do seminário. Foi também elaborada uma lista de convites, onde foram 

exposto nomes e entidades a serem convidadas ao evento, bem como a notícia de 

divulgação do seminário a enviar à DGEstE para esta reenviar aos agrupamentos de 

escola, e a colocar no site da Direção-Geral. É importante salientar que todas as tarefas 

executadas foram enviadas à Dr.ª D para serem validadas e posteriormente seguirem os 

rumos necessários à sua execução. 

No final da manhã foi feito um balanço, onde se enumerou alguns aspetos que ainda 

têm de ser trabalhados nomeadamente: questionário de avaliação do seminário, logotipo, 

formulário de inscrições, pastas (sumário do evento, programa e brindes) e sinaléticas. 

 

Diário de Bordo 38 

Data: 19 de novembro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Quando cheguei à Direção-Geral a minha supervisora ainda não tinha chegado pelo 

que aproveitar para adiantar algum trabalho autónomo – pesquisei alguma bibliografia 

sobre o tema da Educação Pré-Escolar e procedi à leitura de alguma legislação acerca do 

mesmo assunto. 

Quando a Dr.ª A chegou trabalhei com ela na informação do projeto “Histórias que 

Alimentam”. 



Entretanto, a Dr.ª O solicitou a minha ajuda na organização de algumas pastas a 

serem entregues a formandos na formação de ensino bilingue precoce no 1.º ciclo do 

ensino básico, a realizar-se sábado dia 22 de novembro.  

Após a organização das pastas retomei a tarefa com a minha supervisora. 

No final da manhã a Dr.ª O e a Dr.ª A perguntaram-me se amanhã poderia ir ao 

British Council entregar as pastas que organizei. Neste sentido, foi-me dada a morada da 

entidade bem como algumas indicações. 

 

Diário de Bordo 39 

Data: 20 de novembro de 2014 

Horas: 9.00h - 12.00h 

 

No seguimento da solicitação da Dr.ª O para ir ao British Council, quando cheguei 

à DGE a Dr.ª A empacotou as pastas a serem entregues. Assim, segui até ao Príncipe Real 

para ir entregar os materiais a serem utilizados na formação a realizar-se no sábado. 

Quando regressei à DGE acompanhei a Dr.ª A na revisão à informação referente ao 

projeto "Histórias que Alimentam". Enquanto a realização desta tarefa foi informada pela 

minha supervisora que o seminário tinha sofrido algumas alterações, nomeadamente no 

título, no programa e na metodologia a ser utilizada nos workshops. As alterações 

resultaram de uma reunião que decorreu ontem à tarde com o Dr. AP e a equipa da EPE 

da DGE. 

Posteriormente, a Dr.ª A enviou-me alguns documentos que eu deveria introduzir 

na plataforma online das escolas estrangeiras que ministram currículos e programas 

portugueses. Assim, através da plataforma com a qual tenho trabalhado para atualizar as 

bases de dados do presente ano letivo, inseri documentos referentes às Escolas 

Portuguesas de Lubango e Guiné. 

No final da manhã ainda retomei, juntamente com a minha supervisora, a revisão 

da informação. 

 

Diário de Bordo 40 

Data: 21 de novembro de 2014 

Horas: 9.00h - 13.00h 

 



A manhã de hoje ficou reservada à elaboração de uma informação que diz respeito 

ao reconhecimento de ensino da Escola Bambino em São Tomé e Príncipe. Após uma le

itura atenta de todos os documentos da escola, dei início à informação. 

No final da manhã, ainda organizei três pastas da formação bilingue uma vez que h

ouve algumas inscrições na ação de formação depois do previsto. 

 

Reflexão Semanal 10 

Procurando enquadrar a semana com algumas das competências já adquiridas na 

licenciatura, destaco a organização do Seminário sobre a avaliação das OCEPE, uma vez 

que já organizei um evento semelhante, no final da minha licenciatura no âmbito da 

unidade curricular Seminário de Integração Profissional IV e V. 

Contudo, destaco também outras duas tarefas que me fizeram adquirir alguns 

saberes e por em prática o que tenho vindo a aprender na DGE: colocação de documento 

na plataforma das escolas que ministram currículo e programas portugueses no 

estrangeiro e a elaboração de uma informação para o reconhecimento de ensino em uma 

escola, no estrangeiro, que ministra currículos e programas portugueses. 

 

Diário de Bordo 41 

Data: 24 de novembro de 2014 

Horas: 9.30h - 12.00h 

 

Assim que cheguei à Direção-Geral, revi a informação que iniciei a semana passada, 

com a Dr.ª A. Depois de receber o seu feedback retomei a elaboração da informação, já 

que não esta não tinha ficado concluída. 

 

Diário de Bordo 42 

Data: 25 de novembro de 2014 

Horas: 8.50h – 13h 

 

Assim que cheguei fui ter com a Dr.ª A para a elucidar que dava por hoje terminada 

a informação sobre o reconhecimento de ensino da Escola Bambino. Neste sentido, passei 

grande parte da manhã a trabalhar na informação. 

Quando a conclui, enviei-a há minha supervisora e dirigi-me para junto dela para 

que a revíssemos em conjunto. 



Quando terminamos, a Dr.ª A referiu que poderia adiantar algum trabalho para o 

meu relatório de estágio, sendo que às 13 horas dei o dia por terminado. 

 

Diário de Bordo 43 

Data: 27 de novembro 

Horas: 9.00h – 12.00h 

 

Quando cheguei a Dr.ª A ainda não tinha chegado à DGE, pelo que fui adiantando 

algum trabalho autónomo. 

Às 10 horas, hora a que habitualmente a Dr.ª O chega, dirigi-me junto do seu 

gabinete, onde fui informada que a Dr.ª A se encontrava ausente e que só regressava terça-

feira, dia 2 de dezembro. Neste sentido, ofereci a minha ajuda à Dr.ª O e à Dr.ª B, mas 

nenhuma tinha tarefas para me delegar. 

Assim, dei continuidade ao trabalho autónomo. 

 

Diário de Bordo 44 

Data: 28 de novembro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Como não tinha nenhuma tarefa pendente, retomei o trabalho no âmbito do relatório 

de estágio. 

Quando a Dr.ª O chegou à DGE, veio solicitar a minha ajuda na análise do projeto 

educativo do Infantário da Rochinha, um infantário privado na madeira, que introduziu o 

ensino bilingue (Inglês/Português) na EPE. Assim, enquanto trabalhava na informação a 

ser elaborada neste âmbito, descobri que os infantários das Regiões Autónomas 

Portugueses apresentam um enquadramento legal específico. 

Durante a análise do projeto educativo, soube que o seminário sobre o estudo das 

OCEPE foi adiada, sendo que ainda não se tem agendada uma data. 

No final da manhã, reuni-me com a Dr.ª O para lhe mostrar o trabalho que tinha 

realizado de modo a receber o seu feedback. 

 

Reflexão Semanal 11 

Esta semana foi marcada, sobretudo, pelo adiantamento do meu relatório de estágio, 

uma vez que surgiram muitas oportunidades para realizar trabalho autónomo na DGE. 



No que se concerne à elaboração da informação de reconhecimento de ensino da 

Escola Bambino, através da sua revisão com a minha supervisora, apercebi-me que, 

apesar de já estar a estagiar há 3 meses, ainda há muito a aprender. 

No âmbito das tarefas que realizei por solicitação da Dr.ª O, aprendi que as Regiões 

Autónomas dispõe de enquadramento legal específico no que se concerne à EPE. 

 

Diário de Bordo 45 

Data: 1 de dezembro de 2014 

Horas: 8.45h – 12.00h 

 

Assim que cheguei iniciei o tema das OCEPE no enquadramento teórico do meu 

relatório de estágio.  

Entretanto, a Dr.ª O chegou e referiu que ia trabalhar em outros assuntos, mas que 

assim que possível me chamava para trabalharmos em conjunto na informação do 

Infantário da Rochinha.  

Enquanto aguardei, dei continuidade ao trabalho autónomo. 

 

Diário de Bordo 46 

Data: 2 de dezembro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Quando cheguei e após colocar os meus pertences no gabinete, dirigi-me junto da 

Dr.ª A. Depois de falarmos um pouco, tomei conhecimento que o Seminário sobre o 

Estudo das OCEPE foi adiado para dia 31 de janeiro de 2015, uma vez que a equipa de 

investigação do estudo não se encontrava preparada para dinamizar os workshops. 

Posteriormente, acompanhei a minha supervisora na leitura dos seus emails, que 

como tinha estado ausente era necessário inteirar-se da situação em que se encontram as 

tarefas em que estava a trabalhar. 

Durante este processo, fiquei a saber que a DGE já apresenta um novo Diretor-

Geral e um novo Diretor de Serviços da DSDC. Ainda não conheci o novo Diretor da 

DSDC, uma vez que este tem trabalhado à porta fechada, visto que tem de tomar 

conhecimento de todos os dossiers desta Direção de Serviços e consequentemente de 

todas as atividades em curso. 



Entretanto, a Dr.ª C solicitou-me que formatasse o novo mapa de formandos, com 

a respetiva calendarização, para a ação de formação “Analisar e Debater as Orientações 

Pedagógicas e Curriculares para a Educação de Infância”. 

Por volta das 12 horas a Dr.ª A saiu em serviço externo, sendo que fiquei a realizar 

trabalho autónomo, no âmbito de pesquisa bibliográfica. 

 

Diário de Bordo 47 
Data: 4 de dezembro de 2014 

Horas: 9.05h – 12.00h 

 

Há uns dias a Dr.ª A elaborou um ofício acerca da natação enquanto atividade letiva. 

Com a receção do parecer superior, ajudei a Dr.ª A na reformulação do ofício e da 

informação sobre este assunto. 

Depois de a tarefa acima ficar concluída, procedi à revisão da informação sobre a 

Escola Bambino juntamente com a Dr.ª A. 

 

Diário de Bordo 48 

Data: 5 de dezembro de 2014 

Horas: 13.30h – 17.45h 

 

Quando cheguei e questionei onde poderia ajudar, a Dr.ª O perguntou à Dr.ª A se a 

poderia ajudar na organização dos horários referentes ao projeto de ensino bilingue que é 

comparticipado pelo POAT. Neste sentido, auxiliei a Dr.ª O nas questões anteriormente 

mencionadas, sendo que esta tarefa não ficou concluída. 

 

Reflexão Semanal 12 

No sentido em que a data do seminário foi adiada, as tarefas a serem dinamizadas 

no âmbito deste ficaram suspensas. Assim, apesar de ajudar a equipa da DSDC em 

algumas tarefas pontuais, a semana foi marcada pelo adiantamento do meu relatório de 

estágio. 

 

Diário de Bordo 49 

Data: 9 de dezembro de 2014 

Horas: 8.50h – 13.00h 

 



Atendendo a que a Dr.ª A se ausentou em serviço externo, foi-me dada a indicação 

que deveria ajudar a Dr.ª B nas suas tarefas. Assim, fui perguntar no que poderia ser útil, 

sendo que a Dr.ª B me referiu que quando precisasse de mim me chamava. 

Enquanto aguardava, a Dr.ª O pediu a minha ajuda para continuar o trabalho 

referente à organização dos horários no âmbito da equipa do POAT. 

 

Diário de Bordo 50 

Data: 10 de dezembro de 2014 

Horas: 9.05h – 12.00h 

 

Em conjunto com a Dr.ª A, procedemos à revisão da informação sobre o infantário 

da Rochinha. 

No final da manhã, a Dr.ª A manifestou interesse em que elaborasse um relatório 

onde analisasse as médias das provas nacionais de 2014 realizadas pelas escolas no 

estrangeiro que ministram currículos e programas portugueses. Neste sentido, imprimi as 

grelhas com os dados e procedi a uma breve análise dos mesmos. 

 

Diário de Bordo 51 

Data: 11 de dezembro de 2014 

Horas: 8.50h – 12.00h 

 

Em conformidade com o dia de ontem dei continuidade à análise das médias de 

2014 obtidas nos exames e provas nacionais pelos alunos das escolas, no estrangeiro, que 

ministram currículo e programas portugueses. 

 

Diário de Bordo 52 

Data: 12 de dezembro de 2014 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

No âmbito da organização do seminário de apresentação do estudo de avaliação das 

OCEPE na aprendizagem das crianças, foi-me solicitado que contactasse três instituições 

com o propósito de verificar se estão disponíveis na data de 7 de fevereiro para a 

realização do evento. 



Após contacto, verificou-se que apenas duas das três instituições contactadas 

tinham a agenda livre para esse dia, pelo que ajudei na elaboração do email a ser enviado 

às organizações em causa para proceder ao agendamento do evento. 

No final da manhã, dei continuidade à análise das médias das provas e exames 

nacionais de 2014. 

 

Reflexão Semanal 13 

Durante esta semana, a pedido da Dr.ª A, estive a analisar os resultados obtidos 

pelos alunos das escolas que ministram currículo e programas portugueses no estrangeiro, 

no âmbito da realização das provas finais e exames nacionais de 2014. Esta foi uma tarefa 

onde pude por em prática algum conhecimento adquirido durante a minha formação, já 

que foi necessário realizar uma análise estatística aos dados recolhidos. Assim, pus em 

prática as competências desenvolvidas no âmbito das unidades curriculares relacionadas 

com estatística em educação. 

 

Diário de Bordo 53 

Data: 15 de dezembro de 2014 

Horas: 9.15h – 12.00h 

 

O início da manhã ficou reservado para a leitura e resposta de emails com dúvidas 

pontuais. 

A meio da manhã, eu e a Dr.ª A revemos o documento que tenho redigido com a 

análise das médias obtidas pelos alunos das escolas estrangeiras que ministram currículos 

e programas portugueses. 

 

Diário de Bordo 54 

Data: 18 de dezembro de 2014 

Horas: 9.05h – 12.33h 

 

Hoje, a manhã foi dedicada à revisão de documentação enviada pela OCDE para a 

construção do referencial para a qualidade na educação. 

 

Diário de Bordo 55 

Data: 19 de dezembro de 2014 

Horas: 8.55h – 13.10h 



 

A manhã foi dedicada à continuação do documento sobre a análise das notas obtidas 

pelos alunos das escolas que ministram currículo e programas portugueses em países 

estrangeiros. 

Segundo as orientações da Dr.ª A, seria vantajoso apresentar gráficos ao longo do 

documento onde fosse percetível, de um modo claro, as médias em função das disciplinas 

e escolas. Neste sentido, foi pedir auxílio ao Dr. AQ, um colega do departamento da 

matemática que me ajudou a elaborar gráficos em Excel. Assim, procedi à construção de 

alguns gráficos para o documento. 

 

Reflexão Semanal 14 

No âmbito desta semana, refleti que a OCDE dispõe sempre de informação 

atualizada acerca da educação dos países da União Europeia (EU), uma vez que a DGE 

recebe regularmente solicitações por parte desta entidade para a revisão de informação 

acerca da EPE, no caso específico da divisão onde me encontro a estagiar. 

Para a análise dos resultados obtido pelos alunos que estudam em escolas, no 

estrangeiro, que ministram currículo e programas portugueses, foi-me solicitado que 

apresentasse gráficos que facilitassem a leitura do documento. Durante a licenciatura e o 

meu primeiro ano de mestrado, nas unidades curriculares referentes a estatísticas, apenas 

trabalharei com o SPSS. Contudo, os computadores da DGE não dispõem deste programa, 

pelo que tive de aprender a realizar gráficos no Excel, uma vez que nunca tinha trabalhado 

com regularidade com esta ferramenta. 

 

Diário de Bordo 56 

Data: 23 de dezembro de 2014 

Horas: 9.00h – 15.25h 

 

O dia todo de hoje foi dedicado à continuação do documento de análise das notas 

finais das escolas estrangeiras que ministram currículo e programas portugueses. 

Coloquei o objetivo de terminar este documento hoje, contudo não me foi possível. 

Ainda assim, o documento encontra-se orientado e será terminado em princípio numa 

manhã. 

 



Reflexão Semanal 15 

Esta semana, só estagiei um dia devido à época festiva em que nos encontramos 

pelo que a atividade que se destacou foi a análise das notas finais dos alunos que estudam 

nas escolas que ministram currículo e programas portugueses no estrangeiro. 

 

Diário de Bordo 57 

Data: 2 de janeiro de 2015 

Horas: 8.50h – 13.05h 

 

Assim que cheguei, e depois de desejar umas ótimas festas e um bom ano aos que 

se encontravam na DSDC, realizei juntamente com a Dr.ª A um parecer sobre o 

documento de trabalho das OCEPE que vai servir de instrumento base para as ações de 

formação que se vão realizar no âmbito da revisão das OCEPE. 

Assim, o documento vai ser entregue aos formandos com o objetivo que estes o 

analisem e deem os seus contributos acerca do documento, para que este possa ser 

construído de um modo participado. A publicação da versão final das OCEPE revistas 

tem data prevista para maio de 2015. 

Foi com a elaboração deste parecer que consegui compreender a dinâmica de 

revisão das OCEPE. A DGE apresenta dois grupos de trabalho: 

 Um grupo, constituído por três pessoas, trabalha nas Orientações Pedagógicas; 

 O segundo grupo, constituído por quatro membros, sendo que um dele é a Dr.ª C, 

trabalha na elaboração do documento das Orientações Curriculares. 

Estes dois grupos tiveram que trabalhar em conjunto, uma vez que o texto 

introdutório dos dois documentos é partilhado e por isso igual. 

Posteriormente, a DGE encomendou um estudo de avaliação da qualidade das 

OCEPE e da EPE. Os resultados deste podem ser benéficos para a revisão das OCEPE, 

sendo que a Dr.ª C tem conhecimento dos relatórios preliminares e finais do estudo e 

utiliza essas informações para a redação das novas OCEPE. 

Por fim, comparei o currículo do projeto bilingue, elaborado pelo MEC e pelo 

British Council, com o currículo bilingue do infantário Rochinha, tendo em vista a 

verificação de conteúdos que são lecionados em inglês. 

 



Reflexão Semanal 16 

Com a tarefa resultante desta semana, consegui situar um pouco onde deverei atuar 

no âmbito do meu projeto de investigação. 

Realizei, juntamente com a Dr.ª A um parecer ao documento de trabalho do que 

poderão vir a ser as OCEPE já revistas. Neste sentido compreendi que existem três áreas 

de atuação na DGE que, apesar de associadas, são distintas: 

 Existe, na DGE, um grupo de trabalho que elabora as Orientações Pedagógicas 

em colaboração com o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

(MSESS), sendo que será desenvolvida uma ação de formação no âmbito de 

recolher contributos sobre as Orientações Pedagógicas para a Creche a fim de o 

aprimorar; 

 Existe, uma equipa que está encarregue da revisão das OCEPE, cujos elementos 

são externos mas também internos à DGE, e que, tal como as Orientações 

Pedagógicas, serão realizadas ações de formação com o intuito de recolher 

contributos para a revisão do documento final; 

 O Seminário de Avaliação às OCEPE é um estudo encomendado no âmbito do 

POAT, cujos resultados servirão como contributos para a revisão das OCEPE. 

Neste sentido, percebi que estas atividades não se centram todas na revisão das 

OCEPE, mas que se complementam. Assim, a minha área de atuação é no segundo ponto, 

onde tenho de recolher informação sobre a equipa, mas também tenho de recolher 

informações sobre o terceiro ponto, uma vez que os contributos do seminário serão 

tomados em consideração para revisão das OCEPE. 

 

Diário de Bordo 58 

Data: 5 de janeiro de 2015 

Horas: 9.00h – 12.15h 

 

Hoje foi o dia de desejar boas festas e um bom ano a todos na DSDC, na passada 

sexta-feira, foram alguns os profissionais que tiraram o dia de férias, pelo que só hoje 

consegui estar com todos. 

A Dr.ª A tinha referido a semana passada, que esta semana a Dr.ª C iria precisar da 

minha ajuda, pelo que me dirigi ao seu gabinete. Assim, modifiquei alguns aspetos no 

texto das declarações a serem entregues aos formandos da ação de formação “Analisar de 



Debater as Orientações Pedagógicas/Curriculares”. Foi ao fazer estas modificações que 

tomei conhecimento do nome do novo Diretor-Geral da Educação: Dr. AR.  

 

Diário de Bordo 59 

Data: 6 de janeiro de 2015 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Tal como solicitado pela minha supervisora, hoje organizei a lista de alunos que se 

encontram em situação itinerante no ano letivo 2014/2015. Com isto, encontrei alguns 

erros: alunos cujos registos se encontram repetidos na plataforma online e alunos cujo 

descrição no ano de ensino não corresponde ao ciclo (por exemplo: 5.º ano do 1.º ciclo 

do ensino básico). Depois de comunicado à Dr.ª A e à Dr.ª O, esta procedeu ao contato 

telefónico de algumas escolas com o intuito de corrigir alguns dos erros detetados. 

No final da manhã, acompanhei a Dr.ª A, a Dr.ª O e a Dr.ª AC na contagem de 

comidas/bebidas e confirmação de presenças do lanche de Reis que a DSDC organizou. 

Por motivos profissionais, não me será possível comparecer no lanche. 

 

Diário de Bordo 60 

Data: 8 de janeiro de 2015 

Horas: 9.15h – 12.30h 

 

De modo a continuar o trabalho de ontem, procedi, juntamente com a Dr.ª A, ao 

levantamento dos nomes dos alunos que apresentam registos repetidos na plataforma de 

alunos itinerantes. Posteriormente, informamos um colega para que eliminasse os registos 

repetidos, a fim de a plataforma ficar organizada. 

Um tópico de discussão foram as visitas de monitorização do projeto Kiitos, ao 

Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor. A visita está prevista para demorar cerca de 

um dia e meio. Contudo, observar e conhecer treze salas em um dia e meio fica difícil, 

pelo que se apresentam duas soluções: 

 Ficar mais dias para realizar as observações, sendo que a equipa de monitorização 

da DGE conta com três profissionais; 

 Realizar as visitas com associações integrantes no projeto, nomeadamente o 

British Council, a APPI, entre outras. 



AS soluções deverão ser apresentadas à Dr.ª D, mas esta não se encontrava no 

gabinete. 

Por fim, realizei um gráfico onde resume o número de alunos itinerantes em cada 

um dos níveis de educação e ensino para o ano letivo 2014/2015. 

 

Reflexão Semanal 17 

Tratando-se da primeira semana do ano de 2015, foi curioso assistir que todos os 

membros da DGE, sem exceção, se cumprimentavam e desejam boas entradas uns aos 

outros. 

A primeira tarefa que realizei prendeu-se com a organização da ação de formação 

“Analisar e Debater as Orientações Pedagógicas e Curriculares para a Educação de 

Infância” no sentido em que formatei e corrigi os certificados de participação a serem 

entregues aos formandos. 

A tarefa que apresentou mais peso esta semana relacionou-se com os alunos filhos 

de profissionais itinerantes, onde tive de fazer um levantamento de todos os alunos 

matriculados com este estatuto a fim de organizar e esquematizar uma lista de alunos. 

Neste sentido, foram encontrados alguns erros, sendo a título de exemplo: repetição de 

alunos ou a informação desatualizada dos alunos. 

 

Diário de Bordo 61 

Data: 12 de janeiro de 2015 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Quando cheguei a Dr.ª A comunicou-me que a Dr.ª C precisava da minha ajuda. 

Assim, fui ter ao gabinete da Dr.ª C, mas esta ainda não se encontrava lá, pelo que retomei 

a redação do relatório de análise das médias obtidas nas provas e exames nacionais, em 

2014, pelos alunos das escolas estrangeiras que ministram currículo e programas 

portugueses. 

Mais tarde, retornei ao gabinete da Dr.ª C e esta solicitou-me que imprimisse e 

catalogasse os materiais a serem entregues aos formandos na ação de formação “Analisar 

e Debater as Orientações Pedagógicas/Curriculares” a realizar-se no próximo sábado. 

Neste sentido, já no meu gabinete dei ordem de impressão dos documentos que a 

Dr.ª C me enviou para o email e organizei-os conforme as suas indicações. 



Depois de ter ido entregar os documentos impressos à Dr.ª C, voltei para junto da 

Dr.ª A para saber se havia alguma tarefa onde pudesse ajudar. Como não havia nada de 

substancial, retomei para a minha secretária e conclui o relatório de análise sobre as 

médias das provas e exames nacionais obtidas em 2014, pelos alunos das escolas 

estrangeiras que ministram currículo e programas portugueses. Assim, o documento foi 

terminado, ficando pendente apenas a revisão do mesmo. 

 

Diário de Bordo 62 

Data: 13 de janeiro de 2015 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Uma vez que a Dr.ª A ia estar em reunião, e como não delegou nenhuma tarefa, fui 

junto das Dr.ªs B e C para saber se precisavam da minha ajuda em algum assunto. Como 

ambas me disseram que tinham as suas tarefas encaminhadas, não precisavam do meu 

auxílio. 

Assim, e como dei por concluído o relatório sobre a médias das notas obtidas em 

exames e provas nacionais em 2014, pelos alunos das escolas no estrangeiro que 

ministram currículo e programas portugueses, procedi à sua revisão para que o enviasse 

à minha supervisora de estágio. 

 

Diário de Bordo 63 

Data: 15 de janeiro de 2015 

Horas: 9.00h – 12.45h 

 

Quando cheguei a Dr.ª A delegou-me tarefas relacionadas com a atualização da 

base de dados dos alunos itinerantes: recontar o número de alunos, atualizar o gráfico 

síntese da base de dados, elaborar uma lista dos alunos que se encontram a estudar na 

modalidade de Ensino à Distância (ED) e, elaborar uma lista de todas as escolas de 

matrícula. 

Assim, a manhã de hoje foi dedicada a estes assuntos, sendo que o mais moroso foi 

a contagem de todos os alunos, uma vez que são no total 396, e a soma das parcelas dos 

ciclos (a base de dados encontra-se organizada por ciclos de estudos: Educação Pré-

Escolar, 1.º CEB, 2.º CEB, 3.º CEB e Ensino Secundário), não correspondia ao total do 

número de alunos indicado no documento Excel. 



 

Diário de Bordo 64 

Data: 16 de janeiro de 2015 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Quando cheguei e fui ter com a minha supervisora de estágio, esta confirmou-me 

que o seminário a ser realizado no âmbito do estudo das OCEPE pelo POAT está 

agendado para dia 21 de fevereiro, sendo que esta data já se encontra confirmada com os 

oradores do evento. 

Como não tinha nenhuma tarefa mais urgente para realizar, dei continuidade à 

reformulação do relatório das notas obtidas pelas provas e exames nacionais, em 2014, 

pelos alunos que estudam nas escolas do estrangeiro que ministram currículos e 

programas portugueses. 

Entretanto, enquanto estava a reformular o documento, a Dr.ª A veio ter comigo 

solicitar que elaborasse uma lista dos alunos itinerantes e respetivos gráficos e análise dos 

anos letivos anteriores, nomeadamente desde 2010/2011. Assim, pôs de lado a 

reformulação do relatório das escolas estrangeiras e dei início à organização da lista de 

alunos itinerantes do ano letivo 2010/2011. 

 

Reflexão Semanal 18 

Durante esta semana estive encarregue de organizar algumas atividades que se 

prendem com o meu objeto de estudo. 

No sentido em que a formação “Analisar de Debater as Orientações 

Pedagógicas/Curriculares para a Infância” se concretiza esta semana, auxiliei na 

impressão e catalogação da documentação a ser entregue durante a ação de formação. 

Ainda sobre as OCEPE tomei conhecimento da data definitiva do seminário de 

apresentação ao estudo neste âmbito. A data agendada é para dia 21 de fevereiro, na 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

Outras tarefas que se mostraram relevantes durante esta semana foi a atualização da 

informação que já estava recolhida da base de dados dos alunos filhos de profissionais 

itinerantes. 

 

Diário de Bordo 65 

Data: 19 de janeiro de 2015 



Horas: 9.00h – 13.00h 

 

No seguimento do trabalho que comecei ontem, dei continuidade à organização das 

listas de alunos itinerantes de anos letivos anteriores. 

 

Diário de Bordo 66 

Data: 20 de janeiro de 2015 

Horas: 9.20h – 13.00h 

 

Tal como nos dias anteriores, dei continuidade ao trabalho que tenho vindo a 

realizar no âmbito dos alunos itinerantes. 

 

Diário de Bordo 67 

Data: 22 de janeiro de 2015 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Ontem recebi um email da Dr.ª A a informar-me que hoje e amanhã iria estar 

ausente em serviço externo no âmbito do Projeto Kiitos, pelo que deveria concluir o 

trabalho que tenho estado a fazer sobre os alunos itinerantes e deveria auxiliar a Dr.ª B 

no que ela precisasse. 

Como quando cheguei, a Dr.ª B ainda não se encontrava na DGE, dei continuação 

ao trabalho sobre os alunos itinerantes. 

Mais tarde, fui ter ao gabinete da Dr.ª B que me indicou que me ligava quando 

precisasse da minha ajuda, já que estava ocupada com outros assuntos que não exigiam o 

meu auxílio. 

Enquanto esperei, fui continuando o trabalho que tenho estado a realizar, sendo que 

não cheguei a ajudar a Dr.ª B uma vez que esta não me chamou. 

 

Diário de Bordo 68 

Data: 23 de janeiro de 2015 

Horas: 9.25h – 12.07h 

 

Assim que cheguei, e uma vez que o trabalho estava encaminhado, dei por 

terminado o documento sobre os alunos itinerantes e enviei-o logo à Dr.ª A. 



Posteriormente, dirigi-me junto da Dr.ª B para que esta soubesse que já me 

encontrava na DGE e que estava disponível para a ajudar. Esta referiu que não deveria 

conseguir trabalhar comigo hoje, mas sugeriu que fosse falar com a Dr.ª C para saber se 

esta precisava de mim. 

Assim, fui até ao gabinete da Dr.ª C, mas esta não se encontrava lá, pelo que fui até 

junto da minha secretária para dar conclusão ao relatório que tenho vindo a desenvolver 

no âmbito das escolas estrangeiras. 

 

Reflexão Semanal 19 

Na semana que passou apenas desenvolvi tarefas respeitas à atualização de 

informação dos alunos filhos de profissionais itinerantes. 

 

Diário de Bordo 69 

Data: 26 de janeiro de 2015 

Horas: 9.00h – 12.50h 

 

Assim que cheguei, fui ter com a Dr.ª A que me deu o feedback do trabalho que 

realizei sobre os alunos itinerantes. Posteriormente, a minha supervisora referiu que a Dr.ª 

C iria precisar de mim, pelo que deveria ir ter com ela. 

Assim, fui ao seu gabinete, mas a Dr.ª C ainda não se encontrava lá, o que me levou 

a adiantar algum trabalho do meu relatório de estágio enquanto aguardava que a Dr.ª C 

chegasse. 

Dirigir-me várias vezes ao gabinete da Dr.ª C, mas esta nunca lá estava, sendo que 

da última vez encontrei a Dr.ª D no corredor e me informou que a Dr.ª C não vinha hoje. 

Neste sentido, perguntei à Dr.ª D se precisava de ajuda com algum assunto e esta sugeriu-

me que lesse as novas OCEPE e que realizasse uma leitura do documento de trabalho. 

Porém, como já estava perto da hora de sair, apenas solicitei o documento à Dr.ª A 

para o começar a ler o quanto possa. 

 

Diário de Bordo 70 

Data: 27 de janeiro de 2015 

Horas: 9.15h – 12.37h 

 



Como cheguei um pouco depois da hora, foi a Dr.ª A que veio ter comigo relembrar-

me que deveria ir ter com a Dr.ª C para a ajudar a tratar de alguns assuntos.  

Neste sentido, depois de pousar as coisas dirigi-me ao gabinete da Drª. C, que me 

deu os questionários das formandas da ação de formação “Analisar e Debater as 

Orientações Pedagógicas/Curriculares para a Infância”, para realizar uma breve síntese 

das respostas das educadoras de infância, para posteriormente se proceder à análise de 

conteúdo. 

Enquanto trabalhava nos questionários, a Dr.ª O apareceu junto de mim para me 

pedir ajuda assim que me fosse possível. Neste seguimento, a Dr.ª C trouxe-me uma tabela 

e pediu-me que organizasse a informação de acordo com as áreas de conteúdo. 

Assim, depois de proceder à transcrição das respostas das formandas, organizei a 

informação da tabela numa nova grelha e enviei tudo à Dr.ª C, dando o trabalho 

terminado. 

Mais perto do fim da manhã fui ter com a Dr.ª O, que precisou de mim para 

confirmar os horários da equipa do POAT referente ao ensino bilingue. 

No fim, ainda estive com a Dr.ª A a acompanhá-la a uma resposta de email sobre o 

ensino doméstico. 

 

Diário de Bordo 71 

Data: 30 de janeiro de 2015 

Horas: 8.55h – 13.00h 

 

Quando cheguei, cruzei-me com a Dr.ª A no corredor que me disse que ligava se os 

resultados das provas finais de 2014 dos alunos filhos de profissionais itinerantes, já 

tivessem chegado. 

Neste sentido, a Dr.ª A telefonou-me e dirigi-me junto dela para analisar as notas. 

Reparamos que existiam alguns erros, sendo que depois de confirmados, voltei para a 

minha secretária para proceder à construção dos gráficos e a análise propriamente dita. 

Enquanto revia a análise já elaborada, a Dr.ª C ligou a solicitar a minha ajuda no 

tratamento de informação recolhida na segunda sessão de formação “Analisar e Debater 

as Orientações Pedagógicas/Curriculares para a Infância”. 

Assim, depois de terminar o meu trabalho sobre os alunos itinerantes, tratei da 

informação recolhida na ação de formação. 

 



Reflexão Semanal 20  

Durante esta semana foram duas as tarefas que tiveram mais relevo durante a minha 

estadia na DGE. 

A primeira prendeu-se com a realização de um relatório de análise das notas das 

provas finais e exames nacionais dos alunos filhos de profissionais itinerantes. Uma vez 

que já tinha elaborado um relatório semelhante mas sobre as escolas que ministram 

currículo e programas portuguese no estrangeiro, já sabia quais os pontos a focar. 

A segunda cingiu-se ao tratamento de dados das duas primeiras sessões da ação de 

formação “Analisar e Debater as Orientações Pedagógicas/Curriculares para a Infância”. 

Assim procedi à redação das respostas das formandas para posteriormente se proceder à 

análise de conteúdo das mesmas. Esta foi uma tarefa onde pôs em prática algumas das 

competências adquiridas durante a minha licenciatura e mestrado, uma vez que sempre 

realizei trabalhos no âmbito do tratamento de informação. 

 

Diário de Bordo 72 

Data: 2 de fevereiro de 2015 

Horas: 9.00h – 11.58h 

 

Hoje, a Dr.ª A pediu-me que analisa-se as notas dos alunos filhos de profissionais 

itinerantes nas provas finais de 2013. Depois de terminar e rever o documento com a 

minha supervisora, esta solicitou-me que formata-se o documento final, ou seja, o 

documento que contempla a análise das provas de 2013 e 2014. 

No fim da manhã, fui ver se a Dr.ª C precisava de ajuda, mas esta referiu que não, 

pelo que dei o dia por terminado. 

 

Diário de Bordo 73 

Data: 3 de fevereiro de 2015 

Horas: 8.50h – 12.50h 

 

Na DGE, quase todos os funcionários se encontravam a elaborar os seus contributos 

para o Plano Anual de Atividades de 2015. Assim, ajudei a Dr.ª A, e posteriormente a 

Dr.ª C, a redigirem as suas partes respetivamente. 

 

Diário de Bordo 74 

Data: 5 de fevereiro de 2015 



Horas: 9.00h – 12.00h 

 

O dia de hoje foi dedicado a trabalho autónomo, já que a Dr.ª A, a Dr.ª O e a Dr.ª C 

não precisavam da minha ajuda com nenhuma das suas tarefas. 

 

Diário de Bordo 75 

Data: 6 de fevereiro de 2015 

Horas: 9.05h – 13.00h 

 

A pedido da Dr.ª C estive a formatar as fichas de trabalho que deverão ser entregues 

às formandas que frequentam a ação de formação “Analisar e Debater as Orientações 

Pedagógicas/Curriculares para a Infância”. 

Posteriormente, a Dr.ª C também me solicitou que organizasse o dossier da 

formação acima apresentada, pelo que tive a confirmar as listas de formandos e a respetiva 

documentação, bem como elaborei os sumários das sessões. 

 

Reflexão Semanal 21 

As tarefas relacionadas com a ação de formação no âmbito da revisão das OCEPE 

continuam a ser uma constante. Esta semana, a Dr.ª C solicitou-me que organizasse o 

dossier da formação. Assim, tive que ter em atenção os documentos que estão em falta, 

coloquei o nome as fichas das formandas por ordem alfabética e escrevi os sumários das 

sessões que até agora se realizaram. 

Elaborei também o relatório de análise das notas obtidas nas provas finais e nos 

exames nacionais pelos alunos filhos de profissionais itinerantes em 2013. 

Uma última tarefa que merece destaque foi o auxílio na elaboração do Plano de 

Atividades da DGE de 2015. O Plano de Atividades foi dividido por Divisão, cujo Chefe 

de Divisão teve que distribuir por funcionário dessa mesma divisão a tarefa de elaborar 

um pequeno excerto a elucidar sobre quais as tarefas sobre as quais vão estar responsáveis 

este ano. Assim, a Dr.ª A referiu estar encarregue das questões relativas aos alunos filhos 

de profissionais itinerantes, às escolas que ministram currículo e programas portugueses 

no estrangeiro, a monitorização do Projeto Kiitos e alguns assuntos mais específicos da 

EPE. 

 



Diário de Bordo 76 

Data: 9 de fevereiro de 2015 

Horas: 8.45h – 12.05h 

 

Juntamente com a Dr.ª A, estive a manhã a responder a um email com uma dúvida 

acerca dos alunos filhos de profissionais itinerantes. 

De seguida, estive a ler o sumário executivo do seminário de apresentação do estudo 

e estive a dar parecer, juntamente com a Dr.ª C e a Dr.ª A, do documento. 

 

Diário de Bordo 77 

Data: 10 de fevereiro de 2015 

Horas: 7.00h – 13.10h 

 

Quando cheguei a Dr.ª A comunicou-me que a Dr.ª C deixou recado a dizer que 

deveria concluir a organização do dossier da ação de formação “Analisar e Debater as 

Orientações Pedagógicas/Curriculares”. Assim, formatei os documentos referentes ao 

seminário e elaborei o sumário da sessão 2, tal como uma lista de materiais solicitados 

pelas formandas. 

Quando fui entregar o dossier à Dr.ª C, esta sugeriu que estivesse presente na 

reunião que vai decorrer da análise de dados da ação de formação para que eu pudesse 

ajudar no que fosse necessário. 

Posteriormente, fui perguntar à Dr.ª A se precisava de mim, mas esta estava ausente 

numa conferência. Assim, auxiliei a Dr.ª O e a elaborar uma informação do projeto Kiitos 

para ser entregue à Secretaria Geral de Estado, e um texto de divulgação do projeto para 

ser colocado online no site da DGE. 

 

Diário de Bordo 78 

Data: 12 de fevereiro de 2015 

Horas: 9.00h – 12.05h 

 

Quando cheguei a Dr.ª A veio ter comigo e pediu-me que traduzisse para português 

uns documentos enviados pela OCDE sobre a educação pré-escolar para se proceder à 

resposta dos mesmos. 

 



Diário de Bordo 79 

Data: 13 de fevereiro de 2015 

Horas: 9.10h – 12.20h 

 

Quando cheguei, estive a elaborar a lista de participantes inscritos e convidados ao 

seminário, para saber quantos pessoas iam almoçar no evento. 

Depois, terminei a tradução dos documentos da OCDE que iniciei ontem, sendo que 

depois saí mais cedo do estágio, a pedido da Dr.ª A para me dirigir ao Instituto de 

Educação para assinar o protocolo de estágio curricular. 

 

Reflexão Semanal 22 

Esta foi a semana em que se começou a sentir a pressão da aproximação do 

seminário de apresentação do estudo das OCEPE. Neste âmbito, auxiliei a dar o parecer 

sobre o sumário executivo a ser entregue aos participantes do seminário. 

Algo que me motivou foi o facto de a Dr.ª C mencionar que gostaria que estivesse 

presente na reunião que irá decorrer com a equipa que está encarregue da revisão das 

OCEPE no sentido de ficar a par de qual será o procedimento a adotar em relação ao 

tratamento de dados obtidos pelos pareceres de instituições de ensino superior e pela ação 

de formação “Analisar e Debater as Orientações Pedagógicas/Curriculares para a 

Infância”. Este foi um tópico que mereceu o meu principal interesse uma vez que terei a 

oportunidade de conhecer a equipa que está encarregue da revisão das OCEPE. 

 

Diário de Bordo 80 

Data: 16 de fevereiro de 2015 

Horas: 8.55h – 12.05h 

 

A Dr.ª A disse para ir ter com a Dr.ª C para ver o que esta poderia precisar. Quando 

fui ao seu gabinete, esta solicitou-me que elaborasse uma síntese sobre o projeto 

Playgroups for Inclusion para arquivar no dossier do mesmo.  

 

Diário de Bordo 81 

Data: 17 de fevereiro de 2015 

Horas: 9.00h – 12.50h 

 



Hoje, continuei a elaborar a síntese do projeto Playgroups for Inclusion. Contudo, 

interrompi esta tarefa a pedido da Dr.ª C, uma vez que esta me pediu que fizesse o 

tratamento de dados da sessão 4 da ação de formação “Analisar e Debater as Orientações 

Pedagógicas/Curriculares para a Infância”. 

Quando terminei, atualizei as listas de participantes do seminário. Em relação ao 

evento, foi proposta para ficar no secretariado, a ajudar a AF, a receber os participantes, 

a entregar-lhes o material e a dirigi-los às salas e anfiteatro. 

 

Diário de Bordo 82 

Data: 18 de fevereiro de 2015 

Horas: 8.50h – 12.25h 

 

O dia de hoje foi dedicado a atualizar as listas de participantes, convidados e 

oradores do evento a realizar-se dia 21 deste mês. 

 

Diário de Bordo 83 

Data: 19 de fevereiro de 2015 

Horas: 9.10h – 12.00h 

 

Quando cheguei e fui ter com a minha supervisora, esta informou-me que o Senhor 

Secretário de Estado vai dar amanhã, uma entrevista ao canal RTP2 sobre o estudo e que 

por isso estava a elaborar um guião de preparação para a mesma. Assim, ajudei a Dr.ª A 

no que me foi possível. 

No final da manhã, estive a atualizar as listas de participantes, uma vez que houve 

alguns que desistiram. 

 

Diário de Bordo 84 

Data: 20 de fevereiro de 2015 

Horas: 8.45h – 13.15h 

 

Hoje, por ser o dia antecedente ao evento, estive a atualizar as listas de participantes, 

mas também ajudei na organização das pastas a serem entregues aos participantes e aos 

oradores e convidados do seminário. 

 



Diário de Bordo 85 

Data: 21 de fevereiro de 2015 

Horas: 8.45h – 17.00h 

 

Assim que cheguei à Fundação Calouste Gulbenkian fui encaminhada pela Dr.ª A 

para ajudar nos preparativos do evento. Neste sentido, organizei o balcão do secretariado 

e fui colocar as sinaléticas em uma das salas das sessões paralelas e no palco do anfiteatro. 

Às 9.15h começaram a chegar participantes para darem entrada no evento, pelo que 

estive no secretariado, juntamente com a AF e mais dois colaboradores por parte da 

Fundação. Inicialmente com o acompanhamento da Dr.ª A, da Dr.ª B, da Dr.ª C e da Dr.ª 

D, para perceber qual o sistema a dotar e depois já sozinhos. A cada participante era dada 

uma pasta, com um sumário executivo, uma caneta do POAT, um bloco de notas, um 

certificado de participação, um crachá identificativo, um folheto informativo sobre o 

projeto Aprender, Brincar, Crescer (ABC) e um questionário avaliativo do evento. 

A partir das 10.05h o secretariado acalmou, sendo que continuei no posto que me 

foi definido juntamente com a AF e os dois colegas da Fundação. 

O coffe-break iniciou-se `s 11.15h, sendo que neste período eu e a AF fomos 

encaixando no horário e nos grupos previamente definidos alguns participantes que 

estavam interessados em assistir às sessões paralelas à tarde. 

A hora de almoço decorreu das 13.30h às 14.30h, no bar da Gulbenkian e 

caraterizou-se por ser um almoço volante. Durante este tempo a Dr.ª D disse que deveria 

ter assistido à sessão da manhã e que há tarde deveria escolher uma das sessões paralelas 

e participar, uma vez que o evento é vantajoso para a minha experiência em estágio 

curricular na DGE. 

Assim, escolhi o tema 1 – Organização e Desenvolvimento Curricular – que teve 

uma pequena apresentação realizada no anfiteatro e, posteriormente uma dinâmica de 

grupo na sala 1 da Fundação.  

À saída do anfiteatro foram distribuídos aos participantes post-its coloridos e na 

sala os grupos foram organizados em função das cores que os participantes dispunham. 

A dinâmica consistia na análise dos dados do estudo apresentado, em que os grupos 

tinham de responder a quatro questões: “Descobrimos que…”, “Implicações na formação 

e na revisão das OCEPE”, “O que queremos saber mais” e “Implicações nas práticas e 

lideranças educativas”. Para cada uma destas questões foi selecionado um porta-voz que 

deveria rodar pelos grupos de modo a recolher o máximo de contributos possíveis. Talvez 



por falta de tempo, apesar de quatro questões e de quatro grupos de trabalho, cada grupo 

apenas respondeu a três questões, aleatoriamente. No final da dinâmica, cada porta-voz 

apresentou as conclusões acerca das suas questões respetivas. Posteriormente foi 

selecionada uma única pessoa com o objetivo de apresentar as conclusões finais ao grande 

grupo de participantes, no anfiteatro. 

No anfiteatro, foram apresentadas as conclusões das quatro sessões paralelas, numa 

mesa, cuja moderação foi realizada pela Dr.ª AJ, Subdiretora da DGE. 

Depois de debatidas as conclusões, saí do anfiteatro e tive que ir embora por 

motivos profissionais. Assim, estive no evento até às 17h. 

 

Reflexão Semanal 23 

No início da semana foi-me solicitado, pela Dr.ª C, que elaborasse uma síntese do 

Projeto Playgroups for Inclusion, a fim de a colocar no dossier do mesmo. Este carateriza-

se por ser um projeto piloto em Portugal, que visa dar resposta educativa às crianças que 

se encontram entre os 2 e 5 anos de idade e que não se encontram em nenhuma 

modalidade de educação devido aos tempos de espera característicos da rede pública. 

Em relação às tarefas relacionadas com as OCEPE, esta semana estive a fazer o 

tratamento de dados da ação de formação “Analisar e Debater as Orientações 

Pedagógicas/Curriculares para a Infância”. Sobre o seminário foi-me informado que iria 

ficar no secretariado, durante o evento de modo a receber e encaminhar os participantes. 

Este foi um fator que me preocupou uma vez que era do meu interesse observar o 

seminário de forma a recolher dados para a minha pesquisa e estando no secretariado tal 

não seria possível. 

Em véspera do evento estive a atualizar as listas d e participantes e auxiliei a minha 

supervisora a elaborar um guião de preparação para entrevista do Senhor Secretario de 

Estado do Ensino Básico e Secundário (SEEBS) no sentido em que deu uma entrevista 

sobre o estudo avaliativo das OCEPE. Esta entrevista será também muito útil para o meu 

trabalho, pelo que irei analisá-la no futuro. 

No sábado decorreu o seminário. De manhã, tal como me foi pedido estive no 

secretariado pelo que não consegui recolher qualquer tipo de informação para o meu 

relatório de estágio. Ainda assim, a Dr.ª D recomendou-me que assistisse às sessões da 

tarde. Neste sentido, depois de almoço fiquei num dos grupos das sessões paralelas e 

observei a dinâmica. Foi uma atividade bastante interessante e benéfica para a minha 

investigação já que consegui recolher dados relevantes há minha pesquisa. 



 

Diário de Bordo 86 

Data: 23 de fevereiro de 2015 

Horas: 9.00h – 12.00h 

 

Encontrei a Dr.ª A no elevador que me disse que o resto do evento correu bem e 

que decorrente deste vai ser elaborada uma brochura de avaliação. Neste seguimento, a 

Dr.ª A enviou-me os documentos PowerPoints que foram apresentados no sábado. 

Quando imprimi os documentos, a Dr.ª A ligou-me a pedir que traduzisse uns 

documentos enviados pela OCDE, pelo que fiquei a traduzi-los o resto da manhã. 

 

Diário de Bordo 87 

Data: 24 de fevereiro de 2015 

Horas: 9.00h – 12.50h 

 

Hoje, ajudei a Dr.ª A e a Dr.ª B a validar e a dar parecer nos documentos enviados 

pela OCDE. 

 

Diário de Bordo 88 

Data: 26 de fevereiro de 2015 

Horas: 9.10h – 12.00h 

 

Quando cheguei soube que a Dr.ª C iria precisar da minha ajuda. Assim, fui ao seu 

encontro e ela deu-me as indicações e o material necessário para proceder ao tratamento 

de dados das sessões 4, 5 e 6 da ação de formação “Analisar e Debater as Orientações 

Pedagógicas/Curriculares para a Infância”. 

Depois de fazer o tratamento de dados das três sessões acima enunciadas, devolvi 

o material à Dr.ª C que me informou que hoje se iria reunir com a equipa que a acompanha 

na revisão das OCEPE para discutirem qual o método de trabalho a adotar para realizar o 

tratamento de dados dos contributos reunidos para a revisão das OCEPE. 

 

Diário de Bordo 89 

Data: 27 de fevereiro de 2015 

Horas: 9.10h – 12.45h 



 

Quando cheguei à DGE tinha um recado da Dr.ª A na minha secretária onde dizia 

que hoje não vinha trabalhar e que deveria ajudar a Dr.ª C no que fosse necessário. 

Assim, fui ao gabinete da Dr.ª C que me indicou que na reunião se decidiu que a 

equipa iria categorizar os contributos e que posteriormente contariam com a minha ajuda 

para organizar os documentos. 

Como não havia nenhuma tarefa urgente, a Dr.ª C enviou-me o contributo de uma 

das instituições de ensino superior para que pudesse ler e tomar conhecimento dos dados. 

 

Reflexão Semanal 24 

Mesmo após a realização do seminário, o ambiente sob pressão continua a ser uma 

constante, uma vez que agora é necessário avaliar o evento. 

Ainda assim, antes da avaliação do seminário, estive a ajudar a Dr.ª A e a Dr.ª B a 

darem os seus pareceres em relação a umas fichas enviadas pela OCDE. 

Em relação à ação de formação “Analisar e Debater as Orientações 

Pedagógicas/Curriculares para a Infância”, conclui a transcrição dos resultados enviados 

pelas formandas face às sessões 4, 5 e 6. No âmbito da análise de conteúdo desta 

informação, a Dr.ª C informou-me da reunião que iria decorrer com toda a equipa. Assim, 

não consegui comparecer na reunião já que a Dr.ª C não tinha pedido permissão. 

 

Diário de Bordo 90 

Data: 2 de março de 2015 

Horas: 8.55h – 12.05h 

 

Hoje acompanhei a minha supervisora na resposta a emails de levantamento de 

dúvidas. 

Posteriormente, auxiliei a Dr.ª A na elaboração de orientações para o acolhimento 

de alunos filhos de profissionais itinerantes, nas escolas. Por fim, como a Dr.ª A não tinha 

nenhuma tarefa para mim, dei continuidade à leitura do documento enviado pela Dr.ª C. 

 

Diário de Bordo 91 

Data: 3 de março de 2015 

Horas: 9.10h – 13.00h 

 



Quando cheguei, reparei que a Dr.ª A já me tinha tentado contactar, pelo que 

prontamente me dirigi junto do seu gabinete. 

Assim, foi-me solicitado que realizasse o tratamento de dados às questões de 

resposta aberta do questionário distribuído no seminário, realizado no passado dia 21 de 

fevereiro. 

 

Diário de Bordo 92 

Data: 6 de março de 2015 

Horas: 9.00h – 12.00h 

 

Na manhã de hoje auxiliei a Dr.ª A na análise de documentação para 

reconhecimento do ensino do Instituto Diocesano de Formação João Paulo II (IDF). 

 

Reflexão Semanal 25 

A semana foi calma a nível de tarefas, sendo que realizei duas tarefas que merecem 

mais destaque. 

A primeira prende-se com o seminário. Foi-me pedido que analisa-se as questões 

de resposta aberta dos questionários do evento, onde deveria contabilizar o número de 

vezes que uma dada resposta foi dada. 

A segunda foi o reconhecimento do IDF que tem enviado documentação necessária 

ao seu reconhecimento conforme solicitado pela DGE. 

 

Diário de Bordo 93 

Data: 9 de março de 2015 

Horas: 8.50h – 13.00h 

 

Estava no gabinete da minha supervisora quando a Dr.ª C apareceu à minha procura. 

Assim, acompanhei-a até ao seu gabinete e esta indicou-me que precisava que iniciasse o 

meu trabalho com o tratamento de dados dos contributos para revisão das OCEPE. 

Neste sentido, e de acordo com as suas indicações e os comentários deixados no 

documento pela equipa responsável pela revisão das OCEPE, esquematizei e organizei a 

informação recolhida do contributo da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC). 



No fim da manhã, a Dr.ª C indicou-me que contava com o avanço de algum deste 

trabalho até quinta-feira, dia em que terá uma reunião para se fazer o ponto de situação 

de trabalho. Neste âmbito, propôs que iria falar com a Dr.ª A para vir na quarta-feira. 

 

Diário de Bordo 94 

Data: 10 de março de 2015 

Horas: 9.00h – 12.40h 

 

Em função do que me foi solicitado ontem, hoje dei continuidade à análise de 

conteúdo dos contributos enviados pelas instituições de ensino superior face à revisão das 

OCEPE. Assim, hoje tratei da informação enviada pela Escola Superior de Educação 

(ESE) de Setúbal, do Posto e de Bragança. 

Posteriormente, revi o questionário a ser lançado na plataforma de Monitorização 

de Inquéritos em Meio Escolar (MIME) pela Associação Portuguesa de Professores de 

Inglês (APPI) com o propósito de saber se os jardins de infância depõe de aprendizagem 

de uma língua estrangeira. Neste sentido, encontrei algumas gralhas que deveriam ser 

emendadas, pelo que a minha supervisora ligou à responsável pela elaboração do 

questionário e pediu que fossem alteradas algumas questões. 

 

Diário de Bordo 95 

Data: 11 de março de 2015 

Horas: 9.05h – 12.45h 

 

Hoje realizei algum trabalho autónomo já que tinha que falar com a Dr.ª C para lhe 

pedir mais trabalho mas ela encontrava-se numa reunião com o Dr. X. 

Depois a reunião, dirigi-me ao gabinete da D.ª C que me pediu que organizasse os 

dossiers de formação dos grupos do Montijo, de Coimbra e de Lisboa. 

 

Diário de Bordo 96 

Data: 12 de março de 2015 

Horas:  9.05h – 13.00h 

 

O dia de hoje foi dedicado à análise de conteúdo do contributo enviado pela ESE 

de Viseu. 



 

Diário de Bordo 97 

Data: 13 de março de 2015 

Horas: 8.55h – 12.20h 

 

Em função da tarefa de ontem, hoje conclui a análise de conteúdo do contributo 

enviado pela ESE de Viseu face à revisão das OCEPE. 

Posteriormente fui ter com a Dr.ª C que me solicitou que fizesse um levantamento 

das questões de reflexão elaboradas pelos grupos de formação para que mais tarde fossem 

analisadas e ponderadas. 

 

Reflexão Semanal 26 

A semana foi dedicada a tarefas relacionadas com a revisão das OCEPE.  

Assim, deu-se início à análise de conteúdo dos contributos enviados pelas 

instituições de ensino superior, sendo que apenas faltam analisar três instituições e os 

grupos de formação. Estas análises ainda não foram realizadas já que as instituições ainda 

não enviaram os seus contributos e nem todos os grupos de formação enviaram os seus 

dossiers. 

 

Diário de Bordo 98 

Data: 17 de março de 2015 

Horas: 9.10h – 12.50h 

 

Como comecei a semana passada a fazer o levantamento das questões de reflexão, 

hoje conclui esta tarefa em relação ao grupo de formação do Montijo. 

Ao fim da manhã, fui colocar o dossier no gabinete da Dr.ª C e segui as indicações 

que esta me definiu em email, uma vez que não iria estar na DGE, e analisei o contributo 

enviado pela Universidade do Minho. 

 

Diário de Bordo 99 

Data: 19 de março 

Horas: 9.10h – 12.00h 

 



Hoje, a Dr.ª A não estava no seu gabinete, e como a Dr.ª C não me deu nenhuma 

indicação de trabalho estive a manhã toda a dinamizar trabalho autónomo. 

 

Diário de Bordo 100 

Data: 20 de março de 2015 

Horas: 9.00h – 12.00h 

 

Ontem quando cheguei, a Dr.ª A comunicou-me que ontem esteve ausente e que 

igualmente vai estar na próxima semana. Assim deverei ajudar a Dr.ª C e a Dr.ª O no que 

me for pedido.  

Como tinha o trabalho para a Dr.ª C adiantado, questionei se havia tarefas em que 

poderia ajudar. A Dr.ª A aconselhou-me a adiantar algum trabalho autónomo e caso 

precisa-se de mim, chamava-me. 

Contudo, a Dr.ª C a meio da manhã veio ter comigo para a ajudar a fazer o 

tratamento de dados da ação de formação “Analisar e Debater as Orientações 

Pedagógicas/Curriculares para a Infância”. Neste sentido, fiz o levantamento das questões 

de reflexão e dos exemplos práticos sugeridos pelo grupo de formação do Porto e de 

Portalegre. 

 

Reflexão Semanal 27 

A semana foi calma quanto a afluência de tarefas, sendo que a mais significativa 

foi o tratamento de dados da ação de formação “Analisar e Debater as Orientações 

Pedagógicas/Curriculares para a Infância”, no sentido de fazer o levantamento das 

questões de reflexão e dos exemplos práticos enunciados pelos grupos de formação. 

 

Diário de Bordo 101 

Data: 23 de março de 2015 

Horas: 9.00h – 12.15h 

 

Hoje dei continuidade ao levantamento das questões de reflexão da ação de 

formação “Analisar e Debater as Orientações Pedagógicas/Curriculares para a Infância” 

dos grupos de formação de Almada, Gouveia e Santarém. 

 



Diário de Bordo 102 

Data: 24 de março de 2015 

Horas: 9.10h – 12.50h 

 

Do mesmo modo que ontem, dei continuidade ao levantamento das questões de 

reflexão dos grupos de formação de Santarém e Almada. 

 

Diário de Bordo 103 

Data: 26 de março de 2015 

Horas: 9.10h – 13.10h 

 

Na passada terça-feira quando estava para sair da DGE, a Dr.ª O encontrou-se 

comigo e pediu o meu apoio em algumas tarefas relativas à organização do Seminário de 

apresentação do “Estudo [externo] de avaliação sobre a eficácia da implementação do 

projeto de Ensino Bilingue Precoce”, que irá ocorrer a 18 de abril. 

Assim, enquanto aguardava que a Dr.ª O chegasse à DGE adiantei algum trabalho 

referente ao relatório de estágio. 

Quando chegou, a Dr.ª O solicitou-me que recolhesse nomes de empresas que 

aluguem material de tradução simultânea, já que o seminário tem como destinatários 

participantes portugueses e estrangeiros, sobretudo de língua inglesa. Além desta tarefa, 

ficou a meu encargo também organizar a lista de convidados e de participantes. 

Neste sentido, recolhi cerca de sete empresas, sendo que a Dr.ª O entrará em 

contacto com elas, e organizei a lista de participantes que até então já se inscreveram no 

evento. 

 

Diário de Bordo 104 

Data: 27 de março de 2015 

Horas: 9.10h – 11.50h 

 

Na sequência do que me foi solicitado ontem pela Dr.ª O, dei continuidade à 

organização da lista de participantes ao evento de apresentação do estudo referente à 

implementação do projeto de Ensino Bilingue Precoce. 

 



Reflexão Semanal 31 

Durante a semana estive envolvida em duas atividades sendo elas relacionadas com 

a revisão das OCEPE e com o seminário de apresentação ao estudo do Ensino Bilingue 

Precoce. 

A primeira envolveu a recolha e sistematização das questões de reflexão presentes 

nos relatórios finais da ação de formação “Analisar e Debater as Orientações 

Pedagógicas/Curriculares para a Infância”. A segunda cingiu-se à recolha e organização 

de contactos úteis e indispensáveis à organização do evento. 

Durante esta semana, senti-me motivada, já que trabalhei numa atividade que 

corresponde à minha área de intervenção aqui na DGE e por o próprio ritmo de trabalho 

ter aumentado. 

 

Diário de Bordo 105 

Data: 30 de março de 2015 

Horas: 9.10h – 13.00h 

 

Tal como no final da semana passada, continuei a organização da lista de 

participantes para o semanário do Ensino Bilingue Precoce. 

 

Diário de Bordo 106 

Data: 31 de março de 2015 

Horas: 8.50h – 12.00h 

 

Como nos últimos dias tenho tido tarefas para realizar, não tenho acompanhado 

tanto as atividades da Dr.ª A. Assim, esta manhã, a minha supervisora veio ter comigo 

para saber no que tenho trabalhado e como me tenho estado a dar com as tarefas. Depois 

de a elucidar sobre as tarefas que tenho desenvolvido – tratamento de dados relativos à 

revisão das OCEPE e organização do seminário de apresentação ao estudo sobre o projeto 

de Ensino Bilingue Precoce – a Dr.ª A referiu que hoje irá decorrer uma reunião com a 

equipa responsável pelo desenvolvimento do estudo de avaliação das OCEPE para 

assertarem o modo como irão comunicar os resultados individuais às escolas 

participantes. 

Posteriormente continuei com a organização da lista de participantes do seminário 

referente ao projeto de Ensino Bilingue Precoce. 



Mais ao fim de manhã fui junto da Dr.ª C que me transmitiu que a equipa 

responsável pela revisão das OCEPE está muito satisfeita com o meu trabalho e que tem 

interesse em conhecer-me. Para além disto, a Dr.ª C referiu que a Dr.ª F mencionou que 

seria interessante eu integrar no meu trabalho final uma análise e conclusão sobre a 

opinião dos formandos quanto ao que pensam sobre o que está interiorizado ou não 

relativamente às OCEPE. Como já tenho o tema definido para o meu trabalho final, referi 

que é uma boa ideia para propor a um/a futuro/a estagiário/a que venha para a DGE. 

No final da manhã, a Dr.ª C deu-me algumas indicações para trabalho na próxima 

quinta-feira, já que vai estar ausente em serviço externo. 

 

Diário de Bordo 107 

Data: 2 de abril de 2015 

Horas: 8.50h – 12.45h 

 

No seguimento das tarefas iniciadas ontem, retomei a recolha de contatos para o 

seminário de apresentação ao estudo do projeto de ensino bilingue precoce. 

Posteriormente, e de acordo com as orientações da Dr.ª C, fui à dropbox criada para 

a revisão das OCEPE, verificar se havia novos contributos para análise. Uma vez que se 

encontravam novos pareceres dos grupos de formação para análise, li-os e categorizei as 

informações mais relevantes para serem tidas em consideração na altura de tratamento de 

dados. 

 

Reflexão Semanal 32 

Face ao trabalho que tenho desenvolvido para a equipa de revisão das OCEPE, esta 

semana foi importante uma vez que a equipa com quem tenho trabalhado mencionou estar 

muito satisfeita com o que tenho desenvolvido. Tal aspeto demonstrou ser gratificante, 

no sentido pessoal em que o meu trabalho é reconhecido, mas também profissional uma 

vez que nas tarefas que tenho vindo a desenvolver tenho aplicado os meus conhecimentos 

e competências adquiridos pelos meus estudos na área das Ciências da Educação. 

Em relação às atividades desenvolvidas continuei a análise de contributos para a 

revisão das OCEPE e auxiliei a Dr.ª O na organização do seminário de apresentação ao 

estudo realizado no âmbito do projeto de ensino bilingue precoce. 

 



Diário de Bordo 108 

Data: 6 de abril de 2015 

Horas: 8.50h – 11.50h 

 

Na sequência dos trabalhos que tenho vindo a dinamizar para a revisão das OCEPE 

dei continuidade ao tratamento de dados dos relatórios das formadoras da ação de 

formação desenvolvida em Almada. 

 

Diário de Bordo 109 

Data: 7 de abril de 2015 

Hora: 9.05h – 13.00h 

 

 

Tal como ontem, dei continuidade ao tratamento de dados dos relatórios das 

formadoras de Almada. Contudo, a meio da manhã a Dr.ª A telefonou-me a pedir a minha 

ajuda para a organização do seminário de apresentação ao estudo desenvolvido para o 

projeto de ensino bilingue precoce já que a Dr.ª O tem urgência na recolha de contatos 

que tenho vindo a desenvolver. 

Neste sentido, a manhã foi terminada quando conclui a lista de contatos para o 

seminário. 

 

Diário de Bordo 110 

Data: 9 de abril de 2015 

Horas: 9.10h – 13.10h 

 

Assim que cheguei dei continuidade ao tratamento de dados dos grupos de 

formação, mas neste caso do relatório final da ação de formação desenvolvida em 

Santarém. 

Quando terminei fui ao gabinete da Dr.ª A e da Dr.ª O para saber no que poderia 

ajudar. Assim, auxiliei a Dr.ª O a desenvolver uma Proposta de Procedimento, 

Autorização de Despesa e Adjudicação (PPADA) e a rever a lista de contatos que tenho 

vindo a recolher. 



Uma vez que o trabalho tanto relativo à revisão das OCEPE como à organização do 

seminário tem sido afluente propôs-me vir na quinta-feira, dia 16 de abril, o dia todo para 

conseguir adiantar parte do trabalho de que estou encarregue. 

 

Diário de Bordo 111 

Data: 10 de abril de 2015 

Horas: 9.25h – 12.10h 

 

Quando cheguei à DGE cruzei-me com a Dr.ª C no gabinete e que me perguntou 

como tem corrido o meu trabalho. Referi-lhe que tenho tido alguma afluência de tarefas 

pelo que, apesar de não ser ao ritmo que gostaria, tenho vindo a trabalhar nos contributos 

das OCEPE em casa. 

Quando pousei os meus pertences junto à secretária fui ao gabinete da minha 

supervisora e da Dr.ª O para saber no que poderia ser útil. Neste sentido, passei a manhã 

a elaborar os certificados de participação dos oradores do seminário do ensino bilingue 

precoce. 

 

Reflexão Semanal 33 

Até à data, esta foi a semana mais complicada de gerir a nível de tarefas. Uma vez 

que a afluência de atividades tem sido elevada e como tanto a Dr.ª O como a Dr.ª C 

solicitaram a minha ajuda foi necessário organizar-me para que pudesse realizar as tarefas 

dentro dos prazos acordados. 

Assim, enquanto me encontrava na DGE dei prioridade ao trabalho a desenvolver 

com a Dr.ª O, uma vez que ela me delegou trabalho dando feedback do mesmo, 

presencialmente. Em relação às tarefas delegadas pela Dr.ª C realizava-as em casa, já fora 

do tempo de estágio uma vez que os materiais que precisava se encontram em cloud, 

numa dropbox criada para efeito de revisão das OCEPE. 

 

Diário de Bordo 112 

Data: 13 de abril de 2015 

Horas: 9.05h – 12.15h 

 

A manhã hoje foi ocupada com a análise dos relatórios finais das ações de formação 

desenvolvidas no Porto, em Portalegre e Gouveia. 



 

Diário de Bordo 113 

Data: 14 de abril de 2015 

Horas: 8.55h – 12.45h 

 

Igualmente ao que aconteceu ontem, a manhã de hoje foi dedicada à análise dos 

relatórios finais das ações de formação realizadas em Gouveia, Évora e Montijo. 

 

Diário de Bordo 114 

Data: 16 de abril de 2015 

Horas: 9.20h – 17.35h 

 

Assim que cheguei, e a pedido da Dr.ª A e da Dr.ª O organizei a lista final de 

participantes para o seminário de apresentação do estudo realizado no âmbito do projeto 

de ensino bilingue precoce que irá decorrer este sábado, dia 18 de abril. 

Quando fui ao corredor buscar café cruzei-me com a Dr.ª C e esta solicitou-me que 

categoriza-se o conteúdo que tenho vindo a tratar nas tabelas de análise. Como ainda não 

tinha terminado a tarefa que a Dr.ª O me pediu, referi à Dr.ª C que o iria fazer mas que 

tinha em mãos um primeiro afazer. 

Mais tarde, a Dr.ª A veio ter comigo para que assim que terminasse a lista de 

participantes dar início ao trabalho solicitado pela Dr.ª C, uma vez que esta também se 

encontra com os prazos de entrega apertados. 

Neste sentido, a tarde foi dedicada à categorização do tratamento de dados que 

tenho vindo a dinamizar. 

 

Reflexão Semanal 34 

Tal como na semana anterior a afluência de tarefas tem sido constante entre a 

organização do seminário de apresentação do estudo realizado para o projeto de ensino 

de bilingue precoce e a análise dos contributos para revisão das OCEPE. Contudo, o 

seminário realizar-se-á este sábado, dia 18 de abril, pelo que nos próximos dias me 

poderei dedicar às tarefas relativas à revisão das Orientações Curriculares. 

 

Diário de Bordo 115 

Data: 20 de abril de 2015 



Horas: 8.55h – 12.00h 

 

No âmbito da revisão das Orientações Curriculares, realizei o tratamento de dados 

do relatório final da ação de formação que decorreu em Coimbra. 

 

Diário de Bordo 116 

Data: 21 de abril de 2015 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

Tal como ontem, a manhã de hoje foi dedicada ao tratamento de dados do relatório 

final das ações de formação decorridas em Gouveia e Évora. 

 

Reflexão Semanal 35 

Esta semana traduziu-se ser produtiva. Contudo, apenas desenvolvi trabalho no 

âmbito da revisão das OCEPE, onde categorizei os contributos analisados. 

 

Diário de Bordo 117 

Data: 27 de abril de 2015 

Horas: 9.00h – 13.00h 

 

A manhã de hoje foi preenchida com a análise de conteúdo da informação recolhida 

pelo relatório final da ação de formação desenvolvida em Almada e no Montijo. 

 

Diário de Bordo 118 

Data: 28 de abril de 2015 

Horas: 11.00h – 13.30h 

 

Com o intuito de finalizar o tratamento de dados, hoje conclui a categorização da 

informação da ação de formação que decorreu no Montijo. 

 

Diário de Bordo 119 

Data: 30 de abril de 2015 

Horas: 9.00h – 11.30h 

 



Hoje, e uma vez que terminei ontem a análise dos contributos enviados para revisão 

das OCEPE e como não me foi delegada mais nenhuma tarefa, aproveitei a manhã para 

desenvolver algum trabalho autónomo, nomeadamente no que diz respeito à revisão dos 

guiões de entrevista. Este trabalho foi desenvolvido pois a Dr.ª C não se encontrava na 

DGE para saber no que mais poderia ajudar e a Dr.ª A deu-me oportunidade para o 

desenvolver. 

 

Reflexão Semanal 36 

Durante esta semana terminei a análise dos contributos recolhidos pelas ações de 

formação. Ainda assim, não tenho certezas de que os contributos estejam todos 

analisados, mas porque alguns ainda não foram enviados à Dr.ª C para que esta me 

pudesse delegar a tarefa. 

 

Diário de Bordo 120 

Data: 5 de maio de 2015 

Horas: 9.10h – 13.05h 

 

Quando cheguei fui verificar a dropbox criada para efeitos de revisão das OCEPE 

e observei que haviam novos documentos de trabalhos individuais adicionados. Neste 

sentido, e tal como já havia realizado anteriormente fiz uma recolha das questões de 

reflexão e dos exemplos práticos sugeridos pelos formandos das ações de formação para 

introduzir no novo documento das Orientações Curriculares. 

 

Diário de Bordo 121 

Data: 7 de maio de 2015 

Horas: 9.00h – 12.10h 

 

Uma vez que o meu tempo de estágio na DGE está para terminar entendi que 

deveria rever todo o trabalho que desenvolvi no âmbito das OCEPE para que pudesse ter 

certezas que de tinha dinamizado tudo de acordo com as orientações da Dr.ª C, uma vez 

que o que está em causa é o seu trabalho e o trabalho da equipa na revisão de um 

documento importante e determinante para a educação pré-escolar. 



No final da manhã, aproveitei para falar com a Dr.ª A acerca do procedimento a 

adotar face às entrevistas que quero realizar para o meu relatório de estágio. Neste sentido, 

a Dr.ª A alertou-me que o melhor seria falar com a Dr.ª D.  

Quando fui ao gabinete para falar com a Dr.ª D esta já não se encontrava lá, pelo 

que terei de falar com a Dr.ª amanhã. 

 

Diário de Bordo 122 

Data: 8 de maio de 2015 

Horas: 9.20h – 11.35h 

 

Assim que cheguei fui ao gabinete da Dr.ª D para lhe perguntar qual o procedimento 

a adotar para a realização das entrevistas. Neste âmbito, a Dr.ª D aconselhou-me a enviar-

lhe um email em que formaliza-se o pedido, no qual deveria constar o nome das pessoas 

que gostaria de entrevistar e propostas de agendamento. 

Posteriormente tentei falar com a minha supervisora sobre o assunto acima 

mencionado mas esta não se encontrava na DGE. 

Também tentei falar com a Dr.ª C sobre o trabalho que tenho desenvolvido para as 

OCEPE, uma vez que não nos temos encontrado para a pôr a par do que tenho vindo a 

realizar, mas a Dr.ª também estava ausente. 

 

Reflexão Semanal 37 

Apesar de considerar tardio, esta semana dei início ao procedimento de recolha de 

dados para o meu projeto de investigação do relatório de estágio, pelo que pedi o 

consentimento da Chefe de Divisão da DSDC para a realização das entrevistas. 

Desenvolvi também algum trabalho no âmbito da revisão das OCEPE, mas 

prendeu-se sobretudo com o levantamento de questões e de exemplos sugeridos pelos 

formandos das ações de formação e pela revisão do trabalho que tenho realizado. 

 

Diário de Bordo 123 

Data: 11 de maio de 2015 

Horas: 9.15h – 12.00h 

 



Quando cheguei foi logo tratar do agendamento das entrevistas. Assim, fui falar 

com a Dr.ª A e com a Dr.ª B que me referiram as suas disponibilidades e fui falar com a 

AF para saber a disponibilidade da Dr.ª D através da sua agenda. 

Mais uma vez não consegui encontrar a Dr.ª C para falar sobre o meu trabalho e a 

entrevista, pelo que enviei o email à Dr.ª D com a proposta de agendamento das três 

entrevistas acima referidas. 

No final da manhã desenvolvi algum trabalho autónomo. 

 

Diário de Bordo 124 

Data: 12 de maio de 2015 

Horas: 9.30h – 12.50h 

 

Quando cheguei a Dr.ª A ligou-me a pedir que fosse ter ao seu gabinete. Lá, a minha 

supervisora solicitou-me que elaborasse uma lista com o nome de todas as escolas de 

matrícula dos alunos, filhos de profissionais itinerantes. 

Assim, e após concluir esta tarefa, enviei o documento de trabalho à Dr.ª A e fui ao 

gabinete da Dr.ª C. 

No seu gabinete, a Dr.ª C referiu estar muito satisfeita com o meu trabalho 

mencionando que as datas de entrega de trabalho de revisão das OCEPE estão a ser 

cumpridas. Neste sentido, a Dr.ª C fez a proposta que entre maio e agosto trabalhasse com 

ela no projeto Playgroups for Inclusion por meio de uma bolsa part-time da Fundação 

Gulbenkian, uma vez que já conheço a sua dinâmica de trabalho, a cultura da DGE e 

consegui integrar-me na equipa de modo a que a mesma gostou do meu modo de 

trabalhar. Disse que estaria disponível e que era de todo o meu interesse, pelo que a Dr.ª 

C referiu que iria falar com a Fundação para dar o meu nome para o projeto e que 

posteriormente entraria em contato comigo. 

 

Diário de Bordo 125 

Data: 14 de maio de 2015 

Horas: 15.00h – 17.30h 

 

Quando cheguei fui logo ter com a Dr.ª B para realizar a sua entrevista. 



Após a entrevista fui verificar a dropbox e vi que se encontrava lá um texto novo 

pelo que o analisei. Assim, tratei dos dados do contributo enviado pela Associação 

Criança. 

 

Diário de Bordo 126 

Data: 15 de maio de 2015 

Horas: 9.00h – 16.30h 

 

Assim que cheguei fui perguntar à Dr.ª A se estava disponível para a entrevista. 

Após esta, ajudei a minha supervisora na análise da portaria em construção sobre o ensino 

doméstico. 

Posteriormente e a pedido da Dr.ª A li o projeto educativo da Escola Camilo Castelo 

Branco, uma escola que ministra currículo e programas portugueses no estrangeiro, para 

ajudar a Dr.ª A na elaboração do parecer de reconhecimento de ensino. 

Elaborei também uma lista onde contou a informação sobre quais as provas finais 

que os alunos filhos de profissionais itinerantes vão realizar no final deste ano letivo. 

Após realização da lista, voltei para junto da Dr.ª A para a ajudar a dar o parecer para o 

reconhecimento de ensino da Escola Camilo Castelo Branco. 

Como hoje estive à tarde na DGE, a Dr.ª C veio ter comigo para me apresentar a 

equipa de revisão das OCEPE. Durante este tempo que tenho trabalhado com a equipa 

ainda não tinha surgido oportunidade de a conhecer uma vez que venho durante a manhã 

para a DGE e a equipa reúne-se à tarde para dinamizar trabalho. 

A equipa é constituída, para além da Dr.ª C, pela Dr.ª T e a Dr.ª G, mais a 

coordenadora Professora F. Todas referiram estarem satisfeitas com o meu trabalho e 

esforço e agradeceram a minha ajuda e o meu contributo no trabalho. 

 

Reflexão Semanal 38 

A nível profissional esta foi uma semana que me marcou muito. Já tinha recebido 

um feedback muito positivo por parte da Dr.ª C acerca do meu trabalho. Contudo, 

verifiquei a sua satisfação pelo meu trabalho quando me propôs para ficar a trabalhar com 

ela do mês de maio a agosto no projeto Playgroups for Inclusion. Fiquei muito 

sensibilizada e referi estar disponível para o trabalho. Contudo, quando a Dr.ª C foi para 

dar o meu nome à instituição que atribui a bolsa a vaga para a qual iria ocupar já tinha 

sido preenchida. A pessoa que ficou com a vaga é a minha colega que se encontra também 



a estagiar na DGE o que me deixei satisfeita, no sentido em que esta pode demonstrar 

capacidades e competências no curso de Ciências da Educação, valorizando assim o 

curso. 

Conheci também a equipa que está encarregue da revisão das Orientações 

Curriculares. A Professora F demonstrou ser muito disponível para esclarecer todas as 

minhas dúvidas e manifestou interesse em trabalhar comigo caso quisesse mudar o tema 

do meu relatório de estágio. 

 

Diário de Bordo 127 

Data: 18 de maio de 2015 

Horas: 9.30h – 12.30h 

 

Hoje continuei a ajudar a Dr.ª A com a análise do projeto educativo da Escola 

Camilo Castelo Branco para reconhecimento de ensino da mesma. 

No final da manhã e a pedido da minha supervisora terminei a lista com a 

informação sobre quais as provas finais que os alunos filhos de profissionais itinerantes 

vão realizar no final deste ano letivo. 

 

Diário de Bordo 128 

Data: 20 de maio de 2015 

Horas: 9.25h – 13.35h 

 

Quando cheguei tinha uma chamada da Dr.ª A pelo que liguei de volta e esta pediu 

que a fosse ajudar na análise do regulamento interno da Escola Camilo Castelo Branco. 

Durante a manhã fui ver com a Dr.ª C e esta solicitou-me para remarcar a entrevista 

para terça-feira às 10 horas. Com o intuito de recolher mais informação para o meu 

relatório, perguntei à Dr.ª C a disponibilidade da Professora F para me conceder uma 

entrevista. A Dr.ª C referiu que em princípio seria total mas que teria de falar com a 

Professora primeiro. 

 

Diário de Bordo 129 

Data: 21 de maio de 2015 

Horas: 9.00h – 12.45h 

 



Para hoje estava agendada a entrevista com a Dr.ª D. Porém, foram várias as vezes 

que fui ao seu gabinete e que este estava ainda vazio que suspeitei que teria de remarcar 

a entrevista. Enquanto aguardava para tomar uma decisão acerca do assunto fui realizando 

algum trabalho autónomo que se prendeu com a elaboração do guião de entrevista da 

Professora F. 

A meio da manhã consegui encontrar a Dr.ª D que mencionou haver disponibilidade 

para a entrevista, pelo que esta decorreu no seu gabinete à porta fechada. 

No final da entrevista ainda tive algum tempo para analisar documentos internos à 

DGE que poderão ser úteis ao meu relatório de estágio. 

 

Diário de Bordo 130 

Data: 22 de maio de 2015 

Horas: 10.00h – 13.00h 

 

A pedido da Dr.ª C estive a verificar os dossiers das ações de formação 

desenvolvidas no âmbito da revisão das Orientações Curriculares, para apontar os 

documentos em falta. 

 

Reflexão Semanal 39 

Esta semana consegui aplicar competências adquiridas no curso em Ciências da 

Educação quando estive com a Dr.ª A a analisar o Projeto Educativo da Escola Camilo 

Castelo Branco. Na unidade curricular de Planeamento Educativo já tinha dinamizado 

uma atividade semelhante, porém, na DGE tive de focar mais o olhar analítico para os 

aspetos relacionados com o currículo, uma vez que me encontro a estagiar na DSDC, e 

não no documento como um todo. 

 

Diário de Bordo 131 

Data: 25 de maio de 2015 

Horas: 14.30h – 17.30h 

 

Continuando o trabalho da semana passada conclui a verificação da documentação 

dos dossiers relativos às ações de formação desenvolvidas no âmbito da revisão das 

Orientações Curriculares. 



Em relação à entrevista da Dr.ª C, esta teve e ser mais uma vez remarcada já que a 

Dr.ª está com muito trabalho e não consegue disponibilizar tempo para a entrevista. 

No final ainda ajudei a Dr.ª A na continuação de reconhecimento de ensino da 

Escolar Camilo Castelo Branco. 

 

Diário de Bordo 132 

Data: 27 de maio de 2015 

Horas: 9.15h – 12.10h 

 

Hoje, em conformidade com a semana passada, ajudei a minha supervisora na 

análise de documentação da Escola Camilo Castelo Branco. Assim, elaboramos a 

informação e o respetivo ofício para efeito de reconhecimento de ensino da escola no 

estrangeiro enquanto instituição de ensino e educação que aplica currículo e programas 

portugueses. 

 

Diário de Bordo 132 

Data: 28 de maio de 2015 

Horas: 9.00h – 12.50h 

 

Hoje tinha agendado com a Dr.ª D uma observação. Quando cheguei a Dr.ª D ainda 

não tinha chegado pelo que fui estando atenta ao seu gabinete para a observar logo desde 

que chegasse. Contudo, a Chefe de Divisão chegou sem que me apercebesse pelo que 

quando iniciei a observação a D.ª D já tinha iniciado as suas tarefas e encontrava-se a 

esclarecer dúvidas à Dr.ª A. 

No final da observação verifiquei que tinha conseguido recolher informações 

relevantes ao meu relatório de estágio. 

 

Diário de Bordo 133 

Data: 29 de maio de 2015 

Horas: 8.50h – 12.45h 

 

Quando cheguei a Dr.ª A chamou-me ao seu gabinete e esclareceu-me acerca do 

relatório auto avaliativo que tinha de entregar à DGE, pelo que acordamos um 

agendamento favorável a ambas. 



Tratando-se hoje do meu último dia de estágio, combinamos um almoço com os 

membros da equipa com quem trabalhei mais de perto de modo a celebrar a data. Durante 

a manhã, foram vários os momentos em que a minha supervisora agradeceu o meu 

contributo e o meu trabalho. 

Como última tarefa desenvolvida, a Dr.ª A solicitou-me que traduzisse alguma da 

informação enviada pela OCDE para se proceder à validação da mesma para o referencial 

de qualidade da educação pré-escolar. 

Quando terminei e enviei o documento de trabalho para a Dr.ª A, estava a arrumar 

a minha secretária e os meus pertences quando me chamaram para o almoço. 

 

Reflexão Semanal 40 

Esta foi a minha última semana na DGE. 

Em relação à observação realizada à Dr.ª D foi possível recolher informação útil 

para o relatório que vai ao encontro dos mitos citados por Mintzberg. 

Face a todos estes meses que passei aqui esta foi uma semana emocional uma vez 

que desenvolvi capacidades e competências tanto profissionais como pessoais e pelo facto 

de ter criado amizades e ter participado no dia-a-dia de uma instituição como é a Direção-

Geral da Educação. 
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