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Anexo 1 - Notas de Campo 

 

1.º Dia – 28 de Setembro de 2015 

Cheguei ao meu local de estágio por volta das 9h da manhã, indiquei o meu nome na 

receção e passado uns instantes pediram-me para subir ao quarto piso onde já tinha 

estado anteriormente na primeira reunião com a Dr.ª A que será a minha supervisora 

neste percurso na DEPEB (Divisão da Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico) da 

Direção-Geral da Educação.  

 Assim que cheguei ao local pretendido, a Dr.ª A  já me esperava e num primeiro 

contacto teve a mostrar-me em que escritório iria trabalhar bem como funcionavam os 

serviços e instrumentos que irei utilizar ao longo do estágio, tais como a secretaria onde, 

segundo a minha orientadora, podem-me ajudar a tratar de assuntos relativos a registo 

de ofícios, a informática que devemos procurar sempre que ocorre algum problema ou 

nos surge alguma dúvida e também a sala de refeições que pode ser utilizada por todos 

os funcionários de cada piso da DGE.  

 Também me explicou como se trabalha com os instrumentos tais como o 

telefone que funciona por extensões e é afeto a cada um dos funcionários, o computador 

onde para aceder à base de dados precisamos de algumas senhas de acesso e também a 

impressora que também tem algumas especificidades e funciona por códigos de entrada.   

 De seguida, após me explicar os instrumentos e serviços básicos da DEPEB a 

Dr.ª A apresentou-me a toda a equipa que trabalha no 4º piso. Conheci cada profissional 

individualmente e fiquei a conhecer as áreas específicas em que trabalham sendo que 

uns tratam das questões relativas à educação especial, outros destinam-se à gestão das 

diferentes áreas escolares como a Matemática, o Português, a História e ainda existem 

pessoas ligadas a projetos externos como as minhas colegas de escritório que estão no 

projeto-piloto “ Recreios para a Inclusão - ABC (Aprender, Brincar, Crescer) ” que 

centra os seus objetivos na oferta de serviços educativos de qualidade para as crianças 

até aos quatro anos de idade que não frequentam qualquer resposta educativa formal.  

 Feitas as apresentações, a Dr.ª A encarregou-me da minha primeira tarefa que 

passou por inteirar-me dos documentos orientadores da Educação Pré-Escolar (EPE) e 

para me enquadrar comecei por analisar os Decretos-Lei sendo que primeiro analisei o 

Decreto-Lei 5/97 de 10 de fevereiro, que apresenta a Lei-Quadro da Educação Pré-

Escolar e de seguida o Decreto-Lei 147/97, de 11 de junho que incide na pretensão de 
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elevar e abranger a Educação Pré-Escolar, em Portugal apresentando-a como um direito 

das crianças evidenciando questões como a sua estrutura e âmbito. 

 Após a análise destes dois documentos legais a Dr.ª A veio novamente ao 

escritório onde me encontrava e entregou-me um livro relativo à Educação Pré-Escolar 

de Júlia Formosinho chamado “Podiam Chamar-se Lenços de Amor” que incide no 

tema da aprendizagem participante ou seja, da pedagogia da participação como 

denomina a autora.  

 Num primeiro momento a autora faz uma contextualização teórica sobre o que 

são a pedagogia da transmissão e a pedagogia da participação, e num segundo momento 

relata a experiência de uma professora de Vila Verde que utilizou os Lenços dos 

Namorados (expressão da cultura local) para dar voz às crianças no jardim-de-infância 

que acompanhava.  

 Ao longo da obra assiste-se a relatos acerca do significado que cada criança 

atribui as mensagens presentes nos lenços dos namorados, até que uma menina tentando 

mostrar que os lenços eram uma oferenda para as pessoas que se amava afirmou que 

“Estes lenços têm vida e muito amor. Amor de pai, irmão, tio, tia, professora, amigo… 

e se calhar podiam chamar-se Lenços de Amor” (Formosinho, 2009, p. 49).  

 Após a leitura desta obra a Dr.ª A ligou-me pelo telefone de serviço e pediu-me 

que fosse ao seu gabinete onde estivemos a analisar o protocolo de uma anterior 

estagiária e onde tivemos a clarificar questões relativas ao horário de trabalho bem 

como respeitantes às funções e tarefas que poderei executar. De seguida iniciámos o 

meu protocolo de estágio, sendo que numa primeira fase apenas tive de facultar alguns 

dados de identificação.  

 Realizada esta questão a Dr.ª A disse que já estava no fim do meu horário, por 

isso despedimo-nos, arrumei o meu local de trabalho e despedi-me das colegas do meu 

gabinete saindo por volta da 13h10.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Ao conhecer a equipa percebi num primeiro contacto que o ambiente de trabalho é 

bastante agradável as salas de trabalho são partilhadas por áreas de trabalho por 

exemplo o gabinete da mobilidade, o gabinete das ciências naturais, entre outras que 

vão interagindo entre si. 
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A equipa sediada no piso 4 (DSDC) é constituída por homens e mulheres, 

contudo a maioria é do sexo feminino. As salas estão sempre de porta aberta e permitem 

uma maior interação, não senti um ambiente muito formal pelo menos neste primeiro 

contacto, questão em que fiquei surpreendida positivamente pois esperava um ambiente 

de cariz mais formal.  

Através deste primeiro dia de estágio aprendi que o trabalho em equipa é 

bastante importante para o funcionamento da DEPEB, pois é notório que existem 

experiências partilhadas e trabalhos onde vários gabinetes interagem. 

Relativamente à minha supervisora de estágio Dr.ª A mostrou-se bastante afável 

e acessível, senti que podia esclarecer todas as dúvidas e comunicar abertamente aliás 

num momento a meio do dia a supervisora pediu-me “Por favor não me chames Dr.ª é 

só pelo nome que agora somos colegas de trabalho”, esta exclamação deixou-me mais à 

vontade percebendo que a nossa interação poderá ser mais informal apesar de 

profissional.  

Em suma, este dia foi bastante importante para a minha integração da DEPEB, 

pois permitiu-me estabelecer contactos fulcrais para o desenvolvimento do meu estágio 

curricular. 

 

2.º Dia – 29 de Setembro de 2015 

No meu segundo dia de estágio cheguei á DGE e já não precisei de me identificar à 

entrada, fui direta ao meu gabinete de trabalho e comecei por ligar o computador e 

arrumar os materiais com que iria trabalhar.  

 De seguida fui ao gabinete da Dr.ª A que me cumprimentou e pediu-me que 

fosse abrir o mail e que mais tarde fosse novamente ao seu gabinete para me explicar 

detalhadamente o que teria de fazer. 

  Assim o fiz, contudo o meu computador estava com problemas e não conseguia 

abrir os links importantes para realizar a tarefa, por isso a Dr.ª A contactou os serviços 

informáticos que vieram resolver a situação e aí sim fui novamente ao gabinete da 

minha supervisora de estágio que me explicou o que teria de fazer. 

 Abrimos o email e explicou-me a tarefa que iria realizar de atualizar a 

informação contante nas bases de dados dos filhos de pais itinerantes, e que, por isso, 

não frequentam uma escola fixa, bem como das escolas portuguesas no estrangeiro com 

currículo e programa portugueses. Posto isto, a minha função passaria por aceder à base 
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de dados para completar as tabelas orientadoras da DEPEB com a informação mais 

recente relativa ao ano 2015. 

 De seguida, a Dr.ª G chega ao escritório (que partilha com a minha 

coordenadora) e pergunta se a posso ajudar numa tarefa importante pois tem que enviar 

uns ofícios para os diretores de alguns agrupamentos de escolas e sozinha estava a ter 

algumas dificuldades. 

 Posto isto sentei-me ao lado da Dr.ª G e num primeiro momento explicou-me em 

que consistia o projeto em que estava a trabalhar daí a razão de enviar os ofícios.  

 O projeto incide no Ensino Bilingue em Portugal e por isso tivemos a contactar 

as escolas que beneficiaram desse projeto sendo que estas escolas estão sediadas ao 

longo do país. A Dr.ª G explicou-me ainda que este projeto tinha sido analisado pelas 

professoras Estela Costa, Marta Almeida e Ana Pinho e que os resultados tinham sido 

bastante positivos daí a urgência de enviar os ofícios para as direções dos agrupamentos 

para que o projeto pudesse ter continuidade. 

 Assim, o meu papel passou por analisar uma tabela com dados relativos a cada 

escola e por ir dando e sintetizando a informação à Dr.ª G assim fizemos para os seis 

casos que mostraram interesse neste projeto e por isso íamos adaptando o documento 

em função do número de turmas de cada escola (que vão continuar no projeto), do 

número de professores de Inglês necessários para a continuidade do projeto e também 

do tempo despendido por cada ano no primeiro ciclo.    

 Após corrigidos e adaptados os ofícios utilizámos o programa Edoclink para 

oficializar os documentos. Contudo o programa estava a desformatar a informação dos 

ofícios e por isso enquanto esperávamos que os serviços informáticos resolvessem os 

problemas tivemos oportunidade de ter uma conversa informal onde fiquei a saber que a 

Dr.ª G deu aulas na escola onde realizei o ensino secundário e tivemos a trocar algumas 

informações sobre alunos e professores que ambas conhecíamos e cheguei à conclusão 

que já conhecia a professora desses tempos. Posteriormente a minha supervisora 

também entrou no diálogo e contou que também tinha lecionado no início da sua 

carreira profissional, pois tinha sido educadora de infância por longos anos na cidade de 

Lisboa e teve a contar algumas experiências sobre os locais onde deu aulas.  

 Passado alguns minutos quando os serviços informáticos solucionaram o 

problema já estava perto da minha hora de saída e por isso conseguimos registar mais 

um ofício para uma das escolas do projeto de ensino Bilingue, posteriormente despedi-

me da Dr.ª G e fui para o meu gabinete arrumar os materiais.  
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 Neste dia estava sozinha no meu gabinete e por isso fui embora ao encontro da 

Dr.ª A que me esperava no átrio para que fossemos as duas almoçar.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Neste dia fiz algumas novas aprendizagens, através da minha interação com a Dr.ª G 

aprendi como se fazem ofícios e como se utiliza o programa Edoclink para o registo 

desses mesmo ofícios e também a utilizar a opção de programação do site da DGE onde 

podemos aceder a base de dados e atualizar informações. Penso que estas aprendizagens 

vão ser importantes para o meu trabalho aqui na DEPEB pois segundo a minha 

supervisora vou ter algumas tarefas que passarão por utilizar o site da DGE bem como o 

programa Adoc quando for necessário o meu contributo para a redação de documentos 

informativos ou ofícios.  

 Relativamente ao ambiente, continuei a sentir que não existe muita formalidade 

entre a equipa inclusive todos se tratam e comunicam na primeira pessoa, sentindo-se 

apenas algumas diferenças nos corredores da direção onde já existe uma maior 

formalidade no trato. No que toca à organização a DEPEB tem uma estrutura em (T) ou 

seja, horizontalmente estão os gabinetes de trabalho das diferentes áreas curriculares, a 

informática e a secretaria e verticalmente encontra-se o corredor da direção e onde estão 

alguns dos diretores e coordenadores dos respetivos departamentos.  

 Outro aspeto que valorizei, foi, após a conclusão do meu horário de trabalho, ir 

almoçar com a Dr.ª A, pois juntaram-se a nós outros colegas da DGE de outros pisos e 

inclusive de outras organizações, como o caso de dois colegas da ANQEP e também da 

IGEC. Ao longo do almoço tivemos conversas informais, acerca da faculdade e 

inclusive de política, refletindo sobre esta experiência senti-me agradavelmente 

integrada e isso foi importante a nível pessoal.  

 Refletindo acerca do dia foi positivo, consegui realizar as tarefas que me foram 

propostas e aprender tanto a trabalhar em equipa em contexto profissional como a 

utilizar novos programas informáticos.  

 

 

  

3.º Dia – 30 de Setembro de 2015 
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Cheguei ao meu gabinete por volta das 9h00 ainda estava sozinha e neste dia a Drª A 

avisou-me que não estaria presente e que, por isso, eu deveria realizar a tarefa que 

ontem ficou por realizar por estar a ajudar a Dr.ª G. 

 Assim liguei o computador e comecei por analisar os emails que a minha 

coordenadora me tinha enviado para me inteirar novamente da tarefa que teria de 

realizar e fui imprimir alguns dos documentos importantes para concretização da minha 

tarefa.  

 Passado alguns momentos quando cheguei a Dr.ª I que está ligada à manutenção 

do site da DGE tinha chegado, por isso cumprimentei-a e avisei que tinham tentado 

contacta-la várias vezes através do seu telefone de serviço. 

 De seguida instalei-me na minha secretária e comecei a analisar os documentos e 

a delinear uma estratégia para verificar a informação. Posto isto decidi que iria começar 

por analisar as escolas públicas e assim primeiramente procurava na lista de escolas que 

ministram currículo e programas portugueses no estrangeiro os códigos e palavras-

chave que me dão acesso aos dados de cada escola presentes na plataforma da DGE, de 

seguida abro a tabela já construída relativamente ao ano curricular 2014/2015 e que tem 

as informações de cada escola mas que precisam de ser confirmadas e atualizadas e por 

fim, vou comparando a informação e modificando o que está incorreto com base no 

sistema.  

 Existem quatro escolas portuguesas no estrangeiro que ministram o currículo e 

programa portugueses e para cada uma destas escolas existiam informações que já não 

eram atuais, algumas registaram uma redução de professores, outra mudou de direção 

pedagógica entre outras situações que foram registadas nos documentos previstos. 

 Após concluir esta tarefa ia passar para a análise e atualização dos casos 

relativos às escolas privadas contudo já estava na hora de sair do trabalho e por isso 

optei por organizar os documentos que tinha imprimido bem como estipular etapas de 

trabalho para que no dia seguinte fosse mais fácil iniciar o trabalho sem percas de 

tempo.  

 Por fim, arrumei o meu local de trabalho e despedi-me da colega que se 

encontrava no meu gabinete.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 
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Refletindo acerca deste dia, considero que foi bastante importante para a minha 

autonomia e organização de trabalho pois como a minha supervisora não estava cá, eu 

tive de experimentar errar para aprender novamente como se trabalha na base de dados 

da DGE, tive de pesquisar informações para perceber o funcionamento de cada escola, 

tive de raciocinar acerca das incoerências por vezes numéricas que algumas escolas 

apresentaram e também tive de me organizar para aproveitar bem o tempo para a 

realização da tarefa que me fora pedida. 

 Neste dia, penso que esta foi a maior aprendizagem que fiz pois nos dois 

primeiros dias de estágio dependi por vezes da minha supervisora e esclareci todas as 

dúvidas com ela, e neste dia como estava sozinha desenvolvi a minha autonomia 

procurando resolver as adversidades e dúvidas que me ocorreram sem recorrer a 

ninguém a não ser a mim própria.  

 Senti-me também estimulada pelo facto da Dr.ª A ter confiado em mim para a 

realização da tarefa sem a sua supervisão, pois também deu-me um maior sentido de 

responsabilidade o que foi positivo. 

 

 

4º Dia – 1 de Outubro de 2015 

Neste dia cheguei ao local de estágio por volta das 9h10 porque houve um atraso nos 

transportes e por isso mal cheguei à DEPEB fui ao encontro da Dr.ª A que já se 

encontrava no seu escritório a trabalhar. 

 Tivemos a esclarecer que tarefas iria realizar neste dia e ficou acordado que 

deveria dar continuidade ao trabalho do dia anterior relativo à atualização das tabelas de 

informação das escolas privadas estrangeiras que lecionam o currículo e programa 

portugueses, bem como deveria ler o protocolo já produzido pela minha supervisora 

com o propósito de verificar se as informações estão corretas e se falta acrescentar 

alguma coisa. 

 De seguida surgiu uma situação imprevista pois a supervisora avisou-me que 

teria uma reunião as 10h30 na ANQEP acerca de referenciais de formação para técnicos 

de ação educativa e acompanhantes de crianças, e que por isso se iria ausentar por 

algumas horas. Desta forma voltei para o meu gabinete e continuei o trabalho 

mencionado anteriormente.  
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 Passado pouco tempo a Dr.ª A veio ter comigo e perguntou-me que tema estava 

a pensar trabalhar no meu relatório de estágio, eu falei um pouco sobre o tema da 

regulação burocrática e pós-burocrática e a coordenadora disse que o tema parecia 

interessante e pediu-me um esboço do que já tinha escrito ao que me comprometi enviar 

mal conseguisse e a supervisora foi-me recomendando algumas leituras acerca desse 

tema como uma obra que remete para a história do ensino pré-escolar e também o livro 

do Ministério da Educação sobre a legislação da EPE.   

 Posteriormente continuei o meu trabalho relativo às escolas privadas e deparei-

me com um problema onde não existiam praticamente informações nenhumas quanto à 

oferta pedagógica de uma das escolas que estava a analisar. Assim, liguei para a Dr.ª A  

para perceber se devia fazer pesquisa e completar a informação, contudo a supervisora 

disse que não, pois essa informação deveria ser prestada pela própria escola e não por 

nós.  

  Cerca das 10h20 a supervisora surgiu no meu gabinete e trouxe-me mais alguma 

bibliografia que me pode ajudar bastante a aprofundar o meu tema de pesquisa e que 

poderei analisar quando existirem dias mais parados, em que possa trabalhar no meu 

relatório.  

 Continuei com o meu trabalho de atualizar os dados relativos às escolas privadas 

que lecionam o currículo português e por volta do 12h30 terminei as tabelas.  

 Finalizada esta primeira tarefa fui analisar o protocolo já criado pela Dr.ª A e 

estudei-o para conferir se as informações estavam corretas.  

Após a confirmação enviei email à supervisora e saí da DGE. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Este dia foi importante, pois como já tinha o trabalho organizado estabeleci que deveria 

terminar a primeira tarefa proposta. Assim, tentei ser eficiente e realizar um trabalho 

bem feito mas de forma mais rápida, o que foi possível realizar pois neste dia já sabia 

manusear tanto a plataforma como relacionar os dados das duas escolas pois já tinha o 

processo mais ou menos decorado e por isso foi mais fácil ir atualizando os dados das 

escolas com a informação correta. 

 Neste dia o ambiente no piso 4 estava também bastante animado e agitado neste 

dia iam acontecer algumas reuniões de departamento e por isso os funcionários 

andavam a circular e a comunicar bastante nos corredores.  
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  Fiquei também bastante agradada pela bibliografia que a Dr.ª A me recomendou 

e facultou, pois percebi numa primeira análise que vão ser bastante importantes para o 

estudo associado ao meu estágio. E ao ter material de pesquisa já poderei começar a 

avançar o meu relatório de estágio.  

  

5º Dia – 5 de Outubro de 2015 

Cheguei ao meu local de estágio e fui diretamente ao gabinete da supervisora.  

 A gestora já se encontrava a trabalhar e quando entrei começámos por falar do 

anteprojeto que realizei o semestre passado, pois tinha a pretensão de lê-lo para ter uma 

noção do estudo que pretendo fazer. Assim, combinámos que lhe enviaria de imediato o 

documento e que neste dia deveria começar por averiguar novamente as tabelas 

alteradas e por fim enviar-lhe por mail as respetivas tabelas com as alterações.  

 Estipulada esta primeira etapa do dia, dirigi-me novamente para o meu gabinete 

e comecei a trabalhar. Comecei por verificar se não existiam incoerências no que tinha 

alterado, modifiquei apenas algumas estruturas de texto e de seguida enviei por email o 

que me tinha sido pedido.  

 De seguida, a Dr.ª A ligou-me para o telefone de serviço e chamou-me ao seu 

gabinete pois tínhamos que verificar as tabelas atualizadas. Dirigi-me ao seu gabinete e 

começámos por verificar se as informações estavam corretas. Corrigimos algumas das 

informações não comprovadas e voltei novamente ao meu gabinete para modificar o 

suporte informático.  

 Passado algum tempo fui entregar as tabelas escritas à Dr.ª A, ao que a 

supervisora me disse para ficar um pouco a conversar com ela sobre o meu trabalho. 

Tivemos a verificar os propósitos do meu estudo e a clarificar algumas das 

nomenclaturas e questões inerentes, bem como a selecionar documentos importantes 

para a minha pesquisa. 

 Voltei novamente para o meu gabinete com a recomendação de alterar as 

informações que a Dr.ª A indicou, bem como começar a ler os documentos afetos à 

DEPEB.   

Comecei por analisar os Decretos-Lei que a supervisora de estágio me 

recomendou o Decreto-Lei nº125/2011 de 29 de Dezembro que remete para a Lei 

Orgânica do MEC, o Decreto-Lei nº14/2012 de 20 de Janeiro que remete para a Lei 

Orgânica da DGE, a Portaria nº 258/2012 de 28 de Agosto que retrata as unidades 
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orgânicas da DGE bem como as atribuições da DSDC (Direção de Serviços de 

Desenvolvimento Curricular) e por fim o Despacho nº 13608/2012 de 15 de Setembro 

que explicita as atribuições da DEPEB. 

 De seguida, fiz também uma análise superficial de um plano de atividades que 

me fora enviado pela supervisora e que remete para 12 de setembro de 2015, contendo 

as últimas informações mensais.  

 Para a leitura do plano de atividades tive primeiramente a selecionar a 

informação que me interessava imprimir e de seguida comecei a minha análise. Por uma 

questão de organização preferi por começar pelos documentos normativos e só depois 

passei ao plano de atividades. 

 Enquanto estava a realizar as tarefas um colega entrou no gabinete onde estava a 

trabalhar para falar com a Dr.ª I, para falar de questões profissionais relativas a acessos 

informáticos de alunos.  

 Dado o tempo que me restava para analisar os normativos comecei por analisar a 

Lei Orgânica do MEC onde fui tirando anotações e realçando aspetos organizativos 

mais importantes, tarefa que terminei por volta da 13h. Desta forma como já não tinha 

tempo suficiente para analisar de seguida outro documento optei por arquivar e 

organizar os documentos relativos à primeira tarefa das escolas portuguesas no 

estrangeiro, bem como o Decreto-Lei analisado.  

 Organizados os materiais, arrumei o meu espaço de trabalho e saí do gabinete 

sem contactos pois as minhas colegas e a Dr.ª A estavam no horário de almoço.   

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Este dia foi importante para a análise de documentação relevante não só para o 

meu relatório de estágio como também para o trabalho que irei realizar ao longo do 

estágio curricular, pois permitiu-me compreender como funciona a nível geral o 

Ministério da Educação (ME) bem como a sua estrutura organizativa, missão, 

atribuições entre outros aspetos importantes para a compreensão dos processos que 

ocorrem até à DEPEB.  

 

6º Dia – 6 de Outubro de 2015 
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Devido a questões de greve cheguei à DGE por volta das 9h30 juntamente com a Dr.ª G. 

Após a minha chegada dirigi-me imediatamente ao gabinete da Dr.ª A assim como a 

Dr.ª G que partilha o gabinete com a minha supervisora de estágio. Pedi desculpa pelo 

atraso e expliquei a minha situação, tal como a colega que tinha vindo comigo situação 

que a Dr.ª A compreendeu e disse que não tinha problema.  

 Aquando da minha permanência no gabinete da supervisora esta disse-me que 

tinha uma nova tarefa para mim. Assim, sentei-me ao seu lado e começou por explicar-

me o que tinha que fazer.  

 Esta tarefa, indo ao encontro da primeira que realizei passava por ir a base de 

dados da DGE relativamente as escolas portuguesas no estrangeiro que ministram o 

programa e currículo portugueses e verificar que documentos tinham sido 

disponibilizados na plataforma, bem como que escolas ainda tinham documentos em 

falta. Após a recolha de informação deveria imprimir o documento relativo a cada 

escola com a listagem dos documentos submetidos e em falta. 

 Explicada a tarefa dirigi-me novamente ao meu gabinete e comecei a realizar o 

trabalho. Comecei por procurar a folha de códigos que a Dr.ª A já me tinha 

disponibilizado e de seguida inseri os códigos na base de dados processo que repeti para 

as dezoito escolas que estão na situação a cima referida. 

 Ao longo do trabalho percebi que praticamente todas as escolas não tinham 

submetido nenhum documento com exceção de duas, mas mesmo neste caso estavam 

documentos em falta.  

 Terminada esta etapa fui imprimir os documentos, coloquei nas pastas 

partilhadas da DEPEB os documentos já submetidos e de seguida dirigi-me novamente 

ao gabinete da Dr.ª A.   

 Curiosamente a Dr.ª A  também estava a vir ao meu encontro e revelou-me que 

ia fazer um trabalho que gostava que eu ajudasse, assim organizei os materiais e anexei 

novamente os documentos que tinha utilizado.  

 Chegada ao gabinete a supervisora explicou-me de imediato o que iriamos fazer. 

O trabalho passava por estudar uma proposta de contributo aos refugiados de origem 

síria chamada Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios.  

 Esta plataforma visa integrar sessenta alunos bolseiros (sírios) que terão um 

papel fulcral na mediação (tradução e acompanhamento) dos refugiados dos seus países. 

Após a análise da proposta tivemos a redigir um oficio realçando aspetos a comentar 

recomentados pela Dr.ª F, tais como a abertura de concursos para professores, que 
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segundo a diretora não são de questão prioritária considerando que os docentes locais já 

contratados fornecerão uma resposta mais adequada, e também salientando o aspeto da 

importância dos bolseiros sírios para um acompanhamento mais próximo dos restantes 

refugiados ajudando na tradução de documentos para árabe bem como na comunicação 

com a comunidade refugiada. 

 Redigido o oficio para o Exmo. Secretário-Geral de Estado, passámos o 

documento para o programa Edoclink e publicámo-lo. Para a redação do ofício ajudei na 

construção frásica e na interpretação das propostas/sugestões presentes na ordem do 

trabalho afeto à Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios.  

 Terminada a tarefa a Dr.ª A despediu-se de mim, pois estava na sua hora de 

almoço e eu dirigi-me novamente para o meu gabinete para cumprir o meu horário de 

trabalho até a 13h30 compensando o meu atraso.  

Para aproveitar o tempo que me restava continuei por analisar os documentos 

legais que tinha analisado no dia anterior retomando pelo Decreto-Lei nº 14/2012 de 20 

de janeiro relativo à lei orgânica da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

   Neste dia fiz duas tarefas diferentes mas de grande interesse para mim, gostei 

bastante de verificar os documentos que as escolas estão a meter nas bases de dados da 

DGE relativamente aos anos letivos 2014/2015 e 2015/2016, pois permitiu-me perceber 

a importância dos projetos educativos, dos regulamentos internos, dos planos anuais de 

atividades que ajudam a estruturar a ação das escolas, os calendários escolares e os 

mapas de pessoal docente, que vão sendo alterados de ano para ano e daí a importância 

de estarem atualizados no arquivo da DGE. 

 Contudo a tarefa que me despertou maior interesse foi sem dúvida a leitura, 

análise e comentário da proposta relacionada com a Plataforma Global de Apoio aos 

Estudantes Sírios, pois permitiu-me conhecer e perceber como Portugal está a gerir a 

integração destes refugiados, tendo para mim particular interesse a questão da 

integração educativa em que foi importante perceber as estratégias de ação para essa 

integração. 

Também foi importante para a minha aprendizagem a redação dos comentários 

que juntamente com a Dr.ª A tive a realizar pois permitiu-me apreender como se deve 

proceder à análise dos documentos legais e como podemos argumentar quando não 
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concordamos com alguma alínea, visto que fizemos comentários ao plano mas também 

acrescentámos algumas sugestões de melhoria desse mesmo plano. 

 Em suma, este dia foi bastante interessante e para mim bastante produtivo pois 

consegui realizar diferentes tarefas e aprender bastante com ambas.  

 

7º Dia – 7 de Outubro de 2015 

Cheguei ao local de estágio no horário previsto e como tinha algum tempo fui primeiro 

à minha sala de trabalho preparar os materiais para trabalhar e dirigi-me de seguida ao 

gabinete da supervisora.  

 Cumprimentámo-nos e de seguida a Dr.ª A disse-me que estava com uma tarefa 

importante em mãos mas que dizia respeito ao trabalho da Dr.ª G e que, por isso, não 

precisava da minha ajuda e para eu aproveitar esse tempo para trabalhar no meu 

relatório de estágio que depois quando terminasse esse trabalho me ligaria a explicar o 

que deveria fazer. 

 Assim o fiz, e aproveitei o tempo livre para atualizar as minhas notas de campo 

relativas ao estágio curricular bem como para realizar algumas leituras relativas à 

DEPEB.  

 Enquanto estava a realizar estas tarefas as minhas colegas AA e AB do Projeto 

GABC  (Grupos Aprender, Brincar e Crescer)  vieram ao meu encontro e tivemos a 

conversar sobre como estava a correr o meu estágio e experiências que têm tido com o 

projeto, nomeadamente na interação com as crianças. 

 Enquanto estava a proceder à minha análise a Dona Z apareceu na nossa sala e 

disse para a Dr.ª I “Bem esta sala está cheia de meninas novas” pelo que se gerou 

algumas gargalhadas e agitou o ambiente e de seguida perguntou-nos a mim e às minhas 

colegas do Projeto GABC o que estávamos a fazer aqui na DGE. 

 De seguida, a colega do secretariado começou a falar de questões profissionais 

com a Dr.ª I e eu continuei o meu trabalho da leitura dos documentos oficiais até que 

apareceu a Dr.ª A e pediu a minha ajuda pelo que me dirigi ao seu gabinete.  

 Após a minha chegada ao gabinete a supervisora A deu-me conhecimento de que 

uma das escolas em que tinha trabalhado no dia anterior ia alargar as suas funções até ao 

Ensino Secundário e que tinha acabado de sair um oficio a dar conhecimento da 

situação e das condições de abertura. 
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 De seguida, começámos a trabalhar numa comunicação que o Dr. E, Diretor de 

Serviços, tinha pedido, e que remetia para o ensino individual e doméstico e o nosso 

papel passou por verificar uma comunicação que questionava um dos parâmetros dessa 

educação excecional que remetia para a monitorização desse mesmo acompanhamento 

por parte das escolas onde os alunos estavam matriculados. 

 Posto isto, analisámos a comunicação que teria sido indevidamente enviada para 

a Inspeção Geral da Educação (IGE) e começámos a procurar documentos que 

justificassem a pertinência desse acompanhamento, sendo que a Drª A mencionou que 

esta era uma tarefa difícil pois não existia ainda nenhuma lei afeta à educação individual 

e doméstica, e por isso, tivemos que analisar alguns documentos organizativos de posse 

da DGE relativos a essa tipologia de educação excecional procurando argumentar com a 

dirigente da Associação que tinha proferido a comunicação. 

 No entanto, não conseguimos terminar a tarefa pois a supervisora estava no 

horário de almoço e por isso despedimo-nos e combinámos que no dia seguinte 

terminaríamos a tarefa. 

 Voltei para o meu gabinete arrumei os documentos que tinha pensado analisar 

mas que não fora possível, despedi-me das colegas que partilham comigo a sala de 

trabalho e saí da DGE pois já estava no fim do meu horário de trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens  

Este dia foi bastante produtivo, consegui terminar de atualizar os meus registos de 

estágio e de refletir sobre eles e ainda de comunicar com diferentes colegas da equipa o 

que foi importante para a minha integração. 

 Foi igualmente importante esta fase final do dia onde tive a trabalhar em parceria 

com a supervisora e onde pude acompanhar o processo de resposta a comunicações 

formais, percebi a importância de ser claros e concisos e igualmente de esclarecer os 

cidadãos sempre que assim é necessário. 

 Através da experiência no estágio tenho percebido que na realidade não existem 

tarefas fixas para cada trabalhador, ou seja cada colega realiza diferentes tipos de tarefas 

e inclusive ajudam-se entre si, o que demonstra uma cultura de organização não tão 

formal como transparece nos documentos oficiais.  

Em suma, este dia permitiu-me consolidar novas experiências relativamente à 

Educação Individual e Doméstica sobre a qual não tinha qualquer tipo de conhecimento 
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bem como perceber também alguns vestígios de regulação pós-burocrática deixando 

cada trabalhador reagir e adaptar-se a cada dia de trabalho livremente e respeitando os 

ritmos de trabalho.  

 

8º Dia – 8 de Outubro de 2015 

Cheguei à DGE no horário de trabalho previsto, instalei-me na minha sala de trabalho e 

tinha na secretária uma revista chamada Cadernos de Educação de Infância posto isto, 

com o objetivo de perceber se a revista era para mim ou se tinha sido esquecida pelas 

minhas colegas do Projeto GABC, dirigi-me ao gabinete da supervisora que já se 

encontrava a trabalhar.  

 A Dr.ª A disse-me que a revista era mesmo para mim que tinha lá deixado 

quando chegou a DGE porque viu que tinha um artigo muito bom para o meu tema de 

estudo para o relatório de estágio. Assim agradeci a atenção e perguntei se precisava de 

mim para alguma tarefa ao que a supervisora disse que sim, mas que primeiro tinha um 

convite para me fazer e explicou-me que iria haver uma conferência ligada à educação 

infantil na Expo e se eu queria ir com ela e com a Dr.ª G assistir, tendo apenas a 

condicionante de ser falada em Inglês. 

 Perante o convite, aceitei de imediato e afirmei que mesmo tendo algumas 

dificuldades em Inglês procurarei estar atenta para perceber. 

 De seguida, a supervisora deu-me mais uma tarefa, pois ainda estava a trabalhar 

na comunicação que tínhamos iniciado no dia anterior, e pediu-me para consultar a Lei 

de Base do Sistema Educativo e para escrever em ficheiro Word dois artigos 

importantes para a argumentação dessa comunicação o artigo 2º e o artigo 4º que 

remetem para a identificação da educação como um direito humano bem como a sua 

organização por níveis de ensino em Portugal (educação pré-escolar, educação escolar e 

educação extraescolar).  

 Terminada a tarefa voltei ao gabinete da supervisora para entregar o documento 

mas estava com outra colega da mobilidade a tratar de assuntos ligados aos alunos 

sírios, e por isso, esperei a Dr.ª A me contactasse pelo telefone de serviço.  

De seguida a supervisora ligou-me a pedir que verificasse na Lei de Base do 

Sistema Educativo se existia alguma alínea a falar do ensino doméstico ou individual e 

para se seguida ir ao seu gabinete. Desta forma analisei o documento e percebi que nada 
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se referia a ensino doméstico ou individual falando apenas, como questões excecionais 

de educação, a educação especial. 

 Fiz a análise e dirigi-me novamente ao gabinete da supervisora, como me tinha 

sido pedido. Verificámos que de facto não existia nenhum enquadramento legal na Lei 

de Bases para o ensino doméstico e individual e começámos a rever a comunicação de 

resposta à crítica da dirigente da Associação que havia solicitado esclarecimentos e de 

seguida enviámos para apreciação das chefias. 

 Terminada esta tarefa retomámos a informação acerca da integração dos 

estudantes sírios e enquanto procurávamos alguma sustentação legal a equipa da 

Mobilidade reuniu na sala da Dr ª A e em grupo voltámos a ler o que já estava escrito na 

informação e fomos ouvindo as recomendações de cada um alterando o que 

considerávamos mais importante. A equipa era constituída por cinco elementos a minha 

supervisora Dr.ª A, representando a EPE, o Dr. AD, a Dr.ª S, a Drª W e a Drª V. 

 Quando íamos ainda a meio da informação no parâmetro do enquadramento já 

estava no horário de almoço dos colegas e por isso, ambos arrumaram os materiais para 

sair e acordaram voltar a encontrar-se por volta das 15h para terminar a informação 

intitulada de “Agenda Europeia para as Migrações – medidas a implementar pela 

Educação”. 

  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Este dia foi bastante diferente e interessante, na primeira parte da manhã fiz um 

trabalho mais autónomo o que me ajudou bastante a desenvolver a minha autonomia, 

pois ao ter a responsabilidade de cumprir tarefas importantes para a organização, acabo 

por estar mais motivada e isso ajuda-me a crescer e a aperfeiçoar as minhas 

competências. 

 Outra das situações que aconteceram neste dia e que me deixaram bastante 

motivada foi o facto de ter sido convidada pela Drª A e pela Dr.ª G para ir à Conferência 

da APPI (Associação Portuguesa de Professores de Inglês) que se vai realizar no 

próximo dia 16 de Outubro e onde, de particular interesse vai existir um momento onde 

se vai falar na aprendizagem do Inglês na Educação Pré-Escolar.  

 Fiquei bastante agradada pelas doutoras se lembrarem de mim, pois cada vez 

mais vou-me sentindo como um elemento da equipa da DEPEB.  
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 Por fim, outra das situações interessantes deste dia foi a reunião com o Gabinete 

da Mobilidade, aprendi bastante com os comentários que cada elemento da equipa ia 

fazendo, fiz conhecimentos relativos a temas da mobilidade estudantil e tive a 

oportunidade de ter a palavra e percebi que a equipa me ouvia, mesmo sendo um 

elemento inferior na hierarquia tanto na idade como em estatuto o que foi muito 

importante para mim, pois percebi que mesmo não tendo muita experiência podia dar a 

minha opinião e fazer recomendações como os restantes elementos.  

 

9º Dia – 12 de Outubro de 2015 

Neste dia cheguei à DGE no horário acordado e dirigi-me ao gabinete da supervisora 

que me enquadrou das tarefas que teria para realizar neste dia: A questão do orçamento 

para as refeições da conferência da APPI, o término da informação relativa à mobilidade 

dos alunos sírios com as respetivas recomendações da Dr.ª F, também a formatação de 

algumas respostas relativas à Educação Moral Religiosa na Educação Básica e 

Secundária, e por fim, a revisão dos documentos oficiais entregues pelo Colégio de 

Cabo Verde (plano anual de atividades, regulamento interno, projeto educativo e plano 

de estudos). 

 Primeiramente num trabalho conjunto com a supervisora começámos por tratar 

da questão do orçamento para as refeições da conferência da APPI, neste âmbito, 

tivemos a analisar a proposta de duas escolas profissionais que têm o curso de 

restauração e catering. Nestas propostas uma apresentava-se mais dispendiosa e por isso 

tivemos a contactar a escola com a proposta mais económica e a discutir a ementa e os 

extras que poderíamos retirar ou integrar para que a refeição fosse agradável e acessível.  

 Assim a Dr.ª A ficou a falar com a dirigente da escola pelo telefone de serviço e 

ficou acordado que iriam rever a proposta e que posteriormente ligariam à minha 

supervisora de estágio.  

 Terminada esta primeira tarefa, passámos para a segunda de corrigir a 

informação relativa à mobilidade dos alunos sírios com as recomendações da Dr.ª F, 

assim modificámos alguns apontamentos frásicos, tarefa que se verificou rápida, e 

revemos novamente toda a informação. Entretanto enquanto estávamos a terminar a 

leitura da informação a Dr.ª F foi ao gabinete onde estávamos a trabalhar e falou um 

pouco connosco sobre a conferência que iriamos assistir e a Dr.ª A pediu autorização 

para ir à conferência comigo, pedido que a chefe de divisão aprovou de imediato. De 
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seguida falámos a informação que estávamos a reler e ficou acordado que enviaríamos a 

última versão da informação que estávamos a reler. 

 De seguida, estivemos a formatar algumas respostas relativas à Educação Moral 

Religiosa na Educação Básica e Secundária, a primeira resposta dizia respeito à 

Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) no ensino básico e, por isso, tivemos a 

verificar a carga horária que esta disciplina optativa podia ter, os seus 

fundamentos/objetivos e a sua avaliação. De seguida íamos passar ao ensino secundário, 

contudo, a supervisora recebeu um e-mail da Drª F a solicitar o trato de uma questão 

mais urgente, de rever os documentos oficiais entregues por uma das escolas 

portuguesas no estrangeiro com currículo e programa portugueses (plano anual de 

atividades, regulamento interno, projeto educativo e plano de estudos). 

 Assim, deixámos a tarefa das respostas para mais tarde e começámos a analisar 

os documentos pedidos, analisando numa primeira instância Relatório Anual de 

Atividades referente ao ano letivo 2014/2015. A Dr.ª A verificou quantos alunos 

estavam na escola, a taxa de sucesso e insucesso dos alunos e também a oferta e 

organização curricular da escola e à medida que íamos fazendo a análise íamos 

apontando os aspetos a melhorar que posteriormente serão convertidos em uma 

comunicação para a escola, como hipótese de melhoria. 

Após terminarmos a correção do documento despedimo-nos e saímos para a hora 

de almoço.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Este dia foi bastante preenchido, tive a oportunidade de acompanhar na totalidade uma 

manhã de trabalho da Drª A e de a ajudar em todas as tarefas que tinha que cumprir.  

 Achei bastante motivador o facto de estar a trabalhar lado a lado com a 

supervisora pois o ambiente no seu gabinete é também bastante agradável, os dois 

colegas de gabinete da supervisora A, a Dr.ªG e o Dr. H, interagem bastante e ajudam-se 

mutuamente nas dúvidas e tarefas que possam ter, por exemplo, a tarefa dos orçamentos 

era da responsabilidade da Drª G, mas como esta se encontrava muito sobrecarregada e 

com trabalhos de elevada importância, a Drª A disse que a ajudava na função.  

 Esta questão demonstra que existe uma grande cooperação, pois apesar de serem 

de áreas diferentes, na rotina do trabalho são flexíveis e ajudam-se mutuamente.  
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 No gabinete da supervisora aprendi também como se organiza o trabalho quando 

ocorrem imprevistos, ou seja, a Drª A vai realizando as tarefas de acordo com a sua 

importância e urgência, chegando ao ponto de, por vezes, deixar algumas inacabadas 

quando surgem tarefas que carecem de uma rápida atenção.  

 Em suma, o trabalho da supervisora é organizado por níveis de urgência e ao 

longo do dia vai fazendo ajustamentos.  

 

10º Dia – 13 de Outubro de 2015 

Cheguei à instituição na hora combinada e dirigi-me de imediato ao gabinete da 

Dr.ª A que me inteirou das tarefas que teria neste dia. 

Primeiramente falámos da conferência que iria assistir na sexta-feira, onde 

acordámos que no dia seguinte não viria trabalhar para que sexta-feira tivesse disponível 

para assistir à conferência.  

 Acordadas estas questões, a Drª A disse-me que na minha secretária tinha 

deixado um documento importante para o meu estudo curricular, e que nesta primeira 

parte da manhã, podia começar por lê-lo e que quando precisasse da minha ajuda me 

ligaria para o telefone de serviço. 

 Enquanto estava a analisar o documento a Drª A veio ao meu gabinete e disse-

me que estava quase a chamar-me, pois tínhamos de analisar uma proposta com a Dr.ª 

G.  

 Dirigi-me ao gabinete das doutoras e explicaram-me o que estavam a tratar, que 

dizia respeito a um projeto do ano letivo passado 2014/2015 que se chamava Projeto 

Kiitos@21.Preschools e que fora realizado na autarquia de Ponte de Sor, onde a DGE 

teve a função de acompanhar a candidatura ao programa Erasmus +. 

 A minha função nesta tarefa foi juntamente com a Dr.ª A procurar os emails 

destinados ao projeto e imprimir os que evidenciavam os contributos e acordos 

estabelecidos com a DGE. 

 Por fim, após reunidos os documentos saímos do gabinete e despedi-me dos 

colegas e da supervisora.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Este dia foi bastante importante, na primeira parte da manhã aproveitei o tempo para 

realizar algumas leituras relativas à educação pré-escolar o que foi relevante para o meu 

mailto:Kiitos@21.Preschools
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estudo e para a minha aprendizagem, pois revi alguns documentos ligados à legislação 

da DGE e desta forma vou compreendendo de uma melhor forma a estrutura formal da 

DEPEB descrita nos normativos em comparação com os mecanismos de trabalho 

existentes na rotina diária dos trabalhadores. 

 Posteriormente também foi muito importante o trabalho em trio que realizei com 

a Dr.ª G e com a Dr.ª A pois aprendi a criar argumentos sustentados quando surge 

alguma adversidade como aconteceu com as organizadoras do Projeto 

Kiitos@21.Preschools.  

 Em suma, este dia foi produtivo a nível individual enquanto trabalhei no meu 

tema afeto ao estágio curricular e também a nível grupal, pois cada vez mais vou 

trabalhando em grupo e aprendendo a gerir o tempo e a lidar com as adversidades 

próprias do dia-a-dia.  

 

11º Dia – 14 de Outubro de 2015 

Neste dia cheguei a DGE arrumei os meus materiais liguei o computador para ver se 

tinha e-mails e dirigi-me de imediato ao gabinete da supervisora.  

 Quando cheguei a Dr.ª A avisou-me que não se estava a sentir bem, e que por 

isso me pedia para trabalhar em conjunto consigo.  

 Posto isto, primeiramente pediu-me que, como já tinha feito anteriormente, 

verificasse se as escolas portuguesas no estrangeiro que ministram o currículo e 

programa portugueses já tinham colocado todos os documentos que lhes tinham sido 

solicitados na plataforma da DGE, pois neste dia terminava o prazo de entrega dos 

documentos.   

 Assim, fui verificando quais das escolas portuguesas no estrangeiro que 

ministram o currículo e programa portugueses tinham enviado documentos e quais delas 

ainda não tinham colocado qualquer documento, pelo que se verificou que a maioria já 

tinha submetido algum ficheiro, contudo poucas foram as que já tinham a sua página 

com todos os documentos solicitados pela DGE.  

 Posteriormente, a Dr.ª A pediu-me que imprimisse para cada escola a folha 

identificativa dos documentos submetidos e informou-me que após terminar esta tarefa 

precisava da minha ajuda para analisar o projeto educativo de uma das escolas que 

ministram currículo e programa portugueses no estrangeiro. 

mailto:Kiitos@21.Preschools
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 Terminada a tarefa, voltei novamente ao gabinete da supervisora e comecei a 

fazer o que me tinha pedido anteriormente. Enquanto estava a realizar o trabalho vários 

foram os colegas que passaram no gabinete para ver como estava a Dr.ª A e se tinha 

melhoras, mas de facto o estado de saúde da supervisora não estava a melhorar pelo que 

toda a equipa estava muito preocupada. 

 Quando verificámos as horas já estava no fim do meu horário de trabalho, mas 

esperei que a Dr.ª G regressasse da reunião a que tinha ido para a Dr.ª A não ficar 

sozinha no gabinete. Passado pouco tempo a Dr.ª I voltou e assim despedi-me de ambas 

e voltei ao meu gabinete para arrumar os materiais saindo depois da DGE.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Neste dia percebi que existe um grande espirito de ajuda entre os colegas e que a 

supervisora é muito querida por todos, pois vários foram os colegas que a foram visitar 

para ver se estava melhor, inclusive de outros departamentos da DGE e iam-me ligando 

pelo telefone de serviço para saber se já havia melhoras. 

 Penso que este é também um aspeto muito importante num local de trabalho o 

espirito de interajuda e de coesão que existe na DSDC é uma questão que nunca 

imaginaria antes de cá estar, pois pensava que as instituições públicas em especial da 

administração fossem espaços muito formais com pouca interação. Mas de facto na 

DSDC isto não é de todo refletido, pois mesmo existindo muito trabalho e na maioria 

das vezes de muita urgência a maioria dos membros da equipa valoriza o apoio entre 

colegas e isso foi notório nesta situação menos positiva que aconteceu neste dia. 

 Em suma, este dia foi também importante para tirar conclusões quanto à cultura 

da DEPEB e quanto às redes de interação existentes entre colegas de trabalho.  

 

12 º Dia – 16 de Outubro de 2015 

Este dia de trabalho foi muito diferente do habitual pois fui assistir com a Dr.ª G à 

conferência da APPI.  

 Cheguei à paragem por volta do 12h pelo que passado um tempo a Dr.ª I veio ao 

meu encontro e informou-me que a supervisora A ainda estava a recuperar e que por 

isso iriamos apenas nós assistir à conferência.  

 Chegámos à escola onde se iria realizar a conferência por volta das 14h30 e 

dirigimo-nos de imediato à receção onde fiz o meu registo e levantámos as nossas 
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pastas de trabalho. Entretanto várias foram as pessoas que vieram cumprimentar a Dr.ª I 

tal como o Diretor-Geral e o Subdiretor-Geral da DGE, que ainda não tinha tido a 

oportunidade de conhecer, a Diretora do Britsh Council, as Diretoras da APPI, entre 

outras entidades importantes, que também me foram apresentadas à medida que iam 

abordando a Dr.ª I. 

 Pouco tempo depois fomos assistir à sessão de abertura que teve como oradores 

a diretora da Escola Eça de Queiroz, a responsável da U.S Embassy, o Diretor-Geral da 

DGE, a diretora do Britsh Concil e a responsável da APPI. 

 Todos os oradores fizeram as suas apresentações e de seguida começou  a 

primeira sessão intitulada Penguins and Polar Bears: being intercultural in English 

durante a sessão a oradora foi utilizando estas duas raças para alertar para as questões 

do respeito pela interculturalidade entre professores e alunos sendo introduzidas pela 

mesma como fulcrais para o ensino do inglês desde a EPE onde para além do respeito 

pelas culturas dos agentes educativos é também importante para as crianças que os 

professores apresentem desde inicio a cultura inglesa e a cultura portuguesa tratando-as 

como iguais e realçando os seus aspetos comuns e distintos.  

 Ao longo da apresentação a oradora pedia ao público para trabalhar em 

pequenos grupos para discutir questões da interculturalidade e nestes momentos tive a 

oportunidade de refletir com a Dr.ª G.  

 Passado algum tempo terminou a sessão da oradora e fui assistir à sessão 

apresentada para Dr.ª G e por uma colega que trabalhou em parceria com a doutora 

chamada Bilingual Schools – Making it a Reality.   

As oradoras apresentaram o projeto das Escolas Bilingues em Portugal, onde foi 

ensinado às crianças do 1º CEB a língua inglesa não só no estudo do inglês mas também 

no estudo das ciências da natureza, das expressões plásticas ou até inclusive da 

matemática. Ao longo da sessão apresentaram o estudo: os aspetos positivos e os 

aspetos a melhorar e também falaram do processo de avaliação que foi realizado por 

uma equipa do Instituto da Educação para chegar a tais resultados. 

Terminada a reflexão as oradoras perguntaram se existiam dúvidas ou questões e 

várias foram as participantes que ficaram a falar com a Dr.ª G e com a Dr.ª AE.  

De seguida, a Drª G avisou-me que iria ficar a falar com a diretora de uma escola 

que estava interessada no projeto das escolas bilingues e que, por isso, poderia escolher 

a sessão que me interessasse mais. Desta forma, fomos ao coffe break e, de seguida, 

dirigi-me para uma sessão chamada Education our childrean – theire futures  
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Nesta sessão, falou-se de várias questões associadas à evolução das tecnologias e 

à necessidade das escolas evoluírem e se tornarem espaços apelativos para as crianças, 

tentando minimizar o estereótipo da escola como uma obrigação. 

Falou-se também da importância de explorar todos os espaços da escola como 

potenciais locais de aprendizagem e também da emergência de envolver toda a 

comunidade escolar, professores, crianças, famílias e também a própria comunidade não 

docente e municipal.  

Praticamente no término da sessão a oradora pediu que o público se juntasse em 

pequenos grupos de discussão e eu fiquei com uma professora efetiva de inglês onde 

discutimos a potencialidade de utilizar os 5 sentidos para o ensino do inglês. Todos os 

grupos apresentaram as suas ideias e despedimo-nos da oradora. 

De seguida fui ao encontro da Dr.ª A para juntas assistirmos à última sessão  

apresentada pela diretora da APPI e pela diretora do Britsh Council. A sessão intitulava-

se Language learning in pré-primary education in Portugal. 

Nesta sessão apresentou-se um estudo realizado em escolas da rede privada e 

pública onde se expôs alguns dados estatísticos quanto ao ensino do inglês na EPE.  

Ao longo da sessão fomos vendo alguns resultados sobre os professores que 

participaram no estudo bem como da sua distribuição por região e por rede de ensino, 

vimos também os alunos que participaram, discutimos algumas estratégias para o ensino 

do inglês e também falámos acerca das estratégias que podem ser utilizadas para 

motivar as crianças para o ensino bilingue bem como para a integração das famílias para 

a aprendizagem dos seus educandos. 

Por fim, equacionou-se também a emergência de ter professores preparados para 

ensinar a língua inglesa e portuguesa às crianças e a importância dos professores da EPE 

e da língua inglesa de unirem e trabalharem ativamente em grupo. 

Terminada a sessão eu e a Dr.ª G despedimo-nos das oradoras e saímos do 

edifício onde ainda tivemos a trocar algumas impressões com algumas participantes da 

conferência que já me tinham sido apresentadas no início das sessões. 

Terminada a conversa saímos do e por volta das 19h10.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 
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Este dia revelou-se numa experiência bastante interessante para mim, consegui 

estabelecer vários contactos importantes e ainda consolidar diversas aprendizagens 

relativamente à EPE que é de extrema importância para o meu estudo.  

 Quanto aos contactos realço a comunicação com o Dr. B e com o Dr. C, que 

nunca tinha tido a oportunidade de conhecer e onde trocámos algumas palavras sobre o 

estágio e a perceção que estava a ter do que é trabalhar na DGE, realço também o 

contacto com as oradoras da conferência, pois mesmo não tendo competências para 

falar abertamente em Inglês ao formar estes grupos de trabalho consegui expressar-me e 

demonstrar a minha opinião quando era pedido. 

 Outro dos contactos onde mais explorei o meu vocabulário na língua inglesa foi 

na conferência que assisti sem a Drª G, onde praticamente toda a sessão trabalhei em 

parceria com uma professora de Inglês, e onde discutimos questões de muito interesse 

para mim, como a importância da cultura na escola, o aproveitamento dos espaços 

escolares, a envolvência da comunidade educativa e a utilização dos sentidos para a 

aprendizagem do inglês na EPE. 

 Ao nível das aprendizagens consegui perceber claramente a estratégia de ensino 

proposta pela conferencista AF, que ao utilizar a metáfora do Pinguim e do Urso Polar 

alertou o público, que era na sua grande maioria composto por professores de Inglês, 

para as questões da interculturalidade e para a importância de ensinarem a língua 

portuguesa e inglesa como iguais estabelecendo comparações entre a cultura de ambas 

para uma simplificada aprendizagem das crianças.  

 Também considerei de extrema importância as aprendizagens realizadas na 

apresentação dos estudos quer das Escolas Bilingues como do Ensino do Inglês na 

Educação Pré-Escolar onde no primeiro caso consegui ter acesso a dados concretos e 

positivos da implementação do projeto e onde no segundo caso foram apresentados 

geograficamente os fatores e atores que estiveram envolvidos no projeto sendo que iam 

sendo separados por setores público e privado. Pois foram dados reais e diretos que me 

permitiram perceber a envolvência do país neste projeto.  

 Em suma, a nível intrínseco considero que este dia foi bastante importante, pois 

estabeleci novas redes de contactos e fiz novas aprendizagens que poderão ser 

importantes para o meu futuro profissional.  

 

13 º Dia – 19 de Outubro de 2015 
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Cheguei a DGE por volta das 09h15 e fui diretamente ao gabinete da supervisora A para 

ver se estava melhor de saúde. 

 A Dr.ª A já estava recuperada e tivemos a trocar impressões com a Dr.ª G sobre 

a conferência a que tínhamos assistido bem como de algumas situações que lá 

ocorreram. 

 De seguida, a Dr.ª A pediu-me que realizasse a tarefa de imprimir as folhas de 

identificação de todas as escolas que ministram o programa e currículo português no 

estrangeiro para que a supervisora tivesse as informações todas organizadas e 

atualizadas. 

 Terminada esta tarefa, fui ao gabinete da Dr.ª A entregar os documentos 

impressos e a supervisora pediu-me para voltar a pegar no projeto educativo que tivera a 

analisar no dia em que adoeceu e para redigir um pequeno texto realçando os aspetos 

mais importantes do projeto da escola respeitante ao ano letivo 2014/2015.  

Como estratégia de trabalho optei primeiramente por ler na íntegra todo o 

documento e tirar algumas notas realçando aspetos a focar no resumo que a supervisora 

me pediu e posteriormente comecei a redigir o texto sendo que ia fazendo ajustamentos 

enquanto ia realizando a tarefa.  

 Assim, inicialmente comecei por fazer uma pequena caracterização do Colégio, 

tendo redigido algumas informações quanto ao seu público-alvo, pessoal docente e não-

docente entre outros assuntos. Posteriormente, procedi à análise, realçando os aspetos 

mais relevantes, tais como, os princípios orientadores do projeto educativo onde se 

destacava numa das alíneas a Valorização da Língua Portuguesa como instrumento 

privilegiado de comunicação e que era reflexa nas finalidades de Promover no aluno o 

gosto pela Língua Portuguesa e na de Fomentar a destreza na expressão oral e a 

dialética. 

De seguida, a supervisora chamou-me ao seu gabinete e disse-me que poderia 

levar o tempo que precisasse para lhe enviar a minha análise, e que, no dia seguinte, 

discutiríamos as duas os pontos mais importantes. 

 Posto isto, despedimo-nos pois já estava no fim do horário de trabalho.    

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Este dia foi importante para o meu trabalho autónomo, consegui organizar o 

tempo e terminar a tarefa que me tinha sido pedida, sendo que tal como a supervisora 
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me tinha pedido, após as reestruturações que ia fazendo ao longo do texto resumi toda a 

informação numa página, que foi o limite que me tinha sido dado, o que foi uma tarefa 

complexa mas ao mesmo tempo motivante. Pois resumir cerca de trinta páginas numa 

só, exige capacidade de resumo e de compreensão dos aspetos mais importantes.   

 Neste dia foi também importante as conversas que fui tendo com a Dr.ª A e com 

a Dr.ª G, pois ao longo dos dias vou criando uma base de confiança com a equipa e 

sentindo-me cada vez mais integrada, estando por isso este estágio a ser uma 

experiência bastante enriquecedora e gratificante.  

 

14 º Dia – 20 de Outubro de 2015 

Cheguei a DGE no horário estipulado e a supervisora avisou-me que precisava da minha 

ajuda nas tarefas do dia mas que primeiro precisava que organizasse a pasta partilhada 

da DSDC e que neste sentido criasse uma pasta com as informações das escolas que 

ministram o programa e currículo portugueses no estrangeiro.  

 Posto isto, dirigi-me ao meu gabinete ordenei os materiais e como era uma tarefa 

rápida tratei logo da organização da pasta partilhada. 

 De seguida, fui novamente ao encontro da supervisora que me disse que tinha 

uma boa notícia, pois pediram-lhe que redigisse uma informação no sentido de fazer o 

pedido de saída de um normativo afeto ao ensino individual e doméstico.  

 Assim, em parceria analisámos e reformulámos a portaria que já existia afeta a 

estas modalidades especiais de ensino e também começámos a redigir a informação que 

demonstrava a relevância e urgência de saída de um Decreto-Lei.  

 Ao reformular a portaria tínhamos uma versão com recomendações do quadro 

superior representado pelo Dr. E e como a portaria também dizia respeito ao ensino 

secundário da Dr.ª U, responsável por esse nível de ensino. 

 Desta forma, fomos fazendo as alterações e refletindo sobre que escrita seria 

mais clara para o leitor, sendo que por vezes para sustentar a informação e perceber se 

não existiam incoerências tivemos que recorrer a alguns Decretos-Lei respeitantes às 

modalidades de avaliação quer a sumativa (interna) como a externa afeta às provas 

nacionais.    

 Reformulada a portaria passámos então à informação que foi construída com 

base no primeiro documento mencionado, retirando as premissas mais relevantes a 

conter na informação.  
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 Terminada a tarefa a supervisora informou-me que iria reunir com a Dr.ª U com 

o propósito de esclarecer algumas questões direcionadas para o ensino secundário e que 

posteriormente enviaria para o Dr. E para aprovação superior. 

 Por fim, voltei ao meu gabinete para arrumar os materiais e despedir-me da 

minha colega de escritório Drª. I, pois já estava no fim do meu horário de trabalho.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Neste dia tive a perceção da importância de existir legislação que nos oriente a conduza.  

 Ao longo dos dias na DGE fui percebendo várias das adversidades que por vezes 

surgem no dia-a-dia de trabalho da supervisora A, que naturalmente acompanho com 

mais frequência. E só agora com esta experiência é que percebo qual a importância e 

utilidade da legislação. 

 A semana passada quando surgiu uma informação critica relativamente às 

modalidades especiais de ensino a cima mencionadas, percebi a dificuldade que a 

supervisora teve que sustentar os argumentos para a resposta da crítica sem poder 

remeter para nenhuma legislação em vigor. Num organismo da administração central, 

quando não existe uma base que sustente legalmente os argumentos tendem a ser 

interpretados como senso comum o que é um grande obstáculo para o trabalho dos 

técnicos de educação. 

 Daí que quando soube que o despacho acerca do ensino individual e doméstico 

iria sair para aprovação, tivesse percebido perfeitamente o entusiasmo da equipa, pois 

estando a trabalhar diariamente com legislação é uma mais-valia ter um Decreto-Lei que 

sustente esta modalidade de ensino, que apesar de individualmente não ter 

conhecimento antes de estagiar na DGE, tem alguma percentagem de crianças a 

frequentar. 

 Em suma, com a minha permanência no estágio ao longo dos dias de trabalho 

vou percebendo cada vez mais as dificuldades, exigências e rotinas dos meus colegas da 

DEPEB.  

 

15 º Dia – 21 de Outubro de 2015 

Cheguei ao local de estágio no horário estipulado e fui diretamente ao gabinete da Drª A 

que já se encontrava a trabalhar. 
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 Quanto às tarefas combinámos que iria reunir com a supervisora acerca do 

Projeto Educativo que nos dias anteriores havíamos trabalhado para ambas verificarmos 

se estavam todos os pontos importantes realçados.  

 Assim, voltei para o meu gabinete reli o trabalho que já tinha feito e voltei a 

completar a informação. Passado algum tempo a Dr.ª A veio ao meu encontro e avisou-

me que iria ter uma reunião nos pisos superiores e que após reler o que tinha escrito 

poderia verificar novamente se já existiam atualizações na base de dados referentes às 

escolas que ministram com programa e currículo portugueses no estrangeiro. 

 Posto isto, terminei a primeira tarefa e enquanto a supervisora não regressava da 

reunião comecei o trabalho de verificar se as escolas já tinham colocado os documentos 

solicitados e para os quais o prazo de entrega já tinha sido ultrapassado desde dia 15 de 

Outubro.  

 Como método de trabalho analisei as notas que já tinha escrito anteriormente 

sobre a listagem dos documentos que as escolas tinham disponibilizado e verifiquei as 

alterações que tinham existido, e os casos que ainda não tinham alterado nada. 

 Concluída a tarefa imprimi as atualizações e organizei a pasta com os novos 

documentos e fui entregar à supervisora. Como foi um processo moroso, quando 

entreguei já estava no fim do meu horário de trabalho. Assim, despedimo-nos e 

combinámos ver, no dia seguinte, o projeto educativo que tinha escrito uma vez que a 

supervisora teve um dia com tarefas mais urgentes.   

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Este dia de trabalho foi muito calmo, consegui reler o que tinha escrito e ainda 

acrescentar algumas informações à apreciação do Projeto Educativo do Colégio 

Português sendo que consegui enviar uma versão final para o email da supervisora a 

meio da manhã.  

 E ainda consegui analisar toda a base de dados referente às escolas que 

ministram o currículo e programa portugueses no estrangeiro, sendo que me 

surpreendeu que mesmo já estando o prazo de entrega dos documentos oficiais 

ultrapassado, muitas escolas ainda não completaram a sua ficha de identificação com os 

documentos solicitados. 

 Em suma, este dia foi mais calmo do que os dias anteriores mas essa questão até 

foi positiva pois deu para me organizar e realizar as tarefas tranquilamente.  
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16 º Dia – 22 de Outubro de 2015 

Cheguei a DGE no horário estipulado e fui diretamente ao gabinete da supervisora que 

me disse de imediato que já tinha visto o trabalho que lhe tinha enviado e que estava 

com grande qualidade, sendo que só um ponto é que deveria ser revisto. Também me 

pediu que quando pudesse ficasse no seu gabinete porque tinha surgido outro trabalho 

que gostava que eu acompanhasse.   

 Primeiramente, quando me juntei à supervisora, esta começou por me mostrar as 

análises que já tinha feito aos documentos. De seguida, começámos por verificar o 

documento que tinha redigido relativamente ao Projeto Educativo, sendo que o 

parâmetro que carecia de análise dizia respeito à presença de uma Associação de Alunos 

quando o colégio só tem oferta educativa até ao 2º CEB o que nos pareceu uma 

incongruência.  

 Encerrado este ponto passámos para a análise do Projeto Curricular que tal como 

o Projeto Educativo tinham algumas informações que não eram as mais claras e 

corretas, daí que na informação geral que estávamos a criar de apreciação aos 

documentos a supervisora fosse dando sugestões e orientações para as suas melhorias. 

 Terminada esta tarefa já estava no horário de almoço da supervisora daí que nos 

despedimos e eu voltei ao meu gabinete e aproveitei os minutos que me restavam para 

arquivar e organizar os documentos que já tinha criado juntamente com a supervisora.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Este dia foi bastante importante para mim, pois foi a primeira vez que fiz um documento 

oficial sozinha e fiquei contente comigo própria por ter conseguido fazer um bom 

trabalho, pois apesar de ter relido a informação sempre tive receio que tivesse alguns 

erros ou que não estivesse com a estrutura que a supervisora queria. 

 Daí que este dia tenha sido importante para a minha confiança, pois cada vez 

mais vou aprendendo como se escreve uma informação ou oficio na DGE, tarefa que é 

frequentemente requisitada aos funcionários da organização e que também me pode ser 

solicitada com mais frequência a mim.  

  Também me tenho sentido bastante bem no trabalho com a supervisora, que é 

muito amável, e mantêm-me sempre a par das novidades e tarefas que realiza como 

técnica superior, sendo que vamos trabalhando em parceria, como se fossemos uma 
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equipa, o que me faz sentir integrada e também me motiva a trabalhar, pois já me sinto 

um pouco como um elemento da organização o que é muito importante para mim.  

 

17 º Dia – 26 de Outubro de 2015 

Cheguei ao local de estágio no horário estipulado arrumei os materiais e de seguida fui 

ao encontro da supervisora que já se encontrava a trabalhar.  

 Quando a encontrei informou-me, de imediato, que precisava da minha ajuda na 

continuação da revisão documental da escola estrangeira com currículo e programa 

português com a qual já tínhamos trabalhado na semana anterior, e também que 

teríamos de escrever o ofício que seguiria com a informação mais relevante que 

colocámos na informação. 

 Posto isto, como processo de trabalho, à medida que a Dr.ª A ia escrevendo eu ia 

também fazendo algumas recomendações e juntas corrigíamos a informação com os 

parâmetros que considerávamos mais corretos. 

 Terminada esta tarefa a supervisora disse-me que iria ler a caraterização da 

organização que lhe tinha enviado anteriormente por email e que era importante eu ficar 

para ver as informações que não estavam corretas, o que teria de acrescentar e que 

aspetos não estavam atualizados. 

 Assim, na restante parte da manhã tivemos em parceria a rever o que tinha 

escrito sobre a DGE, a DSDC e a DEPEB. À medida que ia corrigindo o documento, a 

supervisora escreveu-me também algumas recomendações sobre Decretos-lei, 

importantes para ler, bem como outros documentos importantes para a organização. 

 A meio deste trabalho, a Dr.ª G solicitou a minha ajuda para a organização e 

correção de referências bibliográficas, sendo que o meu trabalho passou por verificar se 

as listas se encontravam por ordem alfabética e se não existiam incoerências na escrita.  

 Terminado este trabalho, já estava no horário de almoço pelo que despedi-me da 

supervisora e da Dr.ª G e voltei ao meu gabinete para arrumar os materiais, tendo, pouco 

depois, saído da organização.   

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia destaco com particular interesse a ajuda da supervisora na correção da 

caraterização que tinha feito sobre a DGE. Pois num trabalho cooperativo fui vendo os 
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aspetos que tinha errado bem como, os que estavam desatualizados o que foi importante 

para que apresente uma caraterização da organização o mais autentica possível.  

 Também considero importante o trabalho que fiz com a supervisora no que 

respeita à redação de um ofício, pois é uma tarefa complexa resumir uma informação 

descritiva num documento legal que realce apenas os aspetos mais importantes e de 

forma sintetizada, pois exige uma grande capacidade de síntese e de compreensão dos 

aspetos que merecem ser realçados. 

 Quanto ao ambiente sentido na organização notou-se uma grande agitação nos 

corredores talvez por ser início de semana e por possivelmente terem novos trabalhos 

por realizar.  

 

18 º Dia – 27 de Outubro de 2015 

Neste dia cheguei à organização por volta das 09h05 e para não me atrasar fui 

diretamente ao gabinete da Drª A que cumprimentou e disse para ficar consigo na 

secretária, pois tinha alguns documentos que gostava que visse.  

 Assim, sentei-me perto da supervisora e começámos por responder a uns emails 

que a Dr.ª F, tinha pedido atenção. O primeiro email dizia respeito a uma informação da 

responsável de uma Câmara Municipal que dava resposta a esclarecimentos que a DGE 

pediu, enquanto parceira no projeto, a que tinham concorrido. Contudo, a supervisora já 

tinha dado início a esta resposta no inicio da manhã, por isso, apenas relemos o que 

tinha escrito e corrigimos alguns aspetos de construção frásica.  

 Já o segundo email remetia para o pedido de uma encarregada de educação para 

a frequência do seu filho no ensino itinerante. Assim, como tivemos que fazer a resposta 

de raiz começámos por redigir os esclarecimentos que a encarregada de educação pediu 

e que diziam respeito à possibilidade do seu filho integrar o ensino de itinerância visto 

que iria fazer 3 anos de idade no mês de Abril e que os pais trabalhavam como feirantes 

o que os impossibilitava de permanecer longos períodos de tempo na mesma localidade.  

 Assim, recorremos a documentos legais para sustentar os nossos argumentos 

esclarecendo os documentos que deveria trazer para a matricula, a idade de ingresso na 

EPE bem como todo o processo que deveria fazer para o usufruto do ensino itinerante 

pelo seu educando.  

 Terminado este trabalho, a supervisora pediu-me que criasse um documento que 

organizasse a informação constante da base de dados dos filhos de profissionais 
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itinerantes, ou seja, que criasse um gráfico ou tabela onde constasse o nº de alunos que 

no presente ano letivo 2015/2016 se encontram em ensino itinerante, bem como a sua 

idade escolar. 

 Posto isto, regressei ao meu gabinete e comecei a fazer a tarefa que me tinha 

sido pedida.  

 Por uma questão cronológica comecei por analisar o número de alunos que 

frequentavam a EPE até ao ensino secundário, sendo que para isso imprimi a listagem 

de todos os alunos filhos de profissionais itinerantes. Posto isto comecei a análise e 

consegui analisar os dados relativos à EPE, ao 1º ano do 1ºCEB, ao 2º ano do 1º CEB, 

ao 3º ano do 1º CEB e ao 4º ano do 1º CEB. 

 Ao longo da análise fui encontrando algumas incongruências que deixei para 

aferir posteriormente, pois no percurso escolar de alguns alunos estava descrito por 

exemplo: 1º Ciclo – 7º ano. Questão que comuniquei à supervisora, que me pediu para 

assinalar todos esses casos, pois posteriormente as escolas de acolhimento terão de ser 

contactadas para procederem à atualização e correção dos dados dos alunos. 

 Posteriormente, voltei para o meu gabinete e apenas consegui assinalar na lista 

os casos onde aparecia referida a Escola Secundária de Fonseca Benevides, pois é uma 

escola afeta ao ensino a distância e por isso não deve ser contabilizada para os dados 

dos filhos de profissionais itinerantes. Sendo que no dia seguinte iria continuar a análise 

e especificar igualmente o nível de ensino que os alunos do ensino a distância 

frequentam. 

 Por fim, como já estava no horário de almoço, arrumei os materiais, despedi-me 

das colegas AA e AB e saí da DGE. 

  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Ao longo do meu percurso na DGE tem sido importante o acompanhamento das 

atividades que a Dr.ª A  desempenha ao longo do seu dia no local de trabalho, pois 

como técnica de educação consigo perceber que atividades profissionais posso 

igualmente desempenhar um dia mais tarde e é por isso para mim muito interessante 

acompanhar a rotina de uma especialista em educação. 

 Também destaco com particular interesse neste dia o trabalho que desempenhei 

ao atualizar as bases de dados dos filhos de profissionais itinerantes pois é um trabalho 
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exaustivo e que exige concentração, mas igualmente, muito interessante pois vou 

compreendendo por que processos passam estas crianças e a diversidade de escolas 

onde são inseridas ao longo de um ano letivo.  

   

19 º Dia – 28 de Outubro de 2015 

Neste dia cheguei ao meu local de trabalho e tal como a supervisora me tinha pedido 

retomei novamente a tarefa de contabilizar o nº de alunos em ensino itinerante e ensino 

a distância.  

 Ao longo deste trabalho fui percebendo que alguns percursos de alunos tinham 

incongruências. Posto isto, para que a organização e leitura do documento fosse mais 

facilitada optei por dividir o documento em três capítulos: o dos alunos filhos de 

profissionais itinerantes, o das incongruências (que diziam respeito ao percurso de 

ensino itinerante), e o do ensino a distância. 

 Para cada capítulo contabilizei o número de alunos existentes na base de dados 

por nível de educação e ensino e no caso das incongruências explicitei cada caso com o 

respetivo nome do aluno, a escola onde está sediado e o erro que detetei.  

 De seguida, a supervisora ligou-me pelo telefone de serviço e pediu-me que 

fosse ao seu gabinete, desta forma como tinha terminado o outro trabalho, dei 

conhecimento dos erros que detetei, e sentei-me junto da sua secretária para 

verificarmos o trabalho que estava a desempenhar. 

 A supervisora estava a rever um referencial para monitores jovens que irão ter o 

papel de acompanhamento de crianças e que tem o objetivo de facultar a esses jovens a 

conclusão do 9º ano do 3º CEB como uma forma de os integrar e motivar para a 

escolaridade. 

 No entanto, outra tarefa mais urgente surgiu e que dizia respeito à construção de 

um documento com orientações para os refugiados que virão para o nosso país e que 

assenta no PLNM (Português Língua Não Materna). Para este trabalho tivemos a 

analisar as OCEPE e um referencial anterior que continha algumas diretrizes para a 

inclusão de crianças cujo português não é a sua língua materna.  

 Terminada esta tarefa já estava praticamente no horário de pausa da supervisora, 

por isso, a mesma avisou-me que no dia seguinte iria ter uma reunião na parte da manhã 

e que, por isso, ia dar-me algumas orientações sobre que atividades deveria 

desempenhar no dia seguinte. Pedindo-me para fazer alguns gráficos com os dados que 
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tinha recolhido dos profissionais itinerantes, bem como procurar os agrupamentos de 

origem onde os casos que apresentaram incongruências estão sediados, para que mais 

tarde fossem contactados.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Este dia foi bastante produtivo, pois consegui terminar o documento de análise 

dos dados dos filhos de profissionais itinerantes e do ensino a distância, bem como tive 

contacto com outras atividades que são asseguradas pela Dr.ª A, como foi o caso da 

revisão do referencial para monitores jovens que irão ter o papel de cuidadores de 

crianças com o objetivo de concluírem o 9º ano.  

Foi um dia bastante produtivo e importante para minha aprendizagem, pois 

consegui acompanhar novas tarefas e aprender como se procede quando é necessário 

monitorizar ou avaliar uma atividade.  

 

20 º Dia – 29 de Outubro de 2015 

Neste dia quando cheguei a DGE já estava a Drª A a preparar-se para a reunião que teria 

na ANQEP.  

 Assim, acordámos rapidamente que iria realizar as tarefas que a supervisora me 

tinha pedido no dia anterior e que, para além disso, iria verificar se as escolas que 

ministram o currículo e programa portugueses no estrangeiro já tinham colocado alguns 

novos documentos na base de dados da DGE. 

 Desta forma, voltei ao meu gabinete e comecei a fazer a tarefa que me tinha sido 

pedida, pois a supervisora tinha-me informado que era a de maior urgência. Posto 

isto, comecei por verificar na base de dados das escolas que ministram o currículo e 

programa portugueses no estrangeiro se existiam algumas alterações e se as escolas 

tinham completado o seu reportório de documentos, sendo que verifiquei que apenas 

duas escolas tinham acrescentado documentos à sua página. 

 De seguida, fui tentar entrar na página dos filhos de profissionais itinerantes, 

contudo as credenciais estavam novamente a dar erro, por isso enviei email à 

supervisora e agendei essa tarefa para a semana seguinte, uma vez que a Dr.ª A estava 

em reunião e não fora possível entrar na base de dados neste dia. 
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 Solucionadas as outras tarefas, passei então para a menos urgente de criar os 

gráficos representativos dos dados que tinha analisado relativamente aos filhos de 

profissionais itinerantes e dos alunos em ensino a distância.  

 Neste propósito criei um ficheiro Excel onde coloquei os dados que queria que 

tivessem representados graficamente e posteriormente escolhi as estruturas de gráficos 

mais adequadas ao tipo de dados em análise sendo que optei representar os dados por 

percentagem e por frequência absoluta.  

 Quando terminei esta tarefa já estava no fim do meu horário de trabalho por isso 

enviei um email à supervisora, que ainda estava em reunião, com o trabalho que tinha 

realizado ao longo do dia.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Este dia foi novamente importante para a questão do trabalho autónomo pois 

quando surgiu a adversidade de não conseguir entrar na base de dados do ensino 

itinerante e à distância fiquei de início bastante insegura e nervosa, receando ter sido a 

responsável por as credencias não terem sido aceites. 

 Mas consegui procurar resolver a situação comunicando com a supervisora sobre 

o problema que estava a suceder e continuando outras tarefas que me tinham sido 

solicitadas.  

 Nestes parâmetros da confiança pessoal e da aprendizagem com o erro penso 

que estou um pouco melhor, pois sinto-me mais confiante nas tarefas e decisões que 

tomo no estágio, bem como sinto uma maior segurança para resolver as adversidades 

que me vão surgindo no dia-a-dia o que poderá ser uma útil ferramenta um dia mais 

tarde quando estiver inserida no mercado de trabalho.   

 

21 º Dia – 2 de Novembro de 2015 

Cheguei ao local de estágio no horário estipulado e tinha no meu gabinete uma 

lista com algumas sugestões de alteração por parte da supervisora.  

 Assim, neste dia, como primeira tarefa, comecei por atualizar os dados do ensino 

para a itinerância com as sugestões e correções que a supervisora tinha feito, 

procedimento que exigiu algum tempo, pois ao alterar os dados tive igualmente de 

modificar os gráficos que tinha construído e atualizar toda a informação e análises.  
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 Terminada esta tarefa, fui ao encontro da supervisora onde tivemos novamente a 

ler o documento que tinha criado para percebermos se estava tudo correto. 

Posteriormente, registámos os contactos de cada agrupamento para resolver as 

incongruências de modo a que a base de dados pudesse ficar o mais organizada 

possível.  

 Sendo aferidas 8 incongruências ligámos aos agrupamentos e pedimos que os 

dados desses alunos fossem atualizados e corrigidos para que os seus processos 

individuais estivessem devidamente identificados.  

 Terminada esta tarefa já estava no fim do meu horário de trabalho e, por isso, 

despedi-me da supervisora e saí da DGE.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, assisti aos contactos que a supervisora foi fazendo com cada 

agrupamento de escolas (AE) e isso foi bastante importante, pois permitiu-me aprender 

como se procede nos contactos telefónicos em nome da DGE, tarefa que a supervisora 

me transmitiu e que me poderá ser solicitada várias vezes.  

 Assim, este dia foi bastante importante e igualmente interessante, pois consegui 

perceber como se responde às questões que as escolas podem colocar relativamente à 

atualização de dados na plataforma dos alunos filhos de profissionais itinerantes bem 

como da inscrição de novos alunos na plataforma.  

 

22 º Dia – 3 de Novembro de 2015 

Cheguei a DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da supervisora que 

me pediu para ficar a trabalhar, juntamente com ela, no seu gabinete, pois o Diretor de 

Serviços, tinha solicitado uma tarefa com a maior brevidade possível e que passava por 

acrescentar algumas informações e orientações práticas no documento que 

anteriormente já tinha sido analisado, por mim e pela supervisora, respeitante ao PLNM 

para os refugiados sírios que iremos acolher em Portugal.  

 Para esta tarefa relemos novamente o referencial e as OCEPE bem como para 

aprofundar a pesquisa fomos ao arquivo da DGE procurar documentos que sustentassem 

a inclusão do Português Língua Não Materna como disciplina bem como de atividades 

práticas e objetivas que fundamentem essas aprendizagens.   
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 Terminada esta tarefa fui juntamente com a supervisora fazer a pausa para o 

almoço, pois neste dia fiquei o dia inteiro no estágio para também conhecer como é a 

rotina diária na DGE e perceber as diferentes interações que ocorrem ao longo do dia.  

 Da parte da tarde, após chegar da hora de almoço, fui novamente com a Dr.ª A 

ao seu gabinete onde me transmitiu que iria auxiliar a Dr.ª G numa tarefa de sua 

competência e que, por isso, iria pedir-me para fazer uma tarefa bastante importante, 

que passava pela construção de uma tabela com os contactos dos agrupamentos de 

matrícula que têm alunos filhos de profissionais itinerantes.   

 Sendo um trabalho minucioso consegui organizar dados de sete agrupamentos 

contudo estando no fim do horário de trabalho combinei com a Drª A que terminaria a 

tarefa nos dias seguintes. 

 Assim, despedi-me da supervisora e saí da DGE por volta das 17h. 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Este foi o primeiro dia onde pude estar um horário inteiro de trabalho, com toda a 

equipa da DEPEB, e onde consegui perceber as diferentes interações que existem ao 

longo de um dia de trabalho. 

 Foi notória a diferença de ambiente da parte da manhã para a tarde, em que se 

sentia uma maior agitação e maior interação, dado existirem mais reuniões e encontros 

entre os trabalhadores o que torna o ambiente mais agitado.  

 Neste dia foi também importante a preparação da tabela com os contactos dos 

diferentes agrupamentos, pois percebi que é uma ferramenta importante para diferentes 

funcionários da DEPEB e não só da supervisora A. Deste modo, a tabela com os 

contactos dos agrupamentos permite que qualquer pessoa possa facilmente aceder aos 

dados atualizados e organizados alfabeticamente sem perder tempo na internet à procura 

dos contactos atuais ou corretos.  

 

23 º Dia – 5 de Novembro de 2015 

Cheguei a DGE no horário estipulado e a supervisora avisou-me que iria reunir com a 

Dr.ª N relativamente ao projeto do Voluntariado Escolar e que, por isso, neste dia eu iria 

fazer um trabalho autónomo onde precisava que verificasse no ensino itinerante e a 

distância os alunos que estavam repetidos na base de dados bem como os alunos cuja 

escola estava desatualizada ou incorreta. 
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 Para esta tarefa a supervisora disponibilizou-me a lista atualizada dos alunos 

matriculados na Escola Secundária Fonseca de Benevides de Lisboa e pediu que 

comparasse essa lista com a que já tinha imprimido sobre todos os alunos inscritos na 

base de dados da DGE.  

  Esta tarefa ocupou-me toda a manhã, contudo consegui terminá-la antes do 

horário de almoço e, por isso, como a supervisora ainda se encontrava em reunião enviei 

por email as conclusões a que tinha chegado relativamente aos alunos que estavam 

repetidos na base de dados, sendo que acedi a nove destes casos e ainda os alunos cuja 

escola estava incorreta onde apreendi catorze casos.   

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, devido à concentração que a tarefa exigia demorei um pouco a 

conclui-la, daí que talvez seja uma aprendizagem que precise de consolidar e que 

assenta numa maior rapidez e eficácia a concluir estas tarefas de maior complexidade.  

 Sinto que ainda demoro algum tempo na conclusão destas tarefas de analisar e 

comparar listas de alunos, talvez por ainda não dominar completamente a organização 

das listas, que difere de caso para caso. 

 

24 º Dia – 9 de Novembro de 2015 

Cheguei à DGE e, no elevador, encontrei a supervisora que, de imediato, me pôs 

a par da tarefa que precisava que realizasse neste dia, que passava por identificar os 

alunos que tinham a escola incorreta, tarefa que tinha concluído no dia anterior. Teria, 

agora, que acrescentar na base de dados o ano real de escolaridade bem como o ID 

(Código Identificativo) para que o técnico informático conseguisse aceder aos dados 

que necessitavam de alteração.  

 Assim, cheguei ao meu gabinete e comecei a tarefa que me tinha sido pedida 

onde por uma questão de organização optei por registar num documento o nome dos 

alunos que apresentavam incoerências, o ano de escolaridade real que frequentavam a 

escola que estavam matriculados e ainda o seu ID de identificação. 

 Visto que encontrei dois níveis diferentes de discrepâncias, separei o documento 

em casos em que existem repetições na base de dados e casos em que a escola está 

incorreta e que, por isso, necessitavam de correção.  

 Terminada a tarefa enviei o ficheiro por email à supervisora e dirigi-me ao seu 

gabinete para perceber se era aquilo que me tinha pedido. A supervisora disse que tinha 
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feito um bom trabalho e como já estava no fim do horário de trabalho acordámos que no 

dia seguinte iriamos analisar os diferentes casos que identifiquei.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia consegui concretizar a tarefa que me foi pedida e fiquei bastante 

motivada com os elogios de organização que a supervisora A me deu, pois ao ser uma 

estagiária e ainda estar a aprender o que é a realidade do mercado de trabalho é 

importante perceber que estou a aprender e que estou a fazer um bom trabalho. 

 Também ao nível pessoal sinto que sou útil para a organização e que 

desempenho tarefas com utilidade e importância o que é bastante gratificante para mim.   

 

25 º Dia – 10 de Novembro de 2015 

Cheguei a DGE no horário estipulado e enquanto estava no elevador encontrei a 

Subdiretora-Geral da DGE a Dr.ª D, que me avisou que precisava de reunir comigo e 

com a minha supervisora, pois precisava do meu apoio na conferência que a DGE 

estava a organizar. 

 Assim, deixei os meus pertences no gabinete e fui ao encontro da Sub-Diretora 

que tinha solicitado uma sala para reunirmos. Na reunião estiveram presentes a Dr.ª D, o 

Dr. E (Diretor de Serviços de Desenvolvimento Curricular), a Dr.ª F (Chefe de Divisão 

da Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico) e a Drª A, técnica superior e minha 

supervisora. 

 Iniciada a reunião a Dr.ª D apresentou a sua proposta, que passava pela 

organização de uma equipa de secretariado para a conferência que se iria realizar no 

Instituto Superior Técnico respeitante à investigação educacional, onde expôs que 

precisava da minha ajuda no sábado para a tarefa do encaminhamento dos participantes 

da conferência proposta que aceitei de imediato.  

 Posteriormente, na segunda parte da reunião a equipa a Dr.ª D  teve a organizar a 

restante equipa para o secretariado para os dois dias da conferência sexta-feira e sábado, 

sendo que após a sua conclusão deu por terminada a reunião. 

 De seguida, voltei para o gabinete da Dr.ª A e continuámos a analisar os cursos 

vocacionais para o ensino básico e secundário qualificando os projetos das diferentes 

escolas como “muito adequado”, “adequado” e “pouco adequado” e ainda de “sim” e de 

“não” quando era exigida uma aprovação mais direta. De seguida, justificávamos com a 

informação disponibilizada nos projetos a apreciação que era conferida a cada um.  
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 Terminada a tarefa a supervisora pediu-me para ir buscar o documento das 

incongruências dos alunos itinerantes e em ensino a distância para ligarmos para o 

técnico informático para proceder às alterações, trabalho que executámos até ao horário 

de almoço.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Este dia foi muito importante para mim, senti-me bastante bem na reunião pois 

ao incluírem-me nos seus projetos senti-me  integrada enquanto estagiária. 

 Na primeira abordagem com a Dr.ª D fiquei um pouco nervosa pois estava 

perante a Subdiretora-Geral e não sabia o assunto da reunião. Porém, após reunir com as 

chefias percebi que mesmo nos altos cargos existem momentos em que se vive um 

ambiente de informalidade e onde existe abertura para trocar ideias e impressões, o que 

foi importante para a compreensão da estrutura orgânica da DGE.  

  

26 º Dia – 11 de Novembro de 2015 

Cheguei à organização por volta das 14h30, pois no dia anterior a supervisora tinha-me 

avisado que se iria realizar o Magusto da DEPEB e que era uma experiência importante 

para eu conhecer melhor a equipa, bem como a Direção da DGE. 

 Ao chegar à DGE fui para o meu gabinete para continuar o trabalho do dia 

anterior, mas verifiquei pelos emails, que tinha algumas tarefas mais urgentes para fazer 

e que diziam respeito a ter de retirar do documento de contabilização alunos, que havia 

redigido anteriormente, os quais já não estavam no ensino itinerante, bem como 

proceder à substituição de alunos que deixaram o ensino itinerante, passando para o 

ensino a distância.  

 Posto isto, analisei os diferentes casos e comecei por atualizar o documento com 

as novas informações, tendo criado novos gráficos, que continham a representação dos 

anos por ciclo de ensino.   

 Terminada a tarefa enviei o documento atualizado para a supervisora e continuei 

o trabalho da construção da tabela com os contatos dos agrupamentos que acolhem 

filhos de profissionais itinerantes. 

 Consegui avançar uma boa parte da tarefa até que a Drª L veio avisar-me e às 

minhas colegas de gabinete que estava na hora do Magusto. 
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 Assim, arrumei os meus materiais e segui com as minhas colegas para a sala 

onde se estava a realizar o convívio. No início, o Dr. E fez um pequeno discurso 

congratulando os membros da Direção e de toda a equipa da DEPEB que 

proporcionaram a confraternização e que contribuíram com alguns petiscos para a mesa 

do Magusto e, posteriormente, começámos o convívio até por volta das 18h.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, viveu-se um ambiente bastante animado na DEPEB, pelos corredores 

os colegas andavam atarefados com as tarefas que tinham para cumprir, mas ao mesmo 

tempo entusiasmados com o convívio que iria ocorrer posteriormente, daí que tenha 

sentido um ambiente bastante alegre e entusiasta.  

 Também, comparativamente com as horas da manhã, em que habitualmente 

trabalho, percebi que no período da tarde os corredores da DEPEB têm mais movimento 

e ouve-se um maior ruido, questão que deve ser justificada por nas primeiras horas da 

manhã a equipa ainda não estar completa e daí não haver tantas pessoas a circular.   

 Relativamente ao Magusto, senti-me integrada e foi uma experiência muito 

interessante, pois num contexto informal consegui conviver com vários membros da 

equipa, com os quais nunca tinha interagido, bem como dei a oportunidade de me 

conhecerem: falámos do local onde vivia, do tipo de estágio que estava a realizar bem 

como outras informações relacionadas com a minha experiência no instituto.  

 Em suma, este dia foi diferente do habitual mas também bastante enriquecedor.  

 

27 º Dia – 12 de Novembro de 2015 

Cheguei à DGE no horário normal e fui ao encontro da supervisora que me 

pediu para fazer os contactos com as escolas de acolhimento que tinham feito registos 

sobre os alunos filhos de profissionais itinerantes e cujas informações não estavam 

corretas ou atualizadas.  

Assim, tal como já tinha visto a supervisora fazer, recolhi os contactos de cada 

escola e comecei os contactos telefónicos apresentando-me devidamente e pedindo para 

falar com os responsáveis pelos alunos.  

 Os representantes das escolas iam-me fazendo algumas perguntas a que eu ia 

respondendo, com base nos documentos orientadores sobre o ensino para a itinerância, 

sendo que consegui resolver todos os casos que apresentavam incoerências.  
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 Resolvida esta questão continuei a construir a tabela dos contactos dos 

agrupamentos que acolhem filhos de profissionais itinerantes até que, no último período 

da manhã, a Dr.ª O pediu-me que ajudasse a equipa que estava a organizar a conferência 

Educação Cientifica Desafios e Perspetivas na preparação das pastas para dar aos 

conferencistas e participantes. 

 Esta tarefa passava por organizar os materiais e, no caso dos especialistas que 

iam dinamizar workshops e palestras, identificar os materiais devidamente. 

 Para a realização da tarefa organizou-se um grupo de trabalho composto por 

mim, pelas colegas do secretariado. Contudo dada a morosidade da tarefa a Dr.ª O  

pediu o apoio a uma outra colega a Dr.ª P, referindo que compensaria a pausa no seu 

trabalho com uma formação creditada na área da História da 2ª Guerra Mundial, que é 

uma área que a colega admira bastante. 

 Fiz esta tarefa até ao fim do meu horário de trabalho e despedi-me das minhas colegas e 

da supervisora.   

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia valorizei especialmente a primeira tarefa de estabelecer os contactos 

com as escolas, pois falar ao telefone com os responsáveis escolares exige um grande 

sentido de responsabilidade já que me apresentava como membro da DGE. Ao realizar 

esta tarefa tive também de me preparar para as perguntas que os responsáveis pelos 

alunos poderiam fazer, e, de facto, todos os telefonemas foram diferentes e as perguntas 

foram distintas, o que me ensinou a adaptar-me e também a aprender a responder às 

diferentes dúvidas.  

 Ao realizar este trabalho senti-me um pouco desconfortável, no início, pois tinha 

receio de não deter o conhecimento suficiente para esclarecer as dúvidas dos 

responsáveis escolares, mas percebi que neste contacto semidirecto com o público 

importa estar calmo e concentrado para poder agir e responder da melhor forma, pois à 

medida que ia falando ia-me sentindo mais confortável e preparada para a tarefa.  

 Por fim, também realço como uma tarefa diferente a preparação das pastas para 

a conferência, pois estive a trabalhar com as colegas do secretariado e com a Dr.ª P do 

departamento do Empreendedorismo, o que me possibilitou fazer novos contactos, já 

que eram pessoas com as quais nunca tinha trabalhado.  

 

28 º Dia – 14 de Novembro de 2015 
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Este dia foi bastante diferente do habitual. Tal como me tinha comprometido 

com a Dr.ª D, por volta das 08h30 da manhã, dirigi-me ao Instituto Superior Técnico 

para colaborar nas atividades de secretariado da conferência nacional organizada pela 

DGE Educação Cientifica Desafios e Perspetivas no âmbito do projeto Scientix 2, da 

European Schoolnet. 

 Com este evento, pretendia-se promover a reflexão e o debate em torno dos 

desafios que se colocam à educação científica atual, bem como das novas estratégias de 

abordagem que estes implicam. 

 Assim, dirigi-me ao pavilhão de civil onde iria decorrer o segundo dia da 

conferência e fui ao encontro das minhas colegas: Dr.ª P , com quem tinha trabalhado na 

organização das pastas para a conferência, a Dona Y que faz parte do secretariado da 

DEPEB, e a Dr.ª Q. 

 Passado uns minutos começaram a chegar os primeiros participantes da 

conferência e o meu trabalho tal como o das colegas passava por encontrar nas listas dos 

inscritos o nome dos participantes, pedir-lhes uma assinatura para que ficasse 

comprovada a sua participação, e posteriormente pudessem obter certificação e 

creditação contando a conferência como ações de formação.  

 Esta organização correu bastante bem pois cada uma de nós ficou responsável 

por uma turma diferente (organizada alfabeticamente) o que facilitava a procura da 

identificação do participante e promovia uma maior rapidez de trabalho.  

 A meio da manhã passámos por um período mais calmo, onde apenas alguns 

participantes mais atrasados se dirigiam a nós para assinar e posteriormente só voltámos 

a ter algum trabalho quando os workshops acabaram por volta do 11h30, existindo 

quem quisesse verificar se tinha assinado todas as folhas de participação. 

 De seguida ocorreu o coffe break, em que conferencistas e participantes puderam 

interagir num contexto mais informal, seguindo-se a última palestra do dia, que 

consistiu na apresentação do estudo realizado pelas responsáveis da organização Dr.ª 

AG e Dr.ª U responsáveis pela área da Física e Química e do Ensino Secundário, 

respetivamente, tendo alguns convidados conferencistas tecido algumas palavras quanto 

ao ensino das ciências. Por fim, a Dr.ª D procedeu ao comentário final e deu por 

encerrada a conferência.  

 No final juntamente com a Dr.ª  P, tive a arrumar os materiais que pertenciam à 

DGE, processo que não levou muito tempo, sendo que terminámos o nosso propósito 

por volta das 14h30 despedindo-nos de toda a equipa.  
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Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Este dia foi rico em aprendizagens, pois já tinha participado em algumas 

conferências mas nunca integrando o secretariado, por isso foi uma experiência bastante 

diferente e também gratificante pois desempenhei um papel diferente do habitual, e ao 

longo do dia, foram-nos tecendo diversos elogios o que foi bastante gratificante. 

 Ao conviver com os conferencistas e participantes foi também possível fazer 

novas aprendizagens nomeadamente no que respeita aos desafios que se colocam à 

educação científica atual. 

 Por fim, realço também como positivo o trabalho em equipa com as colegas da 

DGE, que foram sempre atenciosas e sempre me esclareceram as dúvidas de, imediato, 

o que me ajudou bastante e promoveu um bom trabalho em equipa.  

 

29 º Dia – 16 de Novembro de 2015 

Cheguei a DGE e dirigi-me ao gabinete da Drª A, que me informou que precisava da 

minha ajuda na tarefa da validação dos novos cursos vocacionais, mas que 

primeiramente iria tratar de outros assuntos que não tinham interesse para mim e que na 

primeira parte da manhã eu poderia continuar a construir a tabela dos contactos dos 

agrupamentos e quando precisasse da minha ajuda me chamava. 

 Assim, voltei para o meu gabinete e continuei a tarefa de construir a tabela dos 

contactos dos agrupamentos até cerca de meio da manhã.  

 Por volta da 12h, a supervisora veio ao meu encontro e disse que iriamos então 

validar os novos cursos vocacionais para o ensino secundário.  

 A tarefa passava por analisar os projetos de cada curso e por fim dar-lhes um 

parecer ou avaliação sendo que num dos itens avaliávamos como “pouco adequado”, 

“adequado” e “muito adequado” e noutro item apenas apreciávamos com “sim” ou 

“não”. Com o objetivo de beneficiar a apreciação o mais positivamente possível 

procedemos também à análise de outros itens para além da tarefa pedida à supervisora. 

 Ainda estávamos a meio do trabalho e já chegara ao fim do horário de trabalho. 

Despedi-me da supervisora e combinámos que quando houvesse oportunidade 

voltaríamos ao trabalho da validação dos cursos vocacionais, pois no dia seguinte 

tínhamos agendada uma visita a uma escola para assistirmos a uma formação no âmbito 

do voluntariado.  
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Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia realço com particular interesse a tarefa da validação dos cursos 

vocacionais, pois é uma tarefa com a qual nunca tinha tido contacto e foi bastante 

importante compreender como se processa o percurso de validação de cursos, tendo sido 

uma novidade para mim as várias etapas minuciosas pelas quais passa cada curso, sendo 

inclusivamente avaliada por várias entidades tais como a DGESTE e a ANQEP.  

 Em suma, sinto que ao longo dos dias em que benefício do estágio na DGE, 

aprendo conteúdos, cada vez mais, diversos, o que tem potenciado a minha 

aprendizagem na área não só da administração e gestão, como também da avaliação 

curricular. Este facto permite-me fazer a transferência de conhecimentos quanto ao que 

foi aprendido em contexto de estudo na universidade com a realidade de trabalho no 

estágio curricular.  

30 º Dia – 18 de Novembro de 2015 

 Neste dia tive uma nova experiência, que consistiu em visitar uma escola no 

âmbito do programa Young Volun Team, um projeto que é acompanhado pela Dr.ª N  e 

pela Drª A, e que consiste em incentivar os jovens do ensino secundário a participar em 

práticas de voluntariado, bem como formarem-nos para incentivar as camadas mais 

jovens a participar também.  

 Assim visitámos uma escola secundária, em Paço de Arcos, e acompanhámos 

uma sessão para 10 alunos, do 11.º ano de escolaridade, e para a professora de MACS, 

que foi a responsável por incentivar os alunos a participar no projeto.   

 Nesta sessão os dois animadores/formadores foram o José Maria, da Associação 

Sair da Casca e o Martim, da Associação Entreajuda, que tiveram o papel de explicar 

aos alunos do 11º ano em que consistia o programa Young Volun Team e as diferentes 

tarefas que teriam de cumprir no âmbito do mesmo. 

 A sessão durou aproximadamente 3h, e teve a participação ativa dos alunos e da 

professora nos jogos e atividades propostos pelos animadores. Os alunos mostraram ter 

espirito crítico e noções claras de cidadania participada e de voluntariado.  

 Ao desenvolver os jogos foi percetível que os alunos se mostraram muito 

interessados em discutir os temas do voluntariado e cidadania, tendo ficado motivados 

para desenvolver um projeto de voluntariado na sua escola, de acordo com os problemas 

existentes, e que consideraram prioritários. Da discussão de ideias surgiram algumas 
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áreas em que se propuseram intervir tal como a discriminação racial, a orientação sexual 

e também o bullying.  

 No fim da sessão, agradecemos à professora o convite para assistirmos à 

formação e à saída da sala estava à nossa espera o Diretor do agrupamento que se 

disponibilizou a fazer uma visita guiada às instalações e onde também referiu, com 

bastante satisfação, os resultados que os alunos têm obtido, o trabalho de inclusão com 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais e ainda as parcerias, no âmbito 

de projetos da iniciativa da DGE, como por exemplo o Programa da Educação Artística 

e sobre o Empreendedorismo. Por fim, agradecemos a amabilidade e saímos das 

instalações da escola.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Este dia foi bastante interessante e diferente, pois nunca tinha tido a experiência 

de visitar uma escola enquanto representante da DGE e foi muito importante perceber o 

reconhecimento que naturalmente a entidade tem da parte das escolas. 

 Ao assistir à formação foi também possível participar nas atividades, o que foi 

uma experiência bastante gratificante, pois fiz diversas aprendizagens no âmbito da 

cidadania e do voluntariado e também no âmbito da formação quando se trata de jovens 

a formar outros jovens.  

 O ambiente foi bastante dinâmico e ativo e penso que isso influenciou pela 

positiva o propósito da formação, pois os alunos mostraram-se bastante participativos e 

preocupados com a sua escola e comunidade envolvente o que demonstra o sentido de 

responsabilidade e preocupação com os outros, um propósito importante do 

voluntariado.  

 Por fim, foi também uma experiência interessante conhecer as instalações da 

escola pois como aluna nunca tive a oportunidade de conhecer tão minuciosamente uma 

escola e, neste caso, foi-nos concedida uma visita quer ao gabinete dos professores, 

como às salas de ensino profissional, perfeitamente adaptadas às áreas a que se 

destinam, como a de mecânica ou de química, a sala de artes plásticas com uma vista 

panorâmica magnifica e ainda o auditório para as artes performativas que também 

pareceu um espaço perfeitamente adaptado às artes do espetáculo.  

31 º Dia – 19 de Novembro de 2015 
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Cheguei à DGE no horário estipulado e tal como tinha ficado acordado no dia anterior 

dirigi-me de imediato ao gabinete da supervisora para continuarmos o trabalho de 

validar os novos cursos vocacionais. 

 No entanto, a supervisora estava a preparar-se para uma reunião e, por isso, 

pediu-me para que, nesta primeira parte da manhã, tratasse da análise dos novos casos 

dos filhos de profissionais itinerantes. 

 Esta tarefa passava por analisar os novos registos na base de dados com o fim de 

perceber que eram registos repetidos ou não e se existiam casos que tinham passado do 

ensino itinerante para o ensino a distância o que acabou por se verificar. 

 Assim, tratei de atualizar a representação gráfica que já tinha criado 

relativamente à base de dados de filhos de profissionais itinerantes, imprimi e enviei 

com conhecimento para a Drª A e para a Dr.ª G que são as responsáveis por estas 

modalidades de ensino.  

 Posto isto, a meio da manhã a supervisora veio chamar-me e disse que já 

podíamos continuar o trabalho de validar os cursos, mas que tinha estado a trabalhar 

sozinha na manhã anterior e que, por isso, neste dia, passaríamos a um outro passo do 

processo, que passava por rever todas as apreciações que já tinham sido dadas bem 

como registar os dados na plataforma de sistematização de dados a SIGO (Sistema de 

Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa) tarefa que fizemos até ao fim do 

horário de trabalho.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Tem sido bastante importante, para mim, o acompanhamento da base de dados 

dos filhos de profissionais itinerantes, pois já estou a trabalhar há um mês na DGE e tem 

sido possível acompanhar os diferentes casos, sendo que, de início apenas assistia à 

resolução dos casos com incongruências e agora já sou eu que resolvo esses problemas. 

O que me dá um grande sentido de responsabilidade. 

 Também tem sido muito importante a relação que tenho estabelecido com a 

supervisora e com algumas das profissionais com as quais tenho lidado diariamente 

como a Drª G a Drª N e a Drª I, pois têm sido cruciais para a minha integração e 

acompanhamento sendo que muitas das vezes sinto que faço de facto parte da equipa.  

32 º Dia – 23 de Novembro de 2015 
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Cheguei a DGE no horário estipulado e dirigi-me para o meu gabinete, pois a 

supervisora tinha-me avisado previamente que neste dia não estaria na DGE, razão pela 

qual me tinha enviado um email com as tarefas que teria de cumprir neste dia.  

 Assim, primeiramente verifiquei o meu email para analisar as tarefas e depois 

comecei a organizá-las, por prioridade, sendo que comecei por tratar das questões 

relacionadas com os alunos itinerantes, onde existem vários registos de um mesmo 

aluno na base de dados, daí que como primeira tarefa tenha contactado as escolas de 

acolhimento do aluno que tinha registos repetidos e pedir que reinserissem os dados de 

entrada e saída do aluno no ID correto.  

 Para realizar a tarefa fiquei a trabalhar no gabinete da supervisora para estar 

perto da Dr.ª G caso surgisse alguma dúvida que não conseguisse esclarecer e precisasse 

de indicações, já que a Dr.ª G também é responsável pelos alunos itinerantes.  

 Posto isto, comecei a tarefa e aquando de um dos telefonemas em que a 

responsável pelos alunos itinerantes de uma escola estava com algumas dúvidas, a Dr.ª 

G ajudou-me e após o acompanhamento de uma escola para a reinserção dos dados 

percebemos que era impossível fazer novos registos no ID do aluno correto porque a 

escola que se encontra atualmente com o aluno já tinha dado entrada e naturalmente 

ainda não tinha registado saída visto o aluno ainda permanecer nessa escola de 

acolhimento. 

 Dada esta situação complexa, a Dr.ª G pediu-me para não contactar mais escolas 

já que seria impossível as escolas de acolhimento fazerem novos registos e deu-me a 

indicação de que, no dia seguinte, reuniria com a supervisora no sentido de solucionar o 

problema. 

 Posto isto, voltei ao meu gabinete e continuei o cumprimento das tarefas que me 

tinham sido pedidas pela supervisora, sendo a segunda mais urgente a análise dos 

documentos legais enviados pelas escolas que ministram o currículo e programa 

portugueses no estrangeiro, em que tive a verificar as escolas que estavam em 

incumprimento (sem documentos inseridos) bem como as escolas com documentos em 

falta e com novos documentos inseridos.  

 Procedida a análise atualizei a pasta da supervisora respeitante às escolas que 

ministram o currículo e programa portugueses no estrangeiro e coloquei os novos 

documentos inseridos na pasta partilhada da DEPEB. 
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 Por fim, cumpri com a última tarefa de imprimir os novos documentos enviados 

por algumas das escolas, tal como a supervisora tinha pedido, e coloquei toda a 

informação na sua secretária para que no dia seguinte fosse possível analisar. 

 Terminadas todas as tarefas e como estava no fim do meu horário de trabalho 

despedi-me da Dr.ª G e voltei ao meu gabinete para arrumar e sair.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, tive um trabalho mais autónomo, o que é sempre uma mais-valia, pois 

permite-me encontrar barreiras e superá-las sozinha como ocorreu na resolução do caso 

do aluno itinerante, em que praticamente trabalhei sozinha até surgir uma complicação 

onde precisei de recorrer à Drª G. 

 Este contributo da Drª G foi muito importante já que apesar de ter autonomia 

para cumprir as tarefas que me são pedidas, nunca me sinto desamparada uma vez que 

quando existe uma maior dificuldade ou complexidade de tarefas a Drª A ou a Drª G 

estão sempre dispostas a ajudar-me e vão-me orientando para que consiga ultrapassar as 

dificuldades.  

 Em suma, neste dia deparei-me com algumas dificuldades, mas consegui encará-

las pela positiva e procurei resolvê-las da melhor forma possível. Relativamente às 

escolas que ministram o currículo e programa portugueses no estrangeiro consegui 

cumprir a tarefa sem qualquer dificuldade, uma vez que também já tinha trabalhado com 

a base de dados inerente às escolas com currículo e programa portugueses no 

estrangeiro, e por isso, vi o cumprimento da tarefa mais facilitado. 

 

33 º Dia – 25 de Novembro de 2015 

Cheguei à DGE no horário estipulado e tal como tinha ficado acordado no dia anterior, 

dirigi-me, de imediato ao gabinete da supervisora para continuarmos o trabalho de 

validar os cursos vocacionais mas desta vez de continuidade, ou seja, a proposta de 

continuidade de cursos vocacionais que já tinham sido iniciados em anos anteriores na 

rede nacional em Portugal.  

 Para a concretização da tarefa, primeiramente analisámos os conteúdos dos 

projetos de cada curso tendo como foco a sua adequação ao contexto, a constituição de 

parcerias e a taxa de empregabilidade que eram os parâmetros 3.2 e 3.3 destinados à 

supervisora.  
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 De seguida, após a concretização da análise passámos o parecer para a base de 

dados onde se encontravam sistematizados os pareceres para cada proposta de curso. 

 Concluímos esta tarefa no segundo período da manhã e de seguida a Drª A 

pediu-me que acompanhasse a redação da sua Avaliação de Desempenho, que é um 

relatório em que cada trabalhador da DEPEB estabelece os seus objetivos de trabalho e 

reflete sobre os focos onde interveio, durante o ano. Por exemplo, neste ano, a 

supervisora contabilizou trabalhos no âmbito do apoio ao voluntariado, do 

acompanhamento das escolas portuguesas que ministram o currículo e programa 

portugueses, e também do ensino para a itinerância.  

 Contudo, estávamos a meio da análise e ainda não tínhamos conseguido terminar 

a avaliação, pelo que nos despedimos e a supervisora referiu que terminaria o 

documento no período da tarde.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Este dia foi muito significativo para compreender como se procede num dos 

mecanismos de avaliação da DGE. Ao acompanhar a Avaliação de Desempenho que a 

supervisora faz de si própria, percebi as várias diretrizes que são avaliadas e ainda a 

menção que podem receber, que se divide em três escalas, a saber, com muita relevância 

para a organização, alguma relevância, ou pouca relevância.  

 Estes relatórios são posteriormente analisados pela Chefe de Divisão da 

Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico, a Drª F, e é à mesma que cabe a avaliação de 

cada trabalhador da DEPEB. 

 Assim, neste dia percebi que um dos mecanismos de avaliação da DEPEB é a 

autoavaliação e que esta tem bastante importância, pois é com base nos relatórios 

pessoais de cada trabalhador que a chefe responsável emite o parecer relativamente à 

significância do cargo e tarefas de cada trabalhador.   

34 º Dia – 26 de Novembro de 2015 

Cheguei à DGE no horário estipulado e, tal como tinha ficado acordado no dia 

anterior, dirigi-me ao gabinete da supervisora, no entanto esta encontrava-se 

acompanhada por outra colega a analisarem o organograma do projeto Projeto 

Kiitos@21.Preschools, pelo que me disse que quando precisasse da minha ajuda me 

contactaria. 

mailto:Kiitos@21.Preschools
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 Assim, dirigi-me ao meu gabinete e estive a analisar alguns documentos que me 

tinham sido enviados pela supervisora para tomar conhecimento da inserção dos 

migrantes. Terminada a leitura dos documentos, verifiquei o email para ver se a 

supervisora já me tinha dito algo e continuei na construção da tabela dos contactos dos 

agrupamentos, para maximizar o tempo de espera.            

 Continuei a cumprir com a tarefa até que a Dr.ª A veio ao meu gabinete e 

informou-me que iria estar a trabalhar com a Dr.ª N, porque estavam a surgir diversos 

imprevistos.  

 Assim, aproveitei o tempo para continuar o trabalho de construir a tabela dos 

contactos dos agrupamentos, dado ser um trabalho que necessita de algum tempo para 

ser concretizado.  

 Realizei esta tarefa até ao fim do meu horário de trabalho.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Este dia foi importante para a minha capacidade de gerir o tempo e de definir 

prioridades. Como tenho levado algumas semanas a concluir a tarefa da construção dos 

contactos dos agrupamentos, optei por continuá-la e aproveitar o tempo para conseguir 

avançar na pesquisa dos contactos que, apesar de ser um trabalho simples, requere 

bastante tempo visto a quantidade agrupamentos de escolas que acolhem alunos filhos 

de profissionais itinerantes por todo o país. 

35 º Dia – 01 de Dezembro de 2015 

Cheguei à DGE no horário estipulado e tal como já me tinha sido requisitado por 

email pela supervisora, imprimi os documentos das escolas no estrangeiro sobre as 

quais já tinha saído informação a solicitar análise. 

 Cumprida a tarefa fui entregar os documentos à Drª A e começámos por analisar 

os projetos dos cursos vocacionais que ainda careciam de análise e estivemos a inserir 

os pareceres na plataforma SIGO, com a informação sintetizada, e a completar a tabela 

dos cursos que ainda não tinham sido analisados. 

 Terminámos esta tarefa por volta da 13h e fizemos a pausa para o almoço, tendo 

acompanhado a Drª A, pois iria ficar o dia inteiro na DGE para acompanhar a análise 

dos cursos vocacionais e para ajudar na análise das escolas que ministram o currículo e 

programa portugueses no estrangeiro.  
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 Regressando à DGE, fui diretamente com a supervisora para o seu gabinete e 

começámos a rever a informação que já detinha sobre a uma das escolas no estrangeiro 

com programa e currículo portugueses, no sentido de verificar se estava percetível e se 

existiam alguns erros a corrigir.  

 Posteriormente à realização da tarefa a supervisora recebeu um email da Dr.ª 

AC, que está a coordenar a análise dos cursos vocacionais, a solicitar parecer de um 

último curso cujo projeto não estava disponível na plataforma SIGO. Tarefa que 

cumprimos até ao fim do horário de trabalho, sendo que nos despedimos e saí da DGE 

por volta das 17h. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia realizei tarefas com as quais tenho tido contacto, como a análise das 

escolas que ministram o currículo e programa portugueses no estrangeiro, e também das 

propostas de cursos vocacionais.  

No entanto, à medida que fui realizando as tarefas fui apreendendo novos 

conhecimentos como o caso da inserção de dados na plataforma SIGO, com a qual 

nunca tinha trabalhado até estagiar na DGE, e também adquiri um maior conhecimento 

na síntese de conteúdos pois quando era necessário emitir uma informação para as 

escolas no estrangeiro fazia, no inicio, pareceres mais descritivos e não tanto analíticos, 

e agora já vou compreendendo os aspetos que devem ser realçados numa informação. 

36 º Dia – 02 de Dezembro de 2015 

  Cheguei à DGE no horário estipulado e fui ao encontro da supervisora que já se 

encontrava no seu gabinete, a trabalhar. A Drª A avisou-me que da parte da manhã 

iriamos visitar uma exposição que estava no último piso da DGE, mas que primeiro 

precisava da minha ajuda para formatar a tabela da sua avaliação, que tinha perdido a 

formatação no envio do email para a Dr.ª F.  

 Passadas umas horas, a supervisora ligou-me para ir ao seu gabinete para 

procurarmos referências bibliográficas de sugestão de leitura, no âmbito do Referencial 

para Cuidadores de Crianças e para Técnicos de Ação Educativa. 

 Para tal recorremos aos materiais disponibilizados no site da DGE e falámos 

com a Dr.ª L  que, para além de técnica superior, é também educadora de infância, 

conhecendo diversa bibliografia para sustentar os referenciais que mencionei 

anteriormente. 
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 Posteriormente, começámos a enviar um email para a ANQEP com as 

recomendações sugeridas pela DGE, bem como das respetivas referências bibliográficas 

no âmbito da EPE.  

 Terminada a tarefa já estava no fim do horário de trabalho por isso, despedi-me 

da supervisora e dos colegas que estavam no gabinete e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, acedi a diferentes referências bibliográficas interessantes para a 

compreensão da Educação Pré-Escolar e que retratam a sua evolução histórica em 

Portugal. Estas referências também me poderão ser bastante úteis para o estudo que irei 

realizar no âmbito do Mestrado. Daí que tenha sido uma mais-valia.  

As restantes tarefas que realizei vieram ao encontro dos referenciais para 

Cuidadores de Crianças e para Técnicos de Ação Educativa, com os quais tenho tido 

contacto, o que tem sido bastante interessante, pois permite-me acompanhar a 

construção e a evolução de um referencial orientador de uma prática profissionalizante.  

37 º Dia – 03 de Dezembro de 2015 

Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da supervisora. De 

imediato, a mesma avisou-me que neste dia teria uma reunião na ANQEP, e que por 

isso, não iria estar comigo, informando-me das tarefas que deveria cumprir: Procurar 

uma referência bibliográfica para a sustentação do referencial para Cuidadores de 

Crianças e para Técnicos de Ação Educativa; enquadrar o novo aluno itinerante na base 

de dados de filhos de profissionais itinerantes; e analisar os projetos educativos de duas 

escolas que ministram o currículo e programa português.  

Posto isto, despedi-me da supervisora e comecei a realizar a primeira tarefa de 

procurar uma referência bibliográfica para a sustentação do referencial para Cuidadores 

de Crianças e para Técnicos de Ação Educativa. Tarefa que realizei com facilidade e 

enviei de imediato a referência via email para a supervisora. 

De seguida, passei à segunda tarefa de verificar o registo do novo aluno 

itinerante na da base de dados de filhos de profissionais itinerantes. Enquanto procedia à 

análise percebi que aquele aluno já existia na base de dados, por isso, contactei a escola 

que tinha feito o registo incorreto no sentido de reformular a entrada do aluno no ID que 

já existia com o percurso escolar do aluno, e que por isso era o registo correto.  
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Terminada a tarefa comecei, então, a analisar o projeto educativo da Escola 

Internacional de S. Tomé e Príncipe, que foi revelado pela Dr.ª A como o caso mais 

urgente. 

Assim, com o objetivo de conseguir terminar a tarefa no mesmo dia, comecei de 

imediato a analisar o documento constante do Projeto Educativo e como estratégia de 

trabalho comecei por realçar no texto os aspetos que me pareciam afigurar 

potencialidades.  

Realçados os aspetos mais importantes comecei de seguida a redigir o meu 

parecer, tarefa que terminei no fim do horário de trabalho daí que posteriormente enviei 

um email à Dr.ª A com o trabalho realizado, já que supervisora ainda se encontrava em 

reunião na ANQEP.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Este dia foi importante para a minha autonomia, pois consegui organizar o tempo e gerir 

a concretização das tarefas que me tinham sido pedidas, sendo que consegui realizar 

praticamente todas, com exceção da análise do Projeto Educativo Escolar do Instituto 

Diocesano de Formação João Paulo II.  

 Sinto que ao realizar a tarefa da análise dos Projetos Educativos das escolas 

portuguesas no estrangeiro vou ganhando alguma sensibilidade quanto aos aspetos que 

merecem realce num projeto educativo e denoto essa evolução desde a primeira análise 

que realizei, em que levei alguns dias para concretizar, até esta última análise onde já 

consigo criar um texto sucinto e analítico em cerca de 1h, que possa ser incluído na 

informação sob forma de parecer que segue para as escolas. 

38 º Dia – 07 de Dezembro de 2015 

 Neste dia, cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da 

supervisora, que primeiramente me mostrou o texto que já tinha redigido relativamente 

à Escola Internacional de S. Tomé e Príncipe, e onde eu tinha tido contributos na análise 

do projeto educativo.  

 Posteriormente, a Drª A avisou-me que iria reunir com uma colega do piso 

inferior no âmbito dos projetos para a Cidadania, por isso, pediu-me que nesse espaço 

de tempo, lhe enviasse a última atualização dos dados dos alunos filhos de profissionais 

itinerantes e em ensino a distância e também para começar a análise do projeto 
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educativo que não tinha conseguido terminar nos dias anteriores relativamente ao 

Instituto Diocesano de Formação João Paulo II.  

 Desta forma, regressei ao meu gabinete e comecei a realizar as tarefas pedidas 

sendo que primeiramente comecei por analisar o projeto educativo escolar. Para a 

análise comecei por realçar no texto os aspetos que me pareciam merecer destaque na 

informação e de seguida comecei a construir o texto integrando e relacionando esses 

mesmos aspetos. 

 Terminada a tarefa, passei então para a segunda de enviar a última versão dos 

dados dos alunos filhos de profissionais itinerantes e em ensino a distância, onde numa 

primeira instância verifiquei se não existiam incorreções, confirmando os dados, e 

posteriormente enviei por email tanto o documento atualizado com a data de 07 de 

dezembro de 2015 para a Drª A e para a Drª G, como o documento anteriormente 

referido do projeto educativo escolar do Instituto Diocesano de Formação João Paulo II. 

 De seguida a supervisora contactou-me, pelo telefone de serviço, no sentido de, 

em parceria, analisar o documento que tinha enviado do projeto educativo escolar, 

contudo surgiu uma situação imprevista relativamente ao projeto Projeto 

Kiitos@21.Preschools em que a supervisora e a Drª G estão envolvidas, por isso 

regressei ao meu gabinete para organizar as tarefas do próximo dia para não me e 

arrumei os meus materiais, pois já estava no fim do meu horário de trabalho.  

  

 Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia realizei tarefas com as quais tenho tido contacto como a análise dos 

projetos educativos das escolas que ministram o currículo e programa portugueses no 

estrangeiro e também da análise dos dados dos filhos de profissionais itinerantes e em 

ensino a distância.  

Tem sido uma experiência bastante interessante acompanhar a evolução da base 

de dados de filhos de profissionais itinerantes, pois à medida que o tempo passa vou 

inclusivamente decorando o nome dos alunos e, por vezes, mesmo sem consultar a base 

de dados já consigo detetar quando existem erros no registo de novos alunos ou até 

quando existem vários registos de um mesmo aluno. Penso que este conhecimento tem 

que ver com o trabalho continuado que venho realizando, neste âmbito, o que tem sido 

uma experiência bastante positiva e de grande proveito para mim pois é, até agora, uma 

das tarefas que maior gosto me dá concretizar.  

mailto:Kiitos@21.Preschools
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39 º Dia – 10 de Dezembro de 2015 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da 

supervisora, que me informou que neste dia iria continuar o trabalho da análise dos 

documentos oficiais das escolas que ministram o currículo e programa portugueses no 

estrangeiro, mas que nesta parte da manhã estava a acompanhar outro trabalho e que, 

por isso, quando fosse analisar os documentos solicitaria a minha ajuda. 

Posto isto, voltei para o meu gabinete e de seguida a Drª A pediu-me para 

elaborar uma lista com o título “Lista de Escolas que ministram o currículo e programa 

portuguesas no estrangeiro com Ensino Secundário” onde constassem as escolas 

estrageiras que ministram até/ou o nível secundário de educação, tarefa que fiquei a 

realizar até a supervisora me contactar novamente.  

Terminada a tarefa fui ao encontro da supervisora para entregar o trabalho 

impresso que tinha estado a realizar. Logo de seguida, a supervisora informou-me que já 

poderia ficar a trabalhar com ela pois já tinha reunido com a sua colega.  

Assim, em parceria tivemos a responder a uns emails relativamente ao ensino 

doméstico. Neste dia o caso em análise era o pedido de um encarregado de educação 

para que o seu filho frequentasse o ensino doméstico, contudo a família vivia em 

Angola e, por isso, estivemos que indicar os procedimentos necessários para a mudança 

de ensino mas também esclarecer que se o aluno estivesse a frequentar o sistema de 

ensino angolano, esta passagem não poderia ser possível. 

Ainda respeitante ao mesmo caso, a supervisora tinha também recebido um 

pedido de esclarecimento da escola de matrícula onde a encarregada de educação se 

tinha dirigido para mudar o seu educando para o ensino doméstico e neste sentido 

tivemos também a responder devidamente a todas as dúvidas colocadas, sustentando a 

informação com os respetivos documentos orientadores.  

Terminada a resposta às questões passámos à revisão das informações e ofícios 

relativos às escolas portuguesas no estrangeiro que tínhamos analisado nos dias 

anteriores. Primeiro relemos os documentos e posteriormente resumimos e registámo-

los em Edoclink, o sistema de gestão documental da DGE, onde é possível acompanhar 

a concretização de uma tarefa e perceber em que técnico se encontra retida, antes da sua 

concretização e até aprovação superior. 

Concluída a tarefa já estava no fim do meu horário de trabalho por isso, despedi-

me da supervisora e saí da DGE.  
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Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia fiz bastantes aprendizagens, especialmente no que diz respeito à 

modalidade de ensino doméstico e individual. À medida que vou acompanhando o 

processo de resposta às dúvidas sobre a referida modalidade de ensino especial, vou 

igualmente aprendendo como se processa, as condicionantes e os requisitos necessários 

para que as crianças a possam frequentar. 

 Penso que é importantíssimo este acompanhamento que faço relativamente à 

rotina de trabalho da supervisora, pois assim consigo usufruir de uma experiência de 

estágio rica e diversificada o que é uma mais-valia ao nível das minhas aprendizagens e 

perceções, e fulcral para a sustentação empírica do meu relatório de estágio.  

 40 º Dia – 11 de Dezembro de 2015 

Neste dia, cheguei à DGE no horário da tarde como acordado com a supervisora 

A e dirigi-me de imediato ao meu gabinete, pois neste dia iria ocorrer o convívio de 

Natal da DGE e a supervisora convidou-me a participar.  

Assim, no meu gabinete comecei por verificar o email onde percebi que teria 

uma nova tarefa a realizar que passaria por elaborar dois relatórios com análise de 

dados, relativa à avaliação externa dos alunos das escolas portuguesas no estrangeiro, 

bem como dos alunos filhos de profissionais itinerantes.  

Posto isto, comecei por analisar os dados que me tinham sido enviados para 

primeiramente verificar se conseguia interpretar as tabelas que estavam dispostas em 

Excel.  

Passado pouco tempo a supervisora veio dizer-me que estava na hora do 

convívio de Natal, por isso, arrumei os materiais e fui para o espaço de convívio onde 

os grupos de dança e o coro da DGE foram atuar. 

Terminada a apresentação dos grupos o Diretor-Geral fez um discurso sucinto 

felicitando toda a equipa da DGE e desejando a todos um feliz Natal e posteriormente, 

houve um convívio para todos os colaboradores da DGE onde dirigentes e colegas 

tiveram a oportunidade de conviver e interagir. A supervisora apresentou-me a alguns 

colegas de outra direções de serviço da DGE com os quais nunca me tinha cruzado. 

Por volta das 17h despedi-me da supervisora e saí da DGE.  
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Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, realço com particular interesse o Convívio de Natal da DGE, pois 

viveu-se um ambiente bastante entusiasmado na DEPEB, pelos corredores alguns dos 

colegas que pertenciam ao Coro e ao Grupo de Dança andavam atarefados e um pouco 

inquietos com os ensaios pois iriam fazer a sua apresentação e os restantes estavam 

animados com o convívio que iria ocorrer. 

Relativamente ao Convivo de Natal senti-me integrada e foi uma experiência 

muito interessante, pois num contexto informal consegui conviver com vários membros 

da equipa e conhecer alguns com os quais nunca tinha interagido, especialmente no caso 

de colegas que perguntavam à supervisora A quem eu era e qual o meu papel na DGE. 

Foi também interessante perceber que nestes contextos informais todas as 

pessoas convivem como iguais e não há uma forte distinção entre diretores e 

colaboradores, sendo que todos comunicaram entre si e divertiram-se igualmente. 

Em suma, este dia foi diferente do habitual mas também bastante enriquecedor.  

41 º Dia – 14 de Dezembro de 2015 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da 

supervisora que já se encontrava a trabalhar e que me disse que eu iria continuar a 

realizar a tarefa da análise dos resultados escolares dos alunos filhos de profissionais 

itinerantes e das escolas que ministram o currículo e programa portugueses no 

estrangeiro. 

Assim, regressei ao meu gabinete e comecei a organizar os materiais para o 

cumprimento da tarefa.  

Como primeiro passo, comecei por patentear os registos dos alunos filhos de 

profissionais itinerantes onde percebi que na lista grande parte dos mesmos 

encontravam-se em ensino a distância e outros não estavam sequer registados na base de 

dados e por isso, não os podia contabilizar na análise gráfica.  

Desta forma, coloquei a dúvida à supervisora e a mesma pediu-me para contactar 

as escolas de matrícula dos alunos cujos registos não se encontravam na base de dados, 

a fim de esclarecer a situação escolar dos alunos e poder contabiliza-los ou retira-los dos 

dados.  

Contudo, algumas escolas não podiam de momento dar esclarecimento devido à 

falta do técnico responsável pelos alunos itinerantes de maneira que tive que prosseguir 

com a análise contando que no dia seguinte teria de contactar novamente as escolas.  
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Posteriormente, continuei então a análise dos resultados dos alunos cuja 

informação estava correta até ao fim do horário de trabalho sendo que por volta da 

13h10 saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia foi bastante importante a continuação da tarefa da análise dos dados 

dos resultados dos filhos de profissionais itinerantes, pois permitiu-me realizar diversas 

aprendizagens e fazer a comparação entre os resultados da avaliação externa (provas 

finais de 4º e 9º anos) dos alunos itinerantes e dos alunos em ensino regular, 

percecionando o insucesso que os primeiros tiveram na sua generalidade. 

É igualmente marcante para mim sentir o peso da responsabilidade de analisar 

estes dados, pois consigo acompanhar o percurso destes alunos e perceber algumas das 

dificuldades por que passam ao nível do acompanhamento/aproveitamento escolar facto 

que é explícito perante a análise dos resultados.  

42 º Dia – 15 de Dezembro de 2015 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao meu gabinete pois 

a supervisora tinha-me avisado no dia anterior que iria ter uma reunião na ANQEP 

relativamente aos referenciais de Cuidadores e Crianças e de Técnicos de Ação 

Educativa, pelo que eu deveria na sua ausência continuar o trabalho de analisar os 

resultados escolares dos filhos de profissionais itinerantes, sendo que neste dia 

começaria pelas provas de Português e Matemática.  

Assim, preparei os materiais e continuei a tarefa iniciada no dia anterior, 

enquanto estava a realizar deparei-me com algumas dificuldades na construção dos 

gráficos por isso, pedi ajuda ao Dr. H que partilha o gabinete com a supervisora pelo 

que o colega disponibilizou-se de imediato a ajudar-me e conseguiu esclarecer as 

dúvidas e dando alguns conselhos para a construção dos gráficos para que a 

interpretação dos dados fosse facilitada. 

Posto isto, continuei a interpretar os dados que me foram disponibilizados e 

houve um caso que me suscitou igualmente dúvidas, pois um dos alunos tinha tido 

resultado 1 nos exames de Matemática e Português na 1ª fase e não existiam registos de 

ter ido à 2ª fase questão que me foi esclarecida pela Drª M, que trabalha no âmbito do 1º 

CEB, e por isso dominava os conteúdos. 
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Continuei a tarefa até ao horário de almoço, altura em que já estava 

sensivelmente a meio da análise dos resultados.  

Contudo, neste dia iria ficar o dia inteiro no estágio, por isso, quando regressei 

do horário de almoço, continuei a realizar a tarefa anterior até cerca das 16h, tendo 

conseguido terminar a análise que enviei por email para a supervisora, a qual já tinha 

regressado da reunião da ANQEP, mas que se encontrava a trabalhar com uma colega 

no âmbito das reformulações que tinha sido acordadas na reunião a que comparecera.  

Terminada a análise dos resultados dos alunos itinerantes e quando ia então 

passar à análise dos resultados das escolas que ministram o currículo e programa 

portugueses no estrangeiro, recebi um email da supervisora avisando que tinha sido 

inserido um novo aluno à base de dados de filhos de profissionais itinerantes, pelo que, 

fui integra-lo na respetiva contagem de dados.  

Ao analisar o processo do aluno percebi que o mesmo já existia na base de 

dados, assim enviei de imediato os dados do registo à supervisora para que o técnico 

que assegura a base de dados apagasse o registo errado.  

Resolvida a situação a supervisora disse-me que já estava no fim do meu horário 

de trabalho, por isso, arrumei os meus materiais e despedi-me da supervisora por volta 

das 17h15.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia foi bastante importante o trabalho que realizei com o Dr. H e a Drª M, 

pois são colegas com os quais não costumo trabalhar, e na ausência da supervisora, 

quando me surgiram dúvidas, prontificaram-se a ajudar-me, o que foi muito gratificante 

para mim. Com o colega H fiz novas aprendizagens no âmbito do Excel, na 

sistematização de dados e na criação de hiperligações para a construção de gráficos 

estatísticos, e com a Drª. M percebi como se procede à contagem de créditos nas provas 

finais bem como a ponderação que existe entre avaliação interna e externa, questão 

sobre a qual não detinha qualquer conhecimento. 

 

43 º Dia – 17 de Dezembro de 2015 

Cheguei ao meu local de estágio no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da 

supervisora, que me avisou que iria ter uma segunda reunião na ANQEP relativamente 
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aos referenciais de Cuidadores e Crianças e de Técnicos de Ação Educativa. Assim, na 

sua ausência eu deveria continuar o trabalho de analisar os resultados neste caso das 

escolas que ministram o currículo e programa portugueses no estrangeiro e também 

tentar resolver os casos dos alunos filhos de profissionais itinerantes que apresentavam 

erros de registo na base de dados, tendo por isso de ligar às escolas de matrícula e de 

acolhimento com o propósito de solicitar que corrigissem as incoerências.  

 Devido à situação de obras na DGE comecei as tarefas um pouco mais tarde e 

optei por começar a realizar os contactos com as escolas de matrícula e acolhimentos 

dos alunos itinerantes cujo registo não existia na base de dados, pois era uma tarefa que 

já se arrastava a alguns dias porque os responsáveis pelos alunos itinerantes 

encontravam-se em ações de formação.  

Assim, tinha quatro casos para resolver e dois deles do mesmo agrupamento por 

isso, comecei por esse mesmo onde consegui falar com a responsável da direção pelos 

alunos itinerantes e fora-me esclarecido que esses dois alunos já não pertenciam à 

modalidade de ensino para a itinerância à cerca de dois meses, sendo essa a razão para 

não constarem na base de dados mas ter recebido os resultados das provas finais com 

essa identificação.  

Revistos os dois primeiros casos, contactei outro agrupamento tendo-me sido 

informado que o responsável pelos alunos itinerantes estava em serviço externo e 

pediram-me que voltasse a contactar a escola na segunda-feira assegurando que nesse 

dia será possível resolver a situação.  

Posto isto, passei então para o último caso onde percebi em contacto com o 

responsável pelos alunos itinerantes que o agrupamento tinha registado o aluno em 

questão no ID errado e por isso, ajudei e acompanhei o processo para que o registo de 

entrada do aluno estivesse enquadrado no sítio certo. 

Terminada esta tarefa comecei então a analisar os resultados neste caso das 

escolas portuguesas no estrangeiro, contudo não consegui terminar a tarefa, pois fiquei 

algum tempo a procurar o documento orientador e já estava praticamente a terminar o 

meu horário de trabalho, por isso enviei email à supervisora com a resolução dos casos 

dos itinerantes e a comunicar a minha dificuldade em encontrar o documento, pelo que 

de seguida saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 
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Ao realizar a tarefa de resolver os casos dos alunos filhos de profissionais 

itinerantes que estão com erros de registo na base de dados tenho-me sentido cada vez 

mais confortável a contactar as escolas e também a responder às questões que me 

colocam, sendo que cada vez menos preciso da ajuda das supervisoras para solucionar 

os problemas e sinto-me mais capaz dadas as aprendizagens que tenho realizado no 

âmbito dos filhos de profissionais itinerantes aqui na DGE. 

Realço também, neste dia, um dos contactos que estabeleci com uma escola 

onde inclusive fiz todo o acompanhamento de atualização de dados de um aluno 

permitindo-me conhecer todo o processo para o registo de um novo aluno na base de 

dados.  

44 º Dia – 21 de Dezembro de 2015 

Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da supervisora, 

que já se encontrava a trabalhar, e que me disse que iria precisar da minha ajuda para 

analisar a informação que tinha redigido acerca do Instituto Diocesano de Formação 

João Paulo II.  

Contudo, na primeira parte da manhã a supervisora informou-me que poderia 

começar a tradução de um documento que me tinha enviado por email no dia anterior e 

que dizia respeito ao ensino de uma língua estrangeira na EPE, intitulado de Survey: 

Foreing language learning in pré-primary education in Portugal. 

Posto isto, comecei então a traduzir o documento e que por uma questão de 

organização optei por imprimir o texto em inglês e ir construindo a tradução via 

informática. À medida que ia traduzindo surgiam conceitos que conhecia porque assisti 

à conferência, contudo havia novos conceitos sobre os quais não tinha a certeza e por 

isso, tive de recorrer algumas vezes ao dicionário online. Consegui terminar a tradução 

por volta das 11h e de seguida pedi apenas que a supervisora relesse o que tinha escrito 

para perceber se a tradução estava bem redigida, posto isto, em conjunto corrigimos 

apenas algumas palavras e por fim, Drª A disse que estava um bom trabalho.  

Terminada esta tarefa fui então com a supervisora para o seu gabinete para 

lermos também em conjunto a informação que estava a redigir para o Instituto 

Diocesano de Formação João Paulo II.  

Como o texto já estava construído apenas relemos a informação e acrescentámos 

alguns parâmetros que considerámos ter relevância constarem na informação, 

nomeadamente sugestões de melhoria para alguns dos documentos. Concluímos a tarefa 
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no fim do meu horário de trabalho, por isso, acompanhei a supervisora no registo da 

informação para que ficasse disponível para toda a equipa da DGE, em EDOC, e 

posteriormente despedi-me da Drª A.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Realço com particular interesse neste dia a tradução que realizei sendo que não 

domino na totalidade o Inglês e, por isso, foi interessante superar as dificuldades e 

inclusive aprender novos conceitos estrangeiros associados à EPE.  

Foi também estimulante o trabalho conjunto que realizei com a supervisora 

quando relemos a tradução que tinha feito pois a mesma para além de me ajudar a 

traduzir os conceitos que não conhecia explicou-me também alguns dos seus 

significados o que me permitiu fazer novas aprendizagens.  

Quanto à tarefa da informação do IDF tem sido um trabalho que tenho 

acompanhado daí que não seja novidade, contudo é sempre uma mais-valia acompanhar 

a supervisora na redação de informações, pois vou também consolidando alguns 

conhecimentos que tenho realizado na DEPEB.  

45 º Dia – 22 de Dezembro de 2015 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da supervisora 

A, tendo ficado a saber que iria acompanhar o processo de reconhecimento de um novo 

colégio que irá ministrar o currículo e programa português chamado de Colégio Inglês 

Mundial Maria Emília (CIMME).  

Contudo, na primeira parte da manhã, a supervisora estava a tratar de outros 

assuntos urgentes, mas que eu não poderia ajudar, por isso, fui tentar resolver os casos 

dos alunos filhos de profissionais itinerantes que estão com erros de registo na base de 

dados, tendo ligado às escolas de matrícula e de acolhimento com o propósito de 

solicitar que corrigissem as incoerências.  

Assim, recuperei os contactos dos alunos sobre os quais as escolas não tinham o 

responsável pelos alunos itinerantes disponível e neste dia consegui perceber onde se 

encontravam as incoerências e solicitei às escolas que fizessem o registo dos alunos na 

base de dados no ID correto.  

Terminada esta tarefa enviei por email a solução dos casos à supervisora e a 

mesma disse-me que gostava que acompanhasse o pedido de esclarecimentos a uma 
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nova escola que fora criada em Luanda e que aguardava reconhecimento do ensino 

português o Colégio Inglês Mundial Maria Emília. 

Como informações foram solicitadas a morada oficial do colégio, o envio do seu 

email de secretariado bem como da direção e ainda algumas questões associadas aos 

níveis de ensino ministrados. 

Terminada a informação a supervisora enviou-me os dados para a análise das 

escolas que ministram o currículo e programa portugueses no estrangeiro, mas como já 

estava no fim do meu horário de trabalho transmitiu-me que realizaria a tarefa nos dias 

seguintes.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia realço com particular interesse o acompanhamento do processo da 

nova escola, em que ao acompanhar o trabalho da supervisora consigo perceber quais as 

etapas por que as escolas passam, quais as condicionantes e o processo de todo o 

reconhecimento de uma nova escola que neste caso está sediada em Luanda e pretende 

ministrar com o currículo e programa portugueses. 

 

46 º Dia – 28 de Dezembro de 2015 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da 

supervisora, que me pediu que a acompanhasse ao piso 1, onde se encontra todo o 

arquivo da DGE, pois tinha documentos antigos que queria arquivar e assim dava-me a 

oportunidade de conhecer o grande reportório de documentos que lá se encontravam. 

 O arquivo era um espaço um pouco sombrio, mas onde é visível a história da 

organização, pois inclusivamente encontram-se estantes com documentos totalmente 

redigidos à mão e outros que se percebem ter vários anos dados os vestígios de desgaste 

e utilização. Como disposição as estantes dos documentos estão todas encostadas e 

organizadas por direções de serviços e quando se precisa de aceder a alguma delas 

existe uma roldana que deixa visível os documentos a que se pretende consultar.  

 Assim, após a nossa chegada ao arquivo a supervisora arrumou os materiais que 

queria na estante da Direção de Serviços e Desenvolvimento Curricular (DSDC) e 

posteriormente fez-me uma visita guiada ao arquivo explicando-me como estava 

organizado e qual a origem de alguns dos documentos mais antigos, onde por exemplo 
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tive oportunidade de visualizar alguns currículos e regulamentos de escola escritos e 

corrigidos à mão, e ainda de processos de reconhecimento de professores.  

 Terminada a visita subimos novamente e nesta primeira parte da manhã a Drª A 

pediu-me para a ajudar a arrumar os arquivos que trouxemos na sua estante. 

Posteriormente disse-me que poderia dar início à tarefa, ainda pendente, da análise dos 

resultados das escolas que ministram o currículo e programa portugueses no estrangeiro.  

Passado alguns instantes a supervisora veio novamente ao meu encontro e disse 

que precisava da minha ajuda, pois tinha recebido as informações e documentos do 

CIMME e queria que em conjunto fizéssemos uma primeira análise das novas 

informações.  

 Assim, começámos a análise sucinta dos documentos e realçámos os aspetos que 

mereciam destaque por parte da DGE, para que nos dias seguintes conseguíssemos criar 

um texto onde estivessem explícitos os aspetos importantes.  

 Terminada esta primeira etapa da tarefa passámos então à atualização da lista 

dos contactos das escolas que ministram o currículo e programa portugueses no 

estrangeiro onde acrescentámos os novos códigos de acesso e outras informações 

importantes, quer do colégio anteriormente mencionado, como também da Escola 

Fernando Pessoa que também se encontra em processo de reconhecimento.  

 Terminámos a tarefa por volta da 13h00 e por isso despedi-me da supervisora, 

pois já estava no fim do horário de trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

A primeira parte da manhã neste dia de estágio foi bastante entusiasmante, pois ao 

conhecer o arquivo da DGE consegui perceber a dimensão da sua história, visível pela 

organização dos documentos e estantes e também pelos próprios artigos que lá estão 

dispostos, onde é notória a presença dos anos e o manuseamento desses mesmos 

documentos, sendo muitos deles escritos à mão o que me fascinou bastante. Apesar de 

não ser num passado muito distante, quando nasci o mundo já estava muito 

informatizado, e por isso gostei imenso desta visita que a supervisora me proporcionou.  

Outro aspeto que realço neste dia, e que cada vez é mais notório ao longo dos 

dias de trabalho na DEPEB, é que tal como a minha supervisora de estágio, também eu 

tenho que agir e trabalhar segundo prioridades, pois existem tarefas que tenho para 

realizar, mas quando surgem urgências também tenho que me adaptar e organizar o meu 
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trabalho de forma a cumprir as tarefas prioritárias, situação que acabou por acontecer 

neste dia o que é bastante interessante. 

Cada vez mais sinto que estou integrada na dinâmica da organização e já a 

aproprio com bastante naturalidade.  

 

47 º Dia – 29 de Dezembro de 2015 

Cheguei à DGE e como habitualmente fui ao encontro da supervisora, que como 

primeira tarefa me pediu que organizasse o seu dossier das escolas que ministram o 

currículo e programa portugueses de forma à consulta dos documentos ser mais 

facilitada.  

 Posto isto, iniciei a tarefa solicitada e como era um trabalho fácil e rápido de 

cumprir terminei pouco passava das 09h30, posto isto, fui entregar os materiais 

organizados à supervisora, e de seguida, fora acordado que iria centrar-me na análise 

dos resultados nos exames nacionais e provas finais das escolas no estrangeiro que 

ministram o currículo e programa portugueses. 

 Assim, como estratégia de trabalho comecei a analisar o trabalho realizado pela 

anterior estagiária, com os dados respeitantes a 2014, para me inteirar da tarefa que me 

tinha sido pedida, e só após compreender a análise que era necessária é que comecei 

então a interpretar os novos resultados de 2015. 

 Por uma questão de organização optei por começar a analisar os dados das 

provas finais de Português e Matemática do 1º ciclo, realçando as médias mais baixas e 

mais elevadas por escola, o nº de provas realizadas e a média geral de cada prova e de 

seguida comecei a fazer a comparação de dados entre o ano 2014 e 2015 onde aferi as 

escolas com melhores resultados, a discrepância de médias entre algumas das escolas e 

também a diminuição ou melhoria de médias no período anual já referido.  

 Terminada a análise das provas finais do 1º CEB teria de seguida de construir o 

gráfico, contudo estava com algumas dúvidas sobre como seria a mais correta 

organização dos dados graficamente e como a supervisora e a Drª G estavam a realizar 

um trabalho importante relacionado com o Projeto Kiitos@21st.Preschools, pediram-

me que nesta primeira fase construi-se apenas o texto analítico e posteriormente quando 

tivessem mais algum tempo me ajudariam e esclareceriam as dúvidas no que dizia 

respeito à construção dos gráficos em Excel.  
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 Posto isto, continuei a minha análise comparando os resultados entre o 

Português e a Matemática, tendo terminado praticamente no fim do meu horário de 

trabalho, por isso, fui ao encontro da supervisora para me despedir e saí da DGE, com a 

perspetiva de nos dias seguintes conseguir terminar a tarefa que se mantinha pendente 

há algumas semanas.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia de trabalho considerei bastante interessante a principal tarefa que realizei no 

âmbito da análise dos resultados nos exames nacionais e provas finais das escolas no 

estrangeiro que ministram o currículo e programa portugueses. 

 Ao aceder aos dados do ano passado e comparar com os do ano presente consigo 

apreender diversas conclusões importantes associadas ao impacto do currículo 

português nas escolas portuguesas no estrangeiro e também das discrepâncias de 

resultados consoante a prova realizada, onde são notórias as diferenças entre o 

Português e Matemática.  

48 º Dia – 04 de Janeiro de 2016 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e como habitualmente dirigi-me ao 

gabinete da supervisora que já se encontrava a trabalhar e como primeira tarefa foi me 

comunicado pela supervisora que existia um novo registo de um aluno itinerante e por 

isso, precisava que eu tenteasse o registo com o intuito de perceber se era de facto um 

novo aluno e se existiam informações que tivessem incorretas.  

 Posto isto, regressei ao meu gabinete e percebi que era de facto um novo aluno e, 

por isso, acrescentei-o à contabilização de alunos itinerantes que tenho realizado ao 

longo dos dias.  

 Terminada a tarefa continuei então a análise dos resultados nos exames 

nacionais e provas finais das escolas no estrangeiro que ministram o currículo e 

programas portugueses sendo que, neste dia, iria sistematizar os dados relativos ao 2º 

CEB nomeadamente das provas finais de Português, Matemática e Português Língua 

Não Materna (PLNM). 

 À medida que ia analisando os dados surgia-me a dificuldade de não ter os 

gráficos para mais facilitada leitura, situação que comuniquei à supervisora e 

posteriormente o colega responsável pela área da Matemática Dr. J veio ajudar-me e 
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ensinou-me a construir gráficos em Excel que constassem todas as informações que eu 

precisava.  

 Posteriormente, agradeci a ajuda e comecei então a construção dos gráficos 

sendo que primeiramente construi o do 1º CEB, cujas informações já tinha analisado, e 

de seguida fiz o do 2º CEB, onde ainda me faltava terminar a comparação entre as 

provas de 2014 e 2015. Construídos os gráficos continuei então o trabalho e consegui 

terminar a análise do 2º CEB. 

 Terminada esta parte do trabalho, despedi-me da supervisora e sai da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia realço as aprendizagens que realizei com o Dr. J, pois a Matemática 

nunca foi uma área de grande interesse para mim e aqui na DGE tenho aprendido 

bastante ao nível do Excel que está invariavelmente ligado à área da Matemática. 

 Aprendi a fazer gráficos com mais informação e mais complexos, mas ao mesmo 

tempo que facilitam a leitura, aprendi a fazer hiperligações que facilitem a constante 

atualização dos dados e gráficos, e também aprendi a construir tabelas que contenham 

toda a informação sistematizada de forma clara e coerente.  

 Tal como já tenho referido ao longo das minhas reflexões, cada vez é mais 

evidente o espirito de interajuda da equipa, pois mal tive dúvidas o colega J 

disponibilizou-se em ajudar-me e perdeu algum tempo comigo, até eu conseguir fazer 

todos os seus ensinamentos autonomamente.  

 Em suma, este dia de estágio foi reflexo em novas aprendizagens que me 

poderão ser bastante uteis, um dia mais tarde, quando estiver inserida no mercado de 

trabalho.  

49 º Dia – 05 de Janeiro de 2016 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da supervisora 

A, onde a supervisora me pediu que ficasse a ajuda-la a escrever um suporte para o 

discurso do Dr. E (Diretor da DSDC) na sessão de abertura do Projeto 

Kiitos@21st.Preschools, que se iria realizar no dia 7 de Janeiro e onde a DGE seria 

representada pela equipa que acompanhou o projeto, a Drª A, a Drª G e a Drª R. 

 Terminada a comunicação a supervisora disse-me que analisasse os resultados 

dos exames nacionais e provas finais das escolas no estrangeiro que ministram o 
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currículo e programa portugueses, pois a mesma iria trabalhar com a Drª N no âmbito 

do projeto Young Volun Team.  

 Assim, continuei o trabalho proposto e neste dia iria analisar os dados 

respeitantes ao 3º CEB tarefa que realizei até cerca das 11h30, sendo que 

posteriormente a supervisora veio solicitar a minha ajuda para o envio de informação e 

ofício de afetos ao projeto Young Volun Team, onde primeiramente revemos os 

documentos e de seguida registámos na plataforma de gestão documental EDOC, para 

que toda a equipa tivesse acesso. 

 Terminada a tarefa já estava no fim do horário de trabalho, por isso, despedi-me 

da Drª A e sai da DGE. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Este dia foi importante para progredir na minha autonomia, pois aproveitei o 

tempo em que a Drª A não precisava de mim para adiantar o trabalho que tenho feito ao 

longo dos dias de analisar os resultados dos exames nacionais e provas finais das 

escolas no estrangeiro que ministram o currículo e programa portugueses. 

No entanto, cada vez é mais evidente que o método de trabalho da DEPEB com 

a qual tenho trabalhado diariamente é agir segundo urgências e prioridades sendo que é 

muito difícil planificar um dia de trabalho sem que ocorram modificações, pois ao longo 

do dia vão surgindo novas tarefas mais importantes ou reuniões urgentes que nos fazem 

ter de adaptar e habituar às mudanças sucessivas. 

Penso que este método tem-me permitido crescer enquanto profissional, pois 

pensei que não lidaria bem com a pressão, mas ao longo destes três meses de estágio 

sinto que cresci e que já ago com naturalidade perante as mudanças ou barreiras que me 

vão surgindo ao longo dos dias. 

50 º Dia – 06 de Janeiro de 2016 

Cheguei ao meu local de estágio e como primeira tarefa a supervisora disse-me 

que iramos tratar dos procedimentos para o protocolo do meu estágio curricular. 

 Assim, arrumei os meus materiais e fui ao encontro da supervisora onde tivemos 

a proceder às burocracias necessárias para o estabelecimento de um protocolo (assinar e 

reler os documentos) de seguida, fomos ao secretariado para pedir que fizessem as 

devidas cópias e por fim, organizámos os documentos originais e os respetivos anexos 

para os três implicados a DGE, a Direção do Instituto de Educação e eu própria. 
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 Terminada a tarefa a Drª pediu que A a ajudasse na resposta a questões 

relacionadas com os alunos itinerantes e por isso, tivemos a realizar a tarefa via email e 

telefónico até ao fim do horário de trabalho. 

 De seguida, ocorreu o almoço de Dia de Reis da DSDC, onde fora convidada, 

por isso, arrumei os materiais e saí com a equipa da DSDC para o local onde iria ocorrer 

o encontro.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Neste dia realço com particular interesse o avanço que fora feito no âmbito do 

meu protocolo de estágio, pois ficaram todos os documentos organizados e devidamente 

assinados para serem entregues no dia seguinte no Instituto de Educação. 

 No âmbito informal destaco, também, o almoço que presenciei com toda a 

equipa da DSDC e chefias (Chefes de Divisão, Diretor de Serviços, Subdiretores Gerais 

e Diretor-Geral da Educação).  

Neste almoço de convívio tive a oportunidade de conversar com colegas com os 

quais nunca trabalhei, e ainda conviver com a Chefe de Divisão da DEPEB a Drª F, que 

mostrou interesse em saber quais as minhas perceções em relação ao estágio e se estava 

satisfeita com a minha escolha de integrar esta organização enquanto estagiária.  

51 º Dia – 07 de Janeiro de 2016 

Cheguei à DGE e a supervisora já se encontrava à minha espera, pois neste dia, iriamos 

assistir à defesa do Relatório de Estágio da anterior estagiária da DGE também 

supervisionada pela Drª A. 

 Assim, apanhámos o transporte devido para chegar ao Instituto da Educação e 

por volta das 10h45 encontrámo-nos com a colega Catarina que já estava a aguardar 

para ser chamada para a sala de defesa.  

 Chegada a hora marcada para a defesa todo o público que iria assistir começou a 

acomodar-se na sala, bem como o júri e a orientadora de tese (professoras Sofia Viseu, 

Estela Costa e Florbela Sousa) e a colega Catarina que começou a organizar os seus 

materiais para começar a apresentação. 

Com tudo organizado a Presidente do Júri fez uma breve apresentação do seu 

papel, apresentou o júri e deu início à sessão onde deu a palavra à colega Catarina. Na 

apresentação a Catarina apresentou o estudo que desenvolveu bem como caracterizou a 

DGE, onde estagiou no ano curricular de 2014/2015. 
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Após a apresentação o júri pôde fazer algumas perguntas e terminadas toda a 

discussão e defesa, o júri pediu que todo o público saísse da sala para que fosse 

deliberada a nota final. 

Deliberada a nota voltámos a entrar na sala e a colega Catarina ficou a saber que 

ficou com a menção de 17 valores. Posteriormente felicitámo-la e a supervisora teve a 

dar algumas palavras de motivação e apoio. Despedimo-nos do júri, fomos entregar o 

meu protocolo de estágio à secretária do Diretor e saímos do Instituto de Educação. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Este dia foi bastante importante a nível pessoal para perceber como se procede à 

defesa de uma tese, pois ao assistir à defesa da colega consegui perceber que ainda 

tenho algumas dúvidas quanto ao meu tema de trabalho e também quanto ao estudo que 

pretendo realizar. 

 No entanto, percebi também, curiosamente, que a sustentação teórica que a 

colega Catarina encontrou para caraterizar a DGE e os aspetos que realçou para a 

justificação do quadro teórico são semelhantes aos aspetos que tenho realçado nestas 

notas de campo, bem como existem autores onde concordamos plenamente quanto à 

abordagem que melhor carateriza a DSDC e a DEPEB. 

52 º Dia – 11 de Janeiro de 2016 

Neste dia a Dr.ª iria sair em serviço externo, daí que eu deveria ficar a trabalhar 

autonomamente, e fora-me avisado que via email estavam detalhadamente descritas as 

tarefas estabelecidas para este dia.  

Como primeira tarefa a supervisora solicitava que averiguasse o registo de um 

novo aluno na base de dados de filhos de profissionais itinerantes em que percebi 

rapidamente que se tratava de facto de um novo aluno itinerante, por isso, atualizei a 

contagem dos dados inserindo-o na EPE, segundo a informação constante da base de 

dados. 

De seguida, passei então à segunda tarefa onde a Drª A solicitava que traduzisse 

um documento que lhe fora enviado pelo Dr. E a solicitar parecer acerca de um estudo 

intitulado de “Is Kindergarden the New First Grade?” e que remetia para o debate em 

torna da escolarização do jardim-de-infância.  
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Desta forma, para a compreensão do documento comecei pela leitura do mesmo 

e também do realce de termos que não conhecia para investigar qual o seu significado 

em Português. 

Esclarecidas as dúvidas procedi então à tradução do documento, tarefa que 

realizei até ao fim do meu horário de trabalho, sendo que após a sua conclusão enviei a 

resolução das tarefas para o email da supervisora.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia realço o trabalho que desenvolvi de forma autónoma nomeadamente 

no que diz respeito à tradução do documento “Is Kindergarden the New First Grade?” 

onde analisei um estudo bastante interessante acerca das pressões que se têm 

evidenciado desde a década de 90 no sentido de escolarizar o jardim-de-infância, e onde 

iam sendo apresentados diversos resultados sob forma de percentagem no âmbito dessas 

questões, sustentados por um inquérito realizado a educadores de infância entre os anos 

de 1998 e 2010.  

 Na tradução do documento percebi que já não senti tantas dificuldades como 

senti na primeira tradução e isso é bastante importante a nível pessoal. 

 Penso que este estágio também me está a dar a possibilidade de desenvolver essa 

mesma dificuldade, tanto na presença em sessões faladas na língua inglesa, como a 

conferência da APPI, bem como na tradução de documentos, em que para além de fazer 

novas aprendizagens no que diz respeito à EPE no estrangeiro, treino também a 

compreensão do Inglês.   

 

53 º Dia – 12 de Janeiro de 2016 

Neste dia cheguei à DGE e a Drª A informou-me que deveria ficar a trabalhar 

autonomamente continuando o trabalho de analisar os dados dos exames e provas finais 

dos alunos que frequentam escolas no estrangeiro que ministram o currículo e programa 

portugueses.  

 Assim, voltei para o meu gabinete e continuei o trabalho que me tinha sido 

pedido, sendo que comecei por terminar a análise comparativa dos anos 2014-2015 

relativamente ao 3º CEB, sendo que para a sua concretização tinha que comparar os 

dados apresentados para os dois anos e perceber se existiam melhorias ou discrepâncias 

de nota/média e em que disciplinas isso era mais evidente. 
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 Terminado esse capítulo continuei então a tarefa, mas desta vez relativa aos 

resultados dos exames nacionais do Ensino Secundário, sendo que comecei pela análise 

das disciplinas de formação geral Português, Filosofia, Inglês e Alemão.  

 Com a informação sistematizada passei então para a construção dos gráficos em 

Excel tarefa que terminei no fim do meu horário de trabalho. 

 Por fim, despedi-me da supervisora e saí da DGE. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia destaco a evolução que sinto ao nível de trabalho com o Excel, pois era 

uma ferramenta que não dominava, e de momento, sinto-me mais confortável ao 

construir gráficos e tabelas que sintetizem os dados facilmente. 

 Penso que o domínio desta ferramenta é uma mais-valia ao nível de 

competências profissionais, pois vários são os empregos que exigem e valorizam esta 

competência, o que comprova a importância destes estágios curriculares onde 

convivemos e intervimos diariamente com a prática do mundo do trabalho.  

 

54 º Dia – 13 de Janeiro de 2016 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e a supervisora avisou-me que 

precisava da minha ajuda no âmbito dos cursos vocacionais, mas que na primeira tarde 

da manhã iria responder a uns emails urgentes e que posteriormente me chamaria, 

tempo que aproveitei para continuar a tarefa que tinha deixado pendente no dia anterior. 

Assim, retomando o trabalho já desenvolvido analisei os resultados relativos aos 

exames de Matemática A até por volta das 11h. 

 Posteriormente, a supervisora chamou-me ao seu gabinete e em conjunto com a 

Drª G estiveram a descrever-me o encontro que vivenciaram relativamente ao projeto 

Kiitos@21.Preschools, já que é um projeto que ao longo dos meses tenho acompanhado 

através do trabalho da supervisora e da Drª G.  

 Contextualizada relativamente ao Meeting passámos então a dar resposta a uma 

questão relacionada com os cursos vocacionais com o objetivo de dar contributos 

relativamente a alguns pontos afetos ao planeamento, criação, avaliação, bem como 

sobre os papéis e funções que a DGE e as outras direções gerais envolvidas terão nos 

projetos dos cursos vocacionais.  

mailto:Kiitos@21.Preschools
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 Tarefa que realizámos até ao fim do horário de trabalho, sendo que 

posteriormente saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia valorizo o facto de a supervisora e a Drª G preocuparem-se em manter-

me sempre integrada, nomeadamente quando me contam como correm estes serviços 

externos para que consiga acompanhar o desenvolvimento dos projetos o que é 

importante para mim e também me permite realizar diversas aprendizagens. 

55 º Dia – 14 de Janeiro de 2016 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e como habitualmente dirigi-me 

ao gabinete da Dr.ª A, porém a mesma encontrava-se a resolver uma questão 

relacionada com o ensino itinerante, por isso aguardei um pouco no meu gabinete. 

 Pouco depois, a supervisora A chamou-me e felicitou-me pelo meu aniversário, 

bem como a Drª G e o Dr. H, colegas de gabinete da supervisora, posteriormente, 

avisou-me que neste dia iriamos ficar a trabalhar no seu gabinete para continuarmos a 

análise dos documentos relativos ao Colégio Português de Luanda que a supervisora já 

tinha começado no dia anterior.  

 Como estratégia de trabalho começámos por imprimir os documentos e salientar 

no texto os aspetos mais interessantes e de seguida começamos a escrever os pequenos 

resumos relativamente aos documentos submetidos pelo colégio, tarefa que terminámos 

no fim do horário de trabalho ficando apenas a faltar o registo do oficio e da informação 

em Edoclink.   

 Por fim, como já estava a terminar o meu horário de trabalho despedi-me da Drª 

e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia não foram realizadas tarefas com as quais não tenha trabalhado ao 

longo dos meses, contudo cada experiência revela-se uma aprendizagem, pois cada 

documento que analisamos é diferente e ao acompanhar os pareceres da supervisora vou 

igualmente apreendendo os aspetos a realçar, as designações que por vezes não são 

redigidas corretamente, e até os tempos de aulas por nível de educação e ensino que 

também em alguns casos não são corretamente apresentados.  
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 Daí que mesmo que não realize tarefas diferentes estas revelam-se sempre novas 

experiências e aprendizagens. 

 

56 º Dia – 18 de Janeiro de 2016 

Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me para o meu gabinete pois a Drª 

A avisou-me que neste dia não se iria encontrar na DGE, e que por isso, como tarefas 

deveria verificar um novo registo de aluno itinerante e também começar a produzir a 

análise do CIMME. 

 Por isso, à minha chegada à DGE comecei a organizar os materiais e comecei 

por analisar o caso do novo aluno itinerante, onde após a análise da base de dados 

percebi que se tratava de uma nova aluna do 1º CEB. Posto isto, contabilizei o novo 

registo nos dados que tenho sistematizado relativamente aos alunos filhos de 

profissionais itinerantes e posteriormente atualizei os gráficos em Excel.  

 Terminada a tarefa enviei email à supervisora a comunicar a situação e passei 

então ao inicio da análise dos documentos do novo CIMME. 

 Como estratégia de trabalho comecei por dar uma breve leitura a todos os 

documentos com o propósito de encontrar dados de contextualização para iniciar o texto 

assim selecionei informação da carta dirigida ao Ministério da Educação e também do 

Projeto Educativo, tendo criado uma breve contextualização do CIMME.  

 De seguida, passei à análise concreta do Projeto Educativo realçando os aspetos 

que mereciam destaque por parte da DEPEB: a oferta educativa de várias línguas 

estrangeiras, a criação de um gabinete Psicopedagógico que presta apoio a toda a 

comunidade educativa (docentes, não-docentes e alunos) e ainda a sua missão articulada 

com objetivos específicos. 

 Por fim, ainda me encontrava a meio do documento quando terminou o meu 

horário de trabalho, por isso enviei o trabalho já realizado para o email da supervisora e 

saí da DGE.  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia, trabalhei autonomamente. Sem o apoio direto da supervisora o que me 

acresce sempre uma maior responsabilidade. 

 Porém, tenho percebido que mesmo quando a Drª A não está, os outros colegas 

são muito prestáveis e sempre se disponibilizam para me ajudar quando tenho dúvidas, 

caso que neste dia não aconteceu, pois foram-me atribuídas tarefas com as quais tenho 
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tido contacto na DGE e por isso, a minha maior adversidade foi mesmo a falta de tempo 

para conseguir terminar o trabalho que me tinha sido pedido pela supervisora, o que 

talvez revele que também tenho que aprender a gerir melhor o tempo para a 

concretização das tarefas.  

57 º Dia – 19 de Janeiro de 2016 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e a supervisora já se encontrava 

no seu gabinete a trabalhar avisando-me de imediato que estava a organizar os trabalhos 

que tinha pendentes e que mais tarde me chamaria para a ajudar.  

Assim, dirigi-me ao meu gabinete e continuei a tarefa que tenho deixado 

pendente com o aparecimento de trabalhos mais urgentes, de analisar os dados dos 

exames e provas finais dos alunos que frequentam escolas no estrangeiro que ministram 

o currículo e programa portugueses, sendo que me encontrava na análise dos resultados 

da Matemática A – 1ª Fase de Exame. 

No âmbito desta tarefa consegui adiantar algum trabalho visto que analisei os 

dados dos exames nacionais de componente especifica trienal Matemática A, Desenho 

A e História A e também o grupo das Ciências dos exames nacionais de componente 

especifica bienal a Biologia e Geologia, a Física e Química e a Geometria Descritiva 

tarefa que terminei por volta das 12h30. 

Passado pouco tempo, a Dr.ª A veio ao meu encontro avisar-me que tinha 

surgido uma urgência e que, por isso, não tinha solicitado a minha ajuda, mas que 

futuramente iria surgir uma nova tarefa para mim, pois irão ser apresentadas as OCEPE 

(Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar) e iria ser necessário preparar o 

evento, onde eu ajudaria nos contactos para o pedido de orçamentos, entre outros 

parâmetros ligados à apresentação das OCEPE.  

Posto isto, despedi-me da Drª A e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia consegui avançar no trabalho individual que tenho para realizar, a 

tarefa de analisar os dados dos exames e provas finais dos alunos que frequentam 

escolas no estrangeiro que ministram o currículo e programa portugueses, e considero 

uma atividade de destaque neste dia pois é importante aproveitar os tempos mais 

parados (que são raros) para avançar tarefas que temos pendentes, é uma das 

aprendizagens que tenho realizado aqui na DEPEB. 
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Também destaco com particular interesse a nova tarefa que irei realizar 

futuramente no âmbito das OCEPE. O relatório de estágio da anterior estagiária 

Catarina centrou-se nesse tema e considero que irá trazer-me novas aprendizagens 

continuar a acompanhar o processo que a Catarina vivenciou enquanto esteve na DGE.  

Para além disso, as tarefas que a Drª A mencionou, em que provavelmente eu 

irei intervir, são, para mim, bastante interessantes, pois nunca acompanhei a 

organização de eventos tão amplos (aproximadamente 400 pessoas de público) e isso irá 

ser um desafio bastante aliciante a nível pessoal.  

No fim do meu horário de trabalho, observei uma estratégia de gestão de 

trabalho bastante interessante: um grupo de colegas tinha um relatório de uma formação 

com o prazo de término próximo e organizaram-se para enviar um email para as chefias 

para pedir o adiamento do prazo, com a devida justificação, sendo que esse email seria 

enviado em nome de todos, o que me pareceu uma estratégia de grupo bastante 

interessante.  

58 º Dia – 20 de Janeiro de 2016 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e a supervisora já se encontrava 

no seu gabinete a trabalhar, avisando-me que precisava da minha ajuda no âmbito da 

análise dos documentos do CIMME, e que por isso, iriamos ficar a trabalhar no seu 

gabinete. 

Como método de trabalho e com os documentos impressos, analisámos os 

parâmetros que já tinham sido realçados anteriormente, e começámos a escrever a 

informação. Primeiramente a Drª A releu e corrigiu a contextualização e a análise do 

Projeto Educativo, que eu tinha feito, e de seguida começámos a construir o parecer 

para os outros documentos disponibilizados. Por volta do 12h45, terminámos a análise 

de todos os documentos e para que não existissem erros voltámos a reler a informação 

já completa, sendo que no dia seguinte ficou acordado que registaríamos o novo 

documento em Edoclink bem como o oficio respeitante ao mesmo.  

Posto isto, saí da DGE pois estava no fim do meu horário de trabalho. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 A atividade que realizei neste dia não foi uma novidade, visto que tenho tido a 

oportunidade de analisar vários documentos relativos às escolas portuguesas que 

ministram o currículo e programa portugueses.  
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 Contudo, esta experiência teve algumas particularidades diferentes, pois dizia 

respeito à proposta de uma nova escola e da sua procura para conseguir o 

reconhecimento do ensino português, daí que os documentos fossem construídos de 

maneira distinta dos que tenho analisado aqui na DGE, e permitiu-me perceber que 

informações devem constar nos documentos orientadores quando é construída uma nova 

escola.  

 

59 º Dia – 21 de Janeiro de 2016 

Neste dia cheguei à DGE e a supervisora informou-me que neste dia iria trabalhar com a 

D.ª N  no âmbito do projeto Young Volun Team e que, por isso, neste dia deveria 

aproveitar para trabalhar autonomamente. 

 Posto isto, regressei ao meu gabinete e comecei por avaliar três novos casos de 

alunos itinerantes, que tinham sido registados na base de dados dos alunos filhos de 

profissionais itinerantes, no dia anterior. Onde percebi que se tratavam de novos casos 

de alunos itinerantes dois do 1.º CEB – 1º ano, e outro do 1º CEB – 4.º ano, tendo por 

isso realizado os procedimentos necessários para estarem incluídos na contagem de 

dados que tenho realizado sistematicamente na DEPEB. 

 Realizada esta tarefa passei então à continuação da análise dos resultados dos 

exames e provas finais dos alunos que frequentam escolas no estrangeiro que ministram 

o currículo e programa portugueses. 

 Retomando a tarefa continuei a analisar os dados da disciplina bienal de 

Economia A, análise que consegui terminar tendo feito a comparação com a disciplina 

de MACS e Matemática B.  

 Posteriormente, a Drª A chamou-me ao seu gabinete e pediu-me que 

relativamente à tarefa da preparação de uma conferência para a apresentação das 

OCEPE construísse uma tabela onde tivessem sintetizados os locais que iremos 

contactar, bem como as informações relevantes, o nº de telefone, o email e as respetivas 

observações relativamente aos espaços e às especificidades das organizações.  

 Contudo, como já estava praticamente no fim do meu horário de trabalho ficou 

acordado que iniciaria essa tarefa no início da semana seguinte. Pelo que regressei ao 

meu gabinete e pouco depois saí da DGE. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 
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 Neste dia não realizei tarefas muito distintas do que estou habituada a fazer, por 

isso realço apenas a continuação do trabalho de análise dos resultados nos exames das 

escolas do estrangeiro, onde tal como acontece em Portugal, os resultados dos exames 

referentes às disciplinas de Matemática continuam a ser os mais baixos para a 

generalidade das escolas que estou a analisar.  

60 º Dia – 25 de Janeiro de 2016 

 Cheguei ao meu local de estágio e como habitualmente e dirigi-me ao gabinete 

da Dr.ª A, que já se encontrava a trabalhar com uma colega, tendo-me informado que eu 

deveria ficar a trabalhar autonomamente na tarefa acordada, de estabelecer os contactos 

com as instituições para o evento da apresentação das OCEPE.  

Assim, regressei ao meu gabinete e comecei a fazer a tabela onde constassem as 

informações mais importantes relativamente às organizações a contactar tais como: o 

nome da instituição; o nº de lugares disponíveis no seu espaço de aluguer; a pessoa 

responsável; o contacto telefónico e eletrónico; e ainda as observações importantes tais 

como o preço do aluguer, a existência de vaga, entre outras informações.  

Com a tabela completa comecei a ligar para as diferentes organizações. Todas 

tinham em comum serem instituições de ensino superior e as escolhidas foram a Escola 

Superior de Música, a Escola Superior de Comunicação Social, a Escola Superior de 

Tecnologias da Saúde de Lisboa, o ISCTE, a Faculdade de Direito e a Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa.  

Estabelecidos todos os contactos, enviei as novas informações para a supervisora 

e escrevi os emails com o pedido de solicitação de informações para as instituições de 

ensino que assim o pediram.  

Terminada esta primeira tarefa fui ao encontro da supervisora, que me avisou 

que já tinha lido as informações e que ia de imediato enviar o exemplo de mensagem de 

email que criei para aprovação superior.  

Posteriormente, pediu-me que, neste ultimo período da manhã, analisasse três 

novos registos de itinerantes na base de dados, tarefa que realizei até ao fim do meu 

horário de trabalho e onde constatei que se tratavam de novos alunos no ensino para a 

itinerância.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 
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 Neste dia, foi bastante interessante realizar os contactos com os estabelecimentos 

de ensino superior, pois de alguma forma dá-me um sentido de responsabilidade que 

ainda me deixa um pouco nervosa. 

No entanto, com a continuação dos contactos o nervosismo foi passando e foi 

muito aliciante estar a acordar as condições de aluguer com as instituições e ainda 

perceber como se procede a organização de eventos e o respeito que os demais 

estabelecimentos de ensino têm ao Ministério da Educação, pois quando me apresentava 

e dizia que estava a falar da DGE, notava uma maior atenção e existiram casos 

inclusivamente em que afirmaram que faziam descontos visto tratar-se de um evento 

afeto ao Ministério da Educação.  

 

61 º Dia – 26 de Janeiro de 2016 

 Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e fui diretamente para o meu 

gabinete, pois a supervisora A ainda não estava na DGE 

Como primeira tarefa, construi o email para enviar a pedir informações à 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, como tinha sido acordado 

telefonicamente no dia anterior.  

Passado pouco tempo, a supervisora veio ao meu encontro e disse-me que 

precisava da minha ajuda para um trabalho bastante urgente relacionado com a análise 

de umas recomendações relacionadas com as Orientações Pedagógicas para Creche 

(OPC), pelo Instituto da Segurança Social (ISS).  

Assim, fomos para o seu gabinete, e para começar a tarefa imprimimos o texto 

com as recomendações. Enquanto uma as ia analisando, a outra ficava a visualizar o 

texto no computador, para perceber que aspetos seriam alvo de melhoria. 

Ao longo do texto melhorámos alguns conceitos, corrigimos alguns erros de 

ortografia e ainda colocámos alguns links para que a informação importante estivesse 

disponível facilmente, para quem usasse as OPC como instrumento de trabalho.  

No fim do horário de trabalho, despedi-me da supervisora e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, valorizo o trabalho colaborativo com a supervisora, pois tem-me 

potenciado experiências bastante ricas e também diversas aprendizagens.  
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 Ao presenciar o trabalho da supervisora consigo apreender não só os métodos de 

trabalho como a capacidade de resolução de problemas que a Drª A detém, não só pelos 

seus anos de experiência como técnica superior como também pelas suas capacidades.  

 Foi também bastante interessante analisar as recomendações do ISS pois 

permitiu-me aprender em que dimensões é que a DGE pode ser flexível e em quais não 

pode aceitar as sugestões por não ir ao encontro do que está inscrito na legislação e nos 

documentos legais produzidos. 

62 º Dia – 28 de Janeiro de 2016 

Cheguei ao meu local de estágio e como habitualmente dirigi-me ao gabinete da 

Drª A que já se encontrava a trabalhar pedindo-me para ficar a trabalhar consigo, porque 

tínhamos de continuar a tarefa de atualizar o texto das OPC consoante as 

recomendações do ISS.  

Adotando o método anteriormente descrito, no que diz respeito à mesma tarefa, 

continuámos a análise do documento, sendo que o terminámos por volta das 10h30.  

Posteriormente, a supervisora A avisou-me que, de seguida, iria apresentar o 

trabalho que tínhamos feito à Drª N que também faz parte da equipa da DEPEB e que 

nesse tempo eu deveria começar a análise dos novos documentos que chegaram de uma 

escola estrangeira com currículo e programa português 

Assim, regressei ao meu gabinete e comecei a analisar o Projeto Educativo onde 

primeiramente passei as citações mais importantes e de seguida construi um texto de 

análise onde estão realçados os aspetos interessantes a valorizar e alguns que careciam 

de alguma melhoria. 

Terminada a tarefa fui ao encontro da supervisora para entregar o trabalho que 

tinha feito e juntas tivemos a rever a análise do projeto educativo, terminada a análise 

despedi-me da supervisora e pouco depois saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia não realizei tarefas muito distintas do que estou habituada a fazer, 

contudo realço, tal como no dia anterior, o trabalho a par com a supervisora onde cada 

experiência se revela em novas aprendizagens tal como aconteceu neste dia 

relativamente á importância das OPC, bem como de que forma é que este documento 

orientador pode ajudar não só educadores como inclusive encarregados de educação.  
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63 º Dia – 1 de Fevereiro de 2016 

Neste dia cheguei à DGE, no horário estipulado, e a supervisora já se encontrava 

a trabalhar e avisou-me que neste dia iria ter uma reunião na ANQEP e que, por isso, eu 

poderia avançar o trabalho da análise dos resultados dos exames e provas finais dos 

alunos que frequentam escolas no estrangeiro que ministram o currículo e programa 

portugueses, sendo que retomando a tarefa onde ficara anteriormente, neste dia comecei 

por fazer a análise comparativa dos resultados de Geografia A, História A, Literatura 

Portuguesa de PLNM (Intermédio).  

Terminada a primeira parte da tarefa, passei à análise comparativa de todos os 

exames nacionais de 1ª Fase, por escola, com o objetivo de perceber quais melhoraram 

ou pioraram os seus resultados, as escolas que tinham conseguido a melhor nota em 

cada disciplina, e ainda as que tinham o resultado mais baixo e que por isso carecem de 

melhoria. Comparando ainda os resultados de 2014 com 2015, aferi qual o nº de provas 

realizadas para cada escola e ainda verifiquei quais as escolas com a melhor média no 

total das provas que realizaram, fazendo o cálculo do n.º de provas realizadas com os 

resultados obtidos pelos alunos.  

Tarefa que realizei até por volta do 12h40, tendo posteriormente verificado o 

processo de inscrição de um novo aluno itinerante, com o objetivo de perceber se era 

um novo registo ou se estava repetido na base de dados; pouco depois percebi que era 

uma nova aluna filha de profissionais itinerantes e por isso atualizei os dados 

contabilizando-a e enviei a informação para a supervisora que ainda se encontrava em 

reunião na ANQEP.  

Posteriormente saí da DGE pois já estava no fim do meu horário de trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia realço com bastante interesse e agrado a tarefa da comparação geral de 

resultados de 1ª Fase, pois ao concretizá-la consegui tirar diversas conclusões 

interessantes, como a perceção das escolas que conseguiram subir os seus resultados 

entre 2014 e 2015, as disciplinas ou áreas de interesse de cada escola e onde se 

verificam os resultados mais altos, as disciplinas que tiveram os resultados mais baixos 

em todas as escolas e que por isso a generalidade mostrou maior dificuldade, entre 

outras conclusões que me permitiram realizar novas aprendizagens tanto ao nível 

metódico, no que se refere à analise, construção esquemática e leitura de dados, como 



83 
 

teórico no que diz respeito à informação que conseguir percecionar ao aceder a estes 

dados.  

64 º Dia – 2 de Fevereiro de 2016 

 Cheguei à DGE e a Drª A pediu-me para na primeira parte da manhã tentar 

resolver o caso de uma aluna itinerante que fora registada no dia anterior, mas cujo 

registo já constava na base de dados. 

Assim, regressei ao meu gabinete e contactei a escola que tinha registado a aluna 

incorretamente, e pedi que fizessem o registo no ID correto, processo que acompanhei 

telefonicamente. Cerca de 10 minutos depois a questão estava resolvida.  

Posto isto, dei conhecimento à supervisora A do telefonema e voltei ao meu 

gabinete para continuar a tarefa de analisar os resultados dos exames e provas finais dos 

alunos que frequentam escolas no estrangeiro com currículo e programa portugueses, 

sendo que neste dia passei para os dados dos exames de 2ª Fase.  

Pouco tempo depois, a supervisora veio ao meu gabinete avisar que uma colega 

de trabalho se tinha magoado e que a iria acompanhar ao hospital, razão pela qual fiquei 

a trabalhar autonomamente neste dia. 

Por volta do 12h30, consegui terminar a tarefa de analisar todos os resultados 

dos exames de 2ª Fase, por isso, visto a supervisora ainda não se encontrar na DGE 

enviei o trabalho via email ficando a faltar apenas para a tarefa a análise comparativa de 

resultados.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Este dia foi importante no âmbito do trabalho autónomo, pois consegui avançar a 

tarefa de analisar os resultados dos exames e provas finais dos alunos que frequentam 

escolas no estrangeiro com currículo e programa portugueses, tarefa que se encontrava 

pendente há algumas semanas devido ao aparecimento de tarefas mais urgentes.  

65 º Dia – 3 de Fevereiro de 2016 

Cheguei ao meu local de estágio e como habitualmente dirigi-me ao gabinete da 

Drª A que já aí se encontrava a trabalhar, pedindo-me para neste dia terminar de 

resolver o caso da aluna itinerante que fora registada incorretamente e que, de seguida, 

poderia continuar autonomamente na análise dos resultados dos exames e provas finais 
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dos alunos que frequentam escolas no estrangeiro com currículo e programa 

portugueses.  

Desta forma, primeiramente contactei a escola que tinha registado a aluna 

itinerante incorretamente, e juntamente com a técnica responsável pelos alunos 

acompanhei os procedimentos para resolver as incoerências na base de dados dos filhos 

de profissionais itinerantes. 

Posteriormente, fui ao gabinete da supervisora comunicar-lhe o sucedido e fiquei 

a trabalhar com a supervisora no âmbito OPC, nomeadamente na partilha de ideias 

relativamente aos módulos de formação. Tarefa que realizei até ao fim do horário de 

trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia realizei novas aprendizagens no que respeita à formação de educadores 

de infância e às suas diferenças relativamente à formação de professores, pois sendo 

uma modalidade de educação e não de ensino, privilegia métodos e uma organização de 

trabalho diferente da que tenho conhecimento através das aprendizagens realizadas nas 

disciplinas de formação de professores e de metodologias de formação que usufrui no 

meio académico.  

66 º Dia – 4 de Fevereiro de 2016 

Cheguei à DGE no horário estipulado e a supervisora informou-me que iriamos 

continuar a trabalhar no âmbito das OPC, em concreto numa unidade das orientações 

onde eu deveria dar contributos e organizar a estrutura do texto.  

Assim, regressei ao meu gabinete e comecei a cumprir a tarefa. Como 

instrumento de recolha de informação a supervisora recomendou-me a leitura do 

Manual de Primeiros Socorros construído pelas colegas da Educação para a Saúde da 

DGE.   

Para o documento tive de pensar na importância de esclarecer o que são os 

primeiros socorros, as modalidades que deverão ser alvo de formação e que ocorrem 

com maior frequência no âmbito do jardim-de-infância (feridas, hemorragias, 

queimaduras, varicela, papeira, entre outros).    

Posto isto, reformulei o documento respeitando as orientações que me foram 

dadas e fui ao encontro da supervisora com o propósito de, em conjunto, procedermos à 
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sua correção, tarefa que realizámos rapidamente. Posteriormente o trabalho foi enviado 

para consideração superior. 

Depois, a supervisora pediu-me que lhe enviasse, via email, os resultados dos 

alunos itinerantes e o documento atualizado dos exames nacionais dos alunos que 

frequentam escolas com currículo e programa portugueses no estrangeiro.  

Fiquei a realizar esta tarefa até ao fim do horário de trabalho juntamente com a 

supervisora, sendo que o documento respeitante aos itinerantes ficou no estado 

definitivo e o documento afeto às escolas com currículo e programa portugueses no 

estrangeiro, ficou corrigido, tendo sido acordado que no dia seguinte reformularia o 

documento com as considerações da supervisora.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Este dia foi importante para compreender se tenho feito um bom trabalho de 

análise dos resultados das provas finais e dos exames nacionais das escolas portuguesas 

no estrangeiro. Foi bastante interessante e gratificante perceber que a supervisora gostou 

do meu trabalho tendo elogiado os gráficos, a sistematização de dados e as conclusões 

retiradas. 

 Foram também bastante importantes as considerações da supervisora 

relativamente aos exames nacionais, pois é também através do erro que aprendemos e 

ao corrigir o trabalho em conjunto conseguimos identificar áreas a melhorar para que o 

trabalho ficasse, na nossa opinião, de leitura mais clara e objetiva. 

 

67 º Dia – 8 de Fevereiro de 2016 

Neste dia, cheguei à DGE no horário estipulado e a supervisora já se encontrava 

a trabalhar e avisou-me que poderia aproveitar para alterar o documento das escolas 

portuguesas no estrangeiro.   

Contudo, quando voltei ao meu gabinete a internet não estava ligada e, por isso, 

não era possível aceder ao email de modo a poder relembrar-me dos aspetos que 

deveriam ser melhorados. Assim, fiquei a atualizar as notas de campo aguardando que o 

sistema recuperasse. 

Passado pouco tempo, como era dia de Carnaval, a supervisora e um grupo de 

colegas trouxeram-me um adereço e passeámos pelos corredores da DSDC tentando 

animar o dia de trabalho dos restantes colegas. 
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Retornando ao meu gabinete verifiquei que a internet já estava a funcionar e por 

isso consultei o email para analisar as considerações que a supervisora me tinha 

enviado, mas o servidor estava novamente com problemas e não me deixava aceder aos 

documentos.  

Por isso, fiquei a acompanhar o trabalho da supervisora no seu gabinete onde 

tivemos a responder a umas perguntas relativamente ao reconhecimento do ensino 

português dos responsáveis do CIMME, tarefa que realizámos até ao fim do horário de 

trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia tive algumas dificuldades para trabalhar autonomamente devido aos 

imprevistos técnicos, contudo foi importante o acompanhamento da supervisora, que 

realizei no fim do dia, relativamente à resposta aos dirigentes do CIMME, onde 

consegui aprender como se responde a determinadas perguntas relacionadas com o 

reconhecimento do ensino português, em escolas portuguesas no estrangeiro.   

68 º Dia – 10 de Fevereiro de 2016 

 Cheguei à DGE no horário da tarde e fui diretamente ao gabinete da supervisora, que 

me pediu para, nas primeiras horas, aproveitar para ler os emails que me tinha enviado 

com a organização de algumas tarefas que tinha para concretizar neste dia.  

 Analisando os emails estipulei, como primeira tarefa, o enquadramento das 

alterações acordadas com a supervisora no documento da análise das provas e exames 

finais dos filhos de profissionais itinerantes, tarefa que realizei necessitando de pouco 

tempo, visto as alterações já estarem assinaladas. 

 Posteriormente passei à segunda tarefa de proceder à análise comparativa dos 

dados dos exames nacionais da 2ª Fase das escolas que ministram o currículo e 

programa portugueses no estrangeiro, sendo que consegui analisar a maioria da 

informação faltando apenas duas escolas para analisar, pois estava no fim do meu 

horário de trabalho. 

   

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Este dia foi importante para uma melhor compreensão da dinâmica de trabalho 

na DGE no período da tarde. São francamente notórias as diferenças. Da parte da manhã 

vive-se um ambiente normalmente calmo; na parte da tarde ocorrem bastantes 
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interações e reuniões e surgem pessoas externas à organização ou ex-trabalhadores para 

fazerem visitas, situações que ocorreram neste dia. 

69 º Dia – 11 de Fevereiro de 2016 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e a supervisora avisou-me que 

poderia aproveitar este dia para terminar a análise comparativa dos exames de 2ª Fase 

das escolas com currículo e programa portugueses no estrangeiro.  

Por volta das 11h consegui terminar a tarefa e optei por reler todo o trabalho 

antes de enviar a minha versão para a supervisora, tendo corrigido alguns erros que não 

tinha detetado na construção do documento. 

Terminada a revisão enviei por email o documento finalizado à doutora e 

passado pouco tempo chamou-me ao seu gabinete e convidou-me para um evento que 

iria ocorrer no dia 16 de Abril organizado pela APEI (Associação de Profissionais de 

Educação de Infância) e que se chamava “ Ser Bebé IX”. 

Neste evento serão apresentadas várias perspetivas de educação de infância e 

ainda será apresentado o Projeto GABC – Grupos Aprender, Brincar e Crescer, no qual 

as minhas colegas de gabinete estavam a trabalhar. 

 De seguida, eu e a supervisora inscrevemo-nos no evento e passado pouco tempo 

despedimo-nos, pois já estava no fim do nosso horário de trabalho. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, realço com particular interesse o facto de ter conseguido terminar a 

tarefa de analisar os resultados das provas e exames finais de 2015 realizados pelas 

escolas com programa e currículo portugueses no estrangeiro, bem como a análise 

comparativa desses dados com o ano de 2014.  

 Destaco o término desta atividade, que foi uma tarefa que me acompanhou 

praticamente durante dois meses de estágio, pois com o surgimento de urgências que 

necessitavam de resolução rápida, esta tarefa considerada de menor urgência foi 

executada de forma gradual e realizada nos períodos de maior acalmia na DGE. Foi 

através também desta tarefa que consegui perceber o modelo de organização de trabalho 

da DGE, centrado em objetivos (tarefas) a serem cumpridos segundo a sua importância 

e/ou urgência. 
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 Neste dia fiquei também agradavelmente surpreendida com o convite da 

supervisora relativamente ao evento Ser Bebé IX – Educação na Primeira Infância: 

Conceções, Modelos e Perspetivas. 

 A Educação de Infância sempre foi uma área que me fascinou, daí que tenha 

ficado bastante interessada em assistir a este evento. Para além de diversas 

apresentações relativas a modelos educativos inovadores e contos educativos foi 

apresentado o projeto das minhas colegas de gabinete, Projeto GABC – Grupos 

Aprender, Brincar e Crescer, que tenho acompanhado através da convivência com as 

colegas.  

70 º Dia – 15 de Fevereiro de 2016 

Cheguei ao meu local de estágio e como habitualmente dirigi-me ao gabinete da 

Drª A, que já se encontrava a trabalhar, e pediu-me para neste dia resolver o caso de um 

aluno itinerante que fora registado incorretamente na base de dados dos filhos de 

profissionais itinerantes. 

Assim, regressei ao meu gabinete e contactei a escola que tinha registado o 

aluno no ID incorreto, contudo a responsável da direção pelos alunos não se encontrava 

na escola e pediram-me para voltar a contactar os serviços por volta do 12h00. 

Posteriormente fui ao gabinete da Drª A comunicar o sucedido, e no tempo de 

espera a supervisora pediu-me para a acompanhar na visualização do vídeo do Webinar 

apresentado pela Drª G e com a participação da Drª AF relativamente ao ensino no 

Inglês no 1º CEB, onde as respostas colocadas pela apresentadora tinham como base 

contributos de professores de inglês enviadas via email.  

Terminada a visualização do Webinar regressei ao meu gabinete e voltei a 

contactar a escola de matrícula, que não tinha registado o aluno na base de dados com o 

ID correto, contudo a responsável pelos alunos ainda não estava na escola pelo que me 

fora pedido para voltar a contactar no dia seguinte.  

Posto isto, comuniquei a situação à supervisora e saí da DGE visto estar no fim 

do meu horário de trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia realizei tarefas com das quais tenho efetuado com bastante 

regularidade daí que não destaque nenhuma particularmente.  
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 Contudo, a visualização do Webinar protagonizado pelas doutoras G e AF foi 

bastante interessante e potenciou-me diversas aprendizagens relativamente ao ensino do 

Inglês, no 1º CEB e às técnicas que podem ser utilizadas para a sua aprendizagem e 

avaliação. 

 

71 º Dia – 16 de Fevereiro de 2016 

Neste dia, cheguei à DGE e a supervisora avisou-me que neste dia iria precisar 

da minha ajuda no âmbito da reformulação de algumas unidades de formação 

relacionadas com o Referencial para Cuidadores de Crianças, onde deveríamos 

atualizar os módulos de formação consoante as reformulações acordadas na reunião na 

ANQEP, onde a Drª A participou. 

 Desta forma ficámos a trabalhar na atualização dos módulos e posteriormente 

criámos um email sintetizado com as novas atualizações, enviado para decisão superior, 

e com conhecimento para os colegas que faziam parte da equipa responsável pela 

criação do Referencial para Cuidadores de Crianças.  

 Terminada a tarefa a supervisora pediu-me que na segunda parte da manhã 

retomasse o trabalho pendente do dia anterior, e contactasse a escola que tinha registado 

um aluno na base de dados de filhos de profissionais itinerantes incorretamente, contudo 

a responsável pelos alunos itinerantes continuava a não estar presente na escola, por isso 

a questão ficou novamente pendente até ao dia seguinte.  

 Posto isto, consoante recomendação da supervisora, passei à última tarefa do dia 

de reformular os gráficos dos alunos itinerantes para que a sua estrutura ficasse mais 

legível.  

 Atualizado o documento com as respetivas sugestões da Drª A, enviei a última 

versão para o seu email e saí da DGE, visto estar no fim do meu horário de trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia realizei tarefas nas quais tenho trabalhado regularmente, daí que não 

destaque nenhuma em concreto. Contudo, da experiência deste dia realço o telefonema 

para a escola de matrícula de uma aluna em ensino itinerante onde, cada vez mais, 

perceciono como é a dinâmica real do mercado de trabalho, onde não conseguimos 

concretizar, muitas das vezes, todas as tarefas que planeamos para cada dia, 
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especialmente quando algumas delas dependem de terceiros, como me aconteceu neste 

dia em que para resolver a questão da aluna itinerante preciso de falar com a 

responsável da direção pelos alunos itinerantes, contacto que não tem sido realizado 

dada a ausência da técnica superior.  

72º Dia – 17 de Fevereiro de 2016 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e a supervisora já se encontrava 

a trabalhar, pedindo-me que ficasse a trabalhar consigo para dar resposta a umas 

perguntas relacionadas com a integração educativa, social e profissional dos alunos 

refugiados que integraram o nosso país recentemente. 

 Para dar resposta à tarefa recorremos a um documento referente à Agenda 

Europeia para as Migrações, que refere o contributo e as medidas que Portugal 

pretende adotar para facilitar a integração e acolhimento dos alunos refugiados nas 

escolas. 

 Para a concretização da tarefa a Drª W deu também alguns contributos no que 

diz respeito ao ensino do Português Língua Não Materna (PLNM), bem, como das 

estratégias de dinamização das crianças nas escolas.   

 Terminada a primeira tarefa, por volta das 11h, passámos então à continuação da 

análise dos resultados dos alunos itinerantes, onde avaliámos os novos gráficos que 

tinha construído, bem como modificámos a organização estrutural do texto por forma a 

ficar mais sequencial.  

 Após o cumprimento da tarefa, enviámos o novo documento para a Drª G, para 

que, numa terceira leitura, pudesse fazer uma análise final antes de enviarmos o 

relatório definitivo para as chefias. Como referiu a Drª A “Temos que reler os 

documentos várias vezes, nunca nos podemos ficar por uma primeira leitura, pois é 

muito positivo que o nosso trabalho seja enviado para consideração superior uma única 

vez, sem erros que o faça retornar para corrigirmos”.   

 Seguidamente passámos à releitura do documento das escolas com currículo e 

programa portugueses no estrangeiro, onde identificámos algumas incoerências 

relativamente aos cálculos de média que nos tinham sido disponibilizados pelo Júri 

Nacional de Exames (JNE), daí a supervisora ter-me pedido para individualmente reler 

na integra o documento e identificar as questões que suscitavam dúvidas para 
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posteriormente enviarmos um email como todas as duvidas relativas ao documento em 

Excel.  

 Ainda estava a iniciar o documento e já estava no final do meu horário de 

trabalho, por isso despedi-me da supervisora e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Embora neste dia tenha realizado tarefas com as quais tenho tido contacto 

regularmente foi especialmente rico em aprendizagens, pois tenho aprendido que a 

releitura contínua dos documentos e o trabalho organizado em equipas, onde se valoriza 

os contributos de várias áreas disciplinares, é uma constante no dia-a-dia da DGE.  

 À medida que tenho realizado a tarefa da análise dos resultados nas provas finais 

e exames nacionais dos filhos de profissionais itinerantes e das escolas portuguesas no 

estrangeiro, tenho-me apercebido que cada vez que relemos os documentos procedemos, 

na generalidade dos casos, a atualizações, a mudanças de estrutura ou até à 

simplificação de linguagem.  

 No âmbito desta questão destaco a frase da supervisora: “Temos que reler os 

documentos várias vezes, nunca nos podemos ficar por uma primeira leitura, pois é 

muito positivo que o nosso trabalho seja enviado para consideração superior uma única 

vez, sem erros que o faça retornar para corrigirmos”, que reflete de alguma forma a 

premissa de trabalho e organização da DSDC.  

 

73 º Dia – 18 de Fevereiro de 2016 

Cheguei à DGE no horário estipulado e fui diretamente ao gabinete da 

supervisora, que me pediu para, nas primeiras horas, aproveitar para ler o email que me 

tinha enviado com o pedido de alteração dos gráficos da análise dos resultados das 

provas finais dos alunos em ensino itinerante para uma outra estrutura mais descritiva, 

consoante recomendação da Drª G.  

 Assim, regressei ao meu gabinete e procurei iniciar a tarefa, contudo, estava com 

bastantes dúvidas, pois não conseguia entender como se construía os gráficos com essa 

estrutura, daí que tenha-me deslocado ao gabinete da Drª I para que me esclarecesse a 

dúvida.  
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 No entanto, a Drª G estava a resolver algumas tarefas de maior urgência, por isso 

pediu-me para deixar a tarefa em standby, que quando fosse possível me chamaria para 

me ajudar.  

Desta forma, fui novamente para o meu gabinete e continuei a tarefa do dia 

anterior de reler na íntegra o documento das escolas com currículo e programa 

portugueses no estrangeiro e identificar as questões que suscitavam dúvidas para 

posteriormente enviarmos um email como todas as dúvidas relativas ao documento.  

Tarefa que realizei até ao fim do meu horário de trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, realizei tarefas que tenho efetuado com bastante regularidade daí que 

não destaque nenhuma em particular. 

 Contudo, este dia foi importante para a organização da informação sobre o nível 

dos resultados nas provas finais e exames nacionais dos filhos de profissionais 

itinerantes e das escolas com programa e currículo portugueses no estrangeiro, pois foi 

importante reunir com a supervisora e com a Drª G relativamente à estrutura definitiva 

que se pretende nos gráficos de análise desses mesmos resultados.  

 Também ao nível das perceções, tenho-me sentido bastante integrada na equipa 

inclusivamente fiquei bastante grata por uma situação que aconteceu neste dia, em que a 

supervisora me disse que valorizava a minha opinião e que se não concordasse com 

alguma das suas recomendações poderia dizer “Concordas mesmo? Sabes que valorizo 

muito a tua opinião e quem construiu o documento de raiz foste tu por isso se não 

concordares com alguma coisa diz”; “ Somos uma equipa de duas”; “ Não achas que a 

informação ficava mais sequencial se mudássemos esta estrutura?”, Todas estas frases 

demonstram o reconhecimento que a supervisora tem tido do meu trabalho enquanto 

estagiária na DGE.  

 

74 º Dia – 22 de Fevereiro de 2016 

Cheguei à DGE no horário estipulado e fui diretamente ao gabinete da 

supervisora, que me pediu para nas primeiras horas aproveitar para ler os emails que me 

tinha enviado com o registo de três novos casos de alunos em ensino para a itinerância.  

 Desta forma, regressei ao meu gabinete e comecei por analisar cada caso onde 

percebi que se tratavam de três novos alunos filhos de profissionais itinerantes inscritos 
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na EPE, pelo que contabilizei os novos alunos na contagem que tenho realizado ao 

longo do estágio e dei conhecimento, da resolução dos casos à supervisora. 

 Posto isto, a supervisora contactou-me pelo telefone de serviço e pediu-me que 

fosse ao seu gabinete para contactarmos a escola de um caso de um aluno itinerante que 

tem ficado pendente por motivo de ausência da responsável da direção pelos alunos 

itinerantes.  

 Assim, comunicámos novamente com a escola de matrícula, pois o registo do 

aluno ainda não tinha sido colocado no ID correto, sendo que neste caso quem falou 

com a responsável foi a Drª A para pedir que a situação fosse normalizada o mais rápido 

possível, visto outra escola ter dado entrada do aluno no registo errado novamente.  

 Terminada a resolução destas tarefas, a supervisora pediu-me que criasse um 

documento, com a data do próprio dia, contabilizando todos os novos alunos inscritos 

na base de dados dos filhos de profissionais itinerantes para que essa situação fosse 

também acompanhada regularmente, tarefa que terminei até ao fim do horário de 

trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia consegui perceber o quão complexo pode ser por vezes o contacto com 

as instituições escolares quando se trata de alunos filhos de profissionais itinerantes. 

  Pois a deteção do registo em duplicado de um aluno em ensino para itinerância 

já tinha ocorrido há cerca de duas semanas e devido à ausência da responsável da 

direção não fora possível regularizar a situação atempadamente e quando contactada 

finalmente também não teve oportunidade de fazer o registo no ID correto, o que levou 

ao novo registo de uma escola no local errado.  

Esta situação demonstra que é realmente importante o acompanhamento da base 

de dados e percurso dos filhos de profissionais itinerantes, pois em alguns casos 

perdem-se dados importantes devido a estas incoerências.  

 Esta é de facto uma tarefa que tenho muito gosto em realizar e tem sido bastante 

importante para mim perceber que estou a realizar funções realmente importantes para a 

DGE.  

75 º Dia – 25 de Fevereiro de 2016 
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Cheguei ao meu local de estágio no horário estipulado e, como habitualmente, dirigi-me 

ao gabinete da supervisora, que já se encontrava a trabalhar e avisou-me que neste dia 

reuniríamos com a Drª G e com a Drª R, no âmbito do Projeto Kiitos@21.Preschools, 

que tenho acompanhado regularmente no estágio.  

Regressei ao meu gabinete para verificar se tinha emails da supervisora e, 

passado pouco tempo, a mesma contactou-me dizendo que as doutoras já estavam no 

seu gabinete e que eu me poderia juntar à reunião.  

Já em grupo, a supervisora A inteirou-me do trabalho que iriamos realizar. Que 

passava por, num trabalho colaborativo, comentar e dar contributos acerca da ata de 

reunião do encontro que as doutoras presenciaram em Ponte de Sor, no âmbito do 

projeto anteriormente referido, bem como, escolher o logotipo de preferência da DGE 

para o projeto, de entre um conjunto de sete propostas.  

Como primeiro ponto, optámos por analisar detalhadamente a ata da reunião, e 

como estratégia de trabalho criámos comentários com sugestões de melhoria e de 

pedido de esclarecimento, neste processo as doutoras respeitavam a opinião de cada 

uma, bem como ouviam-me e também perguntavam a minha opinião em muitos dos 

casos, visto ser um projeto que tenho acompanhado através da observação do trabalho 

da supervisora. 

Nesta reunião foram tecidos vários comentários que evidenciam o método de 

trabalho: “Então e se questionarmos em que medida foi abordado este tema, em vez de 

indicarmos que não se concretizou” (Drª R); “Não concordo totalmente, mas se a 

maioria concordar aceito a vossa decisão” (Drª G); “ Temos de chegar a um consenso 

com todos os contributos” (Drª A); “Sim Diana, concordo usando o termo colorido não 

ferimos suscetibilidades” (Drª A).  

A meio da reunião ainda nos faltava cerca de metade da análise da ata de 

reunião, e por sugestão das doutoras, passámos para a decisão relativamente ao logotipo 

para o projeto, já que esta tarefa era de caráter mais urgente que a primeira.  

Assim, cada uma analisou individualmente as sete propostas de logotipo e foi 

consensual a escolha do sétimo, por parecer o mais adequado ao Projeto 

Kiitos@21.Preschools, e que melhor transparece os objetivos orientadores do mesmo, 

contudo, com algumas sugestões de melhoria, tal como reduzir as figuras ilustrativas 

(bonecos relevando a temática da multiculturalidade), e também modificar um pouco o 

estilo gráfico do título do projeto.  

mailto:Kiitos@21.Preschools
mailto:Kiitos@21.Preschools
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Terminada a tarefa estava no fim do meu horário de trabalho, por isso, despedi-

me das doutoras e ficou acordado que na segunda-feira seguinte terminaríamos a análise 

da ata de reunião, visto ter ficado pendente.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Este dia foi muito importante para compreender a dinâmica de trabalho 

colaborativo na DEPEB através da participação na reunião do Projeto 

Kiitos@21.Preschools, em que tenho observado, a valorização de contributos das 

diferentes áreas multidisciplinares, o respeito pelas diferentes opiniões e a constante 

tentativa de consenso, sempre que possível. O que é visível nas citações “Então e se 

questionarmos em que medida foi abordado este tema, em vez de indicarmos que não se 

concretizou” (Dr.ª R); “Não concordo totalmente, mas se a maioria concordar aceito a 

vossa decisão” (Dr.ª G); “ Temos de chegar a um consenso com todos os contributos” 

(Dr.ª A). 

Também fiquei bastante agradada com a valorização dos meus contributos 

relativamente à análise da ata de reunião e quanto à escolha do logotipo para o projeto 

“Sim Diana, concordo usando o termo colorido não ferimos suscetibilidades” (Dr.ª A). 

76 º Dia – 26 de Fevereiro de 2016 

Neste dia cheguei à DGE no horário estipulado e a supervisora A já se encontrava a 

trabalhar, sendo que avisou-me de imediato que tinha no email a indicação de três novos 

casos de alunos itinerantes para analisar. 

 Assim, regressei ao meu gabinete e comecei por analisar cada registo de aluno, 

em que percebi que se tratavam de três novos alunos filhos de profissionais itinerantes 

inscritos na educação pré-escolar, pelo que contabilizei os novos alunos na contagem 

que tenho realizado ao longo do estágio e dei conhecimento, da resolução dos casos à 

supervisora A.  

 Posto isto, a supervisora contactou-me pelo telefone de serviço e pediu-me que 

fosse ao seu gabinete para trabalharmos no âmbito da preparação do discurso para o Sr. 

Diretor-Geral da Educação, na sessão de abertura do projeto Beyond Not Just Numbers 

– Mais do que Números, que terá lugar na Escola Secundária de Camões, no dia 2 de 

março. 

mailto:Kiitos@21.Preschools
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Este projeto é da responsabilidade do Alto Comissariado para as Migrações, I.P., 

(ACM, I.P.), da Direção-Geral da Educação (DGE) e da Organização Internacional para 

as Migrações (OIM) e procura reforçar o conhecimento sobre a migração e asilo na 

União Europeia, promover o conhecimento informado e estimular o debate e a 

discussão quer entre professores e educadores, quer entre alunos com idades 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos.  

Os materiais educativos produzidos no âmbito deste projeto são da 

responsabilidade da Organização Internacional para as Migrações (OIM) e do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).  

Relativamente à versão portuguesa revista e adaptada, esta foi possível graças ao 

trabalho conjunto do Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.) e da Direção-

Geral da Educação (DGE), do Ministério da Educação.  

Estávamos a meio da redação do discurso e já estava no horário de trabalho, mas 

ficou acordado que da parte da tarde terminaríamos a tarefa visto que neste dia eu faria 

o horário completo de trabalho. 

Regressando do horário de almoço, voltei novamente para o gabinete da 

supervisora A para continuar o discurso do Dr. B, em que para sustentar o documento 

recorremos ao ofício circular “Agenda Europeia para as Migrações – medidas a 

implementar no Sistema Educativo”.  

Este documento tem o propósito de informar e divulgar as escolas sobre as 

medidas educativas extraordinárias a implementar no sistema educativo relativamente 

às crianças pertencentes ao contingente de refugiados (Concessão de Equivalências; 

Integração no Currículo Português; Apoio Social Escolar).   

Contudo, passado pouco tempo de iniciarmos novamente a tarefa, a chefe da 

DEPEB, Dr.ª F, veio ao nosso encontro e avisou-nos que a sessão iria ter um caráter 

informal de pergunta-resposta, daí que deveríamos modificar um pouco o discurso para 

que a sua estrutura estivesse adequada à tipologia da sessão.  

Pedindo-nos que fossemos sucintas e que após terminado o trabalho lhe 

enviássemos o draft da comunicação para que ainda neste dia conseguisse reler e enviar 

para o Dr. E, para este enviar a proposta final ao Dr. B.  

Posto isto reformulámos o documento enviámos para a Dr.ª F saímos da DGE, 

por volta das 17h, pois já estava no fim do nosso horário de trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 
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Ao longo do dia realizei um trabalho de acompanhamento e colaboração com a 

Dr.ª A. 

O acompanhamento da redação de discursos tem sido uma tarefa a que tenho 

assistido e também participado, mas é sempre uma experiência rica em aprendizagens, 

especialmente, no que se refere aos diferentes modelos de linguagem que deverão ser 

utilizados consoante o caráter do documento seja ele relativo a discursos; resposta a 

entrevistas; sessões de aberturas; entre outras, tipologias que tenho acompanhado ao 

longo do estágio na DGE.  

77 º Dia – 29 de Fevereiro de 2016 

Cheguei ao meu local de estágio e fui diretamente ao encontro da supervisora A, 

pois tinha ficado acordado que trabalharíamos novamente de forma colaborativa, neste 

dia.  

 Posto isto, instalei-me com a supervisora A no seu gabinete e como primeira 

tarefa procedemos à revisão do documento constante do Dr. B para o Projeto Beyond 

Not Just Numbers – Mais do que Números consoante recomendações da Chefe de 

Divisão da DEPEB.  

 Como estratégia de trabalho optámos por reler novamente o documento na 

íntegra e posteriormente adaptar as recomendações que nos tinham sido facultadas.  

 Terminada a primeira parte da tarefa fomos reunir com a colega das 

equivalências, que participou na equipa que criou o documento normativo para a 

integração dos migrantes, a Dr.ª V, pelo que em grupo tivemos a analisar as medidas 

excecionais e a resumi-las para integrar no discurso do Diretor. 

Contudo, existiam decisões que a Dr.ª V afirmou que precisava do 

aconselhamento da Dr.ª T, chefe de divisão da equipa que trabalha com as 

equivalências, por revelar que os seus conhecimentos e contributos iriam conferir uma 

maior qualidade ao trabalho que estávamos a desenvolver. 

Assim, passado uns minutos a chefe de divisão veio ao nosso encontro, e 

esclareceu algumas das dúvidas que nos tinham ocorrido, bem como aconselhou-nos no 

procedimento das alterações.  

Estabelecidas as alterações com a Dr.ª V, regressámos ao gabinete da 

supervisora A, relemos novamente a última versão do documento, e enviámos email 

para que pudesse ser revisto e aprovado superiormente, pela Dr.ª F e pelo Dr. E.  
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 Terminada a tarefa despedi-me da supervisora A e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Destaco neste dia a continuação do acompanhamento do discurso do B, por me ter 

permitido perceber as diferentes etapas por que podem passar os documentos, bem 

como os diversos contributos das equipas da DSDC. A título de exemplo, trabalhámos 

em parceria com a equipa das equivalências para que a informação estivesse o mais 

clara e concisa possível, permitindo dar coerência ao discurso do Dr. B quando tiver que 

proceder à entrevista para o projeto Beyond Not Just Numbers – Mais do que Números. 

78 º Dia – 1 de Março de 2016 

Cheguei à DGE, e fui encontrar-me com a supervisora A, pois a mesma tinha-me 

avisado no dia anterior que iriamos trabalhar em parceria no seu gabinete no âmbito das 

Orientações Pedagógicas para a Creche (OPC).  

 Assim, como primeira tarefa procedemos à análise das sugestões das autoras do 

documento das OPC, que vinha do seguimento do trabalho que realizei no dia 25 de 

Janeiro relativamente às recomendações, que em parceria com a supervisora, fizemos 

em nome da DGE e em conformidade com as propostas do Instituto da Segurança 

Social.  

 Como estratégia de trabalho cada um ficou com um documento e 

simultaneamente íamos averiguando as sugestões que foram aceites e as que foram 

rejeitadas pelas autoras. 

Ao longo do texto fomos retirando os comentários existentes nos limites da 

página, sempre que concordávamos com as sugestões, e em apenas em dois casos não 

alterámos o texto, por considerarmos serem decisões que deveriam ser tomadas 

superiormente, tal como dizia respeito os LOGOS que deveriam surgir em rodapé.  

No fim da revisão do documento, enviámos para conhecimento da Dr.ª L  a 

versão final, que é também educadora de infância, de modo a que pudesse aprovar o que 

tínhamos redigido, o que sucedeu. 

Após a reunião com a Dr.ª L despedimo-nos, pois estava no horário da pausa de 

almoço, mas combinámos que da parte da tarde retomaríamos o trabalho para enviar a 

versão final para decisão superior, via email.  
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Terminada a pausa de almoço voltei a encontrar-me com a supervisora A, e 

como segunda tarefa redigimos o email para as chefias com as respetivas alterações e 

comentários. 

Posteriormente foram efetuados novos registos na base de dados dos filhos de 

profissionais itinerantes, pelo que regressei ao meu gabinete e realizei a tarefa de 

verificar se se tratavam de novos alunos, ou se eram repetições de registo. Verifiquei 

que se tratava de novos alunos inscritos e por isso contabilizei-os na contagem dos 

novos alunos itinerantes e enviei email para conhecimento da supervisora A.  

Finalizada a tarefa a supervisora avisou-me que já estava no fim do meu horário 

da tarde e que por isso estava dispensada, pelo que despedi-me das colegas e saí da 

DGE.   

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia fiz um dia de trabalho completo e considero estas experiências sempre 

uma mais-valia, porque tenho a oportunidade de acompanhar a rotina completa de um 

dia de trabalho e percecionar os contactos, os métodos de trabalho, os imprevistos, entre 

outras situações, afetas ao dia-a-dia.  

Relativamente às tarefas realizadas, são atividades que tenho desempenhado 

com alguma frequência e por isso, o dia decorreu sem grandes imprevistos e com 

acalmia. 

Na parte da manhã acompanhei o trabalho da supervisora e tive a oportunidade 

de continuar um trabalho que já tinha acompanhado anteriormente relativamente às 

OPC e na parte da tarde dediquei-me aos alunos itinerantes e à clarificação e análise dos 

seus registos. 

Neste dia tive a perceção gratificante de que, contrariamente ao que acontecia no 

inicio do estágio, quando surgem tarefas de temas que tenho acompanhado como 

Itinerantes, Escolas no Estrangeiro, OCEPE e OPC, já tenho conhecimento para saber 

do que se trata, o que se deve fazer, e como se faz. Esta foi uma questão que surgiu 

como uma barreira no início do estágio, em que a supervisora tinha constantemente de 

me enquadrar quanto às tarefas que iam surgindo e explicar-me todos os procedimentos. 
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79 º Dia – 7 de Março de 2016 

Cheguei ao meu local de estágio no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da 

supervisora A para saber que tarefas a realizar teria para este dia. 

 Neste sentido, a supervisora avisou-me que, como primeira tarefa, precisava que 

a ajudasse a organizar as pastas e dossiers que tinha no seu armário de forma 

cronológica, para que os documentos atuais de trabalho tivessem próximos e de fácil 

acesso, tarefa que realizei com alguma brevidade.  

 Posteriormente, a supervisora A pediu-me que corrigisse a Parte I e II das OPC, 

pois tinham sido aprovadas superiormente as idades de 0-3; 0-6 e 3-6, e a tarefa passava 

por atualizar as duas versões do documento com os períodos de idade aprovados.  

 Passado uns minutos recebi um e-mail com um novo registo na base de dados 

dos filhos de profissionais itinerantes, pelo que após o cumprimento da tarefa anterior, 

executei aos respetivos procedimentos para verificar se tratava-se de um novo aluno, ou 

de um erro de registo, pelo que percebi que se tratava de facto de um novo aluno 

inserido no ensino para a itinerância.  

 Após comunicar a conclusão das tarefas à supervisora A, a mesma chamou-me 

ao seu gabinete e informou-me que a partir deste dia teria uma tarefa diária muito 

importante que dizia respeito à organização de uma conferência Luso-Finlandesa que 

iria ocorrer no mês de Março a Conferência Que escola para o futuro? Currículo e 

práticas educativas na Finlândia e em Portugal. 

 No âmbito desta conferência, o meu papel passaria por ir atualizando as listas de 

confirmação tanto dos convidados VIP’S, como dos ademais participantes organizando 

os dados em Exel e distribuindo-os consoante a confirmação para o local de Torres 

Vedras ou de Lisboa, locais onde iriam ocorrer as conferências.  

 Como tinha algumas limitações no Excel, a Dr.ª G ajudou-me no sentido de 

perceber como se filtra informação na base de dados, para que a informação a que 

pretendesse aceder ficasse facilmente filtrada, sempre que necessitasse.  

 Posto isto, regressei ao meu gabinete e comecei a enquadrar a informação e a 

contabilizar os dados que me foram pedidos relativamente aos participantes que 

necessitariam de tradução.  

 Terminada a tarefa, comuniquei à supervisora A e saí da DGE, visto estar no fim 

do meu horário de trabalho.  
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Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, realço com particular interesse a reunião com a Dr.ª G, quando a 

mesma me ensinou a utilizar novos mecanismos do Excel que eu desconhecia 

totalmente. Por isso, foi bastante importante para mim assistir a esta explicação e 

aprender a utilizar corretamente o programa, visto que quando entrei na DGE tinha 

bastantes limitações a esse nível, e fazendo uma retrospetiva dos dias de estágio que já 

usufrui, considero que desenvolvi bastante essa competência de “saber fazer”, ou seja de 

saber manusear o programa mencionado.  

 Para além da experiência relatada destaco também o papel de organização que a 

supervisora A me atribuiu no âmbito da conferência “Que escola para o futuro? 

Currículo e práticas educativas na Finlândia e em Portugal”, onde tive a 

responsabilidade de organizar as listas de convidados da DGE, bem como gerir as 

inscrições dos participantes, enquadrando-os consoante o local onde iriam assistir 

(Lisboa ou Torres Vedras) e da sua necessidade, ou não, de tradução para a conferência.  

80 º Dia – 8 de Março de 2016 

Cheguei ao meu local de estágio, cumprimentei a supervisora e dirigi-me para o 

meu gabinete, pois no dia anterior a supervisora já me tinha informado que até aos dias 

da conferência “Que escola para o futuro? Currículo e práticas educativas na Finlândia e 

em Portugal”, deveria confirmar diariamente o n.º de inscrições para que as listas se 

mantivessem atualizadas.  

 Após a análise e enquadramento das novas inscrições comuniquei a situação às 

doutoras A e G, que posteriormente me enviaram uma nova lista de convidados da 

DGE, pois convidaram-se mais algumas personalidades que deveriam constar nessa 

mesma lista, tarefa que realizei até ao 12h00. 

De seguida, por uma questão de organização procedi à formatação das listas em 

Excel e Word para que a informação ficasse percetível e cronologicamente organizada.  

 Com a informação organizada atualizei a plataforma das inscrições e percebi que 

já constavam novos registos, pelo que, repeti o processo descrito no início do dia.  

 Por fim, a Dr.ª A pediu-me que fosse ao seu gabinete para atualizar o texto 

comum das OCEPE e OPC para que ficasse igual nos dois guias orientadores, tarefa que 

realizámos até ao fim do horário de trabalho.  
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Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, realizei tarefas com as quais tenho tido contacto enquanto estagiária 

daí que não existam parâmetros específicos que realce particularmente ao nível das 

tarefas. 

 Contudo, ao nível informal, neste dia o B distribuiu por todas as funcionárias 

uma flor em honra ao Dia Internacional da Mulher, que se celebrava neste dia, pelo que 

o ambiente de trabalho fora ao longo do dia bastante animado e agitado, ouvi inclusive 

exclamações como: “ Parece que o dia até ficou mais feliz”, “ Assim, até ficamos mais 

motivadas para trabalhar”; “ Foi um gesto muito bonito e é gratificante reconhecerem o 

nosso trabalho”; “ A igualdade de género ainda é uma miragem em Portugal, mas nesta 

casa não se sente essa desigualdade”.  

 O que demonstra a felicidade das funcionárias da DGE e a gratificação perante o 

gesto do Diretor-Geral.  

 

81º Dia – 9 de Março de 2016 

 Cheguei à DGE um pouco atrasada, pois neste dia era a tomada de posse do 

Presidente da República e as estradas estavam grande parte cortadas o que atrasou a 

minha deslocação.  

 Contudo, quando cheguei ao meu local de estágio dirigi-me de imediato ao 

gabinete da supervisora A, que me disse de para não me preocupar porque estes 

imprevistos acontecem a todas as pessoas e que não prejudicaria em nada o meu 

trabalho. 

 Posto isto, regressei ao meu gabinete e continuei a tarefa do dia anterior de 

confirmar as novas inscrições para a conferência “Que escola para o futuro? Currículo e 

práticas educativas na Finlândia e em Portugal”, pelo que realizei o processo de conferir 

a base de dados das inscrições, perceber que novos registos foram efetuados e 

posteriormente enquadrar as inscrições na conferência em Torres Vedras ou em Lisboa, 

e salientar os participantes que necessitavam de tradução.  

 Como tinham sido efetuadas bastantes novas inscrições fiquei a realizar esta 

tarefa até cerca do 12h.  

 Posteriormente, a supervisora A chamou-me ao seu gabinete e avisou-me que 

tinha surgido uma urgência, pois a Adida da Embaixada da Finlândia, tinha colocado 
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via email algumas questões relativas à logística da Escola Camões, pois como 

responsável da organização necessitava de alguns esclarecimentos relativos ao suporte 

informático e apoio técnico no decorrer da Conferência. Daí que procedemos à resposta 

das questões até ao fim do horário de trabalho.  

  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, realizei tarefas com as quais tenho tido contacto enquanto estagiária, 

daí que não existam parâmetros específicos que realce particularmente ao nível das 

tarefas realizadas.  

Posto isto, saliento, neste dia, a consolidação de aprendizagens ao nível da 

organização de eventos, visto que nunca tinha tido a experiência de participar na 

organização de conferências de tão grande escala, e tem sido bastante interessante 

acompanhar o processo de inscrições dos participantes, bem como aprender como se 

efetiva esse processo.  

 

82 º Dia – 10 de Março de 2016 

Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me para o meu gabinete, pois já 

tinha cumprimentado a supervisora nos corredores da organização.  

 Assim, no meu gabinete comecei por analisar o email, e indo ao encontro da 

tarefa que tenho realizado diariamente verifiquei que surgiram novas confirmações de 

convidados da DGE para a Conferência “Que escola para o futuro? Currículo e práticas 

educativas na Finlândia e em Portugal”, pelo que, procedi à análise das inscrições e 

atualizei a listagem das confirmações de presença.  

 Terminado este primeiro processo relativo à Conferência organizada pela 

Embaixada da Finlândia e a DGE, passei então à análise das novas inscrições na 

plataforma afeta à organização da Conferência em que, como tem sido habitual, realizei 

o processo de conferir os novos registos efetuados, enquadrar as inscrições na 

conferência em Torres Vedras ou em Lisboa, e salientar os participantes que 

necessitavam de tradução. 

 Atualizadas as respetivas listas de convidados e participantes estive com a 

supervisora A a registar um Edoclink relacionado com a Integração dos Migrantes até 

por volta do 12h30. 
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 Próximo do fim do horário de trabalho surgiu um novo Edoclink para 

supervisora responder com urgência e que dizia respeito ao pelouro do Ensino 

Doméstico, pois uma comunidade que habitava no Alentejo queria que as suas crianças 

frequentassem essa modalidade de ensino, contudo, os documentos legais que possuíam 

não eram reconhecidos pelo sistema educativo português, daí que o Diretor do 

Agrupamento de Escolas mais próximo da comunidade tenha colocado algumas 

questões para regularizar a situação. 

 Como já estava no fim do horário de trabalho, a supervisora disse-me que dada a 

complexidade das respostas, iria primeiro fazer a sua pausa de almoço e que da parte da 

tarde se dedicaria à resposta das questões colocadas. 

Posto isto, despedi-me da supervisora e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Como perceção útil para caraterizar a organização onde estou a estagiar destaco, 

neste dia, a diversidade de tarefas e temas com que lidei ao longo do dia de trabalho, o 

que reflete a ideia que tenho vindo a destacar de que na DGE os dias de trabalho são 

muito pouco rotineiros, os trabalhadores podem planear as tarefas previamente mas os 

imprevistos e urgências são uma constante, daí que seja bastante difícil controlar em que 

temas se irá trabalhar no dia seguinte.  

 No que diz respeito às tarefas, apesar de multiplicidade de temas em que 

trabalhei são tarefas com as quais tenho tido contacto, daí que não destaque nenhuma 

em particular.  

83 º Dia – 11 de Março de 2016 

Cheguei à DGE no horário da tarde, pois a supervisora A tinha pedido a minha 

colaboração para a organização das pastas que se iria oferecer aos participantes e 

convidados da conferência “Que escola para o futuro? Currículo e práticas educativas na 

Finlândia e em Portugal”, pois era neste dia que terminava o prazo de inscrição tanto 

para Torres Vedras como para Lisboa.  

 Para a organização das pastas as colegas Z e X da DSDC ajudaram-me, e como 

estratégia de trabalho optámos por organizar uma “linha de montagem” com os 

diferentes documentos a incluir em cada pasta (programa, diploma de participação, 

panfletos de divulgação), dado o elevado número de inscrições para os dois dias das 
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conferências organizámos cerca de 300 pastas, contudo, ainda estávamos a terminar as 

últimas pastas quando a supervisora A veio ao nosso encontro e pediu-me que fosse 

para o meu gabinete pois tinham sido efetuadas novas inscrições, e como o prazo estava 

a terminar queria que eu enquadrasse as novas inscrições de acordo com o processo que 

tinha realizado nestes dias em que participei na organização da conferência. 

 Terminada a tarefa enviei as versões finais do documento à supervisora A e à 

Dr.ª G, dando conhecimento do número de convidados que confirmou a sua presença e 

o total de participantes tanto para a Conferência em Torres Vedras como para Lisboa.  

 Após enviar os documentos fui ao encontro da supervisora A, que me pediu 

como última tarefa a impressão documentos afetos à conferência, bem como, das 

respetivas listas por ordem alfabética para cada localidade, para que a confirmação de 

presença fosse mais facilitada nos dias das conferências.  

 Terminada a tarefa a supervisora disse-me que já estava no fim do horário da 

tarde e agradeceu a minha ajuda na organização da Conferência. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia realço o trabalho colaborativo com as colegas Z e X, na construção das 

pastas, que me ensinaram quais as melhores estratégias para sermos rápidas a construir 

as pastas, a “linha de montagem”, onde cada uma ficou responsável por um dos 

documentos. 

 Também destaco, neste dia, o papel na organização que me atribuíram nesta 

conferência, em que fiquei a trabalhar na gestão dos participantes o que nas últimas 

horas do dia me provocou alguma ansiedade, pois com a azáfama das últimas inscrições 

tive receio que algum dado não tivesse correto, daí que tenha confirmado as contagens 

antes de entregar a versão definitiva à supervisora A e à Dr.ª G.  

Esta experiência proporcionou-me diversas aprendizagens ao nível da 

organização e gestão de eventos, pois nunca tinha participado na gestão de participantes 

de eventos de tanta importância nem de tão grande dimensão, e ao longo do dia foram 

surgindo imprevistos (ex: o número de inscrições subiu e as pastas não eram suficientes) 

com os quais tive de lidar e resolver na urgência, o que me permitiu crescer também 

enquanto profissional.  
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 O ambiente na DGE estava bastante agitado, talvez por ser sexta-feira e os 

trabalhadores terem trabalhos para entregar antes do fim-de-semana, o que provocou 

correrias entre gabinetes e bastante interação entre os trabalhadores.  

84 º Dia – 14 de Março de 2016 

Cheguei ao meu local de estágio no horário habitual e dirigi-me, de imediato, ao 

gabinete da supervisora A, pois era neste dia que se iria realizar a Conferência em 

Torres Vedras, e a supervisora precisava da minha ajuda para organizar os materiais e 

fazer uma última contagem das pastas que tínhamos para o evento. 

 Assim, fiquei a realizar a tarefa e consegui organizar tudo o que me tinha sido 

pedido antes das 11h30, horário em que as doutoras A e G sairiam em serviço externo, 

para a Conferência de Torres Vedras.  

 Com todos os materiais organizados a supervisora A enquadrou-me da tarefa que 

iria ficar a fazer na sua ausência e que dizia respeito ao documento das OPC, pois 

deveria incluir em todo o texto Parte I e Parte II, a referência masculina e feminina, para 

que ambos os géneros ficassem representados: o/a; os/as.  

 Posto isto, após a saída da supervisora fiquei a realizar a tarefa solicitada sendo 

que como estratégia de trabalho optei por imprimir o documento e ir fazendo a leitura à 

mão e só depois enquadrar a referência o/a os/as. 

 Realizei esta tarefa até ao fim do meu horário de trabalho, contudo não consegui 

terminar dada a minuciosidade e atenção necessária para a análise do documento. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, sentiu-se algum nervosismo nos últimos acertos para a Conferência 

em Torres Vedras, pois foi necessário construir mais pastas e também surgiram 

imprevistos com o material áudio para as traduções, contudo as doutoras responsáveis 

pela organização da Conferência e eu própria conseguimos ter todo o material 

organizado até ao horário estipulado.  

 Na tarefa de enquadrar as referências, masculina e feminina, no documento das 

OPC, não senti grandes dificuldades, contudo revelou-se uma tarefa que exigiu 

concentração para que nenhuma designação ficasse incompleta e não adaptada a cada 

género, daí que não tenha conseguido terminar a análise.  
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85 º Dia – 15 de Março de 2016 

Cheguei à DGE por volta da 12h, como a supervisora me tinha pedido, pois 

neste dia iria se realizar a Conferência em Lisboa, onde eu iria participar na organização 

(secretariado e debate) e só iriamos iniciar a preparação por volta dessa mesma hora. 

 Assim, fui ao encontro da Dr.ª A e a mesma pediu-me que ajudasse a Dr.ª G a 

organizar os materiais e a levar para o táxi, que foi o meio de transporte utilizado para 

irmos até ao Auditório Camões, local onde se realizaria a Conferência. Connosco veio 

também a Colega Y (Secretariado), para ajudar também na organização. 

 Chegadas ao Auditório Camões começámos por preparar toda a logística da 

Conferência: preparámos as mesas do secretariado, organizámos o palco com as 

identificações dos oradores e na bancada reservámos os lugares para os convidados, 

sendo que, por volta das 14h30m, tínhamos o auditório preparado para receber os 

participantes e convidados. 

 Como organização de equipa, eu e a D. Y ficámos no secretariado a assinalar as 

presenças e a dar as pastas da Conferência aos participantes, a Dr.ª A e a Dr.ª Ana 

ficaram responsáveis pela organização no espaço interior do auditório, ajudar os 

convidados a sentar, prestar esclarecimentos e a Dr.ª Lígia ajudou no âmbito dos 

recursos tecnológicos, preparar os materiais de apresentação e ajudar com o organização 

dos oradores no palco. 

 Por volta das 15h15m começaram a chegar os participantes e como combinado 

eu a D. Y entregávamos as pastas e perguntávamos se necessitavam de tradução, e 

posteriormente encaminhávamos os participantes para a supervisora A e para a Dr.ª G 

que os ajudariam a sentar no auditório.  

 Com tudo organizado e os convidados e participantes sentados o Senhor 

Secretário-Estado da Educação, deu início à sessão de abertura, que não pude 

acompanhar, pois estava ainda no secretariado a apoiar os participantes que iam 

chegando.  

 Terminada a sessão de abertura a supervisora Dr.ª A pediu-me que fosse para o 

auditório também pois iria começar a sessão plenária com o senhor B e da Educação 

Pré-escolar e Cuidados para a Infância, da Finlândia Jorma Kauppinen, onde a Sr.ª D 

iria ter um papel de moderadora. 

 Assisti à abordagem dos vários temas relacionados com o Currículo na 

Finlândia, focado na influência da localização territorial do currículo, e também da 
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valorização da interação entre os stakeholders. Posteriormente, começou o tempo para 

perguntas onde apoiei os vários participantes que quiseram intervir, foram feitas 

questões relacionadas com a burocracia na Finlândia, o papel dos professores, a 

influência da Direção-Geral, entre outras… nestes momentos fiquei responsável pela 

circulação do microfone pela sala, para que o compasso de espera entre as perguntas 

fosse o menor possível.  

 Terminada a sessão plenária, houve uma pausa para o coffe break onde 

juntamente com a Dr.ª A e a Dr.ª B ajudei a encaminhar os participantes e convidados 

para o espaço onde iria decorrer.  

 Por volta das 17h00 começou o primeiro painel de convidados com o tema “ A 

implementação do currículo nas escolas”, que teve como oradores a Diretora de uma 

escola em Rajamäki, Finlândia, Marjaana Mäkinen e a apresentação do Projeto-piloto 

"O Farol", em Torres Vedras, elementos da comunidade educativa do Agrupamento de 

Escolas Padre Vítor Melícias, com moderação da Vice-Presidente da Câmara Municipal 

de Torres Vedras, Laura Rodrigues. 

 Nesta sessão, abordou-se a gestão do currículo nos dois países, comparando, os 

dos modelos de organização na primeira parte, e na segunda com o Projeto “O Farol” 

ocorreu uma dinamização com as crianças do próprio projeto que foram apresentar as 

suas ideias relativamente a esta nova escola.  

Após as apresentações, ocorreu um segundo momento de perguntas-respostas 

onde os participantes tiveram oportunidade de intervir e colocar as suas dúvidas, onde 

se questionou: O modelo de liderança que a Diretora da Escola da Finlândia privilegiava 

burocrático ou pedagógico; como ocorreu a gestão dos contratos de autonomia no 

Projeto “ O Farol”; como se fazia a gestão dos trabalhos de casa, entre outras.  

 Esta segunda parte da Conferência, estendeu o tempo determinado e por isso, no 

segundo painel anti-bullying com a Representante finlandesa do programa anti-bullying 

KiVa, Christina Salmivalli e com a Coordenadora do Projeto Seguranet da DGE, Lígia 

Azevedo, a segunda não teve oportunidade de apresentar e por isso a terceira sessão 

decorreu apenas com a Dr.ª Christina Salmivalli e com a moderação da Coordenadora 

do CCTIC da ESE de Santarém, Drª. M.  

 Nesta sessão foram abordadas as medidas anti-bullying tomadas pela Finlândia 

nas escolas, e procedeu-se ao terceiro momento de perguntas-respostas, onde novamente 

ajudei na gestão das participações, e foram questionados os resultados alcançados com 

as medidas na Finlândia, bem como do papel e responsabilidade das escolas.  



109 
 

 Por volta das 19h10 a Dr.ª M Nova procedeu ao encerramento da Conferência e 

agradeceu a participação de todos. Com auditório vazio a equipa de organização, onde 

eu estava incluída, procedeu à arrumação dos materiais e saímos do Auditório Camões 

por volta das 19h30.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Este dia foi bastante interessante e diferente do habitual. Já tinha acompanhado a 

organização de outras conferências na DGE, mas nunca de forma tão participada como 

na Conferência “Que escola para o futuro? Currículo e práticas educativas na Finlândia 

e em Portugal” onde acompanhei todos passos para a sua organização: escolha do 

espaço; coffe break; titulo para a conferência; lista de participantes; lista de convidados; 

organização dos materiais; organização das pastas; organização do espaço; secretariado; 

e monitorização de perguntas-respostas. 

 Assim, esta experiência potenciou-me diversas aprendizagens ao nível da gestão 

de eventos e de todas as dimensões a si associadas.  

Ao assistir à Conferência tive também oportunidade de consolidar aprendizagens ao 

nível da Finlândia, aprendi o modelo de gestão do currículo, que desconhecia por 

completo, o modelo localizado de organização das escolas, percebi a valorização dos 

diferentes stakeholders no processo educativo entre outras temáticas que desconhecia 

até então. Em Portugal, fiquei bastante surpreendida com a apresentação do Projeto-

Piloto “O Farol”, que já tinha ouvido falar na Licenciatura, mas nunca tinha tido 

oportunidade de conhecer tão aprofundadamente os seus ideais e medidas como no dia 

da conferência.  

 Como perceções fiquei bastante agradecida com a oportunidade que a 

supervisora A me deu, ao acompanhar lado a lado consigo a organização desta 

conferência e ter-me dado tarefas de responsabilidade e importantes para o meu 

crescimento enquanto profissional e uma frase que guardo deste dia foi pronunciada no 

fim da Conferência pela supervisora A quando nos despedimos “ Fizeste um excelente 

trabalho Diana! Tenho muito orgulho em ti”, frase que teve bastante significado para 

mim, pois é muito gratificante quando reconhecem o nosso trabalho, e vindo da Dr.ª A, 

uma senhora com uma sabedoria e amabilidade incrível, é para mim uma honra.  
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Neste dia, tive a perceção de que a dois meses do fim do meu estágio curricular 

já começo a pensar a falta que irei sentir de viver a DGE no meu dia-a-dia e desta 

relação tão cúmplice que estabeleci com a supervisora A.  

 

86 º Dia – 16 de Março de 2016 

Cheguei ao meu local de estágio, cumprimentei a supervisora e dirigi-me para o 

meu gabinete, pois no dia anterior a supervisora já me tinha informado que teria como 

tarefa continuar a incluir no texto das OPC (Parte I e Parte II), a referência masculina e 

feminina, para que ambos os géneros ficassem representados no documento: o/a; os/as.    

 Assim como estratégia de trabalho, retomei o trabalho até onde o tinha corrigido 

na última vez, e com o documento da Parte I impresso fui fazendo a leitura à mão e só 

depois enquadrei a referência o/a; os/as, sendo que por volta das 11h consegui terminar 

a revisão desta primeira parte. 

 Posteriormente passei para a Parte II das OPC que era de maior dimensão, por 

isso, não imprimi o documento e como estratégia de organização fui analisando 

calmamente cada frase para que não me passasse nenhuma palavra e ao longo deste 

documento tive algumas dúvidas se devia, ou não, alterar a palavra e acrescentar o o/a 

ou os/as, nas situações de exemplo, pelo que a supervisora A esclareceu-me e disse que 

nesses casos não deveria alterar o texto.  

 Perto do 12h30 terminei a revisão das Partes I e II das OPC e para conferir se 

tinha procedido a todas as alterações utilizei a função “Localizar” da ferramenta Word e 

pesquisando a palavra “educador” consegui visualizar todas as alterações que tinha feito 

e alterar algumas que tinha modificado incorretamente.  

 Terminada a tarefa enviei os documentos para a supervisora A e saí da DGE, 

pois já estava no fim do meu horário de trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Esta tarefa exigiu bastante atenção e um trabalho cuidado e minucioso, pois 

tendo as OPC, uma função de guia para os responsáveis pelas crianças (educadores, 

pais, família, amigos) deve primar pela qualidade e estar corretamente redigido. 

 Relativamente à concretização da tarefa não senti muitas dificuldades, pois 

apesar da atenção que requere é um trabalho simples de concretizar e sempre que tive 
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dúvidas a supervisora A esclareceu-as rapidamente, daí que tenha conseguido terminar a 

revisão das duas partes das OPC com alguma facilidade neste dia.  

 

87 º Dia – 21 de Março de 2016 

Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da supervisora A 

para tomar conhecimento das tarefas para este dia, pelo que a supervisora informou-me 

que na primeira parte da manhã iria acompanhá-la na reformulação da Informação e 

Oficio para o Colégio Inglês Mundial Maria Emília, conforme solicitado pelo Dr. E 

(Diretor da DSDC), tarefa que fiquei juntamente com a supervisora a realizar até cerca 

do 12h, pois na informação respeitante à matriz curricular legalmente definida por 

disciplina, não estavam, segundo o Diretor, claras as alterações que se sugeria serem 

realizadas pelo CIMME.  

 Posteriormente, a Dr.ª A informou-me que iria reunião de última hora com a Dr.ª 

S e com a Dr.ª T no âmbito de um projeto para a sensibilização nas escolas da realidade 

das crianças refugiadas: “E se fosse eu?”.  

Pelo que, me propôs retomar uma tarefa que deixei pendente há alguns meses, a 

tabela de contactos dos diferentes agrupamentos de escola e escolas não agrupadas em 

Portugal que albergam alunos filhos de profissionais itinerantes, até a supervisora 

precisar de mim novamente. Tarefa que realizei até ao fim do horário de trabalho, não 

tendo conseguido terminar dado o elevado número de AE que integram alunos nesta 

modalidade de educação e ensino. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Relativamente às tarefas que realizei não destaco nenhuma, em particular, pois 

são trabalhos que tenho acompanhado e que, por isso, me considerava preparada para 

realizar.  

Realço apenas que o facto de ter retomado o trabalho da tabela de contactos dos 

diferentes Agrupamentos de Escola e Escolas Não Agrupadas que albergam alunos 

filhos de profissionais itinerantes, revela a relação entre a urgência da tarefa e o prazo 

para a sua realização, pois os trabalhos ditos secundários muitas vezes têm de passar 

para segundo plano dada a constante chegada de trabalhos urgentes.  

  

 



112 
 

88 º Dia – 22 de Março de 2016 

Cheguei ao meu local de estágio, no horário estipulado, e dirigi-me ao gabinete 

da supervisora A que já se encontrava a trabalhar e informou-me que precisava da 

minha ajuda para analisar umas alterações que a professora responsável pela redação 

das OPC, a Dr.ª AH, tinha sugerido. 

 Ao prosseguir com a análise, existiam aspetos que não conseguíamos 

compreender, pois parecia-nos que a última versão do documento da professora não 

coincidia com a nossa e, por isso, a Dr.ª A reuniu com o Dr. E para esclarecer essa 

dúvida.  

 Regressando pouco depois da reunião com o Dr. E, a supervisora avisou-me que 

iria contactar a professora AH para esclarecer a situação e que, nesse período de tempo, 

eu poderia retomar a tarefa da análise de dados relativa à avaliação externa (provas e 

exames) das escolas portuguesas no estrangeiro, pois com o documento finalizado 

deveria rever novamente todos os dados para perceber se não existiam incoerências, 

trabalho que se mantinha pendente há cerca de um mês, dadas as tarefas mais urgentes 

que foram surgindo até aqui.  

 Posto isto, peguei novamente nos documentos que apresentam os diferentes 

resultados nas provas e exames finais das escolas com currículo e programa portugueses 

no estrangeiro e comecei a verificar as conclusões que tinha aferido para perceber se 

não existiam erros de análise nem de escrita. 

 Como método de trabalho optei por imprimir novamente a tabela dos resultados 

e ir seguindo-a enquanto relia as conclusões retiradas. 

 Dada a minuciosidade e atenção exigidas para este trabalho, não consegui 

terminar a releitura do documento, contudo a supervisora tinha-me avisado que “a 

pressa era inimiga da perfeição” e que o pretendido era com calma analisar cada 

resultado, dando-me por isso o prazo de uma semana para terminar a tarefa.  

Posto isto, comuniquei o avanço do trabalho à supervisora A e saí da DGE, por 

já estar no fim do meu horário de trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, destaco o retomar da análise dos resultados nas provas e exames finais das 

escolas com programa e currículo portugueses no estrangeiro, pois tal como acontecia 

na minha vida académica quando começo um trabalho ou tarefa fico bastante ansiosa 
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até o terminar, e fiquei bastante entusiasmada por, durante esta semana, a Dr.ª A me 

disponibilizar o tempo de estágio para terminar a tarefa. 

 Ao nível da gestão de trabalho tenho também realizado diversas aprendizagens, 

pois aprendi a lidar com as adversidades com mais calma e confiança e que, tal como a 

supervisora A me disse, “ a pressa é inimiga da perfeição” por isso, nestes casos onde os 

trabalhos não são da maior urgência, mais importante do que os terminar rapidamente, é 

ser críticos e analíticos mas com bastante atenção e clareza.  

 

89 º Dia – 23 de Março de 2016 

 Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me para o meu gabinete, pois já 

tinha visto a supervisora A nos corredores e confirmou-me que neste dia iria continuar a 

tarefa de reler e corrigir o documento da análise de dados relativos à avaliação externa 

(provas e exames) das escolas portuguesas no estrangeiro.  

 Tarefa que retomei a partir da análise das disciplinas de componente especifica 

trienal relativamente ao Ensino Secundário. 

Ao longo do dia consegui analisar todo o documento verifiquei se os valores 

estavam corretos, se não existiam erros de escrita e pontuação, e organizei os gráficos 

de dados para que a informação fosse percetível com maior facilidade. 

Era cerca do 12h50 e faltava-me retificar o documento ao nível da estrutura 

espaçamentos e tamanho de letra, por isso antes de sair da DGE, transmiti a evolução do 

trabalho à Dr.ª A e propus terminar a tarefa no dia seguinte, contudo a supervisora 

disse-me que me queria dar o dia 24 de Março, por estarmos na semana da Páscoa e que 

por isso deveria retomar o trabalho na segunda-feira seguinte, atenção que agradeci à 

supervisora. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Relativamente à tarefa que realizei não realço nenhuma nova aprendizagem, 

porque foi um trabalho que fui construindo de raiz, e por isso, sentia-me segura para o 

analisar e melhorar. No que diz respeito à interação com os colegas, passei este dia a 

trabalhar autonomamente, daí que não tenha estabelecido contactos para além dos 

habituais. Realço apenas o gesto gentil da supervisora, no fim do dia de trabalho, 

quando me cedeu um dia de folga no estágio.  
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90 º Dia – 28 de Março de 2016 

 Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao meu gabinete, pois neste 

dia a supervisora tinha tirado o dia de Plataforma (retribuição mensal para os casos que 

revelam ter horas extra em trabalho) e tinha-me avisado, por via telefónica que, por isso, 

autonomamente deveria continuar o trabalho de dar uma última leitura ao documento da 

análise de dados relativa à avaliação externa (provas e exames) das escolas portuguesas 

no estrangeiro, e retificar o documento tal como tinha estabelecido na semana anterior. 

 Posto isto, comecei então a verificar se o documento estava com a estrutura, 

espaçamentos e tamanho de letras consensuais e posteriormente retifiquei conceitos, por 

outros mais adequados e enquadrados com a linguagem de análise estatística.  

 Quando estava a proceder à leitura das alterações, percebi que existiam também 

palavras que não estavam iguais em todo o documento como: fase ou Fase e Guiné 

Bissau ou Guiné-Bissau, alterações que realizei de seguida.    

 Terminada a leitura integral do documento de análise de dados relativos à 

avaliação externa (provas e exames) das escolas portuguesas no estrangeiro, registei as 

incoerências estatísticas que fui verificando à medida que trabalhei com os dados das 

escolas portuguesas no estrangeiro, onde por exemplo para um dos exames apenas uma 

escola o realizou e apresenta uma média de 72%, mas ao analisar o documento, na 

média global é apresentado outro valor de 92%, aspetos que realcei e apresentei via e-

mail à supervisora A.  

 Após o envio do e-mail despedi-me da minha colega de gabinete Dr.ª I e saí da 

DGE por já estar no fim do meu horário de trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

Neste dia, trabalhei autonomamente. Ao fazer uma leitura geral do processo de 

análise dos resultados das provas finais e exames nacionais das escolas portuguesas, no 

estrangeiro, realço a gratificação pessoal da quase conclusão do trabalho.  

Relembro todas as dúvidas que me suscitou e todos os colegas que intervieram e 

me ajudaram para a conclusão do mesmo, como o Dr. J que me ajudou na construção 

dos gráficos em Excel e a Dr.ª M que me ajudou a compreender os mecanismos de 

avaliação no 1º CEB. Daí que realce todo o percurso e tempo despendido que este 

relatório analítico requereu pois potenciou-me diversas aprendizagens e também o 

estabelecimento de diversos contactos com a equipa da DSDC.   
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91 º Dia – 29 de Março de 2016 

 Cheguei à DGE e fui ao encontro da supervisora, Drª. A, que já se encontrava a 

trabalhar.  

 Já no gabinete da supervisora perguntei se tinha visto o meu email com a 

descrição da evolução da tarefa de analisar os resultados das provas finais e exames 

nacionais das escolas portuguesas no estrangeiro, para obter feedback e perceber os 

aspetos a melhorar.  

 Contudo, a Dr.ª A precisava de resolver trabalhos mais urgentes e, por isso, 

disse-me que ainda não tinha conseguido ler o meu email mas que, enquanto resolvia 

esses trabalhos, eu poderia dar uma última leitura ao trabalho e que quando estivesse 

mais liberta me chamaria para, em parceria, percebermos se o documento estava 

finalizado.  

 Assim, regressei ao meu gabinete e comecei a analisar novamente o documento 

tarefa que terminei por volta das 11h.  

 Terminada a leitura, enviei um email à supervisora a dar conhecimento do 

trabalho e a Dr.ª A , ligou-me pelo telefone de serviço para me avisar que tinha um 

tempo vago para começarmos, de forma colaborativa, a analisar a versão final dos 

resultados das escolas portuguesas no estrangeiro.  

 Posto isto, reuni com a supervisora e conforme íamos lendo o documento íamos 

registando num documento a parte as questões que queríamos destacar pela positiva e 

pela negativa como por exemplo a persistência de resultados negativos de uma escola.  

 Por volta da 12h05, a Dr.ª L veio ao nosso encontro e pediu a ajuda da 

supervisora para um trabalho urgente, pelo que não foi possível continuar a trabalhar 

neste documento mas ficou acordado que quando fosse oportuno a Dr.ª A voltaria a 

contactar-me.  

 No entanto, a tarefa era de alguma complexidade e por isso a supervisora e a Dr.ª 

L ficaram a trabalhar até cerca da 13h, que correspondia ao fim do meu horário de 

trabalho daí que tenha-me despedido das doutoras e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia, realço o trabalho colaborativo com a supervisora Drª. A especialmente 

nos momentos em que realçamos os aspetos a destacar do relatório por dizerem respeito 
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a bons resultados e a melhorias e também nos casos menos positivos onde algumas 

escolas obtiveram médias negativas e em alguns casos se registou a não comparência de 

alunos a exames de componente geral por exemplo.  

 

92 º Dia – 30 de Março de 2016 

 Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da supervisora Drª. 

A , que me pediu para uniformizar uns conceitos no documento das escolas portuguesas 

no estrangeiro, bem como, confirmar na matriz curricular do ensino secundário quais as 

disciplinas de componente geral e componente específica, devido a incoerências em 

alguns dos resultados das escolas.  

 Assim, regressei ao meu gabinete e comecei então esse trabalho tendo-o 

terminado por volta das 10h.  

 Posteriormente enviei o documento para a supervisora Drª. A e passado uns 

minutos a supervisora avisou-me que já podíamos trabalhar em conjunto e continuar a 

análise das escolas portuguesas no estrangeiro.  

 Reunimos no gabinete da supervisora e em conjunto salientámos os aspetos que 

mereciam destaque e identificámos outros que ainda careciam de melhorias.  

 Terminado este trabalho já estava no fim do meu horário por isso despedi-me da 

supervisora e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia destaco, tal como no dia anterior, o trabalho colaborativo com a 

supervisora Drª. A, pois a oportunidade de trabalhar a par permite-me sempre realizar 

novas aprendizagens e desenvolver a minha experiência profissional, através dos 

comentários da supervisora e também das sugestões de melhoria que foi fazendo à 

medida que ia corrigindo o meu trabalho.  

 

93 º Dia – 31 de Março de 2016 

 Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao meu gabinete depois de 

cumprimentar a supervisora Drª. A pensando que neste dia iria continuar a trabalhar no 

documento das escolas portuguesas no estrangeiro.  

 Contudo, quando estava a retomar o trabalho a Dr.ª Drª. A veio ao meu encontro 

e avisou-me que tinha surgido alguns trabalhos urgentes, e por isso, precisava da minha 
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ajuda para trabalhar a par consigo, as tarefas prendiam-se com: resposta a uma questão 

relacionada com os critérios de adesão para o selo de Escola Voluntária, uniformizar o 

glossário comum das OCEPE com as OPC, e ainda construir uma tabela de informação 

relativamente aos alunos refugiados, organizada consoante a Direção Regional onde 

estão inseridos. 

 Assim, como primeira tarefa começou-se, por responder à questão de uma 

professora relativamente ao processo e critérios para a obtenção do selo de Escola 

Voluntária, que se carateriza por ser uma distinção com o objetivo de reconhecer o 

contributo dado pelos estabelecimentos de educação e ensino portugueses, que através 

de programas ou projetos educativos, promovem e estimulam os seus alunos para a 

prática do voluntariado.  

 Para uma resposta sustentada recorremos ao normativo legal que apresentava os 

critérios e parâmetros deste projeto para a obtenção do selo de Escola Voluntária e de 

seguida sistematizámos a informação mais importante com o objetivo de uma resposta 

sintática mas esclarecedora.  

 Terminada esta tarefa, passámos então à seguinte de uniformizar o glossário 

comum das OCEPE e OPC, em que para a concretização da mesma tivemos que 

localizar no texto das OPC, em que página e capítulo se encontravam os conceitos que 

já estavam identificados nas OCEPE, para perceber se as palavras que se encontravam 

no glossário constavam dos dois documentos, pelo que percebemos que a generalidade 

dos conceitos estavam presentes nas OCEPE e OPC, contudo dois outros só eram 

referidos nas OCEPE.  

 Terminada a segunda tarefa, passámos então a terceira de maior urgência, que 

dizia respeito à integração dos alunos refugiados que passaram a integrar o sistema 

educativo português.  

 Para esta tarefa era necessário criar três tabelas de sistematização de dados, uma 

destinada à Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo (DRLVT), outra destinada à 

Direção Regional do Algarve (DRALG) e outra à Direção Regional do Norte (DREN), 

para enquadrar os respetivos Diretores Regionais relativamente aos alunos que se 

encontravam nas suas regiões bem como das informações adicionais que tínhamos para 

cada aluno.  

 Nas tabelas acrescentámos as informações de acolhimento dos alunos (entidade 

ou pessoa responsável), os seus dados pessoais, quando disponíveis, (data de 

nascimento; nacionalidade) e ainda a situação escolar em que cada um se encontrava.  
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 Terminada a construção das tarefas já estava no fim do horário de trabalho por 

isso despedi-me da supervisora Drª. A e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia, realizei novas aprendizagens especialmente ao nível do 

reconhecimento da Escola Voluntária, que era um tema sobre o qual ainda não tinha 

ouvido falar o que me suscitou bastante interesse.  Para a tarefa, a Dr.ª Drª. A 

enquadrou-me sobre os objetivos e critérios necessários para esse reconhecimento e isso 

potenciou-me novas aprendizagens a este nível.  

 Outro dos aspetos que saliento diz respeito ao trabalho acerca das crianças 

refugiadas que estão agora integradas no sistema educativo português, pois 

impressionou-me o facto de para algumas das crianças não sabermos quem é o seu 

acompanhante do país de origem, nem a sua data de nascimento, o que evidencia 

situações bastante complicadas, onde as crianças possam ter-se perdido dos seus 

familiares, ou uma situação pior, o que pessoalmente me sensibiliza bastante.  

 

94 º Dia – 4 de Abril de 2016 

 Cheguei ao meu local de estágio no horário estipulado e fui ao encontro da 

supervisora Drª. A para saber quais seriam as tarefas que teria para realizar neste dia, 

pelo que, a supervisora pediu-me para continuar a proceder às modificações acordadas 

no documento de análise dos resultados das escolas portuguesas no estrangeiro.  

 Assim, analisei os tópicos de alteração e comecei a modificar o documento até 

cerca do 12h, até que a supervisora contactou-me pelo telefone de serviço e pediu-me 

que fosse para ao pé de si, porque tinha surgido um trabalho urgente que dizia respeito à 

Iniciativa para a sensibilização do tema dos refugiados nas escolas “ E se fosse eu? 

Fazer a mochila e partir” com o fundamento educativo de crianças e professores 

prepararem uma mochila com os objetos que levariam e porquê, se tivessem que partir 

do seu país de origem por forças alheias a si próprios como aconteceu com as crianças 

refugiadas.  

 Em duas destas escolas onde iria ocorrer a iniciativa iriam estar presentes o 

Senhor Presidente da República, o Secretário-Geral da Educação e o Ministro da 

Educação portugueses, pelo que como tarefa era urgente elaborar o programa com a 
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organização do dia em que iria ocorrer a iniciativa bem como os vários momentos que 

iriam ocorrer ao longo da mesma.  

 Por volta da 13h terminámos a tarefa e como estava no fim do meu horário de 

trabalho despedi-me da supervisora e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia, foi interessante elaborar o programa da Iniciativa “ E se fosse eu? 

Fazer a mochila e partir” e perceber como iriam decorrer os vários momentos da mesma 

nas diferentes escolas. A este nível foi bastante interessante refletir em torno da 

iniciativa para a sensibilização dos alunos portugueses e analisar os materiais que irão 

ser mostrados que, apesar de serem um pouco chocantes para nós adultos que 

imaginamos a realidade, estão suaves e adaptadas para públicos em tenra idade. Isto 

poderá potenciar uma maior consciencialização, tanto dos alunos, como das suas 

famílias, pois ao escolher o que se mete na mochila, imagina-se o que os refugiados 

passaram e estão a passar, por forma a facilitar o mais possível a interação e 

consequentemente a integração destes jovens e crianças nas escolas portuguesas.  

 

95 º Dia – 5 de Abril de 2016 

 Cheguei à DGE no horário estipulado e após cumprimentar a supervisora fui 

para o meu gabinete para dar continuidade ao trabalho de reformular o documento das 

escolas portuguesas no estrangeiro consoante as novas instâncias acordadas com a Dr.ª 

A, tarefa que tinha ficado pendente no dia anterior depois de surgir um trabalho de 

maior urgência.  

 Realizei este trabalho até cerca das 12h30, pois após proceder às atualizações 

optei por reler novamente o documento para perceber se existiam incoerências. 

 Passado pouco tempo, a Dr.ª A veio ao meu gabinete entregar-me a brochura que 

iria ser disponibilizada na Iniciativa “ E se fosse eu? Fazer a Mochila e Partir”, para 

conhecer algumas das realidades que irão ser apresentadas e também para ficar com 

uma cópia do programa que ajudei a analisar com a supervisora do dia anterior, tarefa 

que realizei até ao fim do meu horário de trabalho, tendo-me posteriormente despedido 

da supervisora e saí da DGE. 
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Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Relativamente às tarefas que realizei não destaco nenhuma em particular, pois 

são trabalhos que tenho acompanhado e que, por isso, considerava-me preparada para 

realizar. 

 Destaco apenas ao nível de perceções o processo de construção do documento 

das escolas portuguesas no estrangeiro em que em cada revisão vão sendo feitas 

melhorias e alterações, um método de trabalho que tenho observado por diversas vezes 

no estágio da DGE, muito pelo trabalho da supervisora Drª. A que se preocupa bastante 

em entregar os trabalhos que lhe são pedidos da forma mais clara e minuciosa possível. 

Este método de trabalho acabou por potenciar o meu crescimento enquanto profissional 

e influenciar o meu próprio método de trabalho, tomando a consciência que o processo 

de revisão é muito importante e que os erros podem ser transformados em 

aprendizagens.  

 

96º Dia – 6 de Abril de 2016 

 Cheguei à DGE no horário estipulado e a supervisora Drª. A recebeu-me com a 

notícia de que os relatórios dos alunos itinerantes e das escolas no estrangeiro tinham 

sido dados como terminados, pois no horário da tarde a supervisora ficou a analisar o 

trabalho que tinha feito e ficou agradada com a versão final “Diana tenho uma boa 

notícia os relatórios ficaram no estado definitivo ficou um ótimo trabalho, e obrigada 

pela paciência que este trabalho é sempre muito exaustivo” (Dr.ª A). 

 Posto isto, a supervisora indicou-me para tentar terminar os trabalhos que tinham 

ficado pendentes, que neste dia poderia retomar o trabalho da tabela dos contactos dos 

agrupamentos e escolas não agrupadas que acolhem alunos filhos de profissionais 

itinerantes, tarefa que iniciei logo de seguida.  

 Contudo, não a consegui terminar pois surgiu uma urgência por parte da OCDE 

que consistia na resposta e comentário a uns tópicos de questão que irão ser aplicados 

aos países através de um questionário acerca da EPE e da motivação e condições de 

trabalho dos professores.  

 Para este trabalho era necessário traduzir esses mesmos tópicos para Português, 

tarefa que me foi solicitada pela Dr.ª A e pela Dr.ª L, que dada a dimensão dos 

documentos me pediram se era possível fazer o horário completo (um dia de trabalho) 

visto que a tarefa era de grande urgência e já era cerca de 12h.  
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 Pelo que, acedi positivamente ao pedido, e fiquei a trabalhar na tarefa durante o 

período da tarde onde primeiramente traduzi a introdução e os critérios de análise e 

posteriormente passei aos modelos de questão que se propõem serem aplicadas aos 

professores e diretores de escola que estão integrados em instituições de Educação Pré-

Escolar. 

 Por volta das 17h, consegui terminar a tradução dos primeiros tópicos, mas 

tinham surgido novos documentos para traduzir pelo que a supervisora avisou-me que, 

no dia seguinte, continuaria a trabalhar neste âmbito da OCDE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia, destaco o trabalho relacionado com a OCDE e com a preparação do 

questionário acerca da EPE, pois ao traduzir os conteúdos realizei novas aprendizagens, 

nomeadamente no que respeita à organização da EPE nos outros países membros.  

 Ao nível das perceções fiquei um pouco ansiosa quando recebi o trabalho, por 

perceber que se tratava de uma tarefa importante e urgente, mas mesmo tempo esta 

questão estimulou a minha concentração e sentido de responsabilidade, pois era 

consoante os tópicos traduzidos que as doutoras A e L trabalhariam no sentido de dar 

contributos e marcar a posição de Portugal relativamente aquele assunto, e eu não queria 

comprometer de forma alguma a qualidade do parecer. 

  

97º Dia – 7 de Abril de 2016 

 Cheguei ao meu local de estágio no horário estipulado e como acordado com a 

supervisora Drª. A, dirigi-me de imediato ao meu gabinete após a cumprimentar para 

dar continuidade à tarefa de traduzir os documentos provenientes da OCDE.  

 Assim, retomando o trabalho no ponto em que deixei continuei a tradução do 

Template onde constavam as questões do questionário, mas desta vez traduzindo os 

princípios e orientações-chave para a organização dos comentários de cada país. Tarefa 

que realizei até cerca das 11h. 

 Posteriormente, peguei no segundo documento respeitante à tradução do email 

destinado a Portugal, com o intuito de perceber se existiriam parâmetros prioritários de 

análise, tarefa que também realizei com alguma rapidez, pois o texto não era muito 

abrangente. 
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 De seguida, enviei os documentos traduzidos para as doutoras incumbidas da 

tarefa de elaborar os comentários com a posição de Portugal. 

 Pouco depois a supervisora contactou-me e avisando-me que o último 

documento intitulado de “Directorate for Education and Skills Education Policy 

Commitee”, que tinha para traduzir estava no formato PDF e, por isso, o que eu deveria 

fazer era acrescentar comentários ao documento com a respetiva tradução, por forma às 

especialistas conseguirem perceber quais eram as conclusões relativamente ao nosso 

país. 

Posto isto, iniciei a tradução deste último documento por volta do 12h30, mas 

dado o pouco tempo disponível, até ao fim do meu horário de trabalho não consegui 

terminar a tarefa, Ficou acordado que a terminaria no dia seguinte, pois este documento 

não constava dos anteriores documentos de maior urgência de resposta, não sendo, por 

isso, necessário fazer um horário de trabalho completo.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Tal como no dia anterior realizei diversas aprendizagens, pois ao longo do 

estágio não tenho trabalhado com muita regularidade sobre questões relacionadas com a 

OCDE e, por isso, sempre que ia traduzindo ia recolhendo novas informações 

relativamente à situação de Portugal, o que foi bastante interessante, apesar de já ter a 

consciência de que em alguns parâmetros o país ainda estava um pouco inferior à 

média, como no que diz respeito ao número de pessoas com grau de escolaridade 

superior, no escalão de 30-50 anos.  

 Como perceções fiquei bastante agradada com os elogios que as doutoras me 

teceram relativamente ao trabalho da tradução, pois demonstrou o reconhecimento do 

meu trabalho, e isso é sempre importante para mim e aqui na DGE na relação com a 

supervisora, é assim que se procede pelo que tenho observado, quando erramos alertam-

nos num sentido de melhoria contínua e valorizando o erro, mas também quando 

fazemos um bom trabalho somos reconhecidas por isso.  

 

98º Dia – 12 de Abril de 2016 

 Cheguei ao meu local de estágio no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da 

supervisora A que me avisou que tinha enviado o trabalho estipulado para este dia via 

email e que dizia respeito à tradução de novos capítulos do documento “Directorate for 
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Education and Skills Education Policy Commitee”, por dizerem respeito a conclusões 

relacionadas com a EPE.  

 Assim, regressei ao meu gabinete e dada a extensibilidade dos capítulos comecei 

a traduzir o primeiro que me tinha sido pedido e que dizia respeito à apresentação do 

projeto e do questionário conduzido pela OCDE com informações relacionadas com os 

seus objetivos, o público-alvo, a abordagem de investigação utilizada entre outras 

questões de ordem técnica.  

 Realizei este trabalho durante todo o dia de estágio, sendo que quando chegou a 

hora de término do estágio ainda não tinha conseguido traduzir todo o primeiro capítulo, 

pois existiam novos conceitos que eu não conhecia a tradução para o português, e por 

isso tive que recorrer com alguma regularidade ao tradutor e ao site   Linguee, que 

explica os conceitos utilizados na língua inglesa, daí que tenha demorado mais tempo a 

concluir este trabalho do que esperava.  

 Posto isto, comuniquei os avanços no trabalho à supervisora A, que me relaxou 

dizendo que para este trabalho não tínhamos um prazo de entrega estipulado e que por 

isso eu poderia fazer o trabalho com calma e atenção, e assim, saí da DGE um pouco 

mais descansada.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia, realizei uma tarefa com a qual tenho trabalhado nos últimos dias, daí 

que já estivesse preparada para a realizar, a única questão que percecionei foi 

relacionada com a gestão do tempo, pois pensei que conseguiria terminar a tradução de 

pelo menos um capítulo por dia e rapidamente percebi que talvez não fosse possível o 

que significa que a tradução dos seis capítulos levará mais tempo do que esperava a ser 

concretizada. 

 Contudo, quando comuniquei a situação à supervisora a mesma acalmou-me e 

disse-me que não era motivo de preocupação e que poderia fazer o trabalho ao meu 

ritmo, pois não era de tanta urgência como o anterior, o que evidencia o estilo de 

liderança da supervisora para comigo: para além de me orientar ajuda-me a focar-me no 

importante e a respeitar o meu ritmo de trabalho, pois ainda tenho algumas fragilidades 

no que respeita ao Inglês, daí que as traduções por vezes me deixem um pouco nervosa, 

no sentido de recear que os trabalhos não fiquem com a melhor qualidade da minha 

parte.  
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99º Dia – 13 de Abril de 2016 

 Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da supervisora A, 

pois tinha recebido um email que relatava a chegada de três novos alunos filhos de 

profissionais itinerantes, pelo que me foi comunicado que como primeiro tarefa para 

este dia deveria analisar os processos de inscrição e perceber se os alunos não estavam 

repetidos na base de dados.  

 Pouco tempo depois, percebi que os alunos registados eram de facto novos 

alunos para a Educação Pré-Escolar e por isso contabilizei-os na lista que integra os 

novos alunos e enviei email à supervisora a comunicar a resolução dos casos.  

 Seguidamente, a supervisora chamou-me ao seu gabinete e avisou-me que 

durante o dia iria precisar da minha ajuda pois tinham surgido uns emails para dar 

resposta. Contudo, como ainda estava a trabalhar noutra tarefa de maior urgência pediu-

me que continuasse a tradução do primeiro capítulo do texto “Directorate for Education 

and Skills Education Policy Commitee”. 

 Realizei a tarefa proposta até cerca do 12h sendo que, de seguida, a supervisora 

pediu-me que ficasse a trabalhar colaborativamente consigo, para dar resposta a uma 

questão proveniente da Direção da Escola Portuguesa do Lubango, relativamente ao 

acolhimento de cinco casos de alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais) 

onde a direção estava com duvidas acerca da necessidade de envio de documentos para 

a DGE a dar conhecimento dos processos dos alunos. Formalidade que não era 

necessária pelo que respondemos que a escola não precisava de enviar qualquer 

documento a relatar as situações e que o acolhimento dos alunos deveria ser gerido 

autonomamente pela escola.  

 Terminada a resposta aos interessados e devido ao fim do meu horário de 

trabalho despedi-me da supervisora e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Relativamente às primeiras tarefas que realizei não destaco nenhuma em 

particular, pois são trabalhos que tenho acompanhado e que, por isso, considerava-me 

preparada para realizar. 
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 Contudo, na concretização da última tarefa realizei novas aprendizagens 

relacionadas com o acolhimento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, 

pois era um tema que ainda não tinha trabalhado com muita significância no estágio e 

por isso, ao analisar o Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, para responder à pessoa 

representativa da direção da Escola Portuguesa do Lubango, fiquei a conhecer os 

procedimentos e objetivos direcionados para as escolas no acolhimento destes casos 

especiais de alunos.   

 

100º Dia – 14 de Abril de 2016 

 Cheguei à DGE, no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da supervisora A 

que me informou que neste dia a Dr.ª G iria precisar da minha ajuda, mas como a 

doutora ainda não tinha chegado, podia na primeira parte da manhã continuar com a 

tradução do documento “Directorate for Education and Skills Education Policy 

Commitee”. 

 Posto isto, consegui traduzir o segundo capítulo do texto e quando estava no 

início da tradução do terceiro chegou a Dr.ª G que me pediu para a seguir até ao seu 

gabinete para me explicar em que trabalhos precisava da minha ajuda.  

 Já no gabinete da doutora percebi que tinha de elaborar duas noticias para a 

página da DGE com alguma urgência, uma noticia com o propósito de anunciar o 30º 

congresso que iria ser organizado pela APPI, e outra direcionada para um projeto 

“English Speaking Union (ESU) - National Public Speaking Competition 2016” que é 

uma competição falada na língua inglesa, destinada a alunos das escolas ligadas à ESU 

e que teve como tema “ Integrity has no need of rules”. 

 Posto isto, regressei ao meu gabinete e por sugestão da Dr.ª G comecei por 

elaborar a notícia relacionada com o 30º congresso da APPI com o tema “Global 

Understanding – Strategies for the classroom”, onde para a criação da noticia tive de 

analisar os sites oficiais da associação e sistematizar as informações mais pertinentes a 

constar no site oficial da DGE.  

 Estando o congresso destinado a professores ou profissionais de Inglês, no 

congresso irão ser abordadas temáticas direcionadas desde a EPE até ao ES para que os 

professores tenham uma formação significativa consoante os níveis de ensino que 

ministram.  
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 Terminada a primeira notícia enviei via email para a Dr.ª G e fui ao seu 

encontro, sendo que a doutora recebeu-me calorosamente dizendo “Well done que 

rápida Diana, está um excelente trabalho” (G).  

 Posteriormente para a segunda notícia a Dr.ª G disse-me que poderíamos 

trabalhar colaborativamente pois dispúnhamos de muita informação e eu poderia ter 

alguma dificuldade em perceber qual seria a mais importante.  

 Assim, procurando contextualizar-me acerca do projeto a doutora explicou-me o 

seu principal objetivo e dos resultados que tinham sido alcançados até à data, e de 

seguida começámos então por selecionar as informações que deveriam ser alvo de 

destaque no site da DGE.  

 Como informação importante selecionámos o n.º de alunos que tinha participado 

no projeto (25 alunos do ensino secundário) bem como as suas instituições, escolas 

membro da ESU Portugal, de todo o pais desde o Algarve até Guimarães e Bragança. 

 Posteriormente destacámos os nomes dos 10 finalistas da competição e 

apresentámos o prémio destinado à primeira classificada que irá representar Portugal na 

competição internacional na sede da ESU, em Dartmouth House, Londres, entre 9 e 13 

de maio de 2016. 

 Terminadas as duas notícias já passava um pouco da minha hora de saída, pelo 

que a Dr.ª G agradeceu a minha ajuda e disponibilidade, despedimo-nos e saí da DGE 

pouco depois. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia realizei novas aprendizagens, pois nunca tinha tido a tarefa de elaborar 

notícias para a DGE e esta tarefa permitiu-me aprender, para além da estrutura aprender 

os conteúdos através da leitura e seleção da informação.  

 Fiquei também bastante motivada com o comentário da Dr.ª G, pois visto ser 

uma tarefa que nunca tinha realizado, fiquei bastante satisfeita por o meu trabalho ser 

elogiado.  

 Para além desta questão, no momento de enviar as notícias para conhecimento 

superior das chefias a Dr.ª Ana, escreveu no e-mail que o trabalho tinha sido realizado 

com a minha colaboração, uma atitude que apreciei imenso.  

 

101º Dia – 16 de Abril de 2016 
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 Neste sábado, estava acordado com a supervisora A que iriamos assistir à 

Conferência “Ser Bebé IX”, organizada pela associação de Profissionais de Educação de 

Infância (APEI), que iria decorrer no Centro Ismaili em Lisboa, e por isso acordámos 

que às 08h40 estaríamos no metro para juntas encontrar o local da conferência que iria 

começar às 9h.  

 Posto isto, conforme combinado encontrei-me com a supervisora A e facilmente 

encontrámos o Centro Ismaili e na entrada a supervisora apresentou-me as 

organizadoras da conferência, e a algumas educadoras de infância que trabalharam 

consigo nos tempos em que lecionava.  

 Passado pouco tempo começámos a entrar para o salão onde ira decorrer a 

conferência, um espaço amplo e bastante agradável com uma tapeçaria enorme e com 

uma paisagem muito bonita o que potenciou um ambiente de formação bastante 

adequado e agradável.  

 Iniciada a conferência o Presidente da APEI e o Dir. Da Fundação Aga Khan 

começaram a sessão de abertura apresentando as organizações e felicitando o público e 

pouco depois a Dr.ª Ana Bela Silva apresentou o “Ser Bebé IX” e a sua história.  

 Por volta das 10h00 começou a exposição da primeira mesa de oradores sendo 

que como primeiro tema apresentou-se “A Abordagem Toscana à educação das crianças 

dos 0-3 anos: a experiência de San Miniato” uma experiência em creche inovadora 

proveniente da Itália, onde o foco principal é a abertura e o protagonismo da criança, 

dando-lhes liberdade e promovendo a autonomia.  

 De seguida, cerca das 10h30 passou-se ao segundo tema “ O modelo pedagógico 

do Movimento da Escola Moderna em Creche”, um modelo que tinha algum 

conhecimento devido à experiência na licenciatura, e que se centrava num ideal de 

creche também inovador e bastante focado na valorização dos instrumentos e recursos 

onde se falou do Cesto dos Tesouros um material composto por recursos naturais onde 

as crianças podem explorar texturas sem se magoarem. 

 Devido ao avançar da exposição a terceira oradora iniciou a sua sessão com 

algum atraso e para não ultrapassar o seu tempo falou da pedagogia Waldorf, onde 

descreveu a experiência que usufruiu enquanto lecionou na Noruega, onde a gestão do 

espaço e do tempo destinado à Creche era bastante curioso, davam-se casas equipadas 

com cozinha e casa de banho a cada educador e não havia senhora da limpeza ou 

cozinheira, eram os educadores que cozinhavam e que tratavam da higiene do espaço.  
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 Outro facto curioso, é que mesmo com temperaturas baixas e com neve, como é 

próprio do clima da Noruega, era um hábito cultural as crianças dormirem na rua dentro 

dos seus carrinhos e também aproveitarem o espaço exterior com bastante regularidade 

mesmo em condições que para nós portugueses seriam impensáveis sair com as 

crianças. 

 A gestão do espaço é um foco bastante importante neste modelo e a própria 

rotina bastante diferente as crianças são autónomas, comem sozinhas (mesmo que se 

sujem) e ajudavam na lida da sua casa na Creche.  

 Terminada a sessão começou o primeiro teatro a que tivemos oportunidade de 

assistir o teatro Andante Associação Artística com o espetáculo para bebés “ Afinal o 

Íbis” onde através dos sons e da poesia assistiu-se a uma apresentação musical bastante 

confortante e envolvente.  

 Após o espetáculo ocorreu o Coffe Break onde tive oportunidade de conviver 

com outros convidados que a Dr.ª A me apresentou e pouco depois regressei ao salão 

para o continuar da conferência, pois a supervisora não teve oportunidade de continuar a 

assistir devido a urgências de ordem profissional.  

 A primeira oradora da segunda mesa de convidados iniciou a sua sessão por 

volta do 12h00 apresentando o “Modelo High Scope na Creche” baseado nas teorias de 

Piaget. 

Este modelo que depreende que os bebés e as crianças aprendem ativamente e 

valoriza com bastante intuição a organização e seguimento dos materiais em Creche, 

como por exemplo a criação de portfólios das crianças, para um acompanhamento 

continuado do seu crescimento e os diários de sessão das educadoras, materiais que se 

pretende que promovam uma melhoria contínua das práticas e da própria creche 

segundo a oradora.  

 Por volta da 13h20, fomos para o horário de almoço e ficou acordado retomar os 

trabalhos por volta das 14h20.  

 Estando as condições reunidas para o continuar da Conferência passou-se então 

para a terceira mesa de oradores convidados, indicada com o tema “ Contributos da 

abordagem de Emmi Pikler para a educação dos 0-3 anos” uma teoria educativa 

proveniente da França, e que segundo a oradora, tem inspirado práticas educativas 

baseadas na experimentação do erro “ter atenção às crianças, mas não fazer por elas”, 

neste modelo a criança é entendida como um ser ativo, autónomo e único e privilegia-se 

um contacto regular e participado das famílias.  
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 Por volta das 15h10 passou-se à apresentação da segunda oradora com o tema 

“Abordagem à pedagogia em participação” um modelo pedagógico seguido no Centro 

Infantil Olivais Sul e que tem como focos principais a valorização da capacidade 

participativa da criança valorizando a sua cultura e ritmos próprios procurando 

potenciar experiências e aprendizagens significativas.  

 Terminada a segunda apresentação da tarde foi apresentado um livro que tinha 

sido recentemente lançado, intitulado de “ As coisas partidas podem ser bonitas”, um 

material pedagógico que potencia aprendizagem das crianças e bebés através da arte, 

defendendo a ideia de que as crianças são inspiradas pelos materiais.  

 Por volta das 16h assistiu-se ao espetáculo proporcionado pelo Teatro do 

Biombo, um teatro destinado a bebés nas creches que através de materiais naturais e 

recicláveis pretende estimular através da exaltação de todos os seus sentidos, uma 

experiência bastante interativa e interessante que recorre a diferentes materiais artísticos 

como fantoches e instrumentos musicais.  

 De seguida estava estipulado um horário para debate mas dado o significante 

atraso a que se assistia nas sessões passou-se de seguida à Apresentação do Projeto 

Aprender, Brincar, Crescer orientado pela DGE, e sobre o qual já sabia bastante 

informação visto partilhar o gabinete com duas das supervisoras do mesmo.  

 Para apresentar o projeto da Dr.ª L, colega da DGE começou por apresentar o 

seu propósito e descrever a experiência piloto inovadora, assente na ideia dos 

Playgroups. 

Estes grupos destinam-se a crianças que não têm qualquer experiência educativa 

formal e que gratuitamente podem usufruir desta experiência pedagógica, não 

pretendendo contudo, substituir a Creche.  

Cerca das 16h30 ainda estava a decorrer a sessão, tive que sair da Conferência a 

meio, pois devido à praticamente inexistente afluência de transportes públicos para a 

minha área de residência ao fim de semana, não tive oportunidade de continuar a assistir 

às últimas apresentações da Conferência.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Este dia, diferente do habitual, foi uma experiência rica em novas aprendizagens. 

Conheci abordagens pedagógicas que até ao momento não tinha qualquer 

conhecimento, tomei contacto com entidades de relevo em Portugal, relacionadas com a 
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educação de infância e ainda consegui reter bastante informação no que diz respeito à 

profissão de ser educadora de infância, que sempre foi uma área de sonho profissional 

desde pequena.  

 Também ao nível de perceções, após a saída da supervisora e com a 

responsabilidade de posteriormente a enquadrar quanto aos temas a que não tinha 

assistido, provocou em mim um maior foco de atenção. E como estratégia de trabalho 

procurei sintetizar as questões centrais de cada apresentação e os parâmetros comuns e 

distintos entre cada modelo pedagógico, o que me ajudou pessoalmente a reter e 

consolidar a informação mais importante e a transformar a experiência em 

aprendizagens.  

 Estas experiências diferentes da rotina diária de trabalho na DGE, têm 

contribuído bastante para o meu crescimento profissional o que é uma oportunidade que 

só posso agradecer à supervisora, pois sempre que é possível convida-me para os 

momentos de formação em que irá organizar ou estar presente, e isso tem-me 

proporcionado diferentes e ricos momentos de aprendizagem.  

 

102º Dia – 18 de Abril de 2016 

 Cheguei ao meu local de estágio no horário estipulado e como primeira tarefa a 

Dr.ª A pediu-me para elaborar um pequeno resumo das sessões a que a supervisora não 

tinha tido a oportunidade de assistir.  

 Assim, regressei ao meu gabinete e comecei por elaborar o que me tinha sido 

pedido sendo que o primeiro tema a que a supervisora A na assistiu foi “O Modelo High 

Scope na Creche” sendo que, a partir dos apontamentos que fui retirando de cada 

sessão, sintetizei os aspetos mais importantes de cada modelo pedagógico apresentado 

até à útima apresentação a que assisti na conferência”.  

 Terminado o resumo, por volta do 12h, fui ao encontro da supervisora A para 

mostrar a informação e a mesma pediu-me para ficar a ajuda-la, pois tinha chegado um 

novo acolhimento de uma criança refugiada e por isso tínhamos que proceder ao devido 

enquadramento de registo de crianças refugiadas em Portugal, na onde acrescentámos as 

informações relativas ao seu acolhimento (entidade ou pessoa responsável), os seus 

dados pessoais, quando disponíveis, (data de nascimento; nacionalidade) e ainda a 

situação escolar em que cada um se encontrava.  
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 Terminado este trabalho já estava no fim do meu horário de trabalho, por isso 

despedi-me da supervisora A e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia destaco apenas a releitura dos meus apontamentos relacionados com o 

assistir do congresso Ser Bebé IX, pois ao ler a informação consegui refletir e 

consolidar aprendizagens.  

 Ao nível do enquadramento das informações respeitantes aos refugiados era uma 

tarefa com a qual já tinha tido contacto e por isso não senti dificuldades em a 

concretizar.  

 

103º Dia – 19 de Abril de 2016 

 Cheguei à DGE no horário estipulado e fui ao encontro da supervisora que já se 

encontrava a trabalhar, e que me disse que como primeira tarefa deveria reunir consigo 

para falarmos dos momentos de exposição a que a supervisora não tinha assistido no Ser 

Bebé IX bem como realçar os parâmetros comuns e distintos de cada modelo 

pedagógico.  

 Assim, contextualizei a supervisora acerca dos modelos High Scope; Reggio 

Emília; Emmi Pikler; Pedagogia em Participação e da apresentação do Teatro do 

Biombo e do livro “As coisas partidas podem ser bonitas”. 

 Após as minhas reflexões a Dr.ª A disse para a colega G “estou muito orgulhosa 

do trabalho da Diana, conseguiu realçar o mais importante em cada modelo e ainda 

ressalvou os conceitos-chave de cada um”.  

 Terminada esta tarefa a supervisora pediu-me que acede-se à base de dados das 

escolas portuguesas no estrangeiro com o objetivo de perceber se alguma das escolas 

tinha submetido novos documentos e também para completar a tabela das escolas 

privadas que procuravam o reconhecimento do ensino em Portugal, com as novas 

escolas que entraram no processo e com os contactos e informações identificativas.  

 Tarefa que realizei até cerca das 12h00 e onde percebi que a Escola Portuguesa 

do Lubango e o Colégio Inglês Mundial Maria Emília tinham submetido novos 

documentos pelo que tomei os devidos procedimentos de atualizar as pastas das escolas 

com a nova informação e as tabelas com os contactos e informações, sendo que 
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posteriormente, via email dei conhecimento à supervisora dos dados, tal como me tinha 

pedido.  

 Posteriormente por volta do 12h30, respondi ao questionário de satisfação 

relacionado com a avaliação do Congresso Ser Bebé IX, pelo que fiquei a dar resposta e 

a esse inquérito até ao fim do meu horário de trabalho.  

  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Ao reler os meus comentários relembrei momentos da conferência e consolidei 

aprendizagens, pois consegui acrescentar informações que não constavam nos meus 

apontamentos e assim enriquecer o trabalho que me tinha sido pedido pela supervisora.  

 Ao nível das perceções fiquei também bastante feliz pelo elogio da supervisora 

A, pois é também motivo de orgulho para mim própria conseguir orgulhar e surpreender 

uma profissional de educação pré-escolar com tanta experiência e conhecimento.  

  

104º Dia – 20 de Abril de 2016 

 Cheguei ao meu local de estágio no horário acordado e dirigi-me ao gabinete da 

supervisora A para saber as tarefas que teria para este dia. 

 Em que, visto não ter aparecido nenhum trabalho de urgência, a supervisora 

pediu-me que continuasse a tradução do documento “Directorate for Education and 

Skills Education Policy Commitee”. 

 Posto isto, no meu gabinete retomei o trabalho sendo que tinha de terminar a 

tradução do capítulo II e iniciar a do capítulo III, tarefa que realizei até cerca do 12h10, 

posteriormente enviei o documento traduzido para a supervisora A.  

 Passado pouco tempo a Dr.ª A contactou-me via telefónica e pediu-me que fosse 

ao seu gabinete para trabalharmos no âmbito da listagem dos refugiados, pois tinham 

surgido dois pedidos para frequentarem o sistema educativo português.  

 De forma colaborativa percebemos rapidamente que os alunos não estavam 

integrados na Agenda Europeia para as Migrações e dado tratar-se de uma questão 

relacionada com a equipa das equivalências a Dr.ª A foi reunir com a equipa e despediu-

se de mim, visto já estar no fim do meu horário de trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 
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 Neste dia realizei tarefas com as quais tenho tido um contacto regular e por isso 

não existe nenhuma perceção que realce em particular.  

 Apenas me chocou ao realizar a tarefa dos alunos refugiados o facto de 

continuarem a faltar informações pessoais relevantes como a filiação, a nacionalidade e 

em alguns casos a própria idade.  

  

105º Dia – 26 de Abril de 2016 

 Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me para o meu gabinete pois neste 

dia a supervisora não iria encontrar-se na DGE pelo que deveria ficar a trabalhar 

autonomamente na tarefa de continuar a tradução do documento “Directorate for 

Education and Skills Education Policy Commitee”. 

 Assim, como habitual estratégia de trabalho, comecei por enquadrar-me do 

capítulo que já tinha iniciado tradução para relembrar o assunto do texto, e de seguida 

continuei a tradução do documento a partir do capítulo III, onde tinha ficado no dia de 

estágio anterior. 

 Tarefa que realizei ao longo do dia de estágio, contudo devido ao aparecimento 

de conceitos que não conhecia no texto tive que recorrer por diversas vezes a um dos 

programas de tradução para perceber o sentido das palavras, o que originou um maior 

gasto de tempo, e por isso não consegui terminar a tradução do capítulo até ao fim do 

dia.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia realizei tarefas com as quais tenho tido um contacto regular e por isso 

não existe nenhuma perceção que realce em particular, pois a tarefa da tradução deste 

documento tem sido um trabalho que tenho vindo a desenvolver ao longo dos dias.  

 

106 º Dia – 27 de Abril de 2016 

 Cheguei ao meu local de estágio e dirigi-me de imediato ao gabinete da 

supervisora A para a cumprimentar e saber as tarefas que me seriam atribuídas neste 

dia, em que a supervisora me informou que nas primeiras horas da manhã poderia 

continuar com a tradução do documento com o qual tenho regularmente trabalhado, mas 

que a meio da manhã iria precisar da minha ajuda, pois tinha alguns emails pendentes 

que queria que acompanhasse a resposta.  
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 Assim, regressei ao meu gabinete e continuei a tradução retomando o texto a 

partir de onde tinha ficado no dia anterior.  

 Passado pouco tempo a Dr.ª A veio ao meu encontro e pediu-me que fosse 

trabalhar para o seu gabinete no âmbito da resposta aos e-mails enviados durante os dias 

em que não esteve na DGE. 

 O primeiro assunto que nos inteirámos disse respeito aos pareceres dados por 

quatro entidades parceiras do concelho consultivo das OPC, onde analisámos cada 

consideração e realçámos os parâmetros a destacar numa posterior informação, com 

vista a ponderação superior, pois na análise dos pareceres foi evidente a marcação de 

duas posturas diferentes em relação ao documento, e por isso, era fulcral uma decisão 

em representação do ME. 

 Terminada a análise dos documentos passámos ao segundo assunto que dizia 

respeito à resposta a um Diretor de agrupamento, relacionada com a transferência e 

avaliação de uma aluna com vista à transição da modalidade de ensino doméstico para a 

modalidade de ensino regular.  

 Para a resposta às questões recorremos, por falta de legislação, à Portaria do 

ensino doméstico e expusemos os dois cenários de avaliação possíveis, consoante a 

decisão do Diretor do agrupamento, se a aluna se mantivesse no ensino doméstico teria 

de realizar provas de equivalência, se passasse para o regular, provas finais de 

averiguação de conhecimentos.    

Por fim, passámos ao terceiro assunto relacionado com a resposta a uma Diretora 

de escola relacionada com a dimensão facultativa, das provas de aferição de 2.º ano, em 

que para a resposta necessitámos de recorrer à nova legislação de avaliação. 

Contudo, após alguma pesquisa, percebemos que não estávamos a encontrar a 

informação pretendida e, por isso, a Dr.ª A despediu-se de mim, por já estar no fim do 

meu horário de trabalho, e foi reunir com a Dr.ª F para esclarecer a questão.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens4 

 Neste dia destaco o trabalho realizado no âmbito da análise dos tecidos por 

quatro das entidades parceiras do concelho consultivo das OPC, pois ao realizar o 

trabalho consegui perceber a complexidade por vezes inerente à tomada de decisões 

importantes, quando estão envolvidas diferentes entidades, em que cada uma é marcada 
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de uma posição e ao longo do tempo têm que ir chegando a consensos e passar por uma 

etapa de ajustamentos e cedências mutuas.  

 Também realço neste dia a resposta relacionada com o ensino doméstico, pois 

apesar de já ter trabalho no âmbito deste tema nunca me tinha focado na temática da 

avaliação e por isso, ao analisar os documentos legais e ao procurar a informação que 

daria a resposta à questão do Diretor do agrupamento, realizei diversas aprendizagens.  

 

107º Dia – 28 de Abril de 2016 

  Cheguei à DGE e dirigi-me ao gabinete da supervisora que me pediu para ficar a 

trabalhar consigo porque existiam algumas questões pendentes que queria que a 

ajudasse a resolver. 

 A primeira tarefa foi estabelecer contacto com a vereadora da Câmara de Ponte 

Sor no sentido de esclarecer algumas questões relacionadas com a oferta de formação 

aos parceiros e professores do Projeto Kiitos@21.Preschools ao nível da Música e do 

Inglês na EPE.  

 Neste momento fui ajudando a supervisora a registar as informações importantes 

para que depois pudéssemos transmitir à Dr.ª G e à Dr.ª R as considerações que nos 

tinham sido transmitidas.  

 Posteriormente a Dr.ª G chegou ao gabinete e pediu a minha ajuda, pois iria estar 

em serviço externo prolongado e precisava do meu apoio na organização de uns 

materiais para que não se perdessem até voltar, por isso, despedi-me da supervisora e 

fiquei a realizar este trabalho até cerca das 12h. 

  Por fim, praticamente no fim do horário de trabalho a Dr.ª L pediu-me que a 

ajudasse também numa tarefa urgente relacionada com as OCEPE, e que dizia respeito à 

revisão do documento via online e impressa, em que para perceber se as duas versões 

coincidiam, a doutora ia fazendo a leitura da versão online e eu tinha o papel de ir 

confirmando se o texto estava em coerência.  

 Por volta do 12h50, ainda não íamos nem a metade da revisão do texto e já 

estava praticamente no fim do meu horário de trabalho, e por isso, como percebi que era 

um trabalho urgente e onde precisavam da minha ajuda, ofereci-me para vir para o 

estágio no dia seguinte em que teria folga para ajudar a colega, gesto que a Dr.ª L 

agradeceu bastante.  

 Posto isto, comunicámos a situação à supervisora A e despedi-me de ambas.  

mailto:Kiitos@21.Preschools
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Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

 Neste dia realço o trabalho com a Dr.ª L, pois considero que é muito importante 

este trabalho de apoio com os vários colegas da equipa da DEPEB, e é muito 

gratificante que os vários colegas confiem em mim e considerem importante a minha 

ajuda e papel aqui na DGE.  

 A Dr.ª L é especialista na EPE, e por isso à medida que íamos trabalhando 

colaborativamente realizei diferentes aprendizagens informais, pois quando me surgia 

alguma dúvida ou tecia comentários ao texto das OCEPE, a doutora esclarecia-me ou 

reforçava o que eu dizia o que me possibilitou consolidar e atualizar conhecimentos. 

 

108º Dia – 29 de Abril de 2016 

 Cheguei ao meu local de estágio e fui diretamente ao encontro da Dr.ª L para 

avisar que tinha chegado e da minha disponibilidade para a ajudar, pelo que a doutora 

avisou-me que ainda estava a terminar um trabalho mas logo que possível me chamaria 

para retomar a tarefa de rever o texto das OCEPE, como no dia anterior. 

 Enquanto a Dr.ª L não me chamava, continuei a organizar os materiais da Dr.ª G 

contudo passado uns instantes a doutora veio me chamar para a ajudar. 

 Como método de trabalho utilizámos o do dia anterior em que enquanto a 

doutora ia lendo o documento em voz alta eu ia conferindo se o texto escrito coincidia, 

realizámos esta tarefa até cerca das 11h, contudo, a meio da tarefa a Dr.ª L recebeu um 

email com uma tarefa de maior urgência e por isso, regressei ao meu gabinete para 

organizar os materiais da Dr.ª G. 

 Por volta do 12h, consegui terminar a arrumação de todos os documentos e 

livros bem como identificar a estante com o nome da doutora.  

Posto isto, comuniquei a situação à supervisora A, e para aproveitar o tempo 

continuei a tradução do documento da ODCE, que tem ficado pendente, “Directorate for 

Education and Skills Education Policy Commitee”. 

Por volta da 12h30 a Dr.ª L voltou a chamar-me para continuarmos o trabalho da 

revisão das OCEPE, tarefa que realizámos até ao fim do meu horário de trabalho, 

acordando que na segunda-feira seguinte continuaríamos a revisão ainda não terminada.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 
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 Neste dia realizei tarefas que tenho realizado daí que em questões práticas não 

tenha nenhum aspeto a realçar, mas a experiência de trabalhar com a Dr.ª L foi 

novamente bastante enriquecedora e para além de estar a possibilitar criar uma relação 

de confiança entre ambas, permitiu-me também realizar novas aprendizagens 

relacionadas com o desenvolvimento da criança no jardim-de-infância.  

 

109º Dia – 30 de Abril de 2016 

 Neste dia realizou-se a conferência organizada pela DSDC, “Currículo para o 

Século XXI – Competências, Conhecimentos e valores numa escolaridade de 12 anos” e 

como toda a equipa estava convidada, combinei com a Dr.ª A encontrarmo-nos por 

volta das 9h no edifício da Gulbenkian, onde a mesma se iria realizar.  

 Já reunida com a supervisora dirigimo-nos ao auditório e por volta das 9h15 

começou a sessão de abertura onde o representante da função que acolhia a Conferência, 

o Sr. B e o Senhor Secretário de Estado da Educação, saudaram os participantes e deram 

início aos trabalhos.  

 Como primeira apresentação o Diretor da Edução da OCDE Andreas Schleicher 

apresentou alguns dados relativamente ao desenvolvimento educativos dos países, bem 

como ajudou a situar Portugal em comparação com os demais. 

Durante a apresentação destacou alguns dos problemas e potencialidades gerais 

dos sistemas educativos e referiu algumas ideias com vista à melhoria curricular e 

educativa dos membros da OCDE.  

Terminada a primeira apresentação passou-se então à apresentação do Painel I 

que disse respeito à “Literacia no Currículo e a Aprendizagem da Língua” e que contou 

como oradores com os representantes das associações de professores de Alemão, 

Espanhol, Francês, Inglês, Latim e Grego e Português.  

Neste painel discutiu-se as limitações do currículo para cada uma das 

disciplinas, e fez-se sugestões de melhoria.  

De seguida, por volta do 12h passou-se ao segundo Painel relativo ao “ Domínio 

das Expressões no Currículo” que contou com os representantes das associações de 

professores de Educação Física, Educação Musical, Educação Visual e Tecnológica e 

Expressão e Comunicação Visual. 

Dado o atraso na hora a supervisora não podia continuar a assistir à sessão por 

ter compromissos no horário da tarde, pelo que nos despedimos e combinámos que na 
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segunda-feira seguinte a enquadraria do decorrer dos trabalhos a partir do momento em 

que se tinha ausentado.  

Neste painel foi bastante referida a questão da falta de condições em algumas 

das escolas portuguesas para as disciplinas das expressões, bem como foi referida uma 

inadequação do currículo face ao propósito educativo das expressões e artes.  

Após o segundo painel realizou-se o horário de almoço onde ficou acordado 

retomar os trabalhos pelas 14h30.  

Por volta da hora acordada regressei à Gulbenkian e percebi que ainda faltavam 

bastantes participantes, contudo por volta das 14h30 assisti ao Momento Cultural: 

“CantAr-te” onde alunos de alguns agrupamentos presentearam o público com um 

conjunto de melodias harmoniosas, evidenciando a importância da Música e das Artes 

na educação das crianças.  

Terminada a apresentação tive que regressar devido a compromissos pessoais e 

dada a dificuldade de transporte a que assisto no fim-de-semana, por isso despedi-me 

das colegas que tinha perto de mim e saí da Gulbenkian por volta das 16h.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Este dia foi rico em aprendizagens, estes momentos a que tenho a oportunidade 

de assistir para além do dia-a-dia na DGE são sempre bastante enriquecedores a nível 

pessoal e profissional.  

 Ao nível das aprendizagens ao acompanhar a discussão em torno do Currículo 

tive a oportunidade de compreender as limitações de cada disciplina bem como 

presenciar as posições distintas de cada associação de professores, o que me permitiu 

comparar perspetivas e compreender de uma melhor forma a dificuldade por vezes 

inerente à profissão de professor de interpretar o Currículo e adapta-lo aos contextos 

reais em sala de aula.  

 Também considerei bastante interessante o momento de apresentação do Coro 

de Crianças “ CantAr-te” onde foi enternecedor acompanhar a alegria e o envolvimento 

dos mais novos no espetáculo.  

 Em suma, sou bastante grata pelas oportunidades que a DGE pela mão da 

supervisora A tem-me possibilitado assistir pois têm contribuído para uma experiência 

de estágio rica e potenciadora de diversas novas aprendizagens e crescimento 

profissional.  
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110º Dia – 02 de Maio de 2016 

Cheguei à DGE pelas 14h, no horário da tarde, pois neste dia tive compromissos 

no horário da manhã e ficou combinado com a supervisora que faria o segundo período 

de trabalho. 

Saudei a supervisora A e ficou acordado que inicialmente iria ajudar novamente 

a Dr.ª L, trabalho que tenho realizado ao longo dos dias no estágio. 

Contudo, a Dr.ª L esteve em reunião, e por isso não conseguiu ter tempo 

disponível para continuarmos a revisão do texto das OCEPE. 

Posteriormente comuniquei a situação à supervisora que me pediu para desta 

ficar a trabalhar consigo, e em conjunto tivemos a analisar um parecer da Santa Casa da 

Misericórdia relativamente ao texto das OPC.  

Como método de trabalho começámos por analisar o texto e posteriormente 

fomos realçando aspetos a destacar para incluir em parecer.  

Por volta das 17h conseguimos terminar o destaque das informações 

importantes, contudo, já não conseguimos realizar a informação dado o avançar das 

horas, por isso despedi-me da supervisora que já estava no fim do seu horário de 

trabalho e dirigi-me ao meu gabinete para organizar alguns materiais de leitura para o 

meu relatório de estágio.  

Realizei este trabalho até as 18h, horário em que saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Neste dia destaco a questão dos imprevistos e urgências que ocorreram tal com a 

A com a Dr.ª L em que tínhamos planeado continuar o trabalho das OCEPE e não foi 

possível devido à realização da reunião extraordinária. 

 Para além desta perceção realço igualmente o trabalho da análise do documento 

da Santa Casa da Misericórdia com a supervisora A onde tive a oportunidade de 

comparar pareceres e ideias, relembrando os comentários dos pareceres lidos nos dias 

anteriores relativamente às OPC.  

 

111º Dia – 04 de Maio de 2016 

Cheguei à DGE, e fui ao encontro da supervisora A que se encontrava a 

trabalhar com uma colega, mas que me avisou que tinha me enviado via e-mail o registo 
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de três novos alunos itinerantes e que como primeira tarefa poderia começar por 

verificar se tratavam-se de novos alunos, ou de registos repetidos na base de dados. 

 Rapidamente percebi que dois dos registos estavam incorretos, por se tratar da 

mesma identificação, situação que comuniquei à supervisora e juntas contactámos a 

escola de matrícula para informar do sucedido, e solicitar que o registo fosse efetuado 

corretamente. 

 Resolvida a situação, passei então ao enquadramento do terceiro registo, que 

neste caso se tratava, de um novo aluno itinerante e, por isso, procedi ao enquadramento 

do aluno, na lista constante dos novos alunos registados desde 22 de Fevereiro.  

 Terminada esta primeira tarefa, a Dr.ª A pediu que a acompanhasse 

seguidamente nos contactos telefónicos com várias empresas de comunicação para o 

evento das OCEPE, em que era necessário reunir informações tais como, o custo do 

serviço, os materiais disponíveis, o número de tradutores, entre outras questões de 

origem técnica.  

 Posteriormente como última tarefa a Dr.ª A recebeu um email da APEI para o 

qual tinha de dar parecer e por isso neste último período da manhã procedemos à leitura 

do documento e ao realce de alguns aspetos no sentido de aprovar o regime de 

mobilidade de duas educadoras que colaboram com a associação.  

 Terminada a leitura do documento, despedi-me da supervisora e saí da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Neste dia destaco a última tarefa de aprovar e justificar o regime de mobilidade 

dos professores contratados para o apoio à APEI, pois não tinha conhecimento de que 

estes processos também passavam pela orientação da DGE.  

Desta forma, todo o procedimento que acompanhei através do trabalho da 

supervisora, potenciou-me diversas aprendizagens, nomeadamente, ao nível dos 

processos de análise para os regimes de mobilidade de professores e/ou educadores.  

 

112º Dia – 05 de Maio de 2016 

Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao meu gabinete, pois a 

supervisora tinha-me avisado previamente que iria estar em reunião e que via email me 

tinha enviado alguns processos de alunos itinerantes para analisar. 
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 Assim, chegada ao meu gabinete procedi à realização da tarefa, onde verifiquei 

que todos os registos estavam corretamente inseridos na base de dados, e que por isso, 

se tratavam de novos alunos filhos de profissionais itinerantes, situação que comuniquei 

posteriormente à supervisora por volta das 11h, que já tinha chegado da reunião. 

 No entanto, ao aceder à base de dados percebi que o processo e registo da aluna 

itinerante analisado no dia anterior ainda não constava, pelo que a supervisora pediu-me 

que voltasse a contactar a escola de matrícula no sentido de regularizar a situação, tarefa 

que realizei de seguida e através do acompanhamento do processo telefonicamente, a 

inscrição foi realizada pouco tempo depois pela técnica responsável pelos alunos filhos 

de profissionais itinerantes.  

 Por volta das 11h30, a Dr.ª L veio ao meu encontro e pediu-me que fosse para o 

seu gabinete para continuarmos a analisar o documento das OCEPE, em que ao nível de 

organização, tal como ocorrera nos dias anteriores, enquanto uma de nós lia a versão 

online do documento, a outra ia confirmando na versão impressa se o texto coincidia, 

sendo que fomos trocando de organização à medida que íamos realizando o trabalho.  

 Em vários momentos do trabalho, existiam alguns termos e conceitos que não 

conhecia e sempre que isso acontecia a Dr.ª L teve a preocupação de me explicar os 

significados de cada um. 

 Por volta da 13h, faltava-nos ainda analisar 20 páginas no documento, mas dado 

estar no fim do meu horário de trabalho, acordei com a Dr.ª L que retomaríamos no dia 

de estágio seguinte, e saí da DGE.   

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

 A realização contínua da tarefa de analisar o texto das OCEPE tem potenciado 

diversas aprendizagens, pois ao trabalhar com a Dr.ª L, fiquei a conhecer 

antecipadamente o texto das OCEPE e ainda consigo consolidar aprendizagens quando 

em momentos de reflexão a Dr.ª L explica-me alguns conceitos e sustenta a utilização 

de métodos de aprendizagem e da sua repercussão para as crianças. 

 Ao nível das perceções para a realização da tarefa supra tenho trabalhado no 

gabinete da Dr.ª L e ao nível de ambiente de trabalho, também se assiste, tal como no 

gabinete da supervisora A, a uma ótima relação entre os colegas de companheirismo e 

inter-ajuda. Pois existiram momentos em que eu e a Dr.ª L tivemos dúvidas acerca da 
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compreensão de algumas das frases do texto e os colegas M e J prontamente ajudaram-

nos e teceram comentários e sugestões de melhoria.  

 

113º Dia – 09 de Maio de 2016 

Cheguei ao meu local de estágio no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da 

supervisora, que me pediu para ficar a trabalhar consigo no âmbito das escolas 

portuguesas no estrangeiro, pois tinha chegado uma informação da Escola Internacional 

de São Tomé e Príncipe e era necessário dar parecer em nome da DGE.  

 Assim, primeiramente no gabinete da supervisora, estabelecemos os documentos 

que cada uma ia analisar numa primeira fase, para posteriormente integrarmos as 

diferentes considerações, onde como habitual fiquei incumbida de analisar o Projeto 

Educativo.  

 Para facilitar a leitura cuidada do documento, optei por imprimi-lo e comecei a 

analisar o que continha de novo, em comparação com o ofício circular enviado no início 

do ano com sugestões de melhoria.  

 No entanto, dada a dimensão do documento não consegui terminar a análise 

neste dia, por isso ficou acordado que no dia de estágio seguinte terminaria a 

informação.  

 Posto isto, despedi-me da supervisora e saí da DGE. 

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Saliento neste dia o retomar da tarefa de analisar os documentos das escolas 

portuguesas no estrangeiro, pois era um trabalho com o qual tive um contacto frequente 

nos primeiros meses de estágio e é bastante interessante comparar, agora numa fase 

final, as sugestões de melhoria que no início do ano letivo ajudei a construir e conferir 

se as mesmas foram ou não integradas nos Projetos Educativos das escolas. 

 Neste caso com que trabalhei, foi notória a apropriação das sugestões e é visível 

uma melhoria significativa no cuidado e sustentação do documento.  

 

114º Dia – 10 de Maio de 2016 

Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da supervisora A 

que me pediu que ficasse a trabalhar no seu gabinete, pois era necessário responder a 

alguns pareceres relacionados com os contributos ao documento das OPC.  
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 Desta forma, no primeiro período da manhã tive a ajudar a supervisora nos 

procedimentos necessários para o conhecimento das chefias acerca do feedback e 

recomendações das organizações parceiras, tarefa que realizámos até cerca das 11h30. 

 Posteriormente, ia retomar o trabalho de analisar o Projeto Educativo da Escola 

Internacional de S. Tomé e Príncipe, quando a Dr.ª A recebeu um telefonema de um 

diretor de uma escola de matrícula de um aluno itinerante e dado estar com dúvidas na 

inscrição de um novo aluno na base de dados, fiquei a trabalhar com a Dr.ª A no sentido 

de ajudar a responder a todas as questões do diretor, para que o aluno fosse 

corretamente registado.  

 Terminada a tarefa já era cerca do 12h46, pelo que a Dr.ª A despediu-se de mim 

e eu regressei ao meu gabinete para realizar a minha nota de campo.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

 Neste dia realizei tarefas das quais tenho acompanhado e realizado regularmente 

em contexto de estágio daí que não destaque nenhuma em particular, no entanto cada 

dia de estágio reflete-se em novas aprendizagens e perceções. 

 Por exemplo, neste dia de estágio assisti a um momento de apoio por parte da 

supervisora A, que teve a ajudar a resolver algumas questões de trabalho de uma colega 

que se encontra em baixa média, o que evidencia o caráter amável e espirito de 

interajuda que tenho muitas vezes referido assistir na DGE.  

 

115º Dia – 11 de Maio de 2016 

 Cheguei ao meu local de estágio no horário estipulado e enquanto ainda me 

deslocava para o gabinete recebi um telefonema da supervisora A a avisar-me que 

devido a questões de saúde, neste dia não iria conseguir estar presente na DGE e que 

por isso eu deveria continuar a analisar o Projeto Educativo da Escola Internacional de 

S. Tomé e Príncipe.  

 Desta forma, comecei o dia de trabalho com a tarefa proposta pela supervisora, 

retomando a análise a partir do capítulo tinha ficado no dia anterior em que o trabalhei.  

 Por volta das 11h30 terminei a tarefa que me tinha sido solicitada, e dado me 

restarem ainda algumas horas aproveitei para continuar a tradução do documento da 

OCDE “Directorate for Education and Skills Education Policy Commitee”, retomando-

o do último capítulo analisado. 
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 Tarefa que realizei até ao fim do meu horário de trabalho tendo conseguido 

avançar com a análise e tradução de dois novos capítulos do documento. Quando estava 

a sair da DGE recebi um telefonema da Dr.ª A a avisar-me que iria estar de atestado 

médico por mais dois dias e que por isso no dia seguinte eu deveria continuar a tarefa da 

tradução do documento da OCDE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

 Neste dia realço a análise do Projeto Educativo da EISTP, pois foi bastante 

interessante perceber que a escola procedeu às alterações sugeridas pela DGE que foram 

elaboradas por mim e pela supervisora A.  

 Também foi visível que a EISTP preocupou-se em modificar e melhorar os 

documentos sendo que por iniciativa própria tiraram alguns parâmetros repetitivos e 

reformularam a informação de forma sintetizada mas realçando os aspetos mais 

importantes o que foi bastante interessante de perceber.  

 

116º Dia – 12 de Maio de 2016 

 Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao meu gabinete, sabendo que 

neste dia a Dr.ª A continuaria de atestado e que como tarefa deveria continuar a 

tradução do documento proveniente da OCDE.  

 No entanto, pouco tempo depois de iniciar a tarefa a Dr.ª A contactou-me pelo 

telefone de serviço e pediu-me que acedesse ao seu email para ficar a saber os trabalhos 

que tinha pendentes e se existia alguma urgência. 

 Ao aceder ao email verificámos que era apenas urgente enviar o mapa de 

formações para o secretariado da DSDC, em nome da Dr.ª G que se encontrava em 

serviço externo na China, tarefa que apoiada telefonicamente pela supervisora realizei 

rapidamente, sendo que por volta das 11h estava cumprida.  

 Posto isto, continuei a tradução do documento enviado pela “Directorate for 

Education and Skills Education Policy Commitee” retomando-o a partir do capítulo 

analisado no dia anterior, tarefa que realizei até ao fim do meu horário de trabalho.  

 No entanto, antes de sair da DGE voltei a verificar o email da supervisora A, 

como me tinha pedido no sentido de perceber se tinha surgido algum novo email, mas 

não existiam novos registos daí que tenha contactado a supervisora no sentido de dar 

conhecimento e posteriormente saí da DGE.  
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Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Neste dia realizei tarefas das quais tenho acompanhado e realizado regularmente 

em contexto de estágio e durante todo o horário trabalhei autonomamente daí que não 

registe nenhuma perceção ao nível das tarefas, ou contactos com outros colegas. 

 No entanto, destaco o sentido de responsabilidade e confiança que a supervisora 

sempre me incutiu, nomeadamente neste dia ao confiar-me a sua palavra-passe e dar-me 

liberdade para aceder às suas contas pessoais para a inteirar do trabalho e das questões 

que ficaram por resolver desde o momento que ficou de baixa médica por questões de 

saúde.  

 

117º Dia – 17 de Maio de 2016 

 Cheguei ao meu local de estágio no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da 

supervisora A, pois no dia anterior tinha-me pedido, como primeira tarefa quando 

chegasse à DGE, que acedesse ao seu email e a inteira-se dos despachos e informações 

que tinha recebido desde a última vez que a tinha atualizado.  

 Desta forma, contactei a supervisora e fui relendo os novos emails em que nas 

questões prioritárias a Dr.ª A pediu que respondesse aos que careciam de resposta 

urgente, nomeadamente no que se referia à organização de um seminário, de 

agradecimento a entidades importantes e também de solicitação de informações.  

 Posteriormente a Dr.ª A informou-me que a Dr.ª N , necessitava do meu apoio 

numa tarefa urgente relacionada com a confirmação da informação constante para 

Portugal num draft de documento relacionado com a rede Eurydice.  

 Assim, após a conclusão das tarefas solicitadas pela supervisora dirigi-me ao 

gabinete da Dr.ª N, onde a colega me inteirou da tarefa, em que me pediu para realçar 

no documento todas as informações respeitantes a Portugal, e posteriormente perceber 

se as mesmas estavam corretas. 

 Na confirmação de uma das informações tive algumas dúvidas e por isso, pedi 

alguns esclarecimentos à Dr.ª L, que me ajudou a perceber o sentido da informação.  

 Por fim, entreguei o documento impresso e online à Dr.ª M e saí da DGE.  
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Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Neste dia destaco o trabalho realizado para a rede Eurydice, pois revelou-se 

numa tarefa que até ao momento nunca tinha realizado, e que consequentemente 

potenciou-me novas aprendizagens, na medida em que conforme ia analisando a 

informação ia apreendendo a oferta educativa na “Early Childhood Education and Care” 

(ECEC) não só em Portugal, como consequentemente potenciou-me a comparação com 

os outros países da rede.  

 Ao nível das perceções destaco o afeto e preocupação que vários colegas 

demonstraram pela Dr.ª A, no sentido em que neste dia vários foram os momentos em 

que vieram ao meu encontro para saber se haviam melhorias no estado de saúde da 

supervisora e em que dia estava previsto o seu regresso à DGE.   

 A nível pessoal destaco também neste dia o contacto telefónico com a 

supervisora A que no momento em que estava a atualiza-la relativamente aos emails 

proferiu “Obrigada pelo apoio Diana, és os meus olhos e ouvidos neste momento”.  

 

118º Dia – 18 de Maio de 2016 

Cheguei à DGE no horário definido e dirigi-me ao gabinete da Dr.ª A, pois no 

dia anterior tinha-me pedido que como primeira tarefa a inteira-se, como tinha sido 

habitual, dos novos emails e tarefas agendadas.  

 Num dos emails recebidos, surgiu um pedido urgente de transferência de escola 

de matrícula de um aluno filho de profissionais itinerantes, e dada a urgência a Dr.ª A 

pediu-me que, suportada por si telefonicamente, respondesse à questão e solicitasse ao 

colega responsável pela base de dados, para proceder à alteração.   

 Posteriormente, e com todos os emails lidos, a supervisora pediu-me que 

perguntasse à colega L e N se precisavam da minha ajuda, e que se não precisassem 

poderia usar o tempo para trabalhar autonomamente no meu relatório de estágio onde 

proferiu: “ Se não existir nada urgente trabalha para ti, só uma única vez é que tiveste 

essa oportunidade e mereces, por isso, não te preocupes que na segunda-feira logo 

vimos isso as duas” (Dr.ª A).  

 Após o telefonema, falei com as colegas que me disseram que não estavam a 

precisar do meu apoio e por isso, regressei ao meu gabinete e aproveitei o restante 

horário de estágio para ler alguma bibliografia para o relatório de estágio.  

 Cerca da 13h, despedi-me das minhas colegas de gabinete e saí da DGE.  
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Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Neste dia realço a perceção de que de facto tenho tido a oportunidade de realizar 

tarefas tão distintas e importantes, que nem tem havido disponibilidade para realizar 

trabalhos autónomos para a realização do relatório de estágio. 

 O que demonstra o meu papel e trabalho na organização, em que tenho tido a 

oportunidade de saber o que é ter um emprego real e a responsabilidade daí doravante, 

sendo que sinto que já faço parte da organização, e que de alguma forma sou importante 

e contribuo para o seu trabalho e evolução.  

  

119º Dia – 20 de Maio de 2016 

 Cheguei à DGE no horário definido e como tem sido habitual dirigi-me ao 

gabinete da supervisora A e contactei-a no sentido de a enquadrar dos novos emails e 

tarefas recebidas, visto ainda continuar de baixa médica. 

 Realizada a primeira tarefa a supervisora tal como no dia anterior pediu-me que 

perguntasse se alguma colega precisava da minha ajuda e que se ninguém precisasse 

poderia continuar a trabalhar autonomamente. 

 Contudo, neste dia a Dr.ª L precisava da minha ajuda para terminar a revisão do 

documento das OCEPE, tarefa que realizei posteriormente.  

 No entanto, a Dr.ª L estava com um trabalho urgente em mãos por isso pediu-me 

que realizasse a revisão do documento sozinha, tarefa que dada a concentração exigida 

realizei até ao fim do meu horário de trabalho.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Neste dia realço a conclusão do trabalho da revisão das OCEPE pois foi uma 

tarefa que me acompanhou ao longo deste último mês de estágio, sendo que é para mim 

gratificante poder dizer que contribui de alguma forma para o processo e trabalho 

realizado em torno da revisão das OCEPE.  

 

 

 

120º Dia – 24 de Maio de 2016 
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Cheguei à DGE no horário estipulado e dirigi-me ao gabinete da supervisora A, 

pois neste dia sabia que a mesma já tinha regressado ao trabalho, e por isso, fui 

cumprimenta-la e inteirar-me das tarefas que tinha para realizar.  

 A Dr.ª A avisou-me que tinha sido efetuado um registo repetido na base de 

dados e que por isso, como primeira tarefa deveria contactar os estabelecimentos de 

ensino devidos e regularizar a situação. 

 Posto isto, regressei ao meu gabinete e como primeira tarefa contactei a escola 

que tinha registado repetidamente o aluno, em que percebi que os mesmos só tinham 

realizado um segundo registo porque a anterior escola de acolhimento não tinha 

assinalado a saída do aluno na base de dados, situação que originou que não se soubesse 

em que escola se encontrava o aluno de momento.  

 Passado algum tempo, despendido no contacto com as escolas e no 

acompanhamento do processo de atualização do percurso escolar do aluno itinerante, a 

situação ficou regularizada. Posto isto, dei conhecimento à supervisora e fui trabalhar 

consigo no seu gabinete como me tinha pedido no início da manhã.   

 Juntamente respondemos aos emails que tinham surgido enquanto se encontrou 

de baixa, um relativo a uma questão relacionada com os Cursos de Promoção (cursos de 

2/3 anos para auxiliares de ação educativa que pretendiam ser promovidas a educadoras 

de infância) em que, a colega do secretariado precisava de um modelo de resposta para 

dar seguimento a uma questão que fora a si colocada.  

 De seguida, analisámos algumas informações relativas ao contingente de 

refugiados, em que verificámos a atualização dos dados de inclusão no sistema 

educativo Português.  

 E por fim, como última tarefa, a Dr.ª A teve a analisar o resumo do Projeto 

Educativo da EISTP, que eu tinha realizado antes da supervisora adoecer. Com a 

informação enquadrada a supervisora agradeceu o meu trabalho e proferiu “Ai Diana 

vais-me fazer tanta falta, tinha gostado muito que tivesses acompanhado a organização 

da conferência das OCEPE”. Falámos um pouco sobre o fim do meu estágio e saímos 

da DGE.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Neste dia de estágio realço o contacto com as escolas de acolhimento que tive de 

contactar para resolver a questão do aluno itinerante, pois fazendo uma retrospetiva do 
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inicio do estágio, lembro-me do quanto ficava nervosa quando me era pedido que 

contactasse as escolas, comparando com a naturalidade e segurança que agora sinto ao 

realizar a tarefa.  

 Ainda ao nível das tarefas destaco as novas aprendizagens realizadas no âmbito 

dos Cursos de Promoção, pois desconhecia na totalidade a existência dos mesmos e foi 

importante perceber em que consistiam e como decorrera o processo de ascensão de 

carreira dos Auxiliares de Ação Educativa que passaram a Educadores de Infância.  

 Por fim, é ainda de destacar o trabalho desenvolvido na correção análise do 

projeto educativo da EISTP que realizei, em que a supervisora me elogiou e referiu estar 

um bom resumo das ideias principais do documento e em que no enquadramento, 

proferiu que iria sentir a minha falta no apoio ao seu trabalho, pois revela que deixei 

uma boa imagem profissional.  

 

121º Dia – 25 de Maio de 2016 

Cheguei ao meu local de estágio no horário determinado e dirigi-me ao gabinete 

da supervisora que me pediu que ficasse a trabalhar consigo para terminarmos a 

informação e ofício relativos à EISTP. Como método de trabalho íamos lendo os 

documentos e resumíamos o conteúdo a constar na informação e oficio.   

 Terminámos a tarefa por volta das 11h e posteriormente a supervisora avisou-me 

que tinha algumas questões que queria responder com a Dr.ª N e que nesse tempo eu 

deveria continuar a tradução do documento proveniente das OCEPE.  

 Por volta das 11h15 a Dr.ª A regressou ao gabinete e pediu a minha ajuda para 

realizar o documento de pedido de orçamento para a tradução simultânea da conferência 

das OCEPE, este tipo de documento é caraterizado pelas siglas PADA e inclui a 

descrição dos materiais, bem como o seu orçamento de utilização. 

Após a realização do documento registámo-lo em Edoclink que é o sistema de 

gestão documental da DGE, onde todos os colaboradores ficam com possibilidade de 

acesso às diferentes tarefas e da etapa em que se encontram. E dado ser uma ferramenta 

que nunca trabalhei diretamente a supervisora explicou-me todas as etapas pelas quais 

devemos passar até à publicação de uma informação (interna) ou oficio (externo). Na 

explicação a Dr.ª A proferiu: 

“ -Vês quando fores tu a fazer ofícios já não precisas que ninguém te ensine (Dr.ª A)  

-Quem me dera um dia poder dizer que tenho esse trabalho, era bom sinal (Eu)  
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-Vais ver que vais ter sorte e que vais conseguir, pensamento positivo (Dr.ª A) ”.  

 Terminada a tarefa e após o nosso pequeno diálogo, coloquei uma dúvida à 

supervisora relacionada com o relatório que tenho de realizar para a DGE com a 

descrição e autoavaliação da minha prestação no estágio, pelo que até ao fim do horário 

de trabalho a supervisora explicou-me todos os procedimentos e inteirou-me do prazo 

de entrega desse relatório.  

  

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

A dois dias do fim do meu estágio é evidente alguma nostalgia tanto da minha 

parte como da parte da supervisora, foram 9 meses de convivência diária, apoio e 

companheirismo e por isso ambas sabemos que vamos sentir a falta deste contacto 

permanente. Também tenho recebido alguns comentários de colegas que me dizem que 

depois tenho que os vir visitar e isso reconforta-me e deixa-me feliz por saber que de 

alguma forma marquei a Dr.ª A e alguns colegas da DGE.  

 Neste dia realço igualmente o trabalho da realização da PADA, pois foi uma 

tarefa com a qual nunca tinha tido contacto e foi interessante aprender como se elabora 

o documento e qual a informação que deve constar para que os pedidos de orçamento 

sejam aprovados.  

 Em suma, é patente que cada dia na DGE contribuiu para o meu crescimento 

profissional e para o desenvolvimento de competências e aprendizagens que tenho a 

certeza que me serão bastante uteis quando me tornar uma profissional da 

educação/formação, como espero que aconteça.  

  

122º Dia – 30 de Maio de 2016 

Cheguei à DGE, para usufruir do meio penúltimo dia de estágio. Como habitual 

dirigi-me ao gabinete da supervisora que me recebeu com alegria e proferiu para a Drª. 

I: “A nossa Diana amanhã já vai embora” (A) ao que a colega respondeu “Oh… pois é 

Diana passou rápido, não passou?” (G).  

 Após este diálogo em torno da minha saída, a Dr.ª A inteirou-me das tarefas que 

tinha para este dia, sendo a primeira o enquadramento de um novo aluno itinerante, 

onde deveria analisar o processo de inscrição na base de dados e a segunda tarefa, de 

grande urgência segundo a supervisora, era a criação de uma lista em Excel em que 
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constasse a informação respeitante às escolas de matricula dos alunos itinerantes, a 

morada e os contactos eletrónico e telefónico das escolas.  

 Posto isto, realizei rapidamente a primeira tarefa de enquadrar a nova aluna 

itinerante, sendo que se tratava de uma tarefa que tinha contacto regular. 

Posteriormente para a segunda tarefa, sendo uma tarefa que tinha iniciado no 

início do ano, mas que nunca tinha conseguido terminar, aproveitei o trabalho já 

realizado, e iniciei a inclusão das novas informações que a supervisora me tinha pedido. 

 Por volta do 13h00 tinha conseguido reunir as informações solicitadas de 58 

escolas, correspondendo a sensivelmente metade das escolas que albergam alunos filhos 

de profissionais itinerantes. Assim, comuniquei a situação à supervisora e ficou 

acordado que no dia seguinte terminaria a tarefa.  

 

Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

Neste dia tive a perceção que tinha deixado uma boa imagem profissional mas 

também pessoal na DGE, pois vários foram os colegas que me abordavam e 

comentavam o facto de o meu estágio estar a terminar, e referiam que iria fazer falta.  

 Em relação às tarefas, quando me pediram para realizar a sistematização de 

dados, tive a noção das inúmeras aprendizagens que realizei neste contexto de estágio, 

pois o Excel era uma ferramenta que não dominava de todo, e ficava bastante insegura 

sempre que me era pedida alguma tarefa em que era necessário filtrar dados ou 

relacionar células, e agora sinto-me segura para aproveitar algumas funções da 

ferramenta e isso é fruto das aprendizagens que realizei na DGE.  

 

 123º Dia – 31 de Maio de 2016 

Cheguei à DGE para o meu último dia de estágio no horário estipulado e ao 

chegar o meu gabinete reparei que tinha um presente da Dr.ª A na secretária. 

 Após deixar os meus pertences fui ao encontro da Dr.ª A para agradecer, e a 

supervisora recebeu-me com alguma nostalgia e proferiu “ Oh é o último dia” (Dr.ª A).  

 Posto isto, a Dr.ª A enquadrou-me das tarefas que teria para o dia que seriam 

terminar: a tabela dos contactos e moradas dos agrupamentos que acolhiam alunos 

filhos de profissionais itinerantes e enviar as últimas versões de todos os trabalhos que 

realizei diariamente, como a contagem dos novos alunos inscritos no ensino para a 
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itinerância, e o texto da OCDE com a tradução dos capítulos que me tinham sido 

solicitados. 

 Com as tarefas determinadas, comecei por resolver as duas últimas por serem 

menos morosas, ou seja, reuni e atualizei as últimas versões dos documentos que fui 

construindo ao longo do estágio e enviei para a supervisora via email, tarefa que 

terminei por volta das 10h30.  

 Posteriormente, retomei a tarefa do dia anterior de completar a tabela com os 

respetivos contactos por agrupamento, tarefa que realizei até fim do meu horário de 

estágio, no entanto, dado ainda não ter terminado disponibilizei-me para fazer o horário 

da parte da tarde, também para ter tempo de arrumar a minha secretária e terminar o 

trabalho calmamente, ao que a supervisora agradeceu. 

 No dia anterior eu e a supervisora tínhamos combinado fazer um almoço de 

despedida, por isso, convidámos algumas colegas e por volta da 13h reunimo-nos e 

fomos almoçar, onde falámos das minhas expetativas futuras, da minha opinião acerca 

do estágio, e de outros assuntos afetos às nossas vidas profissionais e pessoais.  

 Terminado o almoço regressámos à DGE e retomei o trabalho que tinha deixado 

pendente.  

 Por volta das 16h, consegui terminar o trabalho, assim, enviei novamente via 

email para a supervisora e comecei a arrumar os meus materiais, neste momento a 

supervisora veio-me ajudar e fomos conversando acerca dos próximos passos em 

relação ao relatório de estágio.   

Enquanto isto, algumas colegas vieram ao meu encontro para se despedirem e 

proferiram alguns comentários como “ Gostei muito de te conhecer” (Dr.ª L), “ Não 

podes deixar de cá vir, gostámos muito de te ter aqui na DGE” (Dr.ª M), “ Sabes que 

não sou de muitas palavras, mas gosto muito de ti és uma boa menina” (Dr.ª I.), 

“Obrigada pela tua amabilidade e ajuda Diana” (Dr.ª G) 

Após ter todos os materiais organizados despedi-me definitivamente da 

supervisora: “Adorei conhecer-te Diana, sempre foste muito amável e profissional, e 

sabes que sempre que precisares podes contar comigo” (Dr.ª A), agradeci por tudo o que 

a supervisora fez por mim, e pela experiência riquíssima de estágio que usufrui e saí da 

DGE. 
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Reflexão – Perceções e Aprendizagens 

 Terminei este último dia de estágio com o sentimento de dever cumprido, pois 

analisando todos os dias vividos na DGE, percebo que tive um percurso repleto de 

novas experiências, aprendizagens e onde pude contar com apoio sempre que surgiu 

uma dificuldade ou barreira. 

 Fui muitas vezes posta à prova em tarefas que achava não ter competências para 

realizar, mas nunca desisti e com o apoio da supervisora A e de muitos dos meus 

colegas da DGE, consegui ir ultrapassando os meus receios e ganhar confiança para 

crescer enquanto profissional, aprendi com os erros, e nunca disse não a algo que me 

fora pedido, o que na minha opinião ajudou-me a desafiar-me a mim própria, como 

acontecia por exemplo quando me era solicitado fazer traduções ou analisar documentos 

em Inglês, que foi uma fragilidade que sempre senti, e que receava não estar à altura 

para fazer um bom trabalho, e que agora sinto que com concentração consigo realizar. 

 Este dia foi bastante emotivo para mim, dada a minha personalidade custa-me 

muito as despedidas, pois acabei por conviver diariamente com os colegas da DGE, e 

criar relações de amizade com alguns deles, daí que todos os comentários positivos que 

fui ouvindo a meu respeito foram contribuindo para me sentir bastante feliz com a 

minha prestação enquanto estagiária na DGE. 

 Ao nível das tarefas fiz questão de ficar no horário da tarde na DGE, porque nem 

conseguiria ir embora sabendo que tinha deixado trabalhos urgentes pendentes, por isso, 

ao terminar o que me tinha sido pedido também fiquei bastante satisfeita pois 

analisando os dias passados na DGE e os trabalhos consecutivos e urgentes que 

surgiram tive por vezes algumas dúvidas de que conseguiria terminar tudo.  

 Por fim, reflito também a relação que criei com a supervisora A, que por vezes 

eu descrevia como mestre e pupila, pois para mim foi verdadeiramente uma honra 

conviver com a Dr.ª A, que para além de ter uma história profissional que eu sempre 

admirei educadora de infância, foi sempre de uma amabilidade e genuinidade 

incomparável e sempre se preocupou em fazer-me sentir parte da organização, 

potenciando-me diversas aprendizagens tanto ao nível da educação em Portugal, como 

também métodos de trabalho e organização para que possa ter mecanismos de defesa 

quando integrar o meio profissional. 
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 Em suma, analisando a minha primeira reflexão, em que apresentei as minhas 

expetativas em relação ao estágio, considero que foram totalmente atingidas e até 

superadas.  
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Anexo 2 – Guião Entrevista Diretiva 

 

  Esta entrevista diretiva enquadra-se numa investigação desenvolvida no âmbito do 

Mestrado em Educação e Formação, na especialização em Organização e Gestão da Educação e 

da Formação, do Instituto de Educação, da Universidade de Lisboa, e destina-se a completar a 

informação do relatório de estágio, de acordo com as perceções dos atores que caraterizam a 

organização.  

 

São objetivos desta entrevista: 

 Compreender como se articulam as estruturas organizacionais; 

 Percecionar a cultura organizacional;  

 Conhecer o contexto de trabalho;  

 Perceber quais os modos de coordenação da ação utilizados. 

 

 Todas as informações recolhidas são estritamente confidenciais. Os dados de identificação 

solicitados servem apenas para efeito de interpretação das outras respostas. Por favor, responda 

com sinceridade pois não há respostas corretas ou incorretas.  

 

A sua opinião é muito importante.  

Agradeço a sua disponibilidade e colaboração! 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Anos de trabalho na DGIDC/DGE:  

Cargos assumidos: 

 

QUESTÕES 

1. No âmbito da sua atividade profissional, como se processa a comunicação 

com os níveis hierárquicos superiores?  

 

1.1- Diretamente                      Indiretamente                        Ambos 

 

1.2- Contatos formais             Contatos informais               Ambos 

1.3- (Pode escolher mais do que uma resposta) 

Email        Memorandos         Contatos Telefónicos       Contatos Pessoais         

Outros       ________________________________________ 
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2. A sua atividade profissional é essencialmente realizada individualmente, em 

equipa, ou em ambas as modalidades? Em que circunstâncias? 

 

3. Identifique as principais rotinas do seu quotidiano profissional. 

 

4. Refira qual a importância do ‘imprevisto’ no seu quotidiano profissional.  

 

5. A sua atividade profissional está mais orientada para o cumprimento de ordens 

superiores ou para o cumprimento de objetivos?  

 

6. No quotidiano profissional, o que tem um peso maior na organização (escolha 

apenas uma resposta)?  

a) A capacidade de influência do indivíduo 

b) Ser uma referência dentro da organização  

c) Ser especialista numa determinada matéria  

d) O estatuto do indivíduo na organização  

 

7. Qual destas opções considera ser a mais adequada para caraterizar a organização 

onde trabalha? 

 

a) É uma organização que fornece um ambiente formal e estruturado baseado na sua 

organização hierárquica estrutural; 

 

b) É uma organização com um ambiente de trabalho agradável e familiar, em que cada 

colaborador partilha ideias e apresenta sugestões; 

 

c) É uma organização dinâmica, empreendedora e criativa, que aprende com os erros e 

assume riscos em prole da inovação; 

 

d) É uma organização orientada pelos seus objetivos comuns, tendo como um dos 

propósitos centrais alcançar os seus resultados. 
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8. Qual destas opções se aproxima mais da realidade que vivência na DGE? 

 

a) A homogeneidade e harmonia são os seus princípios básicos, face aos benefícios 

que a sua concretização proporciona aos indivíduos e à organização, propiciando um 

ambiente que une todas as pessoas por um conjunto de convicções claras, consistentes e 

consensuais; 

b) A divergência é a essência da organização, compreende a diferença de opiniões e 

valoriza a gestão de conflitos organizacionais de forma respeitosa e justa, para que a 

individualidade de cada um surja como uma potencialidade para o grupo de trabalho; 

c) O indivíduo é a principal unidade de referência e a organização percecionada de 

acordo com os atores que a integram em cada momento. Cada ator prima pela sua 

especialidade e a sua posição pode variar em função dos problemas que surgem, estando 

a organização frequentemente sujeita a mudanças. 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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Anexo 3 –  Protocolo Entrevista 1 (Dr.ª D) 

 
Esta entrevista enquadra-se numa investigação desenvolvida no âmbito do Mestrado em 

Educação e Formação, na especialização em Organização e Gestão da Educação e da Formação, 

do Instituto de Educação, da Universidade de Lisboa, e destina-se a completar a informação do 

relatório de estágio, de acordo com as perceções dos atores que caraterizam a organização.  

 

São objetivos desta entrevista: 

 Compreender como se articulam as estruturas organizacionais; 

 Percecionar a cultura organizacional;  

 Conhecer o contexto de trabalho;  

 Perceber quais os modos de coordenação da ação utilizados. 

 

 Todas as informações recolhidas são estritamente confidenciais. Os dados de identificação 

solicitados servem apenas para efeito de interpretação das outras respostas. Por favor, responda 

com sinceridade pois não há respostas corretas ou incorretas.  

A sua opinião é muito importante.  

Agradeço a sua disponibilidade e colaboração! 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Anos de trabalho na DGIDC/DGE: 4 

Cargos assumidos: Diretora de Serviços de Desenvolvimento Curricular e Subdiretora-Geral 

 

QUESTÕES 

9. No âmbito da sua atividade profissional, como se processa a comunicação 

com os níveis hierárquicos superiores?  

 

1.4- Diretamente                      Indiretamente                   Ambos 

 

1.5- Contatos formais             Contatos informais           Ambos  

 

1.6- (Pode escolher mais do que uma resposta) 

Email        Memorandos         Contatos Telefónicos       Contatos Pessoais         

Outros             ________________________________________ 

X 

X X 

X 

X 
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10. A sua atividade profissional é essencialmente realizada individualmente, em 

equipa, ou em ambas as modalidades? Em que circunstâncias? 

Em equipa, pois as decisões são tomadas a partir de pareceres/fundamentação/troca 

informal de ideias com os Diretores de Serviços/Chefes de Divisão/Técnicos Superiores 

especialistas nas matérias e, posteriormente discutidas em sede de Direção para tomada de 

decisão. 

11. Identifique as principais rotinas do seu quotidiano profissional. 

Apoio a escolas /entidades em matéria curricular e no âmbito de outros projetos de 

Educação para a Cidadania; 

Análise e elaboração de propostas de documentos normativos legais em matéria de 

educação; 

Desenvolvimento e participação de projetos nacionais e internacionais; 

Representações institucionais; 

Intervenções em congressos e seminários; 

Articulação com outras entidades da Administração Pública; 

Apoiar o Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Educação em todas as matérias que fazem 

parte da missão da DGE; 

… 

 

12. Refira qual a importância do ‘imprevisto’ no seu quotidiano profissional.  

No âmbito do apoio ao Gabinete do Sr. SEE, surgem todos os dias matérias urgentes e 

inadiáveis a que é necessário dar resposta e que dificultam a realização do trabalho planeado. 

Contudo, esta é já uma realidade com que se convive e para a qual se está preparado quando se 

trabalha na DGE. 

13. A sua atividade profissional está mais orientada para o cumprimento de ordens 

superiores ou para o cumprimento de objetivos?  

Ambas. 

Por um lado a DGE propõe e cria iniciativas na área do currículo e da educação em 

geral e, por outro, cumpre os princípios estabelecidos no programa do Governo em 

matéria de Educação. 
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A DGE estabelece o seu QUAR, documento do qual constam os objetivos para a sua 

missão, este documento é validado e aprovado superiormente e, é a partir dele, que se 

estabelecem os objetivos para todos os colaboradores. 

 

14. No quotidiano profissional, o que tem um peso maior na organização (escolha 

apenas uma resposta)?  

e) A capacidade de influência do indivíduo 

f) Ser uma referência dentro da organização  

g) Ser especialista numa determinada matéria  

h) O estatuto do indivíduo na organização  

 

15. Qual destas opções considera ser a mais adequada para caraterizar a organização 

onde trabalha? 

 

e) É uma organização que fornece um ambiente formal e estruturado baseado na sua 

organização hierárquica estrutural; 

 

f) É uma organização com um ambiente de trabalho agradável e familiar, em que cada 

colaborador partilha ideias e apresenta sugestões; 

 

g) É uma organização dinâmica, empreendedora e criativa, que aprende com os erros e 

assume riscos em prole da inovação; 

 

h) É uma organização orientada pelos seus objetivos comuns, tendo como um dos 

propósitos centrais alcançar os seus resultados. 

 

16. Qual destas opções se aproxima mais da realidade que vivência na DGE? 

 

d) A homogeneidade e harmonia são os seus princípios básicos, face aos benefícios 

que a sua concretização proporciona aos indivíduos e à organização, propiciando um 

ambiente que une todas as pessoas por um conjunto de convicções claras, consistentes e 

consensuais; 

X 

X 

X 
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e) A divergência é a essência da organização, compreende a diferença de opiniões e 

valoriza a gestão de conflitos organizacionais de forma respeitosa e justa, para que a 

individualidade de cada um surja como uma potencialidade para o grupo de trabalho; 

f) O indivíduo é a principal unidade de referência e a organização percecionada de 

acordo com os atores que a integram em cada momento. Cada ator prima pela sua 

especialidade e a sua posição pode variar em função dos problemas que surgem, estando 

a organização frequentemente sujeita a mudanças.  

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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Anexo 4 –  Protocolo Entrevista 2 (Dr. E) 

 

Esta entrevista diretiva enquadra-se numa investigação desenvolvida no âmbito do Mestrado 

em Educação e Formação, na especialização em Organização e Gestão da Educação e da 

Formação, do Instituto de Educação, da Universidade de Lisboa, e destina-se a completar a 

informação do relatório de estágio, de acordo com as perceções dos atores que caraterizam a 

organização.  

 

São objetivos desta entrevista: 

 Compreender como se articulam as estruturas organizacionais; 

 Percecionar a cultura organizacional;  

 Conhecer o contexto de trabalho;  

 Perceber quais os modos de coordenação da ação utilizados. 

 

 Todas as informações recolhidas são estritamente confidenciais. Os dados de identificação 

solicitados servem apenas para efeito de interpretação das outras respostas. Por favor, responda 

com sinceridade pois não há respostas corretas ou incorretas.  

A sua opinião é muito importante.  

Agradeço a sua disponibilidade e colaboração! 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Anos de trabalho na DGIDC/DGE:  

Cargos assumidos:  

 

QUESTÕES 

17. No âmbito da sua atividade profissional, como se processa a comunicação 

com os níveis hierárquicos superiores?  

 

1.7- Diretamente                      Indiretamente                   Ambos  X 

 

1.8- Contatos formais             Contatos informais           Ambos X  

 

1.9- (Pode escolher mais do que uma resposta) 

Email X       Memorandos  X       Contatos Telefónicos X      Contatos Pessoais    

X     Outros: X Informações/propostas 
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18. A sua atividade profissional é essencialmente realizada individualmente, em 

equipa, ou em ambas as modalidades? Em que circunstâncias? 

Existem componente de trabalho individual, mais associadas aos despachos finais sobre 

uma determinada matérias. As restantes atividades são, na maioria das vezes, realizadas 

em equipa/pequenos grupos. 

 

19. Identifique as principais rotinas do seu quotidiano profissional. 

Comunicação interna e externas, na maioria dos casos por e-mail; 

Emissão de pareceres; 

Gestão dos recursos humanos afetos à equipa; 

Participação em reuniões. 

 

20. Refira qual a importância do ‘imprevisto’ no seu quotidiano profissional.  

Muito significativa, uma vez que diariamente nos são colocadas questões que não se 

encontram programadas na agenda de trabalho para esse dia. 

 

21. A sua atividade profissional está mais orientada para o cumprimento de ordens 

superiores ou para o cumprimento de objetivos?  

O cumprimento dos objetivos é uma componente essencial, na maioria das vezes as 

ordens superiores estão associadas a esses objetivos. 

 

 

22. No quotidiano profissional, o que tem um peso maior na organização (escolha 

apenas uma resposta)?  

i) A capacidade de influência do indivíduo 

j) Ser uma referência dentro da organização X 

k) Ser especialista numa determinada matéria  

l) O estatuto do indivíduo na organização  

 

23. Qual destas opções considera ser a mais adequada para caraterizar a organização 

onde trabalha? 

 

i) É uma organização que fornece um ambiente formal e estruturado baseado na sua 

organização hierárquica estrutural; 
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j) É uma organização com um ambiente de trabalho agradável e familiar, em que cada 

colaborador partilha ideias e apresenta sugestões; 

 

k) É uma organização dinâmica, empreendedora e criativa, que aprende com os erros e 

assume riscos em prole da inovação; 

 

l) É uma organização orientada pelos seus objetivos comuns, tendo como um dos 

propósitos centrais alcançar os seus resultados. X 

 

24. Qual destas opções se aproxima mais da realidade que vivencia na DGE? 

 

g) A homogeneidade e harmonia são os seus princípios básicos, face aos benefícios 

que a sua concretização proporciona aos indivíduos e à organização, propiciando um 

ambiente que une todas as pessoas por um conjunto de convicções claras, consistentes e 

consensuais; X 

h) A divergência é a essência da organização, compreende a diferença de opiniões e 

valoriza a gestão de conflitos organizacionais de forma respeitosa e justa, para que a 

individualidade de cada um surja como uma potencialidade para o grupo de trabalho; 

i) O indivíduo é a principal unidade de referência e a organização percecionada de 

acordo com os atores que a integram em cada momento. Cada ator prima pela sua 

especialidade e a sua posição pode variar em função dos problemas que surgem, estando 

a organização frequentemente sujeita a mudanças.  

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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Anexo 5 –  Protocolo Entrevista 3 ( Dr.ª F) 

 

Esta entrevista diretiva enquadra-se numa investigação desenvolvida no âmbito do Mestrado 

em Educação e Formação, na especialização em Organização e Gestão da Educação e da 

Formação, do Instituto de Educação, da Universidade de Lisboa, e destina-se a completar a 

informação do relatório de estágio, de acordo com as perceções dos atores que caraterizam a 

organização.  

 

São objetivos desta entrevista: 

 Compreender como se articulam as estruturas organizacionais; 

 Percecionar a cultura organizacional;  

 Conhecer o contexto de trabalho;  

 Perceber quais os modos de coordenação da ação utilizados. 

 

 Todas as informações recolhidas são estritamente confidenciais. Os dados de identificação 

solicitados servem apenas para efeito de interpretação das outras respostas. Por favor, responda 

com sinceridade pois não há respostas corretas ou incorretas.  

A sua opinião é muito importante.  

Agradeço a sua disponibilidade e colaboração! 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Anos de trabalho na DGIDC/DGE: 17 

Cargos assumidos: Coordenadora da Equipa de Português e Chefe de Divisão da Educação Pré-

Escolar e do Ensino Básico 

 

QUESTÕES 

25. No âmbito da sua atividade profissional, como se processa a comunicação 

com os níveis hierárquicos superiores?  

 

1.10- Diretamente                      Indiretamente                   Ambos    

 

1.11- Contatos formais             Contatos informais           Ambos       

1.12- (Pode escolher mais do que uma resposta) 

Email        Memorandos         Contatos Telefónicos       Contatos Pessoais         

Outros               ________________________________________ 

x 

 

x x x 

x 

x 
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26. A sua atividade profissional é essencialmente realizada individualmente, em 

equipa, ou em ambas as modalidades? Em que circunstâncias? 

Em equipa, para discussão das matérias, tanto com os técnicos como com os superiores 

hierárquicos. Existe também uma componente de trabalho individual de análise, 

reflexão, despacho.  

 

27. Identifique as principais rotinas do seu quotidiano profissional. 

Resposta às solicitações provenientes dos superiores hierárquicos; resposta a escolas e 

outras entidades; trabalho em equipa para discussão das matérias; reuniões de trabalho 

internas e externas; desenvolvimento e monitorização de projetos nacionais e 

internacionais; produção de documentos curriculares e normativos; organização e 

participação em conferências; articulação com diversos organismos; participação em 

grupos de trabalho. 

 

28. Refira qual a importância do ‘imprevisto’ no seu quotidiano profissional.  

Na DGE existe uma componente significativa de imprevisto, sendo necessário dar 

resposta a questões prementes que surgem com frequência. 

 

29. A sua atividade profissional está mais orientada para o cumprimento de ordens 

superiores ou para o cumprimento de objetivos?  

Está orientada quer para o cumprimento de despachos superiores quer para o 

cumprimento de objetivos, constantes nos documentos formais (QUAR; Plano de 

Atividades). 

 

30. No quotidiano profissional, o que tem um peso maior na organização (escolha 

apenas uma resposta)?  

m) A capacidade de influência do indivíduo 

n) Ser uma referência dentro da organização  

o) Ser especialista numa determinada matéria    

p) O estatuto do indivíduo na organização  

 

31. Qual destas opções considera ser a mais adequada para caraterizar a organização 

onde trabalha? 

 

X 
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m) É uma organização que fornece um ambiente formal e estruturado baseado na sua 

organização hierárquica estrutural; 

 

n) É uma organização com um ambiente de trabalho agradável e familiar, em que cada 

colaborador partilha ideias e apresenta sugestões; 

 

o) É uma organização dinâmica, empreendedora e criativa, que aprende com os erros e 

assume riscos em prole da inovação; 

 

p) É uma organização orientada pelos seus objetivos comuns, tendo como um dos 

propósitos centrais alcançar os seus resultados. 

 

32. Qual destas opções se aproxima mais da realidade que vivencia na DGE? 

 

j) A homogeneidade e harmonia são os seus princípios básicos, face aos benefícios 

que a sua concretização proporciona aos indivíduos e à organização, propiciando um 

ambiente que une todas as pessoas por um conjunto de convicções claras, consistentes e 

consensuais; 

k) A divergência é a essência da organização, compreende a diferença de opiniões e 

valoriza a gestão de conflitos organizacionais de forma respeitosa e justa, para que a 

individualidade de cada um surja como uma potencialidade para o grupo de trabalho; 

l) O indivíduo é a principal unidade de referência e a organização percecionada de 

acordo com os atores que a integram em cada momento. Cada ator prima pela sua 

especialidade e a sua posição pode variar em função dos problemas que surgem, estando 

a organização frequentemente sujeita a mudanças.  

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

 

 

 

 

 

x 

x 
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Anexo 6 –  Protocolo Entrevista 4 (Dr.ª A) 

 

Esta entrevista diretiva enquadra-se numa investigação desenvolvida no âmbito do Mestrado 

em Educação e Formação, na especialização em Organização e Gestão da Educação e da 

Formação, do Instituto de Educação, da Universidade de Lisboa, e destina-se a completar a 

informação do relatório de estágio, de acordo com as perceções dos atores que caraterizam a 

organização.  

 

São objetivos desta entrevista:  

 Compreender como se articulam as estruturas organizacionais; 

 Percecionar a cultura organizacional;  

 Conhecer o contexto de trabalho;  

 Perceber quais os modos de coordenação da ação utilizados. 

 

 Todas as informações recolhidas são estritamente confidenciais. Os dados de identificação 

solicitados servem apenas para efeito de interpretação das outras respostas. Por favor, responda 

com sinceridade pois não há respostas corretas ou incorretas.  

 

A sua opinião é muito importante.  

Agradeço a sua disponibilidade e colaboração! 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Anos de trabalho na DGIDC/DGE: 17 anos 

Cargos assumidos: Técnica Superior  

 

QUESTÕES 

33. No âmbito da sua atividade profissional, como se processa a comunicação 

com os níveis hierárquicos superiores?  

 

1.13- Diretamente                      Indiretamente                        Ambos 

 

1.14- Contatos formais             Contatos informais               Ambos 

 

1.15- (Pode escolher mais do que uma resposta) 

Email        Memorandos         Contatos Telefónicos       Contatos Pessoais         

Outros          Oficios, informações.  

x 

x x  

x 

x 

x 
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34. A sua atividade profissional é essencialmente realizada individualmente, em 

equipa, ou em ambas as modalidades? Em que circunstâncias? 

Em ambas as modalidades.  

Individualmente – respostas ao público em geral 

Equipa – constituição de grupos de trabalho para as tarefas a realizar, para acompanhamento 

de projetos em escolas etc.  

 

35. Identifique as principais rotinas do seu quotidiano profissional. 

Verificar email – trabalho distribuído pelas chefias diariamente. 

Verificar e edoclink – sistema de gestão documental da DGE onde constam os trabalhos 

distribuidos pelas chefias diariamente. Análise de documentação diversa. 

 

36. Refira qual a importância do ‘imprevisto’ no seu quotidiano profissional.  

Muito importante! As emergências surgem diariamente e torna-se diariamente dar resposta às 

solicitações da Secretaria do Estado e do Gabinete do Ministro frequentemente.  

37. A sua atividade profissional está mais orientada para o cumprimento de ordens 

superiores ou para o cumprimento de objetivos?  

As duas coisas, mas hoje em dia o cumprimento de ordens superiores para a realização dos 

imprevistos têm vindo a aumentar exponencialmente, comparado com anos anteriores.  

38. No quotidiano profissional, o que tem um peso maior na organização (escolha 

apenas uma resposta)?  

q) A capacidade de influência do indivíduo 

r) Ser uma referência dentro da organização  

s) Ser especialista numa determinada matéria  

t) O estatuto do indivíduo na organização  

 

39. Qual destas opções considera ser a mais adequada para caraterizar a organização 

onde trabalha? 

q) É uma organização que fornece um ambiente formal e estruturado baseado na sua 

organização hierárquica estrutural; 

 

x 

x 
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r) É uma organização com um ambiente de trabalho agradável e familiar, em que cada 

colaborador partilha ideias e apresenta sugestões; 

 

s) É uma organização dinâmica, empreendedora e criativa, que aprende com os erros e 

assume riscos em prole da inovação; 

 

t) É uma organização orientada pelos seus objetivos comuns, tendo como um dos 

propósitos centrais alcançar os seus resultados. 

 

40. Qual destas opções se aproxima mais da realidade que vivência na DGE? 

m) A homogeneidade e harmonia são os seus princípios básicos, face aos benefícios 

que a sua concretização proporciona aos indivíduos e à organização, propiciando um 

ambiente que une todas as pessoas por um conjunto de convicções claras, consistentes e 

consensuais; 

n) A divergência é a essência da organização, compreende a diferença de opiniões e 

valoriza a gestão de conflitos organizacionais de forma respeitosa e justa, para que a 

individualidade de cada um surja como uma potencialidade para o grupo de trabalho; 

o) O indivíduo é a principal unidade de referência e a organização percecionada de 

acordo com os atores que a integram em cada momento. Cada ator prima pela sua 

especialidade e a sua posição pode variar em função dos problemas que surgem, estando 

a organização frequentemente sujeita a mudanças.  

  

Muito obrigada pela sua colaboração! 

 

 

 

 

x 
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Categoria 
 

Sub-Categoria 

 

Indicadores e Opções de Resposta 

 

Unidades de Registo 

 

 

 

 

Caraterização dos 

Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percurso Profissional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de Serviço 

 

“4” (E.1) 

 

“17” ( E.3) 

 

“ 17” (E.4) 

 

 

Cargos Assumidos 

“Diretora de Serviços de 

Desenvolvimento Curricular e 

Subdiretora-Geral” (E.1) 

 

“Coordenadora da Equipa de 

Português e Chefe de Divisão da 

Educação Pré-Escolar e do Ensino 

Básico” (E.3) 

 

“ Técnica Superior” (E.4) 

 

 

1) No âmbito da sua atividade 

profissional, como se processa 

a comunicação com os níveis 

hierárquicos superiores? 

 

 

 

Perceção da Comunicação 

 

1.1Diretamente|Indiretamente|Ambos 

 

1.2 Contactos Formais| Informais| Ambos 

 

1.3 Email| Memorandos| Contactos 

Telefónicos| Contactos Pessoais| Outros 

 

1.1 “Ambos” (E.1;E.2; E.3; E.4) 

 

1.2 “Ambos” (E.1;E.2; E.3; E.4) 

 

1.3 

 

Anexo 7 –  Grelha de Análise de Conteúdo(E.1-E.4) 
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“Email, Contactos Telefónicos, 

Contactos Pessoais” (E.1) 

“Email, Memorandos, Contctos 

Telefónicos, Contactos Pessoais, 

Outros: informações e propostas” 

(E.2) 

 

“Email, Memorandos, Contactos 

Telefónicos, Contactos Pessoais 

“(E.3) 

 

““Email, Memorandos, Contactos 

Telefónicos, Outros: oficios e 

informações” (E.4) 

 

 

2. A sua atividade profissional 

é essencialmente realizada 

individualmente, em equipa, 

ou em ambas as modalidades? 

Em que circunstâncias? 

 

 

 

 

 

Método de Gestão Profissional 

 

 

 

 

 

Individualmente| Equipa| Ambas 

 

 

Circunstâncias 

“Em equipa, pois as decisões são 

tomadas a partir de 

pareceres/fundamentação/troca 

informal de ideias com os Diretores 

de Serviços/Chefes de 

Divisão/Técnicos Superiores 

especialistas nas matérias e, 

posteriormente discutidas em sede de 

Direção para tomada de decisão” 

(E.1) 

 

“ Existem componentes de trabalho 

individual, mais associadas aos 

despachos finais sobre uma 

determinada matéria. As restantes 

atividades são, na maioria das vezes, 

realizadas em equipa/pequenos 

grupos.” (E.2) 
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“Em equipa, para discussão das 

matérias, tanto com os técnicos como 

com os superiores hierárquicos. 

Existe também uma componente de 

trabalho individual de análise, 

reflexão, despacho. “ (E.3) 

 

“ Em ambas as modalidades. 

Individualmente – respostas ao 

público em geral. Em equipa – 

constituição de grupos de trabalho 

para as tarefas a realizar, para o 

acompanhamento de projetos de 

escola, etc.” (E.4) 

 

 

3. Identifique as principais 

rotinas do seu quotidiano 

profissional. 

  

“Apoio a escolas /entidades em 

matéria curricular e no âmbito de 

outros projetos de Educação para a 

Cidadania; 

Análise e elaboração de propostas de 

documentos normativos legais em 

matéria de educação; 

Desenvolvimento e participação de 

projetos nacionais e internacionais; 

Representações institucionais; 

Intervenções em congressos e 

seminários; 

Articulação com outras entidades da 

Administração Pública; 

Apoiar o Gabinete do Sr. Secretário 

de Estado da Educação em todas as 

matérias que fazem parte da missão 
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da DGE;” (E.1) 

 

“Comunicação interna e externas, na 

maioria dos casos por e-mail; 

Emissão de pareceres; 

Gestão dos recursos humanos afetos 

à equipa; 

Participação em reuniões.” (E.2) 

 

“Resposta às solicitações 

provenientes dos superiores 

hierárquicos; resposta a escolas e 

outras entidades; trabalho em equipa 

para discussão das matérias; reuniões 

de trabalho internas e externas; 

desenvolvimento e monitorização de 

projetos nacionais e internacionais; 

produção de documentos curriculares 

e normativos; organização e 

participação em conferências; 

articulação com diversos organismos; 

participação em grupos de trabalho” 

(E.3) 

 

“ Verificar email – trabalho 

distribuido pelas chefias diariamente. 

Verificar o Edoclink onde constam 

os trabalhos distribuidos pelas 

chefias diariamente. Análise de 

documentação com o fim de emissão 

de pareceres técnico-pedagógicos e 

reuniões com as equipas de trabalho” 

(E.4) 
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4. Refira qual a importância 

do ‘imprevisto’ no seu 

quotidiano profissional. 

 

 

 

 

Gestão do Imprevisto 

 

 

“No âmbito do apoio ao Gabinete do 

Sr. SEE, surgem todos os dias 

matérias urgentes e inadiáveis a que é 

necessário dar resposta e que 

dificultam a realização do trabalho 

planeado. 

Contudo, esta é já uma realidade com 

que se convive e para a qual se está 

preparado quando se trabalha na 

DGE.” (E.1) 

 

“Muito significativa, uma vez que 

diariamente nos são colocadas 

questões que não se encontram 

programadas na agenda de trabalho 

para esse dia.” (E.2) 

 

“Na DGE existe uma componente 

significativa de imprevisto, sendo 

necessário dar resposta a questões 

prementes que surgem com 

frequência.” (E.3) 

 

“Muito importante, as urgências 

surgem diariamente e torna-se 

necessário dar resposta às 

solicitações da Secretaria de Estado e 

do Gabinete do Ministro muito 

frequentemente” (E.4) 
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5. A sua atividade profissional 

está mais orientada para o 

cumprimento de ordens 

superiores ou para o 

cumprimento de objetivos? 

 

 

 

Prioridade Profissional 

 

 

Cumprimento de Ordens Superiores| 

Cumprimento de Objetivos 

“ Ambas, por um lado a DGE propõe 

e cria iniciativas na área do currículo 

e da educação em geral e, por outro, 

cumpre os princípios estabelecidos 

no programa do Governo em matéria 

de Educação” (E.1) 

 

A DGE estabelece o seu QUAR, 

documento do qual constam os 

objetivos para a sua missão, este 

documento é validado e aprovado 

superiormente e, é a partir dele, que 

se estabelecem os objetivos para 

todos os colaboradores.” (E.1) 

 

“O cumprimento dos objetivos é uma 

componente essencial, na maioria das 

vezes as ordens superiores estão 

associadas a esses objetivos.” (E.2) 

 

“Está orientada quer para o 

cumprimento de despachos 

superiores quer para o cumprimento 

de objetivos, constantes nos 

documentos formais (QUAR; Plano 

de Atividades).” (E.3) 

 

“ As duas coisas, mas hoje em dia o 

cumprimento de ordens superiores 

para a realização dos imprevistos têm 

vindo a aumentar exponencialmente, 

comparado com anos anteriores” 

(E.4) 
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6. No quotidiano profissional, 

o que tem um peso maior na 

organização 

Enfoque da Organização 

 

Capacidade de Influência do Individuo| Ser 

uma referência dentro da organização| Ser 

especialista numa determinada matéria| O 

Estatuto do Individuo na Organização 

“ Ser especialista numa determinada 

matéria” (E.1) 

 

“ Ser uma referência dentro da 

organização” (E.2) 

 

“ Ser especialista numa determinada 

matéria” (E.3) 

 

“ Ser especialista numa determinada 

matéria” (E.4) 

 

7.Qual destas opções 

considera ser a mais adequada 

para caraterizar a 

organização onde trabalha? 

 

 

Cultura Organizacional 

 

É uma organização que fornece um 

ambiente formal e estruturado baseado na 

sua organização hierárquica estrutural |É 

uma organização com um ambiente de 

trabalho agradável e familiar, em que cada 

colaborador partilha ideias e apresenta 

sugestões |É uma organização dinâmica, 

empreendedora e criativa, que aprende 

com os erros e assume riscos em prole da 

inovação |É uma organização orientada 

pelos seus objetivos comuns, tendo como 

“É uma organização orientada pelos 

seus objetivos comuns, tendo como 

um dos propósitos centrais alcançar 

os seus resultados” (E.1) 

 

“É uma organização orientada pelos 

seus objetivos comuns, tendo como 

um dos propósitos centrais alcançar 

os seus resultados” (E.2) 

 

“É uma organização orientada pelos 

seus objetivos comuns, tendo como 

um dos propósitos centrais alcançar 

os seus resultados” (E.3) 

 

“É uma organização que fornece um 

ambiente formal e estruturado 

baseado na sua organização 
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um dos propósitos centrais alcançar os seus 

resultados. 

hierárquica estrutural” (E.4) 

 

 

8.Qual destas opções se 

aproxima mais da realidade 

que vivência na DGE? 

 

Cultura Organizacional 

A homogeneidade e harmonia são os seus 

princípios básicos, face aos benefícios que 

a sua concretização proporciona aos 

indivíduos e à organização, propiciando 

um ambiente que une todas as pessoas por 

um conjunto de convicções claras, 

consistentes e consensuais | A divergência 

é a essência da organização, compreende a 

diferença de opiniões e valoriza a gestão 

de conflitos organizacionais de forma 

respeitosa e justa, para que a 

individualidade de cada um surja como 

uma potencialidade para o grupo de 

trabalho | O indivíduo é a principal unidade 

de referência e a organização percecionada 

de acordo com os atores que a integram em 

cada momento. Cada ator prima pela sua 

especialidade e a sua posição pode variar 

em função dos problemas que surgem, 

estando a organização frequentemente 

“A homogeneidade e harmonia são 

os seus princípios básicos, face aos 

benefícios que a sua concretização 

proporciona aos indivíduos e à 

organização, propiciando um 

ambiente que une todas as pessoas 

por um conjunto de convicções 

claras, consistentes e consensuais” 

(E.1) 

 

“ A homogeneidade e harmonia são 

os seus princípios básicos, face aos 

benefícios que a sua concretização 

proporciona aos indivíduos e à 

organização, propiciando um 

ambiente que une todas as pessoas 

por um conjunto de convicções 

claras, consistentes e consensuais” 

(E.2) 

 

“A homogeneidade e harmonia são 

os seus princípios básicos, face aos 

benefícios que a sua concretização 

proporciona aos indivíduos e à 

organização, propiciando um 

ambiente que une todas as pessoas 

por um conjunto de convicções 

claras, consistentes e consensuais” 

(E.3) 
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sujeita a mudanças. 

 

“ O indivíduo é a principal unidade 

de referência e a organização 

percecionada de acordo com os 

atores que a integram em cada 

momento. Cada ator prima pela sua 

especialidade e a sua posição pode 

variar em função dos problemas que 

surgem, estando a organização 

frequentemente sujeita a mudanças” 

(E.4) 
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Anexo 8 –  Guião Entrevista Semi-Diretiva  

 

Objetivos Gerais da Entrevista: 

 Caraterizar do percurso académico e profissional do gestor; 

 Recolher informações que permitam compreender as tarefas que o gestor desempenha no 

quotidiano do seu trabalho;  

 Compreender as funções do gestor na organização; 

 Conhecer as estratégias adotadas pelo gestor no seu contexto de trabalho;  

  Perceber a estrutura da organização e as relações que a caraterizam;  

 

 

 

Blocos 

Temáticos 

Objetivos 

Específicos 

 

Questões Orientadoras 

 

Notas de Entrevista 

 

A 

 

Legitimação da 

entrevista 

 

 

Legitimar a entrevista 

 

 

 

Motivar o 

entrevistado 

Informar o entrevistado 

sobre o objetivo da 

entrevista; 

Salientar que o anonimato é 

garantido e que a 

informação servirá apenas 

de suporte para o trabalho 

académico. 

Referir a disponibilidade 

para fornecer os resultados 

do trabalho. 

 

Pedir autorização para 

gravar a entrevista 

 

B 

 

Percurso 

académico e 

profissional 

 

Conhecer o percurso 

académico do 

entrevistado 

 

Conhecer o percurso 

profissional do 

entrevistado 

 

 

1. De forma sucinta, podia 

falar-me do seu percurso 

académico? 

 

 

2.E do ponto de vista 

profissional? Qual foi o seu 

percurso? 

 

Conhecer o percurso 

profissional e académico 

do entrevistado até ao 

momento da entrevista. 
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C 

 

Funções do 

Gestor 

 

 

Conhecer a opinião 

acerca do papel do 

gestor 

 

Perceber as funções 

que o gestor 

desempenha 

 

 

 

 

3.Quais as funções que 

desempenha na DGE? 

4.Podia descrever-me um 

dia típico de trabalho? (ex: o 

que faz na generalidade no 

dia de trabalho) 

5.Quais os principais 

constrangimentos das 

funções que desempenha? 

6.Para si, o que é mais 

importante no trabalho de 

um gestor? 

 

Papel do gestor na 

organização – funções e 

constrangimentos. 

 

Perceção Individual da 

Gestão 

 

 

D 

 

Organização 

Estrutural da 

DGE 

 

 

Recolher informações 

que permitam 

identificar a metáfora 

organizacional 

 

 

 

 

7.Com se estrutura a 

organização onde trabalha a 

nível hierárquico (ordem das 

funções)? 

8.Qual a sua posição na 

hierarquia? 

 

 

Estrutura 

Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

Comunicação 

 

 

Perceber o nível 

comunicacional do 

gestor com a equipa 

com a qual trabalha 

 

Perceber o circuito 

comunicacional 

dentro da organização 

 

9.De que modo comunica 

com os seus colegas?  

10. Existem regras no modo 

como podem comunicar uns 

com os outros? Quais? 

11. Quais são os principais 

constrangimentos à 

comunicação dentro da 

organização? 

 

Relação entre o gestor e 

outros profissionais na 

organização 

 

Mails, reuniões, etc. 

 

Modo como comunicam 

com as hierarquias, etc. 

 

F 

Estratégias 

 

 

Conhecer como o 

entrevistado gere 

pessoalmente o seu 

dia-a-dia na 

organização 

 

13.Quais são as estratégias 

que utiliza para planificar as 

suas atividades? 

14.Quando surgem 

contratempos como se 

organiza para os solucionar? 

(ex: cumpre a planificação 

do dia ou faz ajustamentos?) 

 

Tentar compreender a 

gestão pessoal do 

entrevistado 
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G 

 

Finalização da 

entrevista 

 

Terminar a entrevista 

 

16.Deseja acrescentar algum 

aspeto que não tenha sido 

contemplado nesta 

entrevista? 

 

 

Agradecer a colaboração 
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Anexo 9 –  Protocolo Entrevista 5 ( Dr.ª A) 

 

1. De forma sucinta, podia falar-me do seu percurso académico? 

DR.ª A: Eu fiz o segundo ano do curso complementar dos liceus e acabei em 1979. Depois 

ingressei na escola de educadoras de infância pelo método de João de Deus e fiz durante três 

anos o curso de educadora de infância até 1982. 

 

2. E do ponto de vista profissional, qual foi o seu percurso? 

DR.ª A: No mesmo ano comecei logo a trabalhar na rede privada, num colégio em que fiquei 

durante dois anos até 1984. Depois resolvi concorrer para a rede pública, mas de início fiquei 

sem trabalhar porque não fiquei colocada nas vagas, por isso fiquei parada de Setembro de 1984 

a Março de 1985. Depois fiquei colocada em Trás-os-Montes, onde fui trabalhar para jardins-

de-infância públicos, e a partir daí nunca mais saí da rede pública.  

Depois vim para a zona de Abrantes e tive lá bastantes anos, entretanto consegui requisições e 

vim trabalhar para a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa onde fiquei cinco anos, num serviço 

que era o Centro de Acolhimento de Observação de Crianças, que estavam retiradas das suas 

famílias pelo tribunal. Tinha que trabalhar por turnos porque as crianças viviam no centro, nessa 

altura a minha experiência foram com bebés e o centro acolhia crianças dos 0 aos 13 anos.  

Depois voltei novamente a trabalhar na rede pública, nos jardins-de-infância públicos e fui 

requisitada para Outorela, que é perto de Carnaxide. E aí conheci uma educadora que já tinha 

trabalhado aqui no, então, Departamento de Educação Básica e ela disse-me que precisavam de 

educadoras, porque existia na altura o núcleo de Educação Pré-Escolar, eu vim falar com a 

coordenadora, depois fiquei cá e portanto desde 1999, portanto há 17 anos que eu trabalho aqui 

nesta casa, sempre na área da Educação Pré-Escolar, pois quando acabou o núcleo integrei a 

Direção de Serviços de Desenvolvimento Curricular, mas o leque de atividades começou 

progressivamente a ampliar.  

Resumindo tive 17 anos no trabalho direto e agora são 17 anos no trabalho aqui com funções 

técnico-pedagógicas.  

3. Quais as funções que desempenha na DGE?  

DR.ª A: As funções são variadíssimas, e o leque é muito diversificado. 
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Diana: mas sintetizando por áreas… 

DR.ª A: Por áreas… Educação Pré-Escolar, de momento estou envolvida no processo da 

conceção de Orientações Pedagógicas para a Creche, como sabes, a DGE constituiu um grupo 

de trabalho e a minha função e a da colega é a de ir monitorizando o trabalho da autora das 

orientações, que tem a sua equipa de trabalho e de acompanhar também e articular como outro 

ministério porque a educação das crianças dos 0-3 é da tutela do Ministério do Trabalho da 

Solidariedade e da Segurança Social. Também temos a função de articular com as entidades do 

concelho consultivo que dão pareceres sobre o documento que vai sendo produzido, que ainda 

está em fase de elaboração. Já houve uma formação dada pela autora uma num núcleo de 

educadoras de infância em Coimbra e outro em Lisboa.  

Outra tarefa é a elaboração de pareceres técnico pedagógicos sobre a documentação enviada 

pelas Escolas Portuguesas que Ministram Currículo e Programas Portugueses no Estrangeiro, 

neste caso são as escolas privadas, que é um trabalho que se faz ao longo dos anos estou desde 

2009 com esta tarefa, que pudeste acompanhar ao longo do estágio, onde analisamos os 

documentos pedagógicos à luz dos normativos do sistema educativo português. Isto tem em 

vista o reconhecimento do ensino pelo estado português.  

Outra tarefa é o acompanhamento do percurso educativo dos alunos filhos de profissionais 

itinerantes, como sabes temos a base de dados, que deve retratar o percurso educativo dos 

alunos, que estão sujeitos à descontinuidade da sua aprendizagem e a andar de terra em terra, e a 

frequentar inúmeros estabelecimentos de ensino. E portanto tentamos com a base de dados dar 

informações às escolas de matrícula, para conseguirem reunir a informação do processo dos 

alunos e saber por que terras andam, com o objetivo de os avaliar, tendo em vista o sucesso 

educativo destas crianças. A base de dados tem alunos desde a educação pré-escolar até ao 

ensino secundário, tendo predominância de crianças do 1.º CEB, porque com o passar dos ciclos 

as crianças ingressam maioritariamente no ensino a distância.  

No âmbito do ensino doméstico, da educação moral e religiosa respondo a imensas solicitações 

exteriores, tanto vindas de encarregados de educação, como das Direções Regionais de 

Educação, da Direção Geral dos Estabelecimento Escolares, como de escolas, e como sabes 

estas solicitações surgem diariamente. 

Existem muitas situações de urgência e por vezes são constituídas equipas de trabalho para dar 

resposta a essas mesmas questões, é o caso dos referenciais para acesso à profissão de ama, 

técnico de ação educativa e cuidador de crianças, em que nos foi pedido a atualização dos 

referenciais, e então da DGE sou eu que a represento neste trabalho.  
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Também no âmbito da educação para a cidadania estou incluída na equipa da educação para o 

voluntariado, onde trabalhamos com várias associações e fundações que trabalham na área do 

voluntariado e tudo o que está relacionado com as escolas nós também acompanhamos e damos 

parecer sobre os materiais que são disponibilizados às escolas e aos professores.  

Diana: Ou seja, para além de tarefas fixas que vai tendo ao longo do ano, tem também tarefas 

flexíveis e diferentes?  

DR.ª A: Nesta casa há sempre imensos imprevistos, e neste caso na DSDC, estamos sempre 

ajustar-nos em função das tarefas que nos vão chegando. 

Outra tarefa que acompanhaste e que decorreu este ano, foi a revisão das Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar, em que a DGE constituiu uma equipa para a sua 

revisão sendo a autora a mesma das OCEPE de 1997, e muniu-se de mais três colegas para 

apoiar a revisão e atualização do documento. O meu papel aqui foi dar parecer sobre a versão 

inicial, e dar parecer sobre a versão provisória, e também integrei a equipa que organizou a 

apresentação pública das OCEPE.  

Relativamente ao ensino doméstico, foi um trabalho que tenho vindo a acompanhar há muitos 

anos, porque esta casa tem vindo a elaborar uma Portaria para regulamentar o ensino doméstico, 

porque o que existe já se encontra obsoleto.  

Também estou no grupo que trabalha no âmbito da Agenda Europeia para as Migrações, da qual 

a DGE faz parte enquanto parceira representante do Ministério da Educação. Como tarefas para 

além de construirmos uma base de dados com os dados de identificação pessoais de todos os 

alunos que vieram integrar o nosso sistema de ensino. Também fizemos uma brochura que tem 

que ver com o guia de acolhimento no âmbito da aprendizagem do Português Língua Não 

Materna para todos os níveis de educação e ensino e no âmbito da EPE foi eu a responsável. E 

também procedemos à articulação com Equipa de Concessão de Equivalências, quando surgem 

questões dos agrupamentos de escolas que vão integrar alguns destes alunos.  

Depois também existe o trabalho relativamente à OCDE, onde a DGE acompanha projetos no 

âmbito da qualidade da EPE, está-se a criar um quadro de qualidade comum de referência para a 

Europa, chegam-nos documentos da OCDE para darmos parecer e contributos relativos à EPE e 

à educação de infância dos 0-6 anos, e neste âmbito um dos teus trabalhos foi a tradução destes 

documentos para facilitar a nossa análise. Para além da OCDE respondemos também à 

UNESCO, à Comissão Europeia, e à Rede Eurydice, onde damos imensos contributos na 

atualização da informação relativamente à EPE, ao ensino básico, às ofertas formativas no 

sistema de ensino e às medidas organizativas para a promoção do sucesso escolar, para artigos 

da revista da rede Eurydice.      
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Uma tarefa em que realizei alguns serviços externos foi o projeto Kiitos 21@stPreschools, no 

agrupamento de escolas de Ponte de Sor, que incide na aprendizagem de uma língua estrangeira 

que neste caso é o Inglês e da aprendizagem da Educação Musical na EPE, em que juntamente 

com uma colega professora de inglês e outra colega professora de música demos pareceres e 

deslocámo-nos a Ponte de Sor enquanto equipa parceira da DGE.  

Outra tarefa que há dois anos que me acompanha é a de ser supervisora de estagiárias do 

Instituto de Educação, este ano coube-te a ti e a minha principal preocupação foi dar-te a 

conhecer este universo e potenciar-te aprendizagens relacionadas com todas as tarefas que 

realizei e modo como se articulam.  

Para finalizar, procedo também a todas as tarefas superiormente determinadas, tenham que ver 

ou não com o meu âmbito de atuação.  

4. Podia descrever-me um dia típico de trabalho? (ex: o que faz na generalidade num 

dia de trabalho)  

DR.ª A: Não há um dia igual ao outro, as rotinas podem ser a qualquer momento alteradas, mas 

a primeira coisa que eu faço quando chego à DGE é ligar o computador e ver o meu email 

porque aqui a distribuição de trabalhos é feita por email e por Edoclink, que é o sistema de 

gestão documental da DGE. Depois se existem tarefas que já estão a ser realizadas e que tem 

que se dar continuidade, e se não houver urgências, começo por aí, sozinha ou em equipa 

dependendo de caso para caso.   

Por isso, é em função do trabalho distribuído ou de trabalho já marcado como reuniões ou 

serviços externos, que vou organizando o meu próprio dia, quando surgem imprevistos, 

deixamos tudo e temos que reorganizar a nossa rotina, e como sabes estas situações são uma 

constante aqui na DSDC.  

Ao trabalhar aqui aprendemos logo que a questão de lidar com o imprevisto e a gestão do stress 

são muito importantes. Para darmos resposta em tempo útil às questões que nos são acometidas 

e dar resposta às situações que são consideradas urgência.   

5. Quais são os principais constrangimentos das funções que desempenha?  

DR.ª A: Os constrangimentos que eu sinto têm a ver com a minha própria organização, porque 

eu tenho que saber gerir o trabalho que me é acometido, e responder às solicitações superiores 

de forma profissional e em tempo útil.  
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E estes anos de serviço têm-me potenciado uma contínua aprendizagem, porque exige conseguir 

fazer a gestão do que é mais importante, e conseguir dar resposta a todas as tarefas não 

comprometendo a qualidade de nenhuma.  

Diana: e se pensar nos primeiros anos em que entrou para a DGE, este agir na urgência sempre 

foi uma constante?  

DR.ª A: Sim sempre tive que aprender a agir na urgência e a lidar com diversas tarefas que são 

de imprevisto, acontece é que há uns anos atrás com o processo de saída de muitos funcionários 

aqui na DGE, a situação agravou-se, o que significa que o trabalho continua a ser muito mas 

agora com menos colegas para distribuir. Portanto, esta situação acaba por ser um 

constrangimento pois o tempo é o mesmo, mas o trabalho aumentou, dada a quebra na 

contratação.  

6. Para si, o que é mais importante no trabalho de um gestor ou técnico superior?  

Para mim o mais importante são a capacidade de organização e o planeamento, é muito 

importante para mim estar organizada e que as tarefas estejam planeadas mentalmente, e depois 

planear de acordo com as ordens superiores o desenvolvimento das diligências, no sentido de 

dar resposta a estas tarefas. Portanto para mim é muito importante a organização e estabelecer 

prioridades. 

Outra situação muito importante é o trabalho em equipa, pois mesmo quando tenho trabalhos 

individuais gosto de partilhar com a minha colega de gabinete o que escrevi ou quando tenho 

dúvidas esclarecer, porque para mim duas visões são sempre um complemento e uma mais-

valia.  

Enquanto tua gestora ou supervisora, senti uma responsabilidade acrescida e também tive o 

papel de te potenciar um percurso de aprendizagens, mas também de te dar liberdade para 

errares e ires fazendo o teu percurso com alguma autonomia.  

7. Como se estrutura a organização onde trabalha, a nível hierárquico? (ordem das 

funções)  

Esta Direção-Geral é um serviço central do Ministério da Educação, responsável pelo currículo. 

Tudo o que tenha a ver com o currículo com exames de avaliação externa, avaliação das 

aprendizagens, o desporto escolar, a tecnologia.  

A DGE tem um Diretor-Geral e dois Sub-Diretores Gerais e depois está organizada por 

Direções de Serviços, cada Direção de Serviços tem um Diretor de Serviços. Eu estou integrada 
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na Direção de Serviços de Desenvolvimento Curricular, eu chamo-lhe o coração da casa, por ser 

a maior da DGE. 

A DSDC tem três Divisões, a Divisão do Ensino Pré-Escolar e do Ensino Básico, tem a Divisão 

do Ensino Secundário e a Divisão referente aos manuais escolares e aos materiais didáticos. 

Integra ainda a DSDC equipas flexíveis a Equipa da Educação Artística e a Equipa da 

Concessão de Equivalências.  

8. Qual a sua posição na hierarquia? 

DR.ª A: Agora a minha posição, eu sou uma técnica superior da equipa da DEPEB, pois em 

2008 mudei de carreira e deixei de ser docente para ser da carreira da administração pública e 

fui posicionada na carreira de técnica superior da administração pública.  

E cabe-me emitir pareceres técnico-pedagógicos com a categoria de assessora principal, é essa a 

minha função concreta.  

Aqui na casa tenho colegas que tal como eu em 2008 abdicaram da carreira docente para a da 

administração pública, mas essa possibilidade que surgiu regulamentada por um Decreto-Lei, já 

não se encontra em vigor, por isso, aqui na DGE existem também bastantes professores 

requisitados.  

Mas retomando, na hierarquia tenho que responder numa relação mais direta a um Diretor de 

Serviços e a uma Chefe de Divisão, ou seja eu realizo um trabalho reporto à minha chefe, a 

minha chefe reporta ao Diretor de serviços, e o Diretor de Serviços reporta aos Subdiretores 

Gerais e Diretor-Geral, sendo dos cargos superiores a assinatura final dos trabalhos.   

9. De que modo comunica com os seus colegas?  

DR.ª A: Eu comunico com os meus colegas formal e informalmente, isto para o 

desenvolvimento do trabalho. Existe o contacto informal mesmo com colegas que não estão 

envolvidos na tarefa, pessoalmente gosto de partilhar as minhas ideias e falar sobre isso.  

Depois comunicamos pessoalmente, onde deslocamo-nos aos gabinetes uns dos outros, 

telefonicamente ou via email.  

Também com o propósito de fortalecer boas relações entre os colegas, e momentos de 

descontração esta Direção-Geral dispõe de Coro Musical e um grupo de Dança. Eu pertenço ao 

Coro, e por isso, também comunico bastante com os meus colegas nessas situações tanto da 

DGE como inclusive de outras Direções-Gerais, pois existem colegas que ficaram a conhecer 

esta iniciativa e juntaram-se a nós. Aqui também tenho a função de secretária do coro e sou eu 
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que passo as informações aos meus colegas que também participam em função do que o 

Maestro me transmite.   

A comunicação com os superiores decorre de igual modo como com os meus colegas, ou 

dirigimo-nos aos seus gabinetes, ou por email, telefonicamente não acontece tanto porque os 

telefones dos superiores são geridos pelo secretariado e estão direcionados para questões mais 

diretas e administrativas. Também existem oportunidades de ter contactos informais, são chefes 

bastante acessíveis e que nos dão abertura para comunicar.  

10.  Existem regras no modo como podem comunicar uns com os outros? Quais?   

DR.ª A: Não, como te disse existe uma grande abertura no âmbito da comunicação na DSDC, e 

podemos articular com outros colegas sem existir qualquer problema. As regras propriamente 

ditas só ocorrem na aprovação dos trabalhos em que saem por exemplo de mim e respeitam a 

hierarquia até à sua aprovação e assinatura.  

O nosso ambiente de trabalho é bastante agradável, existe tolerância e muito respeito uns pelos 

outros, acho que isso é fundamental inclusive para a realização de um bom trabalho.  

 

11. Quais são os principais constrangimentos à comunicação dentro da organização?  

DR.ª A: Mas verdadeiramente não sinto qualquer constrangimento à comunicação, podemos 

falar abertamente expor as nossas ideias formalmente e informalmente com os nossos pares e 

superiores.  

Pelo menos na DSDC, que é a única pela qual posso responder é isto que se sucede. E como 

pudeste observar os gabinetes normalmente têm sempre a porta aberta, portanto mesmo no 

corredor estamos sempre a comunicar uns com os outros. Só se fecha uma porta se tiver a 

decorrer uma reunião, mas de um modo geral vivemos um ambiente que potencia e valoriza 

bastante a comunicação entre todos.  

12. Quais são as estratégias que utiliza para planificar as suas atividades? 

DR.ª A: Eu sou uma pessoa que não desliga facilmente do trabalho, por isso saio da DGE e por 

vezes, ainda vou a pensar no que farei no dia seguinte, e muitas vezes vou tendo ideias e vou 

fazendo várias anotações para não me esquecer. É uma estratégia que tenho desde sempre e que 

inclusive utilizo no dia-a-dia de trabalho, pois como pudeste ver tenho sempre a secretária com 

post-its. 
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Por exemplo para emitir um parecer fazemos sempre primeiro uma informação em que 

contamos tudo o que realçamos, e depois é que se faz o ofício que sai sempre assinado pelo 

Diretor-Geral e que já não tem tudo o que a informação continha. E no âmbito deste trabalho eu 

vou lembrando-me de argumentos ou de documentos legais para sustentar o parecer e vou 

anotando em casa.   

Aliás pode-se dizer que uma das minhas estratégias é realizar um trabalho, e depois antes de 

enviar para consideração superior, relê-lo no outro dia sempre que possível, pois uma leitura 

fresca no dia seguinte, para mim, é muito importante e procedo quase sempre a melhorias, 

reformulo ou acrescento informação. Esta é uma boa estratégia que funciona muito bem 

comigo, gosto de pensar e dormir sobre o assunto como se costuma dizer.  

 Na sequência da estratégia anterior, tenho também a estratégia de reler várias vezes o meu 

trabalho e pedir à minha colega de gabinete para também o reler. Pois numa primeira leitura 

parece estar tudo bem e por vezes quando analisamos uma segunda e terceira vezes detetamos 

erros, que poderiam comprometer a qualidade do nosso parecer.  

Por fim, outra estratégia é que na DSDC temos o nosso trabalho organizado em pastas 

partilhadas no computador por ano e em função dos temas em que trabalhamos. Para além de 

pastas de trabalho também temos por exemplo o Exel com o mapa das férias de cada 

colaborador para que a nossa Chefe consiga perceber facilmente a equipa que dispõe em cada 

data.  

Estas pastas são comuns e todos temos acesso aos conteúdos, pelo menos, falo por mim que me 

preocupo em incluir e organizar nessas mesmas pastas todos os trabalhos que produzo.  

Assim como, todos os colegas em função das tarefas em que estão incluídos no Edoclink, 

conseguem verificar em que etapa se encontra cada uma e qual o colega ou superior que a tem 

em mãos naquele momento. Ou seja, conseguimos ir seguindo o percurso do nosso trabalho.  

Depois também existem as pastas pessoais, onde cada um organiza o seu trabalho, mas na 

minha gestão pessoal acabo por me organizar nas pastas comuns, porque acho mais vantajoso 

porque posso não estar, ou estar de férias e assim qualquer colega que necessite pode aceder ao 

meu trabalho no seu próprio computador.  

13. Quando surgem contratempos como se organiza para os solucionar?  

DR.ª A: Aqui Diana temos que ser muito flexíveis, se há um problema no sistema informático 

ou se há um problema que nos ultrapassa, toda esta flexibilidade é inerente a este trabalho e ao 

longo dos 17 anos que estou aqui tenho aprendido isso, e a gerir o stress.  
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Por exemplo se aparecer uma tarefa urgente e o serviço informático tiver em quebra por vezes 

temos que gerir o nosso tempo e, por exemplo, em vez de sair do trabalho no horário previsto, 

ficamos mais umas horas para tentar ao máximo não comprometer a nossa casa.  

Aqui não ficamos parados, quando surgem contratempos, pegamos noutro trabalho, se assim for 

possível, e vamos assim gerindo o nosso trabalho e o nosso tempo. 

14. Para finalizar a entrevista deseja acrescentar algum aspeto que não tenha sido 

contemplado nesta entrevista?  

DR.ª A: O que gostava de acrescentar é que gosto de trabalhar nesta casa, embora me tenhas 

visto muitas vezes stressada, mas faz parte, gosto dos colegas há um bom ambiente de trabalho. 

E gostei muito de te ter cá e gostei que tu tivesses conhecido esta realidade e aprendido como é 

a organização de um serviço central do Ministério da Educação, e mais especificamente esta 

DSDC. E desejo-te muitas felicidades para o teu futuro e sabes que sempre que precisares estou 

aqui para dar conselhos ou te ajudar.  

Diana: Muito obrigada, também gostei muito desta experiência e levo daqui muitas 

aprendizagens, das quais tenho muito de lhe agradecer.  
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Anexo 10 –  Grelha de Análise de Conteúdo (E.5)  

 

 

Categoria 

 

Sub- Categoria 

 

Indicadores 

 

Unidades de Registo 

 

 

 

 

 

 

 

Caraterização do Entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

Percurso Académico 

 

 

 

 

 

Ensino Secundário 

 

“Eu fiz o segundo ano do curso 

complementar dos liceus e acabei em 

1979” 

 

Licenciatura 

 

“Depois ingressei na escola de 

educadoras de infância pelo método 

de João de Deus e fiz durante três 

anos o curso de educadora de 

infância até 1982”. 

 

 

Percurso Profissional 

 

 

Rede Privada 

“No mesmo ano comecei logo a 

trabalhar na rede privada, num 

colégio em que fiquei durante dois 

anos até 1984”. 

 

Rede Pública 

 

“Depois resolvi concorrer para a rede 

pública” 

 

“(...)mas de início fiquei sem 

trabalhar porque não fiquei colocada 
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nas vagas, por isso fiquei parada de 

Setembro de 1984 a Março de 1985.” 

 

“Depois fiquei colocada em Trás-os-

Montes, onde fui trabalhar para 

jardins-de-infância públicos, e a 

partir daí nunca mais saí da rede 

pública.” 

 

“vim trabalhar para a Santa Casa de 

Misericórdia de Lisboa onde fiquei 

cinco anos, num serviço que era o 

Centro de Acolhimento de 

Observação de Crianças” 

 

“Depois voltei novamente a trabalhar 

na rede pública, nos jardins-de-

infância públicos e fui requisitada 

para Outorela, que é perto de 

Carnaxide” 

 

Direção-Geral da Educação 

 

“E aí conheci uma educadora que já 

tinha trabalhado (...) no 

Departamento de Educação Básica” 

 

“ e ela disse-me que precisavam de 

educadoras, porque existia na altura o 

núcleo de Educação Pré-Escolar” 

 

“(...) vim falar com a coordenadora, 

depois fiquei cá e portanto desde 

1999” 
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“portanto há 17 anos que eu trabalho 

aqui nesta casa, sempre na área da 

Educação Pré-Escolar” 

 

“pois quando acabou o núcleo 

integrei a Direção de Serviços de 

Desenvolvimento Curricular, mas o 

leque de atividades começou 

progressivamente a ampliar”. 

 

“Resumindo tive 17 anos no trabalho 

direto e agora são 17 anos no 

trabalho aqui com funções técnico-

pedagógicas”. 

 

Funções na DGE 

 

Categorias de Atividade 

 

Orientações Pedagógicas para a 

Creche 

 

“ (...) de momento estou envolvida no 

processo da conceção de Orientações 

Pedagógicas para a Creche”. 

 

“ a DGE constituiu um grupo de 

trabalho e a minha função e a da 

colega é a de ir monitorizando o 

trabalho da autora das orientações” 

 

“(...)acompanhar também e articular 

como outro ministério porque a 

educação das crianças dos 0-3 é da 

tutela do Ministério do Trabalho da 

Solidariedade e da Segurança Social” 

 

“Também temos a função de articular 

com as entidades do concelho 

consultivo que dão pareceres sobre o 

documento que vai sendo produzido, 
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que ainda está em fase de 

elaboração” 

  

 

 

 

 

Escolas Portuguesas no Estrangeiro 

“(...) elaboração de pareceres técnico 

pedagógicos sobre a documentação 

enviada pelas Escolas Portuguesas 

que Ministram Currículo e Programas 

Portugueses no Estrangeiro” 

 

“ (...) neste caso são as escolas 

privadas, que é um trabalho que se 

faz ao longo dos anos estou desde 

2009 com esta tarefa” 

“(...)onde analisamos os documentos 

pedagógicos à luz dos normativos do 

sistema educativo português” 

 

“Isto tem em vista o reconhecimento 

do ensino pelo estado português”. 

 

  

 

Alunos Filhos de Profissionais 

Itinerantes 

“ (...)é o acompanhamento do 

percurso educativo dos alunos filhos 

de profissionais itinerantes” 

 

“ (...) temos a base de dados, que 

deve retratar o percurso educativo 

dos alunos, que estão sujeitos à 

descontinuidade da sua aprendizagem 

e a andar de terra em terra, e a 

frequentar inúmeros estabelecimentos 

de ensino” 

 

“ (...) tentamos com a base de dados 



196 
 

dar informações às escolas de 

matrícula, para conseguirem reunir a 

informação do processo dos alunos” 

 

“(...) e saber por que terras andam, 

com o objetivo de os avaliar, tendo 

em vista o sucesso educativo destas 

crianças” 

 

“  A base de dados tem alunos desde 

a educação pré-escolar até ao ensino 

secundário, tendo predominância de 

crianças do 1.º CEB, porque com o 

passar dos ciclos as crianças 

ingressam maioritariamente no 

ensino a distância”. 

 

  

 

Resposta a Questões e Dúvidas 

relacionadas com a EPE e o Ensino 

Básico 

“  No âmbito do ensino doméstico, da 

educação moral e religiosa respondo 

a imensas solicitações exteriores” 

 

“ (...) tanto vindas de encarregados de 

educação, como das Direções 

Regionais de Educação, da Direção 

Geral dos Estabelecimento Escolares, 

como de escolas, e como sabes estas 

solicitações surgem diariamente” 

  

Referenciais de Acesso à Profissão de 

Ama, Técnico de Ação Educativa e 

Cuidador de Crianças 

“ Existem muitas situações de 

urgência e por vezes são constituídas 

equipas de trabalho para dar resposta 

a essas mesmas questões” 

 

“ é o caso dos referenciais para 
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acesso à profissão de ama, técnico de 

ação educativa e cuidador de 

crianças, em que nos foi pedido a 

atualização dos referenciais” 

 

“(...) e então da DGE sou eu que a 

represento neste trabalho.” 

 

  
 

Educação para a Cidadania 

“ (...) no âmbito da educação para a 

cidadania estou incluída na equipa da 

educação para o voluntariado, onde 

trabalhamos com várias associações e 

fundações” 

 

“ (...)que trabalham na área do 

voluntariado e tudo o que está 

relacionado com as escolas nós 

também acompanhamos e damos 

parecer sobre os materiais que são 

disponibilizados às escolas e aos 

professores” 

  
Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar 

“(...)foi a revisão das Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-

Escolar” 

 

“(...)a DGE constituiu uma equipa 

para a sua revisão sendo a autora a 

mesma das OCEPE de 1997, e 

muniu-se de mais três colegas para 

apoiar a revisão e atualização do 

documento.” 

 

“ O meu papel aqui foi dar parecer 
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sobre a versão inicial, e dar parecer 

sobre a versão provisória” 

 

“e também integrei a equipa que 

organizou a apresentação pública das 

OCEPE.” 

  
 

Ensino Doméstico 

“Relativamente ao ensino doméstico, 

foi um trabalho que tenho vindo a 

acompanhar há muitos anos” 

 

“(...)porque esta casa tem vindo a 

elaborar uma Portaria para 

regulamentar o ensino doméstico, 

porque o que existe já se encontra 

obsoleto.” 

 

  
 

Agenda Europeia para as Migrações 

“Também estou no grupo que 

trabalha no âmbito da Agenda 

Europeia para as Migrações, da qual 

a DGE faz parte enquanto parceira 

representante do Ministério da 

Educação.” 

 

“Como tarefas para além de 

construirmos uma base de dados com 

os dados de identificação pessoais de 

todos os alunos que vieram integrar o 

nosso sistema de ensino.” 

 

“ Também fizemos uma brochura que 

tem que ver com o guia de 

acolhimento no âmbito da 

aprendizagem do Português Língua 
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Não Materna para todos os níveis de 

educação e ensino e no âmbito da 

EPE fui eu a responsável.” 

 

“(...)E também procedemos à 

articulação com Equipa de Concessão 

de Equivalências, quando surgem 

questões dos agrupamentos de 

escolas que vão integrar alguns 

destes alunos”. 

 

  

 

Prestação de Contas a Organizações 

Externas 

“Depois também existe o trabalho 

relativamente à OCDE onde a DGE 

acompanha projetos no âmbito da 

qualidade da EPE” 

 

“(...)está-se a criar um quadro de 

qualidade comum de referência para 

a Europa” 

 

“ (...)chegam-nos documentos da 

OCDE para darmos parecer e 

contributos relativos à EPE e à 

educação de infância dos 0-6 anos” 

 

“(...) e neste âmbito um dos teus 

trabalhos foi a tradução destes 

documentos para facilitar a nossa 

análise.” 

 

“Para além da OCDE respondemos 

também à UNESCO, à Comissão 

Europeia, e  
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à Rede Eurydice” 

 

“ (...) onde damos imensos 

contributos na atualização da 

informação relativamente à EPE, ao 

ensino básico, às ofertas formativas 

no sistema de ensino” 

 

“(...) e às medidas organizativas para 

a promoção do sucesso escolar, para 

artigos da revista da rede Eurydice.” 

  
 

Projeto Kiitos 21@st Preschools 

“Uma tarefa em que realizei alguns 

serviços externos foi o projeto Kiitos 

21@stPreschools, no agrupamento de 

escolas de Ponte de Sor” 

 

“ (...) que incide na aprendizagem de 

uma língua estrangeira que neste caso 

é o Inglês e da aprendizagem da 

Educação Musical na EPE” 

 

“(...) em que juntamente com uma 

colega professora de inglês e outra 

colega professora de música demos 

pareceres e deslocámo-nos a Ponte de 

Sor enquanto equipa parceira da 

DGE” 

  
 

Supervisão de Estágios Curriculares 

“Outra tarefa que há dois anos que 

me acompanha é a de ser supervisora 

de estagiárias do Instituto de 

Educação, este ano coube-te a ti” 

 

“(...) e a minha principal preocupação 
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foi dar-te a conhecer este universo e 

potenciar-te aprendizagens 

relacionadas com todas as tarefas que 

realizei e modo como se articulam.” 

 

“Para finalizar, procedo também a 

todas as tarefas superiormente 

determinadas, tenham que ver ou não 

com o meu âmbito de atuação.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotidiano da Gestora na DGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades de Continuidade 

“Não há um dia igual ao outro, as 

rotinas podem ser a qualquer 

momento alteradas” 

 

“ (...) mas a primeira coisa que eu 

faço quando chego à DGE é ligar o 

computador e ver o meu email 

porque aqui a distribuição de 

trabalhos é feita por email e por 

Edoclink, que é o sistema de gestão 

documental da DGE” 

 

“Depois se existem tarefas que já 

estão a ser realizadas e que tem que 

se dar continuidade, e se não houver 

urgências, começo por aí, sozinha ou 

em equipa dependendo de caso para 

caso” 

 

“ Para darmos resposta em tempo útil 

às questões que nos são acometidas e 

dar resposta às situações que são 

consideradas urgência.” 
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“Por isso, é em função do trabalho 

distribuído ou de trabalho já marcado 

como reuniões ou serviços externos, 

que vou organizando o meu próprio 

dia” 

  

 

 

 

 

 

Atividades de Urgência 

 

“(...)quando surgem imprevistos, 

deixamos tudo e temos que 

reorganizar a nossa rotina” 

“(...) e como sabes estas situações são 

uma constante aqui na DSDC.” 

 

“Ao trabalhar aqui aprendemos logo 

que a questão de lidar com o 

imprevisto e a gestão do stress são 

muito importantes.” 

  
 

Constrangimentos 

“Os constrangimentos que eu sinto 

têm que ver com a minha própria 

organização (...)” 

 

“ (...) porque eu tenho que saber gerir 

o trabalho que me é acometido, e 

responder às solicitações superiores 

de forma profissional e em tempo 

útil” 

 

“E estes anos de serviço têm-me 

potenciado uma contínua 

aprendizagem” 

 

“ (...) porque exige conseguir fazer a 

gestão do que é mais importante, e 

conseguir dar resposta a todas as 
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tarefas não comprometendo a 

qualidade de nenhuma”. 

 

“ (...) sempre tive que aprender a agir 

na urgência e a lidar com diversas 

tarefas que são de imprevisto” 

 

“(...) acontece é que há uns anos atrás 

com o processo de saída de muitos 

funcionários aqui na DGE, a situação 

agravou-se”. 

 

“(...) o que significa que o trabalho 

continua a ser muito mas agora com 

menos colegas para distribuir.” 

 

“ Portanto, esta situação acaba por 

ser um constrangimento pois o tempo 

é o mesmo, mas o trabalho aumentou, 

dada a quebra na contratação.” 

 

Perceção de Gestor 

 

Relevância da Atividade 

 

Planear 

“Para mim o mais importante são a 

capacidade de organização e o 

planeamento” 

 

“(...) é muito importante para mim 

estar organizada e que as tarefas 

estejam planeadas mentalmente” 

 

“ (...)e depois planear de acordo com 

as ordens superiores o 

desenvolvimento das diligências, no 

sentido de dar resposta a estas 

tarefas.” 
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“ Portanto para mim é muito 

importante a organização e 

estabelecer prioridades.” 

 

 

  

 

 

 

 

Comunicar 

“Outra situação muito importante é o 

trabalho em equipa” 

 

“(...)pois mesmo quando tenho 

trabalhos individuais gosto de 

partilhar com a minha colega de 

gabinete o que escrevi ou quando 

tenho dúvidas esclarecer” 

 

“(...) porque para mim duas visões 

são sempre um complemento e uma 

mais-valia.” 

 

 

 

  
 

Orientar 

“Enquanto tua gestora ou 

supervisora, senti uma 

responsabilidade acrescida e também 

tive o papel de te potenciar um 

percurso de aprendizagens” 

 

“ mas também de te dar liberdade 

para errares e ires fazendo o teu 

percurso com alguma autonomia.” 

 

Organização Estrutural da DGE 

 

Estrutura Hierárquica 

 

Competências e Atribuições 

“Esta Direção-Geral é um serviço 

central do Ministério da Educação, 

responsável pelo currículo” 
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“Tudo o que tenha a ver com o 

currículo com exames de avaliação 

externa, avaliação das aprendizagens, 

o desporto escolar, a tecnologia”. 

 

“A DGE tem um Diretor-Geral e dois 

Subdiretores Gerais e depois está 

organizada por Direções de Serviços, 

cada Direção de Serviços tem um 

Diretor de Serviços” 

 

 

  
 

Posição na Hierarquia 

“ Eu estou integrada na Direção de 

Serviços de Desenvolvimento 

Curricular” 

 

“(...) eu chamo-lhe o coração da casa, 

por ser a maior da DGE.” 

 

“A DSDC tem três Divisões, a 

Divisão do Ensino Pré-Escolar e do 

Ensino Básico, tem a Divisão do 

Ensino Secundário e a Divisão 

referente aos manuais escolares e aos 

materiais didáticos.” 

 

“ Integram ainda na DSDC equipas 

flexíveis a Equipa da Educação 

Artística e a Equipa da Concessão de 

Equivalências.” 
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“(...) eu sou uma técnica superior da 

equipa da DEPEB, pois em 2008 

mudei de carreira e deixei de ser 

docente para ser da carreira da 

administração pública” 

 

“(...) e fui posicionada na carreira de 

técnica superior da administração 

pública.” 

 

“E cabe-me emitir pareceres técnico-

pedagógicos com a categoria de 

assessora principal, é essa a minha 

função concreta.” 

 

“Aqui na casa tenho colegas que tal 

como eu em 2008 abdicaram da 

carreira docente para a da 

administração pública, mas essa 

possibilidade que surgiu 

regulamentada por um Decreto-Lei, 

já não se encontra em vigor” 

 

“por isso, aqui na DGE existem 

também bastantes professores 

requisitados.” 

 

“Mas retomando, na hierarquia tenho 

que responder numa relação mais 

direta a um Diretor de Serviços e a 

uma Chefe de Divisão” 

 

“ (...) ou seja eu realizo um trabalho 
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reporto à minha chefe, a minha chefe 

reporta ao Diretor de serviços, e o 

Diretor de Serviços reporta aos 

Subdiretores Gerais e Diretor-Geral, 

sendo dos cargos superiores a 

assinatura final dos trabalhos.” 

 

 

Cultura Organizacional 

 

Níveis de Comunicação 

 

Comunicação com os Colegas 

“Eu comunico com os meus colegas 

formal e informalmente, isto para o 

desenvolvimento do trabalho.” 

 

“ Existe o contacto informal mesmo 

com colegas que não estão 

envolvidos na tarefa, pessoalmente 

gosto de partilhar as minhas ideias e 

falar sobre isso”. 

 

“Depois comunicamos pessoalmente, 

onde deslocamo-nos aos gabinetes 

uns dos outros, telefonicamente ou 

via email.” 

 

 

  
 

Comunicação Extra-Laboral 

“Também com o propósito de 

fortalecer boas relações entre os 

colegas, e momentos de descontração 

esta Direção-Geral dispõe de Coro 

Musical e um grupo de Dança.” 

 

“Eu pertenço ao Coro, e por isso, 

também comunico bastante com os 

meus colegas nessas situações tanto 

da DGE como inclusive de outras 
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Direções-Gerais” 

 

“ Gosto de criar boas relações com 

todos, assim a vida profissional 

também é mais feliz” 

 

“(...) pois existem colegas que 

ficaram a conhecer esta iniciativa e 

juntaram-se a nós.” 

 

“ Aqui também tenho a função de 

secretária do coro e sou eu que passo 

as informações aos meus colegas que 

também participam em função do que 

o Maestro me transmite.” 

 

  
 

Comunicação com os Superiores 

 

“A comunicação com os superiores 

decorre de igual modo como com os 

meus colegas, ou dirigimo-nos aos 

seus gabinetes, ou por email” 

 

“ telefonicamente não acontece tanto 

porque os telefones dos superiores 

são geridos pelo secretariado e estão 

direcionados para questões mais 

diretas e administrativas.” 

 

“ Também existem oportunidades de 

ter contactos informais, são chefes 

bastante acessíveis e que nos dão 

abertura para comunicar.” 



209 
 

  
 

Ambiente de Trabalho 

“(...) existe uma grande abertura no 

âmbito da comunicação na DSDC” 

 

“(...) e podemos articular com outros 

colegas sem existir qualquer 

problema.” 

 

“O nosso ambiente de trabalho é 

bastante agradável, existe tolerância e 

muito respeito uns pelos outros” 

 

“(...)acho que isso é fundamental 

inclusive para a realização de um 

bom trabalho.” 

  

 

 

Regras de Comunicação 

“ As regras propriamente ditas só 

ocorrem na aprovação dos trabalhos 

em que saem por exemplo de mim e 

respeitam a hierarquia até à sua 

aprovação e assinatura.” 

 

“Mas verdadeiramente não sinto 

qualquer constrangimento à 

comunicação, podemos falar 

abertamente expor as nossas ideias 

formalmente e informalmente com os 

nossos pares e superiores.” 

 

“Pelo menos na DSDC, que é a única 

pela qual posso responder é isto que 

se sucede.” 

 

“ E como pudeste observar os 

gabinetes normalmente têm sempre a 
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porta aberta, portanto mesmo no 

corredor estamos sempre a comunicar 

uns com os outros.” 

 

“ Só se fecha uma porta se tiver a 

decorrer uma reunião, mas de um 

modo geral vivemos um ambiente 

que potencia e valoriza bastante a 

comunicação entre todos.” 

 

 

Estratégias pessoais na 

planificação de atividades 

 

Gestão Pessoal 

 

Planificação do dia-a-dia 

“Nós aqui não desligamos facilmente 

do trabalho” 

 

“(...) por isso saio da DGE e por 

vezes, ainda vou a pensar no que 

farei no dia seguinte, e muitas vezes 

vou tendo ideias e vou fazendo várias 

anotações para não me esquecer.” 

 

“ É uma estratégia que tenho desde 

sempre e que inclusive utilizo no dia-

a-dia de trabalho,” 

 

“(...) pois como pudeste ver tenho 

sempre a secretária com post-its.” 

 

“Por exemplo para emitir um parecer 

fazemos sempre primeiro uma 

informação em que contamos tudo o 

que realçamos, e depois é que se faz 

o ofício que sai sempre assinado pelo 

Diretor-Geral e que já não tem tudo o 

que a informação continha.” 



211 
 

 

“ E no âmbito deste trabalho eu vou 

lembrando-me de argumentos ou de 

documentos legais para sustentar o 

parecer e vou anotando em casa.” 

 

“Aliás pode-se dizer que uma das 

minhas estratégias é realizar um 

trabalho, e depois antes de enviar 

para consideração superior, relê-lo no 

outro dia sempre que possível” 

 

“(...) pois uma leitura fresca no dia 

seguinte, para mim, é muito 

importante e procedo quase sempre a 

melhorias, reformulo ou acrescento 

informação.” 

 

“ Esta é uma boa estratégia que 

funciona muito bem comigo, gosto de 

pensar e dormir sobre o assunto como 

se costuma dizer.” 

 

“ Na sequência da estratégia anterior, 

tenho também a estratégia de reler 

várias vezes o meu trabalho e pedir à 

minha colega de gabinete para 

também o reler.” 

 

“ Pois numa primeira leitura parece 

estar tudo bem e por vezes quando 

analisamos uma segunda e terceira 

vezes detetamos erros, que poderiam 
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comprometer a qualidade do nosso 

parecer.” 

 

“Por fim, outra estratégia é que na 

DSDC temos o nosso trabalho 

organizado em pastas partilhadas no 

computador por ano e em função dos 

temas em que trabalhamos.” 

 

“ Para além de pastas de trabalho 

também temos por exemplo o Exel 

com o mapa das férias de cada 

colaborador para que a nossa Chefe 

consiga perceber facilmente a equipa 

que dispõe em cada data.” 

 

“Estas pastas são comuns e todos 

temos acesso aos conteúdos, pelo 

menos, falo por mim que me 

preocupo em incluir e organizar 

nessas mesmas pastas todos os 

trabalhos que produzo.” 

 

“Assim como, todos os colegas em 

função das tarefas em que estão 

incluídos no Edoclink, conseguem 

verificar em que etapa se encontra 

cada uma e qual o colega ou superior 

que a tem em mãos naquele 

momento.” 

 

“ Ou seja, conseguimos ir seguindo o 

percurso do nosso trabalho.” 
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“Depois também existem as pastas 

pessoais, onde cada um organiza o 

seu trabalho, mas na minha gestão 

pessoal acabo por me organizar nas 

pastas comuns” 

 

“(...) porque acho mais vantajoso 

porque posso não estar, ou estar de 

férias e assim qualquer colega que 

necessite pode aceder ao meu 

trabalho no seu próprio computador.” 

  
 

Constrangimentos de Gestão 

“Aqui Diana temos que ser muito 

flexíveis” 

 

“(...)se há um problema no sistema 

informático ou se há um problema 

que nos ultrapassa” 

 

“toda esta flexibilidade é inerente a 

este trabalho e ao longo dos 17 anos 

que estou aqui tenho aprendido isso, 

e a gerir o stress.” 

 

“Por exemplo se aparecer uma tarefa 

urgente e o serviço informático tiver 

em quebra por vezes temos que gerir 

o nosso tempo e por exemplo em vez 

de sair do trabalho no horário 

previsto, ficamos mais umas horas 

para tentar ao máximo não 

comprometer a nossa casa.” 
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“Aqui não ficamos parados, quando 

surgem contratempos, pegamos 

noutro trabalho, se assim for 

possível, e vamos assim gerindo o 

nosso trabalho e tempo.” 

 

Finalização da Entrevista 

 

Considerações Finais 

 

Informações Adicionais 

“O que gostava de acrescentar é que 

gosto muito de trabalhar nesta casa, 

embora me tenhas visto muitas vezes 

stressada” 

 

“ mas faz parte, gosto dos colegas há 

um bom ambiente de trabalho.” 

 

“E gostei muito de te ter cá e gostei 

que tu tivesses conhecido esta 

realidade e aprendido como é a 

organização de um serviço central do 

Ministério da Educação, e mais 

especificamente esta DSDC.” 

 

“ E desejo-te muitas felicidades para 

o teu futuro e sabes que sempre que 

precisares estou aqui para dar 

conselhos ou te ajudar.” 


