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Objectivos Gerais

Descrever o funcionamento do dispositivo de avaliação de desempenho dos formadores implementado na ETNA.

Objectivos Específicos

Caracterizar o dispositivo de avaliação de desempenho de formadores;

Compreender as várias etapas do processo de avaliação de desempenho dos formadores;

Caracterizar os instrumentos utilizados ao nível da avaliação de desempenho de formadores da ETNA.

Recomendações Gerais

1. Cumprimentar o entrevistado;

2. Apresentar o entrevistador;

3. Agradecer a disponibilidade e colaboração do entrevistado;

4. Explicar o objectivo da entrevista:

Com esta entrevista, pretende-se compreender como é que está a ser implementado o dispositivo de avaliação de 

desempenho dos formadores da ETNA, bem como efectuar um levantamento das vantagens e dificuldades sentidas 

pelos vários intervenientes neste processo, de forma a garantir a qualidade e eficácia do mesmo.

5. Garantir o anonimato e confidencialidade dos dados recolhidos na entrevista;

6. Informar que vamos gravar a entrevista ou tirar notas (no caso do entrevistado não autorizar a gravação da mesma) e 

a duração prevista da entrevista (60 min);

7. Esclarecer o entrevistado (caso existam dúvidas) e responder a alguma questão formulada pelo mesmo;

8. Resumir a informação recolhida durante a entrevista (no caso desta não ser gravada);

9. Conceder ao entrevistado, a oportunidade de acrescentar algo à entrevista.
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Blocos Temáticos

Bloco A – Legitimação e motivação da entrevista

Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos Formadores

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

Bloco D –  Caracterização dos instrumentos de avaliação

Bloco E – Questões finais/Agradecimentos
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Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco A
Legitimação e Motivação da 
Entrevista

Informar o entrevistado acerca 
dos objectivos do trabalho

Motivar o entrevistado

Informar o entrevistado relativamente às 
finalidades da entrevista;
Solicitar a colaboração do entrevistado 
realçando a importância dessa colaboração para 
a consecução dos objectivos;
Salientar o carácter restrito e confidencial do 
uso das informações que se pretende recolher.

Bloco B
Caracterização do Dispositivo 
de Avaliação de Desempenho 
dos Formadores 

Caracterizar o dispositivo de 
avaliação de desempenho de 
formadores implementado na 
ETNA

1. Como é que foi concebido o 
dispositivo de avaliação dos 
formadores da ETNA e qual a 
sua utilidade?
2. Que resultados se têm obtido 
das avaliações de desempenho 
de formadores efectuadas na 
ETNA?

1. Como é que surgiu o dispositivo de 
avaliação de desempenho de 
formadores? E como é que este é 
encarado, sentido?

2.Quais são os objectivos do 
dispositivo de avaliação de 
desempenho dos formadores?

3. O mesmo encontra-se estruturado 
de acordo com os objectivos 
preconizados no Manual de Qualidade 
da Formação (MESUP) e na IP n.º 
06.016? 

4. O dispositivo de avaliação 
implementado na ETNA tem uma 
lógica formativa ou sumativa, ou seja, 
mais de controlo, vigilância ou de 
apoio/acompanhamento?

5. Como é que o dispositivo se articula 
com a organização?

6. Qual é o impacto que este tipo de 
avaliação tem ao nível do GTE e dos 
vários departamentos e que decisões 
têm originado e  podem daí advir? E 
ao nível dos sujeitos que são alvo da 
avaliação?

Objectivos do dispositivo;
Adequação com a documentação existente;
Lógica de avaliação;
Resultados/efeitos/impactos/consequências;
Mudanças;
Expectativas;
Articulação com o quotidiano da organização;
Impacto.
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Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco B

Caracterização do Dispositivo 
de Avaliação de Desempenho 
dos Formadores (continuação)

Caracterizar o dispositivo de 
avaliação de desempenho de 
formadores implementado na 
ETNA

1. Como é que foi concebido o 
dispositivo de avaliação dos 
formadores da ETNA e qual a 
sua utilidade?
2. Que resultados se têm obtido 

das avaliações de desempenho 
de formadores efectuadas na 
ETNA?

7. Qual é a função da DSF ao nível da 
avaliação de desempenho dos 
formadores?

9. Considera que a avaliação de 
desempenho dos formadores do SFPM 
contribui para a melhoria da qualidade 
das funções desempenhadas ao nível 
da formação?

Função da DSF;

Melhoria da qualidade.
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Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco C
Descrição da Avaliação de 
Desempenho

Compreender a forma como é feita a 
avaliação de desempenho de 
formadores

1. Como é que se processa a 
avaliação de desempenho dos 
formadores na ETNA?

1. Que feedback é dado aos 
formadores relativamente ao seu 
desempenho?

2. Mostra-se fácil de implementar o 
dispositivo? Existem partes mais 
complexas e difíceis de executar? 
Tem colocado desafios? É uma 
actividade exigente? 

3. Que problemas tem identificado 
na implementação do dispositivo de 
avaliação do desempenho dos 
formadores? (se é que se têm 
encontrado) e como têm sido 
resolvidos? (nas diferentes fases e 
etapas – da tramitação - do 
processo)

4. Que estratégias implementaria 
para solucionar os mesmos?

5. Que estratégias podem ser 
implementadas, caso existam 
dificuldades/lacunas 
sentidas/detectadas por parte dos 
avaliados? Considera que o 
dispositivo de avaliação 
implementado na ETNA, pode ser 
generalizado para o SFPM?

Feedback;
Desafios;
Impacto;
Identificação de problemas;
Estratégias de implementação.
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Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco D
Caracterização dos instrumentos 
de avaliação

Caracterizar os instrumentos de 
avaliação existentes ao nível da 
avaliação de desempenho

Identificar as vantagens e limitações 
dos instrumentos utilizados na 
avaliação de desempenho de 
formadores

1. Em que termos os diferentes 
instrumentos e procedimentos se 
combinam para documentar a 
globalidade do trabalho do 
formador?

1. Considera que o desempenho dos 
formadores pode ser medido através 
de instrumentos de avaliação? Há 
aspectos mais valorizados que 
outros? (O que é que isso pode 
implicar?)

2. Considera que os mesmos são 
capazes de avaliar o desempenho 
dos formadores, tornando-se bons 
preditores das competências dos 
mesmos? E reflecte fielmente cada 
caso particular individual (os 
implicados reconhecem-se na 
imagem que ele reflecte deles?)

3. O que é que o instrumento de 
avaliação adoptado pela ETNA 
pretende avaliar?

4. Como é que é aplicado o 
instrumento de avaliação de 
desempenho dos formadores na 
ETNA?

Aplicação dos instrumentos;
Que tipos de competências avalia.

2. Os instrumentos de avaliação 
utilizados vão ao encontro dos 
objectivos de avaliação de 
desempenho de formadores 
traçados?

1. Quais são as grandes vantagens e 
limitações do instrumento de 
avaliação implementado na ETNA?

2. Que alterações faria a este 
instrumento de avaliação?

3. Considera que todas as 
competências dos formadores são 
avaliadas através deste instrumento?

Vantagens e limitações;
Alterações.
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Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco E
Questões finais/Agradecimentos

Saber se existem aspectos a 
acrescentar

Agradecer ao entrevistado a 
colaboração prestada

Perguntar ao entrevistado se 
propõe algum 
aspecto/esclarecimento 
complementar para os objectivos 
definidos;
Agradecer a colaboração do 
entrevistado;
Garantir a confidencialidade das 
informações requeridas.
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Objectivos Gerais

Descrever o funcionamento do dispositivo de avaliação de desempenho dos formadores implementado na ETNA.

Objectivos Específicos

Caracterizar o dispositivo de avaliação de desempenho de formadores;

Compreender as várias etapas do processo de avaliação de desempenho dos formadores;

Caracterizar os instrumentos utilizados ao nível da avaliação de desempenho de formadores da ETNA.

Recomendações Gerais

1. Cumprimentar o entrevistado;

2. Apresentar o entrevistador;

3. Agradecer a disponibilidade e colaboração do entrevistado;

4. Explicar o objectivo da entrevista:

Com esta entrevista, pretende-se compreender como é que está a ser implementado o dispositivo de avaliação de 

desempenho dos formadores da ETNA, bem como efectuar um levantamento das vantagens e dificuldades sentidas 

pelos vários intervenientes neste processo, de forma a garantir a qualidade e eficácia do mesmo.

5. Garantir o anonimato e confidencialidade dos dados recolhidos na entrevista;

6. Informar que vamos gravar a entrevista ou tirar notas (no caso do entrevistado não autorizar a gravação da mesma) e 

a duração prevista da entrevista (60 min);

7. Esclarecer o entrevistado (caso existam dúvidas) e responder a alguma questão formulada pelo mesmo;

8. Resumir a informação recolhida durante a entrevista (no caso desta não ser gravada);

9. Conceder ao entrevistado, a oportunidade de acrescentar algo à entrevista.
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Blocos Temáticos

Bloco A – Legitimação e motivação da entrevista

Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos Formadores

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

Bloco D –  Caracterização dos instrumentos de avaliação

Bloco E – Experiência Pessoal

Bloco F – Questões finais/Agradecimentos
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Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco A
Legitimação e Motivação da 
Entrevista

Informar o entrevistado acerca 
dos objectivos do trabalho

Motivar o entrevistado

Informar o entrevistado relativamente às 
finalidades da entrevista;
Solicitar a colaboração do entrevistado 
realçando a importância dessa colaboração 
para a consecução dos objectivos;
Salientar o carácter restrito e confidencial 
do uso das informações que se pretende 
recolher.

Bloco B
Caracterização do Dispositivo 
de Avaliação de Desempenho 
dos Formadores 

Caracterizar o dispositivo de 
avaliação de desempenho de 
formadores implementado na 
ETNA

1. Como é que foi concebido o 
dispositivo de avaliação dos 
formadores da ETNA e qual a sua 
utilidade?
2. Que resultados se têm obtido 
das avaliações de desempenho de 
formadores efectuadas na ETNA?

1. Como é que surgiu o dispositivo 
de avaliação de desempenho de 
formadores? E como é que é 
encarado, sentido?
2. Quais são os objectivos do 
dispositivo de avaliação de 
desempenho dos formadores?
3. O mesmo encontra-se 
estruturado de acordo com os 
objectivos preconizados no Manual 
de Qualidade da Formação 
(MESUP) e na IP n.º 06.016? 
4. O dispositivo de avaliação 
implementado na ETNA tem uma 
lógica formativa ou sumativa, ou 
seja, mais de controlo, vigilância 
ou de apoio/acompanhamento?
Quais são os aspectos mais 
importantes deste dispositivo de 
avaliação?
5. Qual é o impacto que este tipo 
de avaliação tem ao nível dos 
vários departamentos e que 
decisões tem originado e podem 
daí advir?

Objectivos do dispositivo;
Adequação com a documentação existente;
Lógica de avaliação;
Resultados/efeitos/impactos/consequências;
Articulação com o quotidiano da 
organização;
Impacto.
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Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco C
Descrição da Avaliação de 
Desempenho

Compreender a forma como é feita a 
avaliação de desempenho de 
formadores

1. Como é que se processa a 
avaliação de desempenho dos 
formadores na ETNA?

1. Que feedback é dado aos 
formadores relativamente ao seu 
desempenho?
2. Que decisões advêm das sessões 
que são observadas?
3. Considera que a avaliação de 
desempenho dos formadores do 
SFPM contribui para a melhoria da 
qualidade das funções 
desempenhadas ao nível da 
formação?
4. Mostra-se fácil de implementar?
Existem partes mais complexas e 
difíceis de executar? Tem colocado 
desafios? É uma actividade 
exigente? 
5. Que problemas se têm encontrado 
(se é que se têm encontrado) e como 
têm sido resolvidos? (nas diferentes 
fases e etapas – da tramitação - do 
processo)
6. Que problemas tem identificado 
na implementação do dispositivo de 
avaliação do desempenho dos 
formadores?
7. Que estratégias implementaria 
para solucionar os mesmos?
8. Que estratégias podem ser 
implementadas, caso existam 
dificuldades/lacunas 
sentidas/detectadas por parte dos 
avaliados?

Feedback;
Decisões advêm das sessões 
observadas;
Melhoria da qualidade;
Desafios;
Impacto;
Identificação de problemas;
Estratégias de implementação.
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Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco D
Caracterização dos instrumentos 
de avaliação

Caracterizar os instrumentos de 
avaliação existentes ao nível da 
avaliação de desempenho

Identificar as vantagens e limitações 
dos instrumentos utilizados na 
avaliação de desempenho de
formadores

1.Em que termos os diferentes 
instrumentos e procedimentos se 
combinam para documentar a 
globalidade do trabalho do 
formador?

1. Considera que o desempenho dos 
formadores pode ser medido através 
de instrumentos de avaliação? Há 
aspectos mais valorizados que 
outros? (O que é que isso pode 
implicar?)
2. Considera que os mesmos são 
capazes de avaliar o desempenho 
dos formadores, tornando-se bons 
preditores das competências dos 
mesmos? E reflecte fielmente cada 
caso particular individual (os 
implicados reconhecem-se na 
imagem que ele reflecte deles?)
3. O que é que o instrumento de 
avaliação adoptado pela ETNA 
pretende avaliar?
4. Como é que é aplicado o 
instrumento de avaliação de 
desempenho dos formadores na 
ETNA?

Aplicação dos instrumentos;
Que tipos de competências avalia.

2. Os instrumentos de avaliação 
utilizados vão ao encontro dos 
objectivos de avaliação de 
desempenho de formadores 
traçados?

1. Quais são as grandes vantagens e 
limitações do instrumento de 
avaliação implementado na ETNA?
2. Que alterações faria a este 
instrumento de avaliação?
3. Considera que todas as 
competências dos formadores são 
avaliadas através deste instrumento?

Vantagens e limitações;
Alterações.



Anexo A Guião de Entrevista_EAV

Joana Caldeira A-13

Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco E
Experiência Pessoal

Caracterizar o papel do avaliador, 
enquanto elemento interveniente no 
processo de avaliação de 
desempenho de formadores

1. Como é estar na pele/posição de 
avaliador?

1.Qual o seu testemunho ao nível 
desta situação? Como é estar nesta 
situação em comparação com 
outras? (que 
vantagens/inconvenientes?)
2. Acha que a formação que dispõe 
é suficiente para desempenhar as 
funções de avaliador/a? Há quanto 
tempo desempenha as funções de 
avaliador? Foi-lhe proporcionada 
algum tipo de formação para 
desempenhar as funções de 
avaliador? Teve outras experiências 
profissionais/formações que foram 
relevantes para esta função? Qual 
(is)?
Com que dificuldades se tem 
deparado no exercício destas 
funções? O que considera 
necessário para colmatar essas 
dificuldades?
Como é que vê o seu contributo 
para a avaliação de desempenho de 
formadores?

Bloco F
Questões finais/Agradecimentos

Saber se existem aspectos a 
acrescentar

Agradecer ao entrevistado a 
colaboração prestada

Perguntar ao entrevistado se propõe 
algum aspecto/esclarecimento 
complementar para os objectivos 
definidos;
Agradecer a colaboração do 
entrevistado;
Garantir a confidencialidade das 
informações requeridas.
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Objectivos Gerais

Descrever o funcionamento do dispositivo de avaliação de desempenho dos formadores implementado na ETNA.

Objectivos Específicos

Caracterizar o dispositivo de avaliação de desempenho de formadores;

Compreender as várias etapas do processo de avaliação de desempenho dos formadores;

Caracterizar os instrumentos utilizados ao nível da avaliação de desempenho de formadores da ETNA.

Recomendações Gerais

1. Cumprimentar o entrevistado;

2. Apresentar o entrevistador;

3. Agradecer a disponibilidade e colaboração do entrevistado;

4. Explicar o objectivo da entrevista:

Com esta entrevista, pretende-se compreender como é que está a ser implementado o dispositivo de avaliação de 

desempenho dos formadores da ETNA, bem como efectuar um levantamento das vantagens e dificuldades sentidas 

pelos vários intervenientes neste processo, de forma a garantir a qualidade e eficácia do mesmo.

5. Garantir o anonimato e confidencialidade dos dados recolhidos na entrevista;

6. Informar que vamos gravar a entrevista ou tirar notas (no caso do entrevistado não autorizar a gravação da mesma) e 

a duração prevista da entrevista (60 min);

7. Esclarecer o entrevistado (caso existam dúvidas) e responder a alguma questão formulada pelo mesmo;

8. Resumir a informação recolhida durante a entrevista (no caso desta não ser gravada);

9. Conceder ao entrevistado, a oportunidade de acrescentar algo à entrevista.
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Blocos Temáticos

Bloco A – Legitimação e motivação da entrevista

Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos Formadores

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

Bloco D –  Caracterização dos instrumentos de avaliação

Bloco E – Experiência Pessoal

Bloco F – Questões finais/Agradecimentos
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Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco A
Legitimação e Motivação da 
Entrevista

Informar o entrevistado acerca dos 
objectivos do trabalho

Motivar o entrevistado

Informar o entrevistado 
relativamente às finalidades da 
entrevista;
Solicitar a colaboração do 
entrevistado realçando a 
importância dessa colaboração para 
a consecução dos objectivos;
Salientar o carácter restrito e 
confidencial do uso das informações 
que se pretende recolher.

Bloco B
Caracterização do Dispositivo de 
Avaliação de Desempenho dos 
Formadores 

Caracterizar o dispositivo de 
avaliação de desempenho de 
formadores implementado na ETNA

1. Quais os aspectos mais marcantes 
ao nível da avaliação de 
desempenho dos formadores da 
ETNA?

1. Quais as grandes vantagens e 
desvantagens da implementação de 
um processo de avaliação de 
desempenho para a organização e 
para o indivíduo?
2. Que estratégias implementaria ao 
nível da avaliação de desempenho 
dos formadores da ETNA a fim de 
garantir a qualidade contínua da 
formação ministrada no âmbito do 
SFPM?
3. Que impacto considera que a 
avaliação de desempenho dos 
formadores, tem nos mesmos?
4. Considera que a avaliação de 
desempenho que lhe foi efectuada 
trouxe vantagens ao nível do seu 
desempenho profissional?
5. Que decisões foram tomadas a 
esse nível?
6. Considera que a avaliação de 
desempenho dos formadores do 
SFPM contribui para a melhoria da 
qualidade das funções 
desempenhadas ao nível da 
formação?

Estratégias;
Vantagens e desvantagens;
Impacto;
Decisões; 
Melhoria da qualidade.
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Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco C
Descrição da Avaliação de 
Desempenho

Compreender a forma como é feita a 
avaliação de desempenho de 
formadores

1. Como é que se processa a 
avaliação de desempenho dos 
formadores na ETNA?

1. Que feedback é dado aos 
formadores relativamente ao seu 
desempenho?
2. Considera que o feedback que 
tem recebido tem-lhe permitido 
melhorar o seu desempenho 
enquanto formador?
3. Até que ponto é que o dispositivo 
de avaliação permite documentar a 
globalidade do trabalho do 
formador? E como pondera ou 
considera os aspectos mais 
importantes?

Feedback;
Vantagens no desempenho 
profissional;
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Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco D
Caracterização dos instrumentos 
de avaliação

Caracterizar os instrumentos de 
avaliação existentes ao nível da 
avaliação de desempenho

Identificar as vantagens e limitações 
dos instrumentos utilizados na 
avaliação de desempenho de 
formadores

1. Em que termos os diferentes 
instrumentos e procedimentos se 
combinam para documentar a 
globalidade do trabalho do 
formador?

1. Considera que o desempenho dos 
formadores pode ser medido através 
de instrumentos de avaliação? Até 
que ponto o processo reflecte a 
globalidade do trabalho do formador 
e das situações profissionais? / Há 
aspectos mais valorizados que 
outros? (O que é que isso pode 
implicar? E reflecte fielmente cada 
caso particular individual (os 
implicados reconhecem-se na 
imagem que ele reflecte deles?)
2. Qual é a sua opinião em relação 
ao instrumento utilizado ao nível  da 
avaliação de desempenho de 
formadores? 

Aplicação dos instrumentos.
Que tipos de competências avalia.

2. Os instrumentos de avaliação 
utilizados vão ao encontro dos 
objectivos de avaliação de 
desempenho de formadores 
traçados?

1. Que estratégias implementaria ao 
nível da avaliação de desempenho 
dos formadores da ETNA a fim de 
garantir a qualidade contínua da 
formação ministrada no âmbito do 
SFPM?

Identificação de problemas;
Estratégias de implementação.
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Blocos Temáticos Objectivos Questões Gerais Questões Específicas Observações

Bloco E
Experiência Pessoal

Caracterizar o papel do avaliado, 
enquanto elemento participante no 
processo de avaliação de 
desempenho de formadores

1. Como é estar na pele/posição de 
avaliado?

1.Qual o seu testemunho ao nível 
desta situação? Como é estar nesta 
situação em comparação com 
outras? (que 
vantagens/inconvenientes?) Que 
efeitos teve? Como sentiu a 
avaliação?
2. Há quanto tempo desempenha as 
funções de formador?
Que formação lhe foi proporcionada 
para desempenhar essas funções (na 
Marinha e/ou no exterior)?Teve 
outras experiências 
profissionais/formações que foram 
relevantes para o desempenho desta 
função? Qual (is)?
Com que dificuldades se tem 
deparado no exercício destas 
funções?O que considera necessário 
para colmatar essas dificuldades?

Bloco F
Questões finais/Agradecimentos

Saber se existem aspectos a 
acrescentar

Agradecer ao entrevistado a 
colaboração prestada

Perguntar ao entrevistado se propõe 
algum aspecto/esclarecimento 
complementar para os objectivos 
definidos;
Agradecer a colaboração do 
entrevistado;
Garantir a confidencialidade das 
informações requeridas.
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos Formadores 

 

 

Como é que foi concebido o dispositivo de avaliação dos formadores da ETNA e qual a 

sua utilidade? 

Bom, a utilidade decorre do manual da qualidade e portanto passa a ser uma necessidade do 

Sistema de Formação, por causa de estar acreditado pelo Ministério da Defesa Nacional, 

conforme conhece. O modelo desenvolvido, foi um modelo que foi desenvolvido e que foi 

adaptado por um modelo já existente, desenvolvido pelo DFTE, que era aplicado no antigo 

G1 de Escolas da Armada, em que já existia o manual da qualidade, e o sistema foi 

adaptado desse.  

 

De avaliação de formadores? 

Sim, sim desse modelo de avaliação de formadores. E constitui essencialmente também um 

veículo, para conseguir, conforme já existiu às reuniões preparatórias, para difundir as 

normas existentes na ETNA para os formadores, de algumas lacunas que se sentem 

efectivamente. Os formadores têm uma carga de rendição grande e nem sempre possuem os 

chefes de gabinete para os enquadrar definitivamente nestes processos, de forma de os 

interiorizar também nesse sistema. 

 

Quais são os objectivos do dispositivo de avaliação de desempenho dos formadores? 

São os que são definidos logo inicialmente, portanto são melhorar a prática da formação 

ministrada na ETNA de acordo com todos os requisitos que são defendidos pelo 

Departamento de Formação e Tecnologias de Educação. É uma garantia da continuidade das 

boas práticas formativas. 

 

Que são aqueles que estão referidos na IP, não é? 

Que estão referidos na IP, que estão referidos no Manual da Qualidade, portanto melhorar 

as práticas, corrigir erros. 

 

Então, vai tudo ao encontro do Manual da Qualidade? 

Sim, o Manual da Qualidade rege essencialmente a formação, todos os processos formativos 

da Marinha, do Sistema de Formação Profissional da Marinha. 

 

O dispositivo de avaliação implementado na ETNA tem uma lógica formativa ou 

sumativa, ou seja, mais de controlo, vigilância ou de apoio/acompanhamento? 

Se é mais de controlo ou mais formativo? 
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Se é mais formativo ou mais sumativo, ou seja, mais de acompanhamento, de ajuda, 

digamos assim ou mais de controlo dos processos. 

Acaba por ser um bocadinho ambos, não é. Portanto, conforme lhe disse auxilia na 

divulgação dos métodos e dos processos e ao mesmo tempo serve-nos para verificar o ponto 

de situação referente a tudo. Até porque associado a esta avaliação de formadores está 

também uma verificação de todos os mecanismos existentes, bem como os Planos Guias de 

Sessão, os Boletins Diários de Instrução, os próprios horários escolares, a própria sala de 

aula, tenta-se fazer convergir naquele momento em que temos uma pessoa, um técnico 

disponível para fazer aquela avaliação ser o mais abrangente possível, conseguirmos ter 

aqui uma visão de todo o processo. 

 

E avaliar vários pontos? 

Sim, tentamos fazer ao mesmo tempo tudo, sem ser uma Inspecção conforme as que têm 

sido feitas, externas à ETNA, mas uma micro-Inspecção daquela situação naquele momento 

pontual, serve para melhorar as práticas e é isso que é indicado nos relatórios que são 

elaborados posteriormente a cada avaliação, reforçar as boas práticas também é importante e 

depois verificar todos os mecanismos que existem associados à formação. 

 

E a lógica é mais qualitativa ou quantitativa? 

Nós temos tentado fazer com que seja mais qualitativa, apesar do Manual da Qualidade nos 

impor que os formadores devem ser todos avaliados todos os anos, o que dá quase 300 

formadores a serem avaliados anualmente, o que implica aqui um em empenho muito 

grande de elementos, mas não tendo nós atingido estas metas exactamente porque nos 

interessa mais que o processo seja bem acompanhado, que se consiga fazer estes passos 

todos para atingir aquele objectivo e não propriamente fazermos todos o mais rápido 

possível a toda a gente, portanto interessa-nos mais a qualidade. 

 

Como é que o dispositivo se articula com a organização, ou seja com a própria unidade 

ETNA.  

De forma é que há esta articulação, de que forma é que os formadores entendem o 

processo de avaliação? Há uma articulação entre a unidade e a própria avaliação que é 

desencadeada? 

Articulação em que aspecto? 
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Mais em termos organizacionais, ou seja, se os formadores, os avaliados entendem o 

valor que este tipo de avaliação tem ao nível da organização? 

Portanto, isso tenta ser explicado, se eles entendem ou não, o feedback. Pelo menos o 

feedback que tem existido nota-se que existe um grande esforço, pelo menos no momento 

em que há avaliação há um grande esforço do formador, até porque é preciso a tal reunião 

preparatória, o formador sabe que vai ser avaliado, algures no espaço, depois de ter tido a 

reunião preparatória há-de ser o alvo. As suas práticas melhoram, sem dúvida. Como é que 

isto está integrado na ETNA? Está integrado através de instruções do Comando, a Direcção 

Técnico-Pedagógica articula tudo. Daqui resulta várias coisas, resulta informação aos chefes 

directos, informação à pessoa das situações dos materiais e das práticas daquele formador, 

dos conteúdos, a equipa também constitui um elemento do departamento, que deve analisar 

os conteúdos que estão a ser ministrados, não só a forma mas também o conteúdo. E daqui 

vai resultar depois várias correcções, não só pelo próprio, que deve tomar a auto-iniciativa 

de corrigir os aspectos menos bons, bem como do chefe que fica com uma noção dos 

aspectos menos bons referidos, bem como de toda a estrutura da ETNA, não só por 

exemplo, se foi detectado um horário que é mal elaborado, o Núcleo de Planeamento do 

GTE vai receber essa informação, a dizer que tem de corrigir os horários, porque foi 

detectado um aspecto mal efectuado. Ainda agora surgiu na Inspecção, foi detectado uma 

caixa de electricidade aberta, com os fios descarnados, portanto o Departamento de Material 

é alertado, portanto tudo isto contribui para a melhoria do sistema, portanto o que interessa é 

a avaliação de formadores propriamente dita, mas nós temos que integrar isto na Formação 

Profissional ministrada na ETNA, não é só o formador, o formador é a peça-chave sem 

dúvida, mas há todo o resto, toda a envolvente, desde as salas de aula até aos horários. 

 

Qual é o impacto que este tipo de avaliação tem ao nível do GTE e dos vários 

departamentos e que decisões têm originado e podem daí advir? 

O impacto é pesado, portanto este processo que nós aqui desenvolvemos e a metodologia 

que nós utilizamos é pesada, conforme já lhe disse. Portanto, implica que tenha 

disponibilidade de 2 ou 3 pessoas. O leque de formadores, conforme já lhe referi também é 

muito grande, implica que haja pessoas dedicadas a isto e depois para que haja credibilidade 

do sistema, têm que ser pessoas credíveis, ou seja, não pode ser qualquer pessoa a fazer isto, 

não podem alterar as pessoas para não haver subjectividade da aplicação das próprias 

ferramentas de recolha de informação, convém que sejam sempre as mesmas pessoas e que 

sejam pessoas credíveis. Quais são as pessoas que nós temos credíveis aqui? São os 

professores civis, que existem e que já dão aulas há mais de 30 anos, portanto são pessoas 

que dominam todas as técnicas formativas, têm todos os cursos de formação dados no 
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DFTE. Os próprios oficiais do DFTE que estão sempre envolvidos nesta aplicação de 

grelhas e que têm contribuído também, para o GTE. Se não existissem estes elementos 

dedicados, dificilmente conseguiríamos ter uma taxa, neste momento está quase nos 50% 

dos formadores avaliados este ano. Portanto, seria complicado. 

Qual era a outra pergunta? 

 

E dos departamentos? De certa forma já referiu que em termos dos departamentos 

também…  

Os departamentos é idêntico. Os departamentos vai ser idêntico. Porquê que também e 

pesado? Porque nós quando analisamos o formador, é uma equipa de 2 elementos, um 

possui as técnicas formativas do Gabinete de Tecnologia Educativa e o outro que vai 

analisar os conteúdos, vai analisar a matéria propriamente dita que é ministrada. Isto 

também tem algum peso no próprio departamento, vai ter que dar o recurso para se fazer 

este acompanhamento, mas que é essencial, para nós conseguirmos. 

 

E têm-se tomado decisões? Tendo em conta as observações e avaliações que têm sido 

efectuadas, têm-se sido tomadas decisões, no sentido de melhorar as práticas dos 

formadores e do seu próprio desempenho no departamento? 

Sim, bem como por exemplo formadores com início de carreira, porque nem sempre 

conseguimos ministrar a formação inicial logo antes de ele iniciar as suas funções, corrigir 

para que tenham o AET05 o mais brevemente possível. A receptividade dos formadores, 

posteriormente é feita uma reunião final, onde são discutidos estes aspectos e o formador 

pronuncia-se também sobre os resultados que a equipa chega, nunca houve discordância 

entre os aspectos que são referidos e a opinião do formador, entre o relatório e a opinião do 

formador, portanto tem sido positivo. 

 

E que impacto é que o GTE considera que a avaliação de formadores tem ao nível dos 

sujeitos que são alvo da avaliação? 

É muito importante existirem mecanismos de verificação e é importante que as pessoas se 

apercebam que esses mecanismos existem. Com o tempo nós temos o hábito de adquirir 

hábitos, ou seja, alterar práticas, começar a interpretar as coisas de forma individual, muitas 

das vezes não correspondem efectivamente ao que é exigido e portanto estes mecanismos 

servem exactamente para validar, para continuar a garantir que os processos são os que 

estão definidos, bem como muitas das vezes, também servem para auxiliar o formador nas 

alterações que existem aos próprios processos, porque o formador tem um CAP com 

validade de 5 anos e a meio deste período de formação podem efectivamente existir, pode 
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não, existem muitas alterações, desde as normas internas da ETNA, até às próprias práticas 

pedagógicas, aos meios, etc. 

 

E em função às necessidades que os formadores evidenciam, por exemplo? Na 

entrevista que é feita, há lá um campo que diz que práticas é que podem ser 

melhoradas ou ao nível da grelha de entrevista que é feita aos formadores, eles têm 

oportunidade de dizer se têm alguma necessidade formativa. O GTE tenta de certa 

forma dar oportunidade aos avaliados de frequentar determinados tipos de acções de 

formação? 

O GTE, o Gabinete de Tecnologia Educativa é o mecanismo, portanto é o meio. Não tem 

responsabilidade directa sobre os formadores. Essas responsabilidades do formador são 

centralizadas através dos gabinetes, mas essencialmente nos departamentos formativos. 

Portanto, as necessidades são canalizadas para os departamentos, que devem corrigir estas 

práticas, os aspectos que forem detectados como menos bem. Portanto, não só com os 

formadores, com tudo. É canalizado e é direccionado para quem tem capacidade para 

actuar, nomeadamente, já dei aqui o exemplo dos fios, que é o Departamento de Material, 

que não faz parte da Direcção Técnico-Pedagógica, mas é direccionado para que seja 

efectivamente corrigido.  

 

Em termos genéricos, que resultados se têm obtido das avaliações de desempenho de 

formadores efectuadas na ETNA? 

Tenho tido e estado um bocado séptico quando iniciei este processo, mas tenho ficado 

agradavelmente surpreendido com o resultado. Efectivamente, não identificamos casos, que 

mereçam uma intervenção imediata. Se existirem como é lógico, são só pequenas práticas 

ou pequenas correcções às práticas, que foram identificadas. 

 

Qual é a função da DSF ao nível da avaliação de desempenho dos formadores? 

Portanto, além de termos as normas e estas regras macro que nos definem o que é que nós 

temos que fazer, é elaborado um relatório com os vários itens observados anualmente. É 

feito um relatório. 

 

É feita uma compilação? 

De toda esta informação, de todas as observações efectuadas, portanto única e 

exclusivamente referente ao formador, às práticas dos formadores. 
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Ou seja, o mesmo relatório compila vários formadores ou não? 

Sim, sim. 

 

Quais são as decisões que a DSF tem tomado a esse nível, que práticas é que tem 

utilizado no âmbito da avaliação de desempenho de formadores? 

Portanto, este relatório tem um despacho. Ao relatório são aplicadas orientações pelo 

Almirante Director dos Serviços de Formação, no sentido de se corrigir ou se efectuar 

determinadas acções, nomeadamente depois até se podem reflectir no próprio Manual da 

Qualidade. Uma das recomendações que tem sido detectada é por exemplo a grelha que é 

utilizada, que é uma grelha que não está adequada, ou pelo menos entendemos que não está 

muito adequada, que já está um bocado ultrapassada. A própria escala utilizada, não é a 

escala desejável e isto foi no relatório do ano passado e originou que a Direcção de Serviços 

de Formação remodelasse, através do DFTE, mas que corrigisse e se tente corrigir esta 

grelha. Já existem dois modelos da grelha, com duas escalas, que estão em experiência, para 

aplicação. 

 

Considera que a avaliação de desempenho dos formadores do SFPM contribui para a 

melhoria da qualidade das funções desempenhadas ao nível da formação? 

Sim, sim, sem dúvida, até porque o processo como está desenvolvido, e volto sempre a falar 

do mesmo, o facto de ser dito o que é que se pretende e ao fim de se fazer uma reunião final 

a dizer como é que correu. Nesta reunião final são corrigidos nomeadamente alguns 

processos, são dados exemplos, são relembradas normas e muitas das vezes até são 

redistribuídos os folhetos do DFTE, por exemplo, de como se elabora um PGS, são dados 

exemplos de um PGS feito, considerado bem estruturado, para que o formador tenha 

efectivamente algo de exemplo e a própria correcção. 

 

 

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

Que feedback é dado aos formadores relativamente ao seu desempenho? 

Portanto, o feedback é dado através de um relatório, portanto, além da reunião final, é 

depois elaborado um relatório, onde são analisados os vários aspectos que foram 

observados, desde as suas práticas formativas aos meios elaborados. Portanto, esta avaliação 

é qualitativa, portanto, não é quantitativa, apesar de nós recolhermos as grelhas e serem 

quantitativas e de nós sabermos que é um formador, dos vários itens observados teve uma 

média X, essa informação não é fornecida ao formador. Nós temos uma noção de qual é o 
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padrão em que ele se encontra, o nível em que ele se encontra, mas identificamos é os 

aspectos que carecem de melhoria e as boas práticas. 

 

Considera que o dispositivo de avaliação é fácil de implementar? 

Bom, é fácil de implementar no mecanismo que nós temos, centralizado num organismo, 

GTE, em que tem elementos dedicados para isto. É relativamente simples. O processo, 

definir e criar a equipa, é relativamente simples. O ser aceite pelos formadores, já é mais 

complicado, portanto, é necessário este trabalho todo de reunião preparatória, etc, para que 

o processo seja bem visto, não seja visto como uma inspecção ao que eu estou a fazer, etc.  

 

Considera, que nesse sentido é mais complexo e difícil de executar? 

Sim. 

 

Tem colocado desafios? 

Desafios? Desafios, em que aspecto? 

 

No sentido de ser difícil de implementar… 

Sim, sim, as grelhas. Isto é uma constante de tudo. Todo o resultado da avaliação de 

formadores, como é mais abrangente, do que nós, tentamos fazer, tem resultado 

constantemente na melhoria do que existe, na tentativa de se criar novas regras, novas 

normas, de se simplificar outras, de desde as IP’s, aos próprios horários, etc., tudo isto, tem 

vindo a ser alterado. Os resultados, por exemplo, os feedbacks, que têm surgido, à 

semelhança, também com as Inspecções que são feitas da DSF, mas é os próprios horários, 

as siglas utilizadas nos horários, já estão a ser alteradas, já neste momento, já está 

descritivo, uma pessoa já percebe perfeitamente o que é que é que está definido nos 

horários. Portanto, isto são coisas que são transversais. 

 

E tem-se revelado uma actividade exigente? 

Sim, sim, pelo volume de informação, exigente e trabalhosa. 

 

Que problemas é que têm sido identificados, se é que se têm encontrado 

problemas/dificuldades ao nível da avaliação de formadores? 

As maiores dificuldades são efectivamente no conhecimento dos processos, e como tal a 

importância da reunião preparatória, nós podíamos ter criado um sistema mais simples, 

podíamos fazer uma avaliação em que se entra numa sala, faz-se a avaliação e sai-se, 

baseada numa grelha ou fazer isto que nós fazemos, para tentar acompanhar o processo todo 
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e auxiliar o formador neste desempenho. Têm sido encontradas algumas deficiências, 

nomeadamente ao nível da elaboração dos Planos Guia de Sessão, na elaboração dos slides; 

os Planos Guia de Sessão já estavam identificados como sendo alguma dificuldade, originou 

que se tivesse de fazer uma IP para definir um modelo; os próprios BDI’s, há práticas que 

são constantemente não efectuadas, nomeadamente a identificação correcta do formador. 

Quem olhe para um boletim, dificilmente sabe quem preencheu aquele boletim; como os 

próprios slides, conforme já referi que origina que esteja em fase de elaboração uma 

Instrução Permanente, com algumas regras orientadoras do quê que um slide deve ter e criar 

por exemplo, slides-tipo, em que um slide tem que ter um sumário, o outro slide tem que ter 

as regras, o outro slide tem que dizer quais são os objectivos, a numeração dos slides, a 

confidencialidade da matéria lá colocada, que eu estou a pensar colocar numa IP, 

exactamente resultante de deficiências detectadas. 

 

Que estratégias podem ser implementadas, caso existam dificuldades/lacunas 

sentidas/detectadas por parte dos formadores? 

Se forem definidos ao nível dos processos, o GTE intervém, se for ao nível das capacidades 

do indivíduo, será ao nível do departamento. Se o homem não domina uma determinada 

matéria que está a ministrar, tem que ser formado nessa matéria. Ao nível do GTE, se os 

processos estão mal definidos, se existe necessidade de criarmos normas para os PGS, para 

os slides, o GTE faz isso. 

 

O MESUP define que tem que ser feita avaliação de formadores, mas não define um 

modelo-tipo que tem de ser implementado ao nível das escolas e centros de formação. 

Considera que o dispositivo de avaliação implementado na ETNA, pode ser 

generalizado para o SFPM? 

Sim, sim. O modelo adequa-se perfeitamente, até porque este modelo assenta nas grelhas 

utilizadas no “Curso de Técnicas de Formação. Poder ser aplicado, pode. Agora, conforme 

já lhe referi também, é um modelo que exige pessoas dedicadas e pessoas habilitadas para o 

fazer. É um modelo pesado, e nem todas as escolas têm uma estrutura técnico-pedagógica 

definida como esta tem. Esta tem o GTE, mas nem todas as escolas têm GTE, nem todos os 

centros de formação tem GTE. Muitas vezes o GTE é um elemento, e isto torna-se muito 

mais complexo, de se conseguir fazer.  

 

Qual seria a solução. Aqui a ETNA, GTE, ir fazer as avaliações de formadores às 

outras escolas e centros de formação? 

Por exemplo.  
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Haver um núcleo… 

Haver um núcleo centralizado na Direcção de Serviços de Formação.  

 

Por exemplo, que fosse fazer às escolas… 

O Observatório da Qualidade fazer uma coisa assim do género. 

 

Então acha que este modelo é válido para ser aplicado em todas as escolas e centros de 

formação? 

Bom, ligeiramente simplificado, até pelo que os processos, os processos são complexos 

devido à natureza da formação na ETNA. Eventualmente noutros centros, CITAN, só tem 

cursos de PAIMII e os processos são muito mais simples, portanto eventualmente, não 

necessitaria desta reunião preparatória, esta preparação para os processos, etc. Ficaria mais 

simplificado, a observação e o feedback ao formador. 

 

 

Bloco D –  Caracterização dos instrumentos de avaliação 

 

Em que termos os diferentes instrumentos e procedimentos se combinam para 

documentar a globalidade do trabalho do formador?  

Esta foi complicada! Este processo é validado por vários intervenientes, portanto desde a 

equipa de avaliação, desde o elemento do GTE, técnico de Tecnologia Educativa, ao 

elemento constituinte do departamento, bem como pelo próprio avaliado, que se pronuncia e 

consta dos relatórios finais se ele concorda ou não com as observações, portanto, esta 

informação é partilhada por todos, é co-responsabilidade de todos fazer este tipo de 

validação. Portanto, todos os mecanismos que existem estão contidos, desde as práticas 

pedagógicas, aos manuais, aos documentos, etc, está tudo, a sala, etc, faz parte de tudo e 

contribui tudo para esta avaliação final. Portanto, de que forma é que isto está tudo 

articulado e conjugado? É exactamente neste relatório, que tem itens predefinidos para 

serem observados e tem vários mecanismos de recolha, que resultam neste relatório final, 

que versa sobre tudo, desde aos horários, ao formador, aos conteúdos, aos meios. Não sei se 

é esta a pergunta? 

É. 

 

Considera que o desempenho dos formadores pode ser medido através de 

instrumentos de avaliação? 
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Como qualquer mecanismo de avaliação tem várias condicionantes e que tem que ser 

analisado. Eu julgo que sim. A resposta à partida é sim. Mas. O mas, é que todos nós 

funcionamos de forma diferente, porque sabemos que estamos a ser avaliados e isso implica 

uma carga fora do comum, implica um redobrar de cuidados de práticas que eu 

normalmente se calhar não utilizaria, mas como estou a ser avaliado, estou condicionado a 

fazê-lo, portanto como é lógico, é uma avaliação e isto consegue-se de várias formas. 

Conseguir-se-ia se forem identificados problemas, repetindo várias vezes a mesma 

avaliação. 

 

Há aspectos mais valorizados que outros? 

Portanto, como a avaliação não é quantitativa, é um bocado irrelevante. Agora, há aspectos 

que são mais importantes efectivamente para a prática pedagógica do que outros. O facto do 

Boletim Diário de Instrução não estar bem preenchido, será um caso de que não é tão grave 

do que se o formador não tiver o “Curso de Técnicas de Formação”, são dois itens que são 

observados e têm pesos completamente diferentes ao nível da formação.  

 

Considera que os mesmos são capazes de avaliar o desempenho dos formadores, 

tornando-se bons preditores das competências dos mesmos? 

Se o formador souber, se o formador demonstrar que domina os conteúdos e as técnicas 

formativas, é um indicador e cada elemento sabe como é que deve proceder a nível 

formativo. Portanto, se ele desempenha tudo como deve ser, naquele momento que está a 

ser avaliado, pelo menos é um garante que aquele indivíduo sabe como é que se faz bem e 

portanto a partir daí, podemos extrapolar efectivamente a informação. Quanto às grelhas, 

conforme já lhe referi, já foram identificadas algumas lacunas nas grelhas e estão a ser 

corrigidas de modo a poderem corresponder um bocadinho melhor ao que nós queremos 

avaliar. 

 

E reflecte fielmente cada caso particular individual (os implicados reconhecem-se na 

imagem que ele reflecte deles?) 

Sim, carecendo no entanto de melhoria, como qualquer sistema. Decorre a revisão das 

grelhas. 

 

O que é que o instrumento de avaliação adoptado pela ETNA pretende avaliar? 

O instrumento de avaliação pretende avaliar as próprias práticas, os próprios processos e o 

formador em si, o domínio dos processo, dos processos quer dizer, das técnicas formativas. 
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Como é que é aplicado o instrumento de avaliação de desempenho dos formadores na 

ETNA? 

Ok. É feita uma reunião inicial, em que é explicado os processos existentes no Sistema de 

Formação Profissional de Marinha, especificamente da ETNA. É explicado os objectivos da 

própria avaliação de formadores, como é que vai decorrer a avaliação de formadores. 

Depois temos uma avaliação, em que é analisada uma sessão, com base numa grelha. Dessa 

sessão, resulta também uma autoscopia pelo formador, em que ele vai descrever como é que 

correu a sessão para ele, através de um questionário e posteriormente há uma reunião final, 

onde são discutidos todos estes aspectos com o formador e com o outro elemento da equipa 

de avaliação de formadores e daí resulta depois um relatório. 

 

Os instrumentos de avaliação utilizados vão ao encontro dos objectivos de avaliação de 

desempenho de formadores traçados? 

Os actuais não. Portanto, conforme já falamos, estão a ser revistos e estão a ser melhorados, 

nomeadamente as salas de aula, processos específicos para avaliar os horários, etc estão a 

ser revistos, estão a ser melhorados. 

 

Estas seriam as alterações que faria ao instrumento de avaliação? 

Neste momento sim. 

 

E tendo em conta, o instrumento que é utilizado, quais são as grandes vantagens e 

limitações do instrumento de avaliação implementado na ETNA? 

As grandes desvantagens, portanto a desvantagem que eu vejo, é efectivamente ao nível do 

consumo de recursos humanos necessário. É um processo que envolve gente e envolve 

muito tempo/hora para ser bem elaborado e para ser credível. Essencialmente, importa que o 

processo seja credível. As grandes vantagens, é nós termos efectivamente um ponto de 

situação dos processos que decorrem da formação que é ministrada. 
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos Formadores 

 

Como é que surgiu o dispositivo de avaliação de desempenho de formadores? 

Decorreu do MESUP que exigiu a avaliação de formadores nas escolas da Marinha. A ETNA, 

nomeadamente o GTE, reuniu para desenvolver um mecanismo de avaliação, que servisse para 

avaliar os nossos formadores. Penso que já havia algum trabalho feito pelo DFTE. Nas reuniões 

que fizemos, começámos por definir as fases do processo, até chegarmos à avaliação de 

formadores propriamente dita. Inicialmente pensou-se em fazer uma Reunião com o formador, 

uma Observação, uma segunda Reunião e posteriormente uma segunda Observação. Mas 

depois, chegou-se à conclusão que não havia gente para fazer tudo isto e que era um processo 

demasiado complicado para avaliar todos os formadores da ETNA. Decidimos então quais iam 

ser as várias fases do processo e os intervenientes (um elemento do GTE e um outro do 

departamento) e começámos a trabalhar os instrumentos. Pegámos em primeiro lugar na grelha 

do MESUP e fizemos a sua análise, em princípio seria essa grelha. Contudo, esta grelha era 

demasiado complexa (continha 66 itens) e, por isso, depois de se conversar com a DSF e tendo 

havido abertura para adoptarmos outra grelha, optámos pela grelha que era utilizada no CTF. Já 

tínhamos começado entretanto a adaptar os restantes instrumentos que existiam (guião da 

entrevista e auto-avaliação), criámos um modelo de relatório e observámos aulas no âmbito do 

CTF, para treinarmos o preenchimento da grelha. Foi redigida uma IP para regulamentar tudo 

isto e um ano depois (Outubro de 2007) começámos as avaliações. 

 

Quais são os objectivos do dispositivo de avaliação de desempenho dos formadores? 

O que se pretende com a avaliação de desempenho de formadores é a melhoria da qualidade da 

formação; ao identificar eventuais problemas na formação e ao identificá-los pretende-se que 

estes sejam solucionados para que a qualidade da formação seja melhor. Não se avalia, por 

avaliar; mas sim para tentar melhorar aquilo que existe. 

 

O mesmo encontra-se estruturado de acordo com os objectivos preconizados no Manual 

de Qualidade da Formação (MESUP) e na IP n.º 06.016? 

Eu acho que permite contribuir para esses objectivos. É óbvio que há coisas que sentimos que 

têm que ser alteradas, nomeadamente a grelha de avaliação e os referenciais (já fizemos, aliás, 

uma proposta de alteração). 

A nossa ideia inicial era que houvesse uma ou mais observações, no fundo que houvesse um 

seguimento dos formadores pois só assim é que poderíamos ver se havia bons resultados. Mas o 

processo em si acho que vai ao encontro do que se pretende. Está bem montado, temos é que 

afinar alguns aspectos. 
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O dispositivo de avaliação implementado na ETNA tem uma lógica formativa ou 

sumativa, ou seja, mais de controlo, vigilância ou de apoio/acompanhamento? 

Penso que o princípio é mais formativo. A ideia é corrigir erros, ajudar, contribuir para a 

melhoria da qualidade. O nosso princípio é esse, embora os outros possam não o ver desta 

maneira. Estamos muito mais preocupados em corrigir e melhorar. Mas as pessoas têm muito 

medo de que isto contribua para a avaliação de desempenho, para a carreira. Tanto não é assim 

que a nota não conta nada. Nós classificamos, mas o que se mostra aos formadores é a avaliação 

qualitativa. E é essa que interessa, pelo menos até ao momento tem sido assim. 

 

Qual é o impacto que este tipo de avaliação tem ao nível dos vários departamentos e que 

decisões tem originado e podem daí advir? 

Em relação aos avaliados, acho que inicialmente quando iam às reuniões, havia algum receio, 

desconfiança (para quê e porquê estamos a ser avaliados?) O impacto era diferente do que está a 

ser agora. Da parte dos departamentos, inicialmente havia algum desinteresse, algumas atitudes 

menos colaborantes. Penso que à medida que o processo foi avançando, foi melhorando o 

impacto, talvez por começarem a perceber que toda a gente ia ser avaliada. A Reunião Inicial, 

com o Comandante Robalo, também é capaz de ter ajudado e a forma como os avaliadores têm 

vindo a fazer a avaliação leva as pessoas a perceber que realmente a nossa ideia é ajudar, e isso 

tem levado a melhorar a opinião. As pessoas vêm à reunião inicial, com mais tranquilidade e 

naturalidade, isto no que diz respeito aos avaliados; mas mesmo nos departamentos, cada vez as 

pessoas estão mais colaborantes. 

Ao nível das decisões, a primeira alteração foi a preocupação com os PGS, já que este é um dos 

aspectos avaliados. Tem havido alguma sensibilização para este aspecto, nomeadamente para a 

sua correcção ou substituição, por parte dos departamentos. Penso que não houve mais 

mudanças visíveis, para além da maior preocupação e cuidado que os formadores têm vindo a 

ter com a formação, pelo facto de saberem que podem vir a ser avaliados. 

 

Que resultados se têm obtido das avaliações de desempenho de formadores efectuadas na 

ETNA? 

Eu acho que ainda é cedo para se falar em resultados. Não foi possível ainda seguirmos os 

avaliados e percebermos se alguma coisa mudou e se mudou para melhor. O que eu sinto é que, 

nas entrevistas finais, na maior parte dos casos os avaliados são sensíveis às sugestões que nós 

damos, são receptivos às sugestões que nós fazemos. Agora se na prática está a haver uma 

melhoria, não sei. Penso que pior não está. 
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Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

Que feedback é dado aos formadores relativamente ao seu desempenho? 

É dado um feedback numa reunião final entre os três intervenientes (dois avaliadores e o 

avaliado) quanto à forma como a sessão correu. São referidos os aspectos positivos e menos 

positivos e feitas algumas sugestões para melhorar esses aspectos. E num relatório final, que 

lhes é entregue, são referidos esses mesmos aspectos. Os formadores só não sabem a nota final, 

nem as dos vários itens da grelha, mas de resto ficam a saber qual foi a qualidade do seu 

desempenho, através da reunião e do relatório, em que é dito se o desempenho foi bom ou 

menos bom. 

 

Que decisões advêm das sessões que são observadas?   

Já tem havido algumas alterações de procedimentos, nomeadamente ao nível da grelha, 

consoante o tipo das sessões observadas. A forma de avaliação dos diferentes itens da grelha 

tem sofrido alterações, à medida que surgem situações diferentes. Por exemplo, já aconteceu, 

irmos fazer avaliações, sem co-avaliadores, decorrendo daí a decisão de não se avaliar nestes 

casos os itens relativos aos conteúdos. Além disso, a grelha está preparada essencialmente para 

aulas teóricas; por isso quando se foi assistir pela primeira vez a uma aula prática percebeu-se 

que se tinha que encontrar uma solução para estas situações (que foi para já a de avaliarmos 

alguns itens com Não aplicável). Consoante as situações que fomos observando, tivemos que ir 

efectuando algumas alterações. 

 

Considera que a avaliação de desempenho dos formadores do SFPM contribui para a 

melhoria da qualidade das funções desempenhadas ao nível da formação? 

Em termos de planeamento das sessões tem havido alterações e melhorias, nomeadamente ao 

nível do PGS. Em relação aos testes, a avaliação também poderá vir a contribuir para a sua 

melhoria. Mas até agora não tem havido muito trabalho, a esse nível, pelo menos da minha 

parte. É que, no início, as avaliações começaram a ser feitas sem análises dos testes. Depois veio 

essa exigência, mas na realidade não tem havido grandes condições para o fazermos, umas 

vezes porque os testes são de natureza CONFIDENCIAL, (os quais não podemos ver); outras 

porque são de Inglês (que são muito específicos e não são elaborados pelos formadores), e ainda 

porque em Vila Franca de Xira as avaliações têm um carácter diferente e só se analisam os PGS 

e BDI.  
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Mostra-se fácil de implementar?  

É um processo moroso, complexo. Se os formadores fossem poucos ou se houvesse muitos 

avaliadores, era fácil. Mas há muitos avaliados e poucos avaliadores. Há processos que 

demoram um mês; como há três pessoas envolvidas, estamos sempre dependentes uns dos 

outros. O processo tem alguma complexidade, não é muito simples; e para o trabalho que dá, 

não tem tido grandes resultados. Os resultados não são proporcionais à complexidade. 

 

Existem partes mais complexas e difíceis de executar? 

Quando há aulas que se adequam exactamente à grelha, não há dificuldades no processo, mas 

tudo depende da aula observada. Quando ela sai do esquema, começa a dificuldade, no 

preenchimento da grelha, na elaboração do relatório…, o problema não é tanto ao nível do 

avaliado. Uma aula que cumpre todos os requisitos é uma aula fácil de avaliar, mas há outras 

que suscitam mais dúvidas. 

 

É uma actividade exigente?  

Acho que sim, é exigente, melindrosa e exige muito bom senso, rigor e jeito para lidar com as 

pessoas, falar com elas, devendo-se ter sempre em mente que é algo subjectivo e que estamos a 

avaliar pessoas. 

 

Tem colocado desafios? 

 

Sim, por acaso propôs, propôs-me o desafio de fazer a alteração da grelha. A dada altura, 

comecei a achar que aquela grelha não era muito adequada e que aqueles referenciais eram 

muito difíceis de utilizar. E aí acho que tive um papel importante, acho que fui eu que puxei um 

bocadinho. Tanto me queixei que me foi pedido pelo chefe que apresentasse uma proposta de 

alteração (com a colaboração dos outros intervenientes, claro). Então peguei na que existia e 

comecei a trabalhar os referenciais, tendo acabado por propor, além de outras coisas, uma 

escala de três níveis, em vez de quatro. Foi um trabalho que deu luta. Mas mais desafiante seria 

fazer uma grelha nova, só que isso era mais complicado devido a não nos podermos afastar 

muito do que é feito e ensinado no DFTE.    

Penso que a construção deste processo todo foi também um desafio, implementar uma coisa que 

nunca tinha sido feita e que é tão sensível... Foi talvez o maior desafio, que apesar de tudo está 

a ser um sucesso, sem grandes atritos. 
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Que problemas se têm encontrado (se é que se têm encontrado)? 

No início havia um pouco de resistência por parte dos avaliados, penso que agora já não existe. 

Penso que o problema principal é a grelha e os referenciais, a não adequação da grelha a todo o 

tipo de aulas; mas também as observações de aulas muito diferentes, que nos levantam 

problemas diferentes; a morosidade e complexidade do processo; às vezes a falta do elemento 

de departamento (aconteceu em Vila Franca de Xira); a falta de regularidade e ritmo certo das 

avaliações (por vezes andamos com uma série de relatórios ao mesmo tempo). Era importante, 

que o processo se desenrolasse numa semana, que era o que estava previsto inicialmente. 

 

 

Que estratégias implementaria para solucionar os mesmos? 

Uma grelha que se adaptasse a todo o tipo de aulas e que não estivesse tão colada à do DFTE, 

que uma coisa é observarmos sessões isoladas, outra é observarmos uma sessão que se insere 

num módulo de 150 tempos. Na grelha, existe uma parte inicial que, a ser cumprida, torna a aula 

muito artificial; era preciso uma grelha mais simples, que permitisse perceber como tinham 

decorrido os pontos essenciais, sem tanto pormenor, porque o que importa é que a aula resulte, 

que o formador seja eficaz, mesmo que não tenha seguido à letra todos os preceitos. Mas o ideal 

era que houvesse uma grelha para cada tipo de aulas. 

A questão da morosidade do processo já se tem tentado contornar, ao não se obrigar a que esteja 

presente o segundo avaliador, na reunião final. Quanto ao problema da falta de  regularidade, o 

ideal seria haver uma ou duas avaliações de quinze em quinze dias. 

 

Que estratégias podem ser implementadas, caso existam dificuldades/lacunas 

sentidas/detectadas por parte dos avaliados? 

Enquanto avaliadores, temos que registar essas dificuldades/lacunas e sempre que achemos que 

têm solução, devemos realçar isso no relatório e apontar a solução (para além de na entrevista 

com o avaliado devermos dar orientações e oferecer ajuda). Enquanto avaliadores, não podemos 

fazer mais nada que não seja registar, sugerir e orientar. Quem recebe e analisa o relatório 

(Chefe do GTE e Chefe do Departamento) deve também registar essas lacunas e dar o devido 

encaminhamento (por exemplo, se o formador denota problemas a nível informático e o próprio 

refere na entrevista que precisava de ter formação na área, essa necessidade deve ser tida em 

conta). Só assim tem sentido fazermos este trabalho. Mas de facto não sei o que é que está a ser 

feito, qual o encaminhamento que tem sido dado aos problemas detectados. 
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Bloco D –  Caracterização dos instrumentos de avaliação 

 

Considera que o desempenho dos formadores pode ser medido através de instrumentos de 

avaliação? 

Eu acho que é uma forma de medir, mas se calhar não é a única. A grelha e a ficha de auto-

avaliação por si só podem não ser suficientes, é preciso, por exemplo, ouvir os formandos e 

atender também aos resultados obtidos por estes. 

 

Considera que os mesmos são capazes de avaliar o desempenho dos formadores, tornando-

se bons preditores das competências dos mesmos? 

Quanto mais instrumentos houver, mais fiável é a avaliação. Penso que os que existem não são 

suficientes, porque para já só se faz a avaliação de uma sessão, que ainda por cima é 

programada. Depois, a grelha não é a ideal… No entanto, penso que de todas as avaliações que 

fiz, consigo dizer quais são os bons formadores e os menos bons, mesmo com as limitações dos 

instrumentos. Era importante também ver sempre os testes/ trabalhos aplicados (embora por 

vezes estes possam não ser feitos pelo formador), pois reflectem o rigor, a competência do 

formador. Deveria ser dada mais importância ao teste e à própria forma de o corrigir. 

  

E reflecte fielmente cada caso particular individual (os implicados reconhecem-se na 

imagem que ele reflecte deles?) 

Não tenho a certeza. Em relação às pessoas com quem tenho uma relação mais próxima, penso 

que se reconhecem, não houve grandes críticas e discrepâncias. Agora os outros não sei. Pelo 

menos, quando fazemos a reunião, dizem que concordam e se compararmos a sua auto-

avaliação com a que nós fazemos verificamos que normalmente há coincidência. 

 

O que é que o instrumento de avaliação adoptado pela ETNA pretende avaliar? 

Pretende avaliar várias competências, que estão interligadas, com base no MESUP. Pretende-se 

avaliar uma série de capacidades, nomeadamente se o formador tem qualidades pessoais, 

pedagógicas, científicas para dar formação. 

 

Quais são as grandes vantagens e limitações do instrumento de avaliação implementado na 

ETNA? 

As vantagens são a possibilidade de se identificar problemas e necessidades de formação; o 

facto de a avaliação ser qualitativa e não quantitativa (ter essencialmente a função correctiva e 

de incentivo às boas práticas) e o facto de não contar para efeitos de carreira. As principais 

limitações são a artificialidade das observações; a grelha e respectivos referenciais; a 
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necessidade de cada avaliação envolver no mínimo 3 pessoas; o tempo que se gasta com cada 

avaliação; o não seguimento dos formadores e o número limitado de avaliadores (face ao 

número de potenciais avaliados). 

 

Que alterações faria a este instrumento de avaliação? 

Acho que devia haver mais pessoal para avaliar (apesar do aumento da subjectividade); devia-se 

avaliar mais do que uma vez cada formador (pelo menos os mais problemáticos); fazer-se 

avaliações sem combinação prévia (a partir da primeira, que poderia ser combinada) e melhorar 

a grelha e os seus referenciais (simplificando-a e não pormenorizando tanto).  

 

Bloco E – Experiência Pessoal 

 

Como é estar na pele/posição de avaliador? 

Estar na posição de avaliador não é assim muito fácil porque se mexe com os sentimentos das 

pessoas, nomeadamente a auto-estima. É um papel delicado, direi mesmo ingrato; ninguém 

gosta de ser criticado e nem sempre há abertura de espírito suficiente para reconhecer que se 

podia ter feito melhor. Por isso, quem desempenha este papel tem que ter bom senso e saber 

falar com as pessoas, não as fazendo sentir diminuídas. Apesar de a população alvo ser 

constituída maioritariamente por militares, nomeadamente homens, não quer dizer que estes 

tenham que ter poder de encaixe para ouvir tudo e de qualquer maneira.  

 

Como é estar nesta situação em comparação com outras? (que vantagens/inconvenientes?) 

Não reconheço vantagem especial em estar na situação de avaliadora.  

Acho que o inconveniente maior poderá ser o de arranjar “inimigos” entre os formadores 

avaliados por não gostarem das críticas feitas e se sentirem injustiçados.  

 

Há quanto tempo desempenha as funções de avaliadora? 

Desempenho as funções de avaliadora há cerca de um ano. 

 

Foi-lhe proporcionada algum tipo de formação para desempenhar as funções de 

avaliador? 

A formação que tenho nesta área é só o Curso de Avaliação da Formação ministrado no DFTE. 

Penso que, de maior utilidade para o desempenho destas funções, têm sido os 30 anos dedicados 

ao ensino, que me têm permitido perceber melhor as dificuldades dos formadores e ajudá-los, 

não me deixando pôr no papel de avaliador que está acima dos formadores que avalio, mas no 

de alguém que desempenha as mesmas funções e tem (ou teve) os mesmos problemas. Como 
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professora tive várias vezes a oportunidade de avaliar alunos na apresentação de trabalhos, o 

que também foi relevante para estas funções.    

 

Com que dificuldades se tem deparado no exercício destas funções? 

As dificuldades com que me tenho deparado já foram referidas ao longo da entrevista mas posso 

repetir: o sentimento de que estou a ser um”carrasco” e que vou perturbar o sossego de alguém 

(esta acho que não tinha dito); a grelha e respectivos referenciais; os diferentes tipos de sessões 

(com uma grelha só); a morosidade do processo; o envolvimento de três pessoas e a necessidade 

de todos estarem disponíveis; o facto de não haver um ritmo certo de avaliações (o que faz com 

que por vezes se acumulem observações, reuniões e relatórios, levando a alguma confusão) e o 

ter feito observações sem a presença do avaliador do Departamento  

 

Como é que vê o seu contributo para a avaliação de desempenho de formadores? 

Penso que tem sido um contributo válido, o que não quer dizer que esteja satisfeita com tudo o 

que tenho feito. Tenho tentado fazer um trabalho honesto, ouvindo as opiniões de quem tem 

mais conhecimentos do que eu nesta área e discutindo com os pares sempre que tenho dúvidas, 

para garantir algum rigor e uniformidade de processos. Também relativamente aos formadores 

avaliados tenho-me esforçado por ser justa e útil, disponibilizando os meus conhecimentos e a 

minha experiência como formadora (mas tenho noção de que estes contributos só produzem 

efeitos se houver receptividade de quem está do outro lado, os formadores avaliados). Dei 

também, tal como disse antes, algum contributo para a construção do dispositivo de avaliação.   
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos Formadores 

 

Como é que foi concebido o dispositivo de avaliação desempenho dos formadores da 

ETNA? 

Olhe, primeiro como digamos, no aspecto de normas que foram sendo criadas, estivemos 

durante quatro ou cinco meses, fizemos reuniões, os dois professores que estavam cá nessa 

época, uma das professoras estava de baixa e o Chefe do GTE, uma STEN e esporadicamente a 

outra Tenente que estava e que já foi embora. Portanto, tudo foi definido ao longo de reuniões. 

Tivemos como base no aspecto pedagógico, as normas aqui do DFTE, viemos aqui assistir, 

lembra-se concerteza, assistir a várias sessões. Portanto é isto que eu lhe posso dizer, se quiser 

concretizar algum aspecto que eu não tenha focado, depois diga. 

 

Portanto, começou todo um processo por reuniões, reuniram para… 

Sim, sim. Muitas reuniões, por vezes duas reuniões por semana e depois tínhamos um prazo 

para tomar decisões sobre determinados aspectos e depois apresentávamos em reuniões 

seguintes, não é verdade. 

 

E da grelha do CTF? 

A grelha não foi inicialmente analisada, foram os processos, como é que deveríamos fazer, a 

reunião inicial depois a avaliação dos formadores, depois pensou-se…aliás inicialmente pensou-

se até em fazer segunda reunião, perdão segunda avaliação. Depois de termos feito a primeira 

avaliação e depois de termos feito digamos a reunião final como hoje se faz, em que 

apresentávamos os pontos fortes e os pontos fracos do desempenho do formador, a entrevista 

claro, iríamos na semana seguinte fazer nova avaliação para ver se o formador tinha corrigido 

ou não os defeitos que tinham sido apresentados. Essa foi a ideia inicial, mas depois deixamos 

isso de parte porque o processo não era nada ágil, não é verdade…era um processo muito 

complexo e perdemos essa ideia inicial. Portanto, decidiu-se não se fazer essa segunda 

avaliação. Portanto, definiu-se o processo, o que é que iríamos fazer, fazer a reunião inicial à 

segunda-feira, depois fazer a avaliação numa sessão em que o formador indicasse e estivesse 

preparado para ela, ainda hoje é-lhe dada essa facilidade. Depois, viríamos a grelha com o 

avaliador do departamento, a grelha de avaliação que é ainda a grelha do GTE, com os critérios 

existentes, depois combinávamos até sexta-feira com o formador, para termos a reunião final na 

sexta-feira e esse era o processo que se tenta fazer hoje, mas que muitas vezes isso é impossível 

porque não há disponibilidade do formador, para fazer essa segunda reunião, ou reunião final na 

primeira semana, portanto faríamos na segunda semana. A partir daí, portanto o avaliador tem 

as notas e faria um relatório, relatório que foi objecto de modelo também, quem fez o modelo 
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foi o chefe do GTE e depois discutimos, aliás tudo o que foi feito por algum de nós foi sempre 

discutido em reuniões. 

 

E qual é a utilidade do dispositivo de avaliação de desempenho de formadores? 

Olhe do meu ponto de vista, é útil para a organização Marinha, porque ela pretende ser 

acreditada pelo Ministério da Defesa, só dessa forma é que poderá ser. E depois do meu ponto 

de vista, tem uma grande utilidade para os formadores, fundamentalmente no aspecto 

pedagógico, porque no aspecto técnico-profissional, portanto no domínio dos conteúdos, como 

se costuma dizer, eu constato por aquilo que os observadores dos departamentos me dizem e eu 

vejo, há muitas coisas que eu sei, não é… todos eles são bastante competentes, alguns têm é 

algumas falhas flagrantes no aspecto pedagógico. Eu quando digo falhas flagrantes, estou-me a 

referir ao modelo em uso pelo DFTE, aquilo que nós aprendemos no “Curso Técnicas de 

Formação”, está a ver a situação? E eu pelo menos, tenho-me regido sempre por essa situação. 

Portanto, a utilidade é essa, para a Marinha em si, para a acreditação que ela deve ter dentro do 

Ministério da Defesa é útil para fundamentalmente corrigir os erros dos formadores, todos nós 

temos a preocupação de na reunião final, focar os erros detectados em relação à sessão que o 

formador deu. Isso para mim é o objectivo número um, às vezes torna-se difícil porque há 

muitos formadores que estão aqui obrigados, como sabe. Não querem, estão aqui, porque a 

Marinha os põe aqui como formadores e é necessário fazer algo que esteja relacionado com 

aquilo que aprenderam na formação que tiveram inicialmente. Há muitos que detestam a 

formação, há outros que adoram, não é verdade. Isso é algo de negativo para a formação, penso 

que os formadores todos deviam fazer isso, porque gostam de ser formadores, penso eu. Eu 

assim de momento não vejo mais nenhuma vantagem do processo de avaliação. Se pensa 

nalguma e queira saber a minha opinião, eu estou à sua disposição. 

 

Como é que acha que o processo de avaliação de formadores é encarado, é sentido aqui na 

ETNA? 

Olhe, da forma como está a ser feito, penso que é muito bem encarado. Não tenho razão 

absolutamente nenhuma de queixa, mas também é preciso ver que os avaliadores têm sem em 

mente a moderação, aliás foi algo que ficou decidido nas nossas reuniões iniciais, sermos 

moderados para não fazermos críticas de forma a ferir a sensibilidade dos formadores. E penso 

que uma vez que eles sabem que isto não conta para avaliação profissional deles, não é 

verdade…para a progressão na carreira, que aliás eu penso que deveria contar, deveria ser um 

item para a avaliação dos…de todos eles, que a maior parte deles passa pela formação, não vêm, 

não encaram com maus olhos o processo, esta é a minha opinião, e penso que é opinião também 
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dos meus colegas. Portanto, eles vêem a avaliação como sendo um processo de os corrigir, 

penso eu, tenho este pensamento. 

 

De certa forma, também já respondeu a esta questão que é quais são os objectivos do 

dispositivo de avaliação de desempenho dos formadores? 

Sim. O objectivo fundamental aqui na Marinha é corrigir os erros, corrigir os erros, observar os 

erros e corrigi-los, fundamentalmente corrigi-los. Penso que é o objectivo número um, penso eu. 

 

Considera que o dispositivo de avaliação de formadores encontra-se estruturado de acordo 

com os objectivos preconizados tanto no Manual de Qualidade como na IP relativa à 

avaliação de formadores? 

Olhe para já há um aspecto que foi banido completamente da MESUP, que foi a grelha de 

avaliação que eles tinham, que do meu ponto de vista era uma grelha terrível. Conhece aquela 

grelha? 

 

Conheço. 

Terrível, não é… portanto adoptamos esta aqui do DFTE, que do meu ponto de vista também 

tem muitos defeitos, os critérios…do meu ponto de vista, isto são opiniões muito subjectivas, 

tem defeitos. Outro defeito da grelha, não é ter quatro, ter número par, porque eu sou apologista 

de ter número quatro, sei que as pessoas tendem a fugir para o meio, já se sabe que é mesmo 

assim. Mas não podem de forma alguma serem três e um para baixo e dois para cima, está a 

ver? Do meu ponto de vista tem que haver m equilíbrio, se é par são dois para baixo e dois para 

cima, penso eu. Senão só o um é que é não positivo, o dois é satisfatório, esse é um dos 

defeitos…isto vem a propósito de termos seguido ou não seguido o MESUP. Eu penso, que só 

neste aspecto da avaliação propriamente dita, da nota, da grelha de avaliação é que nós fugimos 

ao MESUP. De resto estamos a tentar seguir, inclusivamente nos documentos de curso, temos a 

preocupação nas avaliações, de ver se estão de acordo com a PESUP, não é verdade…temos 

essa preocupação. E às vezes há relutância, agora põe-se uma questão, eu não estou a ver se o 

MESUP definia um Plano Guia de Sessão, não me lembro. Eu para dizer a verdade só li o 

MESUP naquelas partes que me interessava. De resto, penso que estamos a seguir os cânones 

que são elaborados e que portanto, constam do plano de avaliação, do sistema de avaliação aqui 

da Marinha, penso que não fugimos muito a não ser nesse aspecto da grelha. Cortamos 

completamente com aquela grelha que vinha lá e a própria Direcção de Serviços de Formação 

também parece que aceitou, tanto aceitou, que nos estamos a servir de outra grelha. Penso que 

era isto que queria em relação à pergunta, não é verdade? 
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E de acordo com a IP também está? 

Sim, sim, sim. Todas as Instruções Permanentes relativas a… há uma relativa à avaliação e há 

várias relativas a determinadas situações, há uma relativa ao PGS, como sabe, há outra relativa 

ao Boletim Diário de Instrução e temos a preocupação de seguir as IP’s, aliás no relatório isso, 

como sabe consta, não é verdade…relativamente ao PGS, relativamente à documentação de 

curso, isso é seguido e temos a preocupação de seguir isso à risca, portanto se está bem ou não, 

reportando no relatório. 

 

O dispositivo de avaliação implementado na ETNA tem uma lógica formativa ou 

sumativa, ou seja, mais de controlo, vigilância ou de apoio/acompanhamento? 

A lógica é a lógica, a primeira, portanto de avaliação formativa, apesar de também ter uma 

lógica sumativa, não com o peso da formativa, porque nós avaliamos, nós damos uma nota, não 

pomos no relatório, mas pomos numa pauta, não é verdade…numa grelha de avaliação que está 

na rede, como sabe, portanto também é sumativa, mas tem muito menos peso do que a outra e 

ainda bem que tem, apesar de eu me fartar de dizer…mas penso que devia haver na avaliação de 

carreira, para a carreira do formador um item sobre a sua forma de dar formação. Penso que não 

tem, se calhar ainda bem porque se haviam uns que pensavam nesta situação, outros eram 

capazes de não pensar. Esta questão da avaliação é muito…eu estou a ver, aplicando a situação 

da avaliação ao desporto, aos árbitros, eu estou a ver como os avaliadores dão notas aos árbitros, 

são notas falaciosas, para certos árbitros são notas totalmente falaciosas, está a ver a 

situação…agora, aqui fazendo isso, era capaz de haver alguns que faziam para cima, para 

beneficiar o formador e outros para baixo, para diminuir o formador. Portanto, apesar de eu ser 

da opinião que deveria contar para a progressão na carreira, também tenho muito medo dessa 

situação, porque é um processo que é feito por pessoas e como tal é sempre muito falível, podia 

prejudicar alguns militares em relação a outros, não é verdade…beneficiar uns e prejudicar 

outros, não é verdade, portanto é esta a minha posição, acho que sim, que deveria ter, mas por 

outro lado, também tenho muito medo desta situação. 

 

Quais são os aspectos mais importantes ao longo de todo o dispositivo de avaliação de 

formadores. Quais são os aspectos mais relevantes?  

Aspectos mais relevantes, mais importantes. Penso que é o aspecto formativo do próprio 

formador, penso que esse é o aspecto número um. Depois tem aspectos que eu considero talvez 

secundários, mas esse do meu ponto de vista é o aspecto número um, tentar modificar aqueles 

formadores que têm defeitos, corrigir os seus defeitos, esse é o aspecto fundamental. Aspectos 

acessórios, sei lá…não sei, não estou a ver…por exemplo termos, como é que eu hei-de 

dizer…termos um rol de formadores que estão acima da média, como sabe não se pretende aqui 
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separar os bons dos maus, não é verdade…pretende-se fundamentalmente corrigir, mas destas 

avaliações fica um registo que pode contar, contar quer dizer, para sabermos quais são 

realmente aqueles formadores que desempenham o seu papel razoavelmente e claro ficamos 

também a saber aqueles que têm mais dificuldades no desempenho do seu papel, será também 

um aspecto que é importante, mas menos importante do que o outro, do meu ponto de vista, o 

aspecto da melhoria do desempenho dos formadores, penso que é o aspecto número um deste 

processo todo. 

 

Qual é o impacto que este tipo de avaliação tem ao nível dos vários departamentos e que 

decisões tem originado e podem daí advir? 

 Para já tenho que dizer, que tenho encontrado a receptividade em todos os departamentos, os 

chefes estão receptivos ao processo, alguns põem sempre entraves no processo de avaliação. Há 

também um aspecto que eu penso que é muito importante, que é a questão dos manuais, nós 

temos como preocupação verificar a actualização, é um dos aspectos do processo formativo, do 

processo de avaliação da formação é precisamente verificar a documentação de curso e os 

manuais de curso, que há departamentos que não os têm actualizados, de acordo com o PESUP, 

tem que ter referências, tem que ter a quem se destinam, etc, etc., e por vezes essas normas 

alguns departamentos não estão a seguir, nós insistimos sempre para que isso aconteça e não 

estão a seguir porque como sabe essa preocupação e esse trabalho tem que ser feito pelo 

formador da disciplina, do módulo. O formador tem que se preocupar com o manual de curso, 

se não está actualizado é ele que tem de actualizá-lo no seu módulo ou no seu sub-módulo, mas 

muitas vezes é essa situação…porque sabem que em pouco tempo se vão embora e o outro que 

vier, que se amanhe. Mas esse é um pacto que deverá ser feito com os directores de 

departamento, são avisados e isso vai no relatório, os manuais não estão actualizados, portanto 

penso que é isto sobre o assunto que se me oferece dizer. Se há algo que quer saber mais 

concretize especificamente. 

 

E de certa forma os departamentos têm tomado decisões a esse nível? 

Têm, têm. Há receptividade, há e tinha que haver, para melhorar o desempenho dos 

subordinados. Sim, porque a receptividade em princípio vem dos chefes de departamento, não é 

verdade…claro que dos formadores também há receptividade, esses eu estou convencido que 

estão receptivos, são receptivos ao processo, porque sabem que a intenção não é prejudicar 

ninguém, não é cortar as pernas a ninguém, mas sim melhorar o desempenho. 
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Que resultados se têm obtido das avaliações de desempenho de formadores efectuadas na 

ETNA? 

Para já eu penso não haver resultados ainda porque ainda não completamos a primeira ronda. 

Penso que esses resultados virão, quando voltarmos a avaliar formadores já avaliados, como 

deve compreender. Os resultados nesse aspecto, não vejo resultados, não posso ver, não existem 

ainda. Mas vejo aspectos positivos, ma medida em que eles próprios transmitem a formadores 

ainda não avaliados aquilo que os avaliadores…já sabem, já foram avisados, já foram 

corrigidos, digamos assim, não é…portanto isso é algo de bom. Repita a pergunta, para ver se 

eu estou a fugir. 

 

Que resultados é que se têm obtido? 

Resultados, resultados concretos eu não posso saber se aquilo que eu disse a um formador para 

ele fazer, se ele vai fazer, porque não vi, não o avaliei segunda vez, só aí é que…quer dizer 

outros avaliadores que poderão sentir melhoras, isso depois terá que ser algo que será verificado 

entre os avaliadores, não é verdade, quando houver uma segunda ronda de avaliações. 

 

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

Que feedback é dado aos formadores relativamente ao seu desempenho? 

Na reunião final é comunicado todos os pontos fortes e menos fortes do seu desempenho, se ele 

falhou, se fez isto, se é um formador com grande à vontade, se tem numa grande interacção com 

os formandos, mas não há bela sem senão, se ele falhou aqui, se ele tem que corrigir os seus 

erros. Portanto, o feedback que é transmitido ao formador, é dado sempre na reunião final, nós 

temos a preocupação…não sei se assistiu em Vila Franca, assistiu, assistiu aquelas aulas em que 

o feedback foi um minuto, porque não havia reuniões finais depois da avaliação e tínhamos que 

dizer e não se dizia tudo, eu pelo menos não tinha tudo presente. A reunião final tem interesse 

para isso e depois há também o relatório, o relatório como sabe vai ser entregue ao formador, eu 

pelo menos preocupo-me em pôr todas as sugestões, há lá no relatório, sabe disso não é, 

sugestões para melhoria, eu ponho tudo, em relação ao PGS, aquilo que falta, as lacunas que 

tem, eu ponho isso tudo, e os meus colegas também põem, as sugestões para melhoria, 

recomendamos isso, etc, etc, penso que esse é o feedback que podemos transmitir, para outra 

forma, é para isso que serve a reunião final, eventualmente o relatório serve para outras coisas, 

mas também serve para isso. 
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E que decisões é que advêm das sessões que são observadas? 

Decisões, não surgem decisões nenhumas, pelo menos visíveis. Quero dizer que já avaliei vários 

formadores que não têm o “Curso Técnicas de Formação” e continuam a ser formadores. Já 

observei um formador, que tinha reprovado no “Curso Técnicas de Formação” e continua a dar 

formação. 

 

Considera que a avaliação de desempenho dos formadores do SFPM contribui para a 

melhoria da qualidade das funções desempenhadas ao nível da formação? 

Eu penso que sim, esse é o objectivo, esse é o objectivo do meu ponto de vista, como lhe disse 

esse é o objectivo, melhorar o desempenho dele. E eu penso que sim, agora eu ainda não validei 

esse sistema, não é verdade…só podemos validar esse sistema, quando voltarmos a observar, 

mas eu penso que contribui, senão não estávamos a fazer nada. Em princípio contribui, mas 

temos que dar tempo ao tempo para podermos verificar no trabalho que eles vão desempenhar, 

que eles vão continuar a desempenhar para verificar essa situação. 

 

Mostra-se fácil de implementar o dispositivo de avaliação de formadores?  

Não é fácil. Apesar de aqui na instituição militar, torna-se fácil porque eles aceitam têm que 

aceitar, porque eles estão aqui para cumprir ordens, não é verdade…eu estou na instituição 

militar, aqui na Marinha há 31 anos, estive na Força Aérea três anos e qualquer coisa, sei como 

é que…31 anos de tropa, digamos assim e sei que podem fazer “contra-vapor”, mas aceitam, 

isso é um facto. Aqui não é difícil, não foi difícil de implementar. Foi difícil apenas na criação 

dos instrumentos para avaliação, aí é que se tornou e foi um processo moroso, não é…pois não 

tínhamos nada, partimos do zero, nós aqui que implementamos o sistema de formação. Foi 

difícil, mas internamente, não foram causas que viessem de fora. Fomos nós que tivemos 

dificuldade em arranjar os instrumentos, em procurar instrumentos para pormos em prática na 

avaliação, também nunca tínhamos feito isso, baseamo-nos apenas na experiência que tínhamos 

de ensino, de muitos anos. Sim todos nós somos professores que ensinam aqui na Marinha no 

mínimo há 28 anos, não é. Essa foi a dificuldade que nós tivemos, mas penso que fora de uma 

instituição militar a implementação de um sistema de avaliação, é extraordinariamente difícil, 

temos um exemplo no nosso país actualmente, no Ministério da Educação e está a ser um 

processo terrível, não é verdade…portanto, aqui na Marinha não…, a dificuldade foi apenas nos 

instrumentos que tivemos que criar, e já havia, alguns instrumento e nós tivemos que adaptar 

uns, pelo menos a grelha de avaliação, não é verdade…mas foram dificuldades que foram 

superadas, não é verdade…demorou tempo mas fomos de reunião em reunião aprimorando a 

situação e concerteza que há ainda muitas coisas a melhorar, não é verdade…há sempre coisas a 

melhorar, que às vezes há pessoas, a maioria das pessoas não gostam de mudanças têm a sua 
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vidinha organizada e agora ir mudar aquilo tudo, dá um trabalhão terrível, etc, etc, mas é uma 

questão de mentalidade que deverá ser alterada, o que é difícil, como sabe as mentalidades são 

sempre difíceis de alterar. 

 

Existem partes mais complexas e difíceis de executar ao longo do processo de avaliação? 

Não, eu não vejo… na parte que me toca não encontro dificuldades, ao princípio encontrei, fui 

lançado às feras, digamos assim, nunca tinha feito uma avaliação na minha vida e acho que se 

tem que começar. E cometi muitos erros, vários erros ao princípio, mas isso, a experiência veio 

colmatar essas minhas deficiências, mas ainda tenho muitas, de certeza que tenho, não é…mas 

tento corrigi-las e penso que com os meus colegas também com eles se passou a mesma coisa. 

 

É uma actividade exigente?  

É exigente, é exigente, para mim é preocupante na medida em que preocupo-me muito e quando 

penso que posso estar a cometer erros e a posso estar a fazer críticas que não ser correctas e isso 

preocupa-me, é uma das situações…eu ainda não estou bem à vontade com essa situação, estou 

preocupado, estou na avaliação preocupado. Muitas vezes, ponho-me a pensar será que eu não 

observei tudo, deixei escapar alguma coisa, está a ver. Ainda por cima, hoje com a idade que 

tenho, já não é aquilo que era a uns anos atrás, preocupo-me, tenho “medo”, de não ouvir 

qualquer coisa e depois estar a dar uma classificação má, que não corresponde à realidade, está a 

ver…é esse o meu problema, a dificuldade apenas que eu sinto na avaliação em si, a partir daí 

não, estou perfeitamente à vontade, para apresentar os pontos fortes, os pontos fracos. 

 

Tem colocado desafios? 

A mim? Não estou muito certo de ter colocado desafios, não. Já tive na minha vida uma época 

de professor, que eu me desafiava e tentava inovar. Agora também já não estou muito virado 

para isso. Sabe que eu estou a pensar…estou a uns mesinhos da minha reforma, aliás já tenho 

tempo, já tenho tudo, estou cá porque como sabe, foi-me pedido para ficar mais uns tempinhos, 

não é…mas agora vou mesmo. Portanto desafios, vou guardar para os meus netos. 

 

Que problemas é que tem encontrado, se é que se tem encontrado alguns problemas ao 

longo de todo o processo de avaliação de formadores? 

Os únicos problemas que se nos depararam foi na implementação do processo, aí sim, era novo 

não sabia, eu pelo menos tive grandes dificuldades, aliás uma das pessoas, que se me permite 

dizer se não foi o pai foi a mãe deste processo foi a professora Armanda, ela trabalhou muito 

nisto, se calhar dos professores foi a que deu mais força ao processo. O Comandante também, o 

Comandante como sabe é uma pessoa muito trabalhadora. Mas eu tive problemas de início, 
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agora não tenho sinceramente, agora não tenho, só vejo os problemas que lhe disse, de ter receio 

de falhar em determinadas situações, não ouvir bem aquilo que estou a observar ou falhar 

qualquer coisa, de resto não tenho… 

 

E a nível da própria implementação do processo? 

Portanto, não a criação mas a implementação? 

 

Sim. Que problemas é que se têm colocado? 

Problemas? 

 

Sim. 

Problemas…eu não tenho tido problemas a não ser às vezes, na discussão com os avaliadores 

dos departamentos, às vezes surgem discrepâncias e chegar a acordo…é o único problema que 

às vezes surge, não é um problema grave, porque a nota que prevalece é a do avaliador, como 

sabe.  

Dificuldades, não é…é o que está a perguntar? 

 

Problemas na implementação. 

Problemas…é isso…é apenas esses…no princípio, houve alguns também já lhe falei nele, não 

estava também com aquele à vontade para poder depois falar com o formador para lhe mostrar 

os pontos fortes e os pontos fracos também não estava com à vontade para a classificação, esses 

foram problemas que foram aparecendo, quando iniciei o processo e tenho certeza que cometi 

muitos erros, mas fui corrigindo esses erros ao longo…foi aquilo…as dificuldades que se me 

depararam foram estas. 

 

Que estratégias podem ser implementadas, caso existam dificuldades/lacunas 

sentidas/detectadas por parte dos avaliados? 

Dificuldades dos avaliados em que aspecto? 

 

Lacunas que se façam sentir ao nível da avaliação? 

Que não corrijam aquilo que lhes é dito para corrigir? 

 

Não, por exemplo se são detectadas dificuldades ou algumas lacunas que estratégias é que 

têm sido tomadas para colmatar… 

Eu já lhe respondi a isso, tem alguns pontos. A questão dos indivíduos que não têm o “Curso 

Técnicas de Formação” e continuam a dar formação, portanto não há aí nenhuma estratégia, não 
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foi implementada nenhuma estratégia para isso, não é verdade…reprovam o “Curso Técnicas de 

Formação” e não vi nenhuma estratégia para melhorar essa situação, portanto eu não vejo que 

tenha existido da parte da nossa organização qualquer estratégia para melhorar o desempenho 

desses formadores. 

 

E por exemplo se for detectada alguma lacuna em termos de formação? 

Da parte do formador? 

 

Do avaliado? 

Do avaliado, no aspecto de linha de conteúdos, no aspecto profissional é isso? 

 

E mesmo pedagógico. 

Pedagógico, já foram detectadas algumas e não se fez nada, eles continuam a dar formação. 

 

Nem recebem formação extra? 

Não têm recebido formação extra, que eu saiba. Eu disse-lhe que não tinha o “Curso Técnicas 

de Formação” um indivíduo que eu avaliei em Vila Franca, que não tinha o “Curso Técnicas de 

Formação” e que apresentava algumas lacunas no aspecto pedagógico. Não sei se veio se não, 

mas ele estava indigitado para vir ao “Curso Técnicas de Formação”, mas não era por cometer 

erros, digamos assim no seu desempenho, era porque não tinha. De momento, eu não estou a ver 

nenhuma estratégia que a organização tenha levado a cabo para…quando esses aspectos são 

detectados, isso também é um dos defeitos…nós nesta escola, temos… os formadores trabalham 

umas seis horas por dia e a Marinha debate-se também com falta de pessoal, como sabe, é um 

problema, é difícil esta situação. 

 

Bloco D –  Caracterização dos instrumentos de avaliação 

 

Em que termos os diferentes instrumentos e procedimentos se combinam para 

documentar a globalidade do trabalho do formador? Até que ponto é que os mecanismos 

que estão implementados permitem de certa forma aferir todo o trabalho do formador, 

todo o desempenho do formador? 

Portanto aferir, quer dizer tentar… 

 

Reportar ou documentar todo o trabalho. 

Documentar, no sentido de ver se o formador está…é o formador ou…perdão, repita-me a 

pergunta. 
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Em que termos é que os diferentes instrumentos, os diferentes procedimentos que são 

utilizados ao nível da avaliação de formadores consegue se combinar entre si, para 

documentar a globalidade do trabalho do formador? 

Olhe eu penso que…deixe-me cá pensar um pouco. Eu não sei, eu penso que se calhar deveria 

haver uma coordenação entre o GTE e o departamento em ordem…haver uma comunicação e 

há essa comunicação lá, porque o GTE envia sempre o relatório para o formador e penso que 

também para o departamento de formação, não sei se envia para o departamento de formação, a 

partir daí o GTE lava as suas mãos, será o departamento que deverá desenvolver esse processo, 

de verificar se o formador deverá continuar a dar formação ou não deve continuar a dar 

formação, eu penso que não há outra forma, nem outro processo de transmitir isso a não ser 

através dos relatórios, porque é isso que sai aqui do GTE, todo o resto fica. Para se avaliar do 

desempenho global, não só do desempenho do formador como formador, as outras funções que 

ele desempenha em relação à formação, que são os testes, que é a actualização dos manuais, que 

são tarefas dos formadores, isso penso que é o departamento onde estão inseridos que deverá ter 

força para ver se o formador está ou não a proceder como deve proceder. Depois da avaliação, 

existem muitos aspectos, muitos deles ficam aqui no GTE e não vão para o departamento, para 

o departamento só vai o relatório, portanto penso que é a única forma da avaliação poder, 

digamos  imiscuir-se do desempenho global do formador, todas as áreas onde ele trabalha, 

relacionadas com a formação, não sei se era… 

 

Acha que a forma como o dispositivo está montado permite avaliar o desempenho global 

do trabalho do formador? 

Se permite avaliar o desempenho global do formador, se responder a essa questão…isso 

também tem muito a ver com as pessoas e não com o dispositivo em si, tem a ver com os chefes 

de departamento. Eu penso que o dispositivo em princípio não foi montado para avaliar o 

desempenho global do formador, não é…ele foi montado para…relativamente a todas as áreas 

onde ele trabalha dentro da formação, eu penso que são estas: a função de leccionar, a função de 

criar meios e ajudas, a função de testes, actualização dos manuais escolares, penso que são 

estas…mas penso que isso é tudo contemplado no relatório, como sabe isso é contemplado, é 

falado no relatório, portanto sendo isso falado no relatório, isso chega às mãos do chefe de 

departamento, isso agora depende do chefe de departamento, se aceita ou não aceita as 

indicações dadas no relatório, mas eu penso que analisando bem aquilo que nós fazemos, aquilo 

que vai no relatório inclusivamente agora até vai uma apreciação das salas de aula, vai no 

relatório, portanto e não ia, foi uma melhoria que o GTE introduziu. Portanto, se calhar eu disse 

à pouco que o dispositivo não estava montado para isso, mas se calhar está, pensando bem é 

capaz de estar, porque as informações vão todas para o departamento e se calhar é capaz 
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de…essa pergunta é bastante difícil, sabe, mas em princípio as informações necessárias ao 

desempenho do formador, ao desempenho e aval do formador, dentro da área de formação, 

penso que elas vão todas no relatório, chegam às mãos de que tem possibilidades de depois 

fazer essa avaliação global à actividade do formador. Agora se faz ou não faz, não sei…é capaz 

do dispositivo que utilizamos aqui, o relatório com toda a sua informação é capaz de…não estou 

a ver nenhuma área que o formador tenha acesso, que execute que não esteja contemplada no 

relatório…é capaz de estar, mas digo isso com reservas, está a ver a situação…é bastante difícil 

no momento, sem fazer um levantamento…ter uma resposta com certezas, é difícil.  

 

Considera que o desempenho dos formadores pode ser medido através de instrumentos de 

avaliação? 

Na globalidade não, eu penso que os instrumentos de avaliação, a nossa grelha de avaliação que 

é um instrumento que apesar de existir critérios, são sempre subjectivos. E qualquer grelha que 

se construa ela vai ter sempre a parte subjectiva, mas é o que temos…mas eu penso que tem que 

existir nesse sistema de avaliação bom senso da parte de quem avalia e dizer de uma forma, que 

não contenha erros, que um determinado formador é melhor do que o outro, torna-se difícil. Eu 

posso ter uma opinião, lá está a tal subjectividade, e dizer eu gosto mais daquele, depois vem 

outro dizer aquele é melhor, a avaliação de formadores é necessária, mas deve ser feita com 

muita ponderação, penso eu, esta é a minha opinião. 

 

Acha que há aspectos que são mais valorizados do que outros ao nível do instrumento que 

é utilizado? 

Aspectos está-se a referir a que aspectos? 

 

Em termos genéricos, tendo em conta os instrumentos que são utilizados, acha que se 

calhar valorizamos mais determinadas competências ou valorizamos mais determinados 

aspectos do que outros? 

As competências estão bem definidas, bem definidas quer dizer, elas existem mas podem estar 

trocadas, porque não há unanimidade na colocação dos vários itens, das várias competências, 

está a ver…mas eu penso que todos os aspectos que estão contemplados nas competências, eu 

acho que estão, que não valorizamos mais uns em detrimento de outros, eles são avaliados todos 

pela mesma grelha, estão lá vários aspectos, agora se há aspectos que não estão lá, é-me difícil 

dizer. Aliás são vocês das Ciências da educação, que têm mais apetência para essa questão, já 

viram a grelha, conhecem a grelha e portanto dizer de vossa justiça…mas eu penso, estão lá 

todos os aspectos, agora se eles são bem ou mal avaliados, isso é discutível. 
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Considera que os mesmos são capazes de avaliar o desempenho dos formadores, tornando-

se bons preditores das competências dos mesmos? 

Não sei, sinceramente eu não sei, é uma questão…olhe eu digo o seguinte, o formador terá um 

bom desempenho, se conseguir transmitir os conhecimentos aos alunos e os alunos adquirirem 

esses conhecimentos, essa é a parte que…é para isso que lá está o formador, não é…se, 

portanto…a melhor forma de avaliação, que se designa por validação externa é ver se o 

desempenho do formando depois de ter sido formado, por vários formadores é um bom ou mau 

desempenho, aí sim, agora dizer se estes instrumentos são suficientes e se são os ideais, ideais 

não devem ser, não é…precisam de muita melhoria…se são bons para avaliar o desempenho do 

formador, eu diria são estes que temos. É muito difícil de lhe dar uma resposta, porque qualquer 

resposta que eu lhe desse, afirmativa ou negativa, se calhar não respondia à realidade, se calhar 

podemos arranjar outros instrumentos além destes ou até melhorar os instrumentos que temos. 

 

E de certa forma os avaliados reconhecem-se na imagem que os instrumentos reflectem 

deles, ou seja se eles concordam…? 

Da avaliação que foi feita…é difícil, está a ver, essa resposta…se atendermos aquilo que nós 

ouvimos da boca deles, sim, mas será que eles estão a falar verdade ou estarão a falar para 

agradar aos avaliadores, está a ver a situação…portanto, não sei, sabe que isto também tem 

muito a ver, com aquilo que eles pensam do avaliador, há indivíduos que reconhecem no 

avaliador, um indivíduo que é um indivíduo competente, há outros que não reconhecem essa 

competência no avaliador, está a ver a questão…portanto, a opinião deles acerca daquilo que 

lhes foi dito, também tem muito a ver com a opinião que eles têm em relação ao avaliador, isso 

quer se queira ou não se queira, há-de ser sempre assim. Entende aquilo que eu quero dizer. 

 

O que é que o instrumento de avaliação adoptado pela ETNA pretende avaliar? 

Eventualmente é o desempenho do formador, dos aspectos que estão em jogo, dos aspectos 

fundamentais, são as suas competências técnico-profissionais, o seu domínio nos conteúdos e as 

suas competências pedagógicas, esses são os aspectos principais. Depois há outros aspectos, 

competências pessoais, outro tipo de competências é isso que afinal de contas se pretende 

avaliar no formador. Ao fim ao cabo, tudo isso se resume a um produto final, que é a captação 

por parte dos formandos, daquilo que lhes foi ensinado, ali existe essa captação ou não 

existe…essa é a vantagem, portanto todo este trabalho em relação a todas as competências em 

uso pelos formadores tem como intenção a obtenção por parte dos formandos dos 

conhecimentos, portanto a pergunta era… 
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O que é que o instrumento de avaliação pretende avaliar? 

Pois afinal de contas, penso que respondi à questão, ele avalia, mas isso também é o tal 

problema…ele não avalia os conhecimentos dos formandos, ele não sabe, os instrumentos não 

nos permitem dizer se os formandos captaram ou não captaram, isso é só a validação externa 

que poderá dar, mas parte-se do princípio que se as competências dos formadores estiverem de 

acordo com os cânones em uso, não é verdade…os formandos captarão, não é…se não 

estiverem, têm mais dificuldade em captar.  

 

Como é que são aplicados os instrumentos de avaliação de desempenho dos formadores? 

Não percebi bem essa questão, desculpe. 

 

Ou seja, existem vários instrumentos, não é…nomeadamente a grelha, o guião da 

entrevista, o relatório, como é que esses instrumentos são aplicados ao nível da avaliação 

de desempenho dos formadores? 

 

São aplicados, como é que são aplicados…na avaliação? 

Em que momentos, como é que eles são…? 

Eles vão sempre em anexo ao relatório, todos os documentos, a grelha de avaliação, todos os 

instrumentos, os horários, o horário da semana, o Boletim Diário de Instrução, o PGS, são 

aplicados…são observados pelo avaliador e depois são apêndices ao relatório, como anexos. A 

avaliação que é feita é através…esta avaliação tem em vista a melhoria, portanto penso que o 

cerne da questão serão as sugestões que são feitas ao formador, sugestões para melhoria, na 

parte final do relatório, essa é a aplicação principal, todos os outros são aplicados, porque são 

verificados, por exemplo, o documento de…o BDI, o Boletim Diário de Instrução, ele tem que 

estar de acordo com o plano de curso, no que diz respeito aos conteúdos e no que diz respeito 

aos objectivos, tem que estar de acordo com o horário, não é…é isso que nós avaliamos 

relativamente ao Boletim Diário de Instrução. Relativamente à grelha de avaliação, a grelha de 

avaliação é colocada na rede, não é verdade…e está lá, mas nós não vamos dizer que este é um 

formador de 3,5 e que aquele é um formador de 2,9, não, o relatório não faz menção nenhuma a 

essa situação, não é…portanto a grelha é apenas um instrumento para consumo interno digamos 

assim, porque até o próprio formador não sabe, qual foi a valorização que ele teve, só se for à 

rede ver, por isso é que tem o código, não é verdade. Ele tem acesso é ao relatório, aos aspectos 

positivos do seu desempenho e aos aspectos negativos e depois às sugestões que lhe são feitas 

para melhoria, é a forma como nós aplicamos os instrumentos, o relatório depois vai englobar 

essa parte final, essa é a parte que chega ao formador, porque no relatório vai exactamente, 

exactamente não, de uma forma resumida aquilo que lhe foi dito na avaliação final e aí o 
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avaliador transmite ao formador os aspectos positivos e os aspectos negativos e diz também o 

que é que ele tem que fazer para melhorar. Penso que era isto que pretendia? 

Era. 

 

Quais são as grandes vantagens e limitações dos instrumentos de avaliação? 

Limitações. Olhe… 

E as vantagens. 

Vantagens, então vou começar pelas vantagens, eu vou-me repetir outra vez, as 

vantagens…uma vantagem é transmitir ao formador os seus pontos fracos, mais do que os 

pontos fortes, os pontos fortes é só para lhe criar auto-estima. É. Por isso começamos por aí, 

para ele se sentir bem, quando for os pontos fracos, não ficar muito desiludido. Mas isso é uma 

técnica que se usa. Portanto a grande vantagem, ou as vantagens resumem-se a isto, é a tentativa 

de corrigir os defeitos que o formador apresentou no seu desempenho. As limitações…eu não 

vejo mais vantagens, dizer que o formador vai-se preocupar mais por saber que vai ser avaliado, 

preocupa-se é na véspera da avaliação, em fazer um PGS mais bonito…a não ser aqueles 

formadores que fazem isso. Eu já agora vou-lhe dizer, eu estive 20 anos na Escola de Fuzileiros, 

a ensinar Matemática e nunca fiz um PGS, não fazia PGS, tinha o meu plano de curso, tinha as 

minhas aulas rabiscadas, mas não…nem sabia que existiam PGS. Quando vim para aqui, travei 

conhecimento, fiz aqui o “Curso Técnicas de Formação” em 1996, já foi o de 90 horas e não 

passei a fazer PGS, fiz um PGS único, só para meu governo, com as questões todas do módulo 

de “Estatística”, mas agora vou-lhe dizer uma coisa, agora eu estou a fazer PGS, é 

verdade…Porque para mim era algo de muito errado, eu estar a exigir PGS e a criticar PGS aos 

formadores que eu avalio, e eu não ter PGS para as minhas aulas, e até nem me dá muito 

trabalho, porque eu dou aulas de vez em quando, mas a primeira vez que eu fiz PGS foi neste 

curso que eu fui dar à “Polícia de Estabelecimentos de Marinha”, em que tinha lá os PGS todos, 

tudo feito de acordo com os cânones…não por acaso, quando dava aqui o “CAF” da parte de 

Estatística, a Directora de Curso pedia os PGS e eu também tinha que fazer, fazia aquilo…mas 

isto vem na linha das vantagens, esta também pode ser uma vantagem, o formador vai…sabe 

que vai ser avaliado, pensa deixa-me cá ter estas coisinhas em ordem e tal…e é capaz de ser 

uma vantagem. Agora as limitações, as limitações…olhe a nossa grelha de avaliação, é uma 

grande limitação. Eu penso que é a maior limitação… 

 

Que alterações faria ao instrumento? 

Alterações, olhe nós já fizemos, eu não, mas o grupo de trabalho, já fez uma nova grelha de 

avaliação, tem conhecimento disso? Essa grelha, está neste momento em análise na Direcção de 

Serviços de Formação, se calhar não é a grelha ideal, mas do nosso ponto de vista que andamos 
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a avaliar formadores há alguns tempos, pensamos que tem menos limitações do que aquela que 

estamos a usar. Essa era uma alteração, não era que eu fazia, o grupo de trabalho já iniciou esta 

alteração e para já não estou a ver…se calhar talvez agilizar ainda mais o processo, porque 

torna-se moroso o processo, o formador tem que fazer a sua avaliação, depois tem que reunir 

com o avaliador do departamento para chegarem a um acordo, perde-se três dias, porque as 

pessoas gostam de pensar, aquilo que vão fazer, não é verdade…depois têm que entrar em 

contacto com o formador, para marcar um tempo, que ele não tenha formação, para poder fazer 

a reunião final, depois também tem que dizer ao avaliador do departamento se quer vir ou não 

quer vir à reunião final, geralmente querem, alguns que…acabamos por fazer uma coisa que era 

para se feita numa semana, às vezes em duas e três semanas, portanto a agilização do processo 

deveria ser feita, agora, o que eu preconizava que em vez de se chegar a um acordo em relação à 

grelha de avaliação, cada um fizesse a sua e iam as duas grelhas no relatório, por exemplo…o 

processo era agilizado, está a ver a situação…o avaliador do GTE fazia a sua grelha e o 

avaliador do departamento fazia a dele, claro que é a grelha do avaliador do GTE que vale, mas 

estavam lá as duas…afinal de contas não tem grande interesse, às vezes… 

 

E acha que o instrumento consegue avaliar todas as competências que estão previstas? 

Na grelha, as que estão previstas na grelha, são avaliadas. Isso depende do avaliador, não é 

verdade…como sabe há certos itens das competências, que nós damos como “Não Observado”, 

não é verdade…muitas vezes…por exemplo, a questão do contacto com os formandos, da 

apresentação do formador, a questão das regras da sessão…sabe que eu também não concordo 

muito com as regras da sessão, eles são homenzinhos, sabem muito bem…mas isso já vem há 

muito tempo, quando eu fiz já era assim. Eu como formador, eu esqueço, mas há uma que eu 

dou sempre “conversem comigo”, está a perceber, às vezes esquece-me de dizer isso, mas esta 

dou sempre…se calhar não é uma regra da sessão, é um aviso aos formandos para não estarem 

calados, para questionarem o formador, não é…não sei, mas penso que a grelha contempla as 

competências e tem itens para as várias competências, acho que essas são todas avaliadas, agora 

se há mais competências que não estão na grelha, eu não estou a ver se há ou não há, eu não 

estou a ver, é capaz de haver, não sei…mas as competências que há são as pedagógicas, são as 

técnico-profissionais, são as pessoais, são as de comunicação, as relacionais, há mais 

competências, vocês que são de Ciências da Educação? Estão lá todas, penso eu, não é…Agora 

se estão todos os itens em relação a essas competências, não sei, acho que estão alguns, se se 

podia por mais não sei…acho que está… 

 

Os instrumentos de avaliação utilizados vão ao encontro dos objectivos de avaliação de 

desempenho de formadores traçados? 
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Os instrumentos…se vão ao encontro… 

Se vão ao encontro dos objectivos… 

Se vão ao encontro dos objectivos da avaliação. Eu penso que sim, os instrumentos que nós 

usamos vão ao encontro ao objectivo da avaliação. O objectivo da avaliação é o desempenho do 

formador, não é verdade…verificar o desempenho do formador e corrigir os aspectos…esse é o 

objectivo da avaliação e penso que os instrumentos que nós temos se pudéssemos fazer 

autoscopia, mas isso, vocês fazem aqui, não é verdade…seria uma grande ajuda, porque depois 

vão ver, não é…isso era uma grande ajuda, mas se calhar também era desnecessário, não 

sei…por uma questão de rigor. Mas aqueles que nós usamos, eu penso que nós, a opinião final 

que nós transmitimos no relatório, penso que está de acordo com aquilo que o formador é afinal 

de contas, eu penso que sim. 

 

Bloco E – Experiência Pessoal 

 

Como é estar na pele/posição de avaliador? 

Olhe ao princípio custou-me um pouco, estava inseguro, estava com medo de falhar, de não 

avaliar bem o homenzinho que estava à minha frente, não é…mas depois, apenas ficou aquela 

sensação de falhar alguma coisa, de não me ter apercebido de algo quando estou a fazer a 

avaliação, é essa a questão. Mas eu sinto-me bem na avaliação que faço do formador, se tenho 

dúvidas em relação ao dois ou ao três, vou para o três, não tenho problemas nenhuns nisso, não 

prejudico o formador, aliás se fosse para o dois também não prejudicava, como sabe não conta, 

não é verdade e penso que as minhas afirmações finais relativamente aos aspectos que o 

formador deve corrigir, estão de acordo com a verdade, com a minha verdade, não é verdade, 

em função das competências que eu observo, portanto sinto-me bem, agora sinto-me bem. 

 

Como é estar nesta situação em comparação com outras funções que desempenha? 

Se há função que eu adoro desempenhar é leccionar, eu gosto, agora quando comecei nesta 

função, já lhe contei que era a primeira vez e tal, mas agora também estou quase a acabar, mas 

às vezes custa-me, já tenho assim uma certa dificuldade, principalmente a preparar lições, 

porque eu sou incapaz de ir para uma aula sem preparar, nunca fiz isso, felizmente nunca fiz 

isso e então agora que só dou aulas de vez em quando e as coisas não estão presentes, não é 

verdade…esta última que dei eu estive o fim-de-semana todo a ver isso, para mim já é pesado 

para a minha idade, está a ver…mas aquilo que eu gosto de fazer é leccionar, mas agora estou 

nesta função, também gosto muito da função que tenho no GTE que é a função de apoio à 

padronização das classificações, está relacionado com a minha área e gosto muito de fazer 

aquilo. Das três funções que eu desempenho aqui, a que gosto menos é a de ser avaliador, é 



Anexo B     Protocolo da Entrevista _EAV2 

 

 

Joana Caldeira B-37 

verdade…mas pronto, tem que ser…não quer dizer que eu não gosto, está a ver a situação, não 

detesto, mas gosto mais das outras. 

 

Acha que dispõe de formação suficiente para desempenhar as funções de avaliador? 

Nunca se tem formação suficiente, nunca, penso que não há ninguém que tenha formação 

suficiente, na medida em que o saber evolui constantemente, não é verdade…uma pessoa tem 

sempre hipótese de saber mais, mas por aquilo que eu vejo em relação aos outros avaliadores eu 

não…não há grandes diferenças, portanto acho que pelo menos suficientes, mas claro não 

excluo a possibilidade de melhorar muito até, o exemplo de comparação são os meus colegas de 

avaliação. 

 

Há quanto tempo desempenha as funções de avaliador? 

Olhe desde de 2005. Penso…quando começou este processo, eu agora não posso prever quando 

é que eu fiz…se quiser eu dou-lhe uma resposta certa em que eu tenho o primeiro relatório que 

eu fiz, eu tenho os relatórios todos, não é…e tenho a data da minha primeira avaliação, depois 

posso dizer-lhe isso, mas eu penso…2005 ou 2007…se calhar foi em 2007, comecei, quando 

todos começamos, começamos todos ao mesmo tempo. 

 

Foi-lhe proporcionada algum tipo de formação para desempenhar as funções de 

avaliador? 

Apenas a formação que temos, que é o “Curso de Técnicas de Formação”, eu tenho o “Curso de 

Avaliação da Formação” também e a formação que tivemos foi vir aqui assistir a algumas aulas 

da minha colega, precisamente para tomarmos contacto com o processo de avaliação, mais com 

a grelha, com a forma de preencher a grelha, devo dizer que os conhecimentos que tivemos aí 

não estamos a aplicar, eu pelo menos estou a ter outra forma…às vezes vou mais pela minha 

subjectividade do que pelo aquilo que está escrito nos critérios, até há lá critérios com os quais 

eu não concordo, mas pronto…são aqueles… 

 

Considera que teve outras experiências ou outras formações que foram igualmente 

relevantes para o desempenho desta função? 

Não. A única função que eu tive foi dar formação. Há 35 anos que eu dou formação, é a 

experiência apenas. Agora tive esta experiência de ser avaliador, aliás todos nós, vocês não, 

vocês concerteza que tiveram no vosso curso alguma experiência sobre avaliação, não sei se 

tiveram se não? 

Tivemos. Mas no âmbito académico. 
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Pois, pois…nós não, nós fomos lançados às feras. Mas também acompanhamos o processo 

desde princípio, agarramos o processo, construímos o processo. 

 

Com que dificuldades se tem deparado no exercício destas funções? 

As dificuldades que eu tenho é muitas vezes dificuldades em discernir entre a nota que dou 

relativamente a determinado item numa determinada competência, não é…isso. Também as 

dificuldades de discussão entre os avaliadores dos departamentos e também uma dificuldade, 

não será dificuldade, é aquele medo de não estar a ser correcto na minha avaliação, penso que 

isso todos nós temos, não é verdade… 

 

O que é que seria necessário para colmatar essas dificuldades? 

Olhe já lhe disse, uma das dificuldades é a existência de duas grelha, uma do avaliador do GTE 

e outra do avaliador do departamento. Isto também em função, no sentido de agilizar o processo, 

uma vez que isso também não conta para…porque como já lhe disse e sabe muito bem, não há 

formadores de 3, nem de 4, nem de 2,5, há formadores que têm determinado desempenho, que 

tiveram um desempenho positivo nestas competências e um desempenho menos positivo nas 

outras e pretende-se que eles melhorem os desempenhos que foram menos eficazes, menos 

eficientes. 

 

Como é que vê o seu contributo para a avaliação de desempenho de formadores? 

Vejo de uma forma positiva, penso que estou a desempenhar o meu trabalho razoavelmente. 
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos Formadores 

 

Como é que foi concebido o dispositivo de avaliação dos formadores da ETNA e qual a sua 

utilidade? 

Como é que foi concebido? Portanto o normativo que estabelece a avaliação de desempenho dos 

formadores está estabelecido no MESUP, que é o Manual da Qualidade que foi elaborado pelo 

OQF – Observatório da Qualidade da Formação da Direcção de Serviços de Formação e 

portanto o manual estabelece em que moldes é que a avaliação de formadores deve ser feita. 

Neste momento a avaliação de formadores está implementada na escola há cerca de um ano, 

portanto ainda é a única escola do Sistema de Formação Profissional de Marinha que está a 

realizar a avaliação de formadores e o processo foi iniciado através do Chefe do Gabinete de 

Tecnologia Educativa, portanto ele elaborou ou pediu a uma equipa de avaliação para 

implementar o sistema. Ele implementou o sistema com recurso a uma Instrução Permanente, 

portanto realizou uma Instrução Permanente na qual define quais são os passos e os 

instrumentos que são utilizados na avaliação de formadores. Em termos de utilidade, portanto a 

utilidade deste processo é verificar se os formadores depois de terem o curso, portanto, à partida 

os formadores que são avaliados já possuem o “Curso de Técnicas de Formação”, que é o curso 

de “Formação de Formadores”. O objectivo é verificar se eles estão ou não a cumprir com as 

técnicas pedagógicas adequadas, portanto o objectivo da avaliação não é tanto quantificar, dizer 

que é um formador três, ou um formador dois, ou um formador um, mas verificar quais são as 

competências que os formadores estão a conseguir menos, digamos não é? Para que possam 

corrigir atitudes e competências em termos pedagógicos. Por outro lado, é uma forma de 

garantir a qualidade da formação, portanto a avaliação de formadores é um processo que está 

previsto na avaliação interna, portanto faz parte integrante do sistema de avaliação da Marinha, 

mais especificamente da avaliação interna, portanto é uma forma de se verificar, digamos, a 

qualidade da formação. 

 

E como é que está a ser encarado, como é que está a ser sentido a implementação desse 

dispositivo tanto por parte dos avaliados como por parte dos avaliadores? 

Os avaliadores por um lado, sendo uma tarefa mais ou menos imposta, não é? Portanto, tiveram 

que embarcar nessa aventura, digamos. Os avaliados já não acham tanta piada, não é? Porque 

ninguém gosta de ser avaliado e às vezes eles têm tendência a dizer, até é bom porque eles 

pensam que se tiverem uma má prestação ou se fizerem de propósito para terem uma má 

prestação, os mandam embora, uma vez que muitos dos formadores que estão no sistema, não 

gostam de dar formação. No entanto, sendo uma determinação superior têm que garantir que 

seja cumprida e portanto, alguns mais nervosos do que outros, normalmente um ou outro 
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formador que já dá aulas há mais tempo estão mais seguros, não se nota tanto, outros nota-se 

algum nervosismo, mas de forma geral está a ser encarada como garante também, digamos da 

melhoria contínua e da qualidade da formação. 

 

Quais são os objectivos do dispositivo de avaliação de desempenho dos formadores? 

Os grandes objectivos? O grande objectivo é verificarem se as práticas que são ensinadas no 

curso, por um lado se estão a ser…foram bem assimiladas e portanto estão a ser bem aplicadas, 

ou seja, se os formadores estão de facto a, adquirir as competências técnico-pedagógicas no 

curso. O objectivo é nós detectarmos falhas, portanto detectarmos competências que são menos 

conseguidas, detectar algumas coisas que eles estão a fazer mal, por exemplo, os próprios PGS 

ou os diapositivos; verificar se esses elementos estão a ser bem concretizados para eles poderem 

melhorar o processo formativo, portanto não só na sua prestação, como disse o objectivo não é 

dar uma nota quantitativa, não é? Mas é verificar erros ou gralhas que eles tenham nas suas 

aulas. O objectivo também é como garante da qualidade da formação, o objectivo é que também 

estejamos a cumprir com os requisitos que são pedidos ou solicitados pelo Ministério de Defesa 

Nacional, que é a entidade que acredita os nossos cursos. 

 

O mesmo encontra-se estruturado de acordo com os objectivos preconizados no Manual 

de Qualidade da Formação (MESUP) e na IP n.º 06.016? 

Sim, se estão coincidentes é isso? 

Sim, se vai ao encontro. 

Sim, o processo de avaliação de formadores foi feito através do Manual da Qualidade. Portanto, 

o Manual da Qualidade também tem uma grelha de avaliação de formadores, no entanto quando 

se começou a pensar na avaliação de formadores, alguns dos avaliadores tentaram testar a grelha 

que está presente no manual, mas verificaram que tinha muitos itens, portanto, tinha uns 

sessenta itens e alguns não se ajustavam de todo, portanto tinham algumas incongruências, não 

se ajustavam à avaliação de formadores e por outro lado, a escala também não era muito clara, 

não distinguia o que é que, porque é que se ia dar um dois, porque é que se ia dar um três, 

portanto além de ser uma grelha muito extensa, muito complicada de aplicar, depois optou-se 

então por transpor ou utilizar a grelha, que é utilizada no “Curso de Técnicas de Formação”, 

porque mal por mal, não é? De acordo com os instrumentos que existiam, foi esse instrumento 

que foi seleccionado para a avaliação de formadores. Nesse sentido, essa grelha tem algumas 

falhas e não vai totalmente ao encontro daquilo que está estabelecido na MESUP. Eles definem 

lá também algumas regras, alguns parâmetros que são, o que é o rigor, por exemplo, a 

pertinência, mas não esclarece muito bem como preencher a grelha de avaliação deles, que está 

presente no manual, daí a dificuldade também de se aplicar essa grelha. O resto do processo, 
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penso que a IP está de acordo com o que está previsto na MESUP. Na MESUP tem um pequeno 

pormenor, que faz referência à utilização das novas tecnologias, que não está reflectido na 

grelha, nem na própria entrevista, portanto esse aspecto, da utilização das tecnologias não está 

previsto em nenhum dos instrumentos. 

 

O dispositivo de avaliação implementado na ETNA tem uma lógica formativa ou 

sumativa, ou seja, mais de controlo, vigilância ou de apoio/acompanhamento? 

O objectivo último é sempre numa perspectiva de contínua melhoria, portanto qualitativa. Não é 

propriamente sumativa, não é? Mas enquanto processo de melhoria portanto, nós só podemos 

dizer que melhora, se verificarmos se ele fez mal, portanto aí nesse caso existe sempre um certo 

factor de quantificação, para avaliarmos, ainda não conseguimos fazer avaliações totalmente 

qualitativas em que só fazemos…ou então faríamos só a observação directa, sem recurso a 

instrumentos, mas seria impossível e a avaliação também seria mais falível, portanto…apesar de 

ser uma avaliação qualitativa, a tendência dos instrumentos de avaliação são para quantificar 

algumas competências e parâmetros, portanto tem esta dupla questão, não é? Nós para 

chegarmos ou para dizermos que o formador não fez isto, vamos à grelha e verificarmos se teve 

um valor inferior, teve 1 ou teve um 2, numa escala de 1 a 4, portanto nesse caso, acabamos 

sempre por quantificar, mas a perspectiva é sempre de melhoria contínua, portanto, numa 

perspectiva mais qualitativa, de melhorar e não propriamente de lhe atribuir notas. 

 

Quais são os aspectos mais importantes deste dispositivo de avaliação? Se há aspectos que 

são mais valorizados, se coloca-se a ênfase mais em determinados aspectos em detrimento 

de outros? 

Na avaliação de formadores, não é? O dispositivo neste momento como está implementado, 

sendo o instrumento principal a grelha de observação, a grelha está a incidir sobretudo para as 

competências pedagógicas, portanto neste caso eu acho o que se dá mais ênfase, para o que se 

direcciona mais a avaliação de formadores é para realmente analisarmos as competências 

pedagógicas dos formadores, no caso. 

 

Portanto um dos aspectos mais importantes do dispositivo é as competências pedagógicas 

será? 

Sim e avaliar ou verificar se os formadores têm as devidas competências pedagógicas. 
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Qual é o impacto que este tipo de avaliação tem ao nível dos vários departamentos e que 

decisões tem originado e podem daí advir? 

Os departamentos, uma vez que é uma acção que foi determinada superiormente estão a cumprir 

razoavelmente com aquilo que lhes é determinado. Portanto, vem uma Instrução a dizer que 

vamos avaliar X formadores ou X pessoa, e portanto a acção dos departamentos aí é dizer se 

essa pessoa pode ou não ser avaliada, ou no caso que tipo de sessão vai ser avaliada, se é uma 

sessão CONFIDENCIAL ou SECRETA em que o formador, ou o avaliador tem que ser 

credenciado, por exemplo pode haver a necessidade de se mudar de formador ou de se mudar o 

dia da avaliação, portanto em termos de departamento a acção principal deles é também por um 

lado verificar se o formador que vai ser avaliado pode realmente ser avaliado e depois nomear o 

segundo avaliador, que vai fazer a avaliação técnica, não é? A avaliação dos conteúdos 

científicos que vão ser transmitidos na aula, portanto às vezes pode acontecer…portanto, depois 

tem que se jogar tudo em conjunto, por exemplo se o formador porque tem que estar o formador 

e o avaliador disponíveis na mesma semana, e isso às vezes pode gerar, não incongruências mas 

por exemplo, se não tiver avaliador para ir avaliar a sessão, também não se pode avaliar o 

formador ou então a menos que vá o Chefe de Departamento. Mas, o objectivo é sempre que vá 

uma pessoa do gabinete ou pelo menos alguém que tenha conhecimentos na área, para que possa 

avaliar os conhecimentos, porque se não tiver conhecimentos na área, o efeito de estar o 

segundo avaliador é nulo e nesse caso a acção dos departamentos vai nesse sentido. Depois, eles 

normalmente a parte pedagógica, deixam ao critério do primeiro avaliador, no entanto enquanto 

avaliadores também podem, têm a palavra a dizer; às vezes duas pessoas ouvem mais do que 

uma, portanto, às vezes…como a grelha é resultado da opinião dos dois avaliadores, eles podem 

dar opiniões também sobre a prestação do formador noutros campos, que não só o dos 

conhecimentos científicos ou específicos. 

 

E acha que está a ter um impacto positivo ou negativo? 

Nos departamentos? Depende muito do espírito do chefe que está também à frente do 

departamento. Alguns consideram a avaliação de formadores como mais necessária e outros 

consideram que é mais uma burocracia, como tantas outras que existem no sistema. De forma 

geral, é positivo, não é? Porque já se verifica, por exemplo quando existem inspecções, os 

formadores avaliados, ou já foram avaliados ou portanto…também é uma forma de eles 

passarem por essa situação, quando há avaliações, por exemplo em contexto de inspecções eles 

se calhar podem já estar mais à vontade porque também já sofreram na pele essa situação de 

serem avaliados e isso pode também melhorar o objectivo, neste caso é melhorar o sistema.  
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E os departamentos têm tomado decisões para melhorar, por exemplo o desempenho do 

formador em termos, por exemplo de alguma lacuna que se tenha detectado, tanto em 

termos do próprio formador como do próprio departamento? 

A lógica de existir o segundo avaliador à partida o segundo avaliador deve ser sempre o chefe 

directo do formador. Porquê? Porque se ele verificar determinadas… nós conversamos sempre, 

não? E ele verificou lacunas no formador, portanto enquanto chefe directo, por exemplo se os 

PGS estiverem mal feitos ou se verificarmos que o manual não está de acordo ou outros 

aspectos que não estão consistentes entre si, seria obrigação do chefe, não é? Ele depois, quando 

está a trabalhar com esse formador, chamar à atenção. Dizer que tem rever os PGS, porque 

como nós dissemos na avaliação não estão bem feitos ou deve rever os diapositivos que também 

não estão bem elaborados. Acho que na prática, isso não está a acontecer, mas o objectivo de ir 

também o segundo avaliador do departamento também é esse, portanto deveria ser alguém 

preferencialmente o chefe, não é? E assim, tem sempre aquela relação chefe subordinado em 

que depois dentro do departamento estabelecem a comunicação. E nesse caso, deveriam ser eles 

também a tomar a acção, não é só nós irmos lá e dizer tem isto mal, aquilo e não sei quê. Por 

exemplo, o PGS está mal feito e podia melhorar, às vezes eles fazem isso, melhoram e depois 

mostram-nos novamente, quando estão muito maus. Mas o objectivo da avaliação de 

formadores não é esse, eles fazerem bem para depois nós vermos é eles fazerem bem para ficar 

bem feito e depois ficar no departamento, no caso de virem inspecções, então estarem bem feito. 

Mas essa acção devia ser tomada por parte dos departamentos. Não sei se está totalmente a ser 

tomada em conta, porque nós avaliamos um formador, não avaliamos todos, todos os 

formadores, que é muito complicado, mas a ideia da avaliação ou o objectivo também seria esse, 

também depois dentro do departamento encontrarem mecanismos de melhorar os aspectos 

negativos da avaliação. Agora se forem aspectos pessoais, não é? Em relação às competências 

pessoais do formador, como a fluência, essas características, não podemos… é mais complicado 

contornar, não é? Podemos dizer, olhe não deve olhar para a tela ou não deve fazer PGS assim, 

agora não lhe vamos dizer, podemos dizer eventualmente, atenção à linguagem ou atenção à 

fluência, mas não lhe vamos dizer, melhore a sua fluência, vá tirar o curso. Não se tiram cursos 

para sermos nós, nesse caso não se pode fazer nada 

 

Que resultados se têm obtido das avaliações de desempenho de formadores efectuadas na 

ETNA? 

Falo dos resultados das minhas avaliações, porque não conheço totalmente o universo de todos 

os formadores que foram avaliados. De forma geral, as avaliações são bastante positivas, não 

existe assim nenhum formador, que digamos que é um mau formador. Tem alguns erros, 

algumas gralhas, nomeadamente sobretudo ao nível de algumas competências pedagógicas 
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específicas, por exemplo com o estabelecer as regras da sessão, o enunciar os objectivos 

específicos, fazer o resumo nem tanto, eles costumam fazer, mas alguns conhecimentos 

específicos que eles falham mais, como os aspectos pedagógicos. Mas existe também o 

problema de estarmos a utilizar uma grelha muito específica, que foi feita para o curso. É 

específica e depois não se ajusta totalmente à realidade das avaliações que estamos a fazer, não 

é? Porque se estivermos a fazer uma avaliação prática é muito difícil fazermos uma avaliação 

com a grelha, porque a grelha está construída essencialmente para sessões de cariz teórico. Mas 

em termos gerais, os resultados estão a ser positivos, não garante que eles não voltem a fazer os 

mesmos erros, porque ainda não estamos a fazer as avaliações surpresa, portanto é suposto 

fazermos uma primeira avaliação, com o processo todo, com reunião inicial, observação, 

reunião final e depois uma avaliação surpresa, para verificarmos se eles de facto estão a 

melhorar. Mas ainda não estamos a conseguir cumprir sequer com a avaliação de formadores, de 

todos os formadores da ETNA. É suposto todos os anos avaliarmos todos os formadores, quanto 

mais fazer avaliações surpresa. 

 

 

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

Que feedback é dado aos formadores relativamente ao seu desempenho? 

Normalmente o feedback é dado aos formadores logo, posteriormente à observação. Portanto, 

nós temos a reunião de preparação, depois vamos observar e reunimos a informação toda que 

solicitamos, desde os diapositivos ao manual, boletim diário de instrução, portanto no final 

reunimos a informação toda e vamos verificar o que é que ele pode melhorar, portanto o que 

comunicamos aos formadores na sessão ou na reunião final, primeiro fazemos a entrevista, para 

recolher mais dados, para ver se depois existem algumas falhas que não são culpa do formador, 

não é? E aí não podemos… isso deve reflectir-se no próprio relatório. Depois da entrevista, 

recolhemos também a auto-avaliação que eles fazem, para verificarmos e darmos o feedback ao 

formador. Portanto, o feedback é dado sobretudo com base na grelha de observação que 

preenchemos e depois nos restantes dados que obtemos nessa reunião, portanto, os dados… o 

objectivo é não só nós dizermos os pontos positivos, mas também os pontos negativos,. 

Portanto, não vamos só dizer…ele fez tudo mal, fez isto mal, não é? Mas o objectivo também é 

motivar e também enaltecer os aspectos que são positivos. Portanto, é a partir da grelha que nós 

dizemos, que vamos transmitir o que é que ele conseguiu fazer ou em que teve mais 

dificuldades, portanto olhamos para a grelha e facilmente identificamos os «dois» ou os «uns», 

às vezes há só «três», depende dos avaliados. 
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Que decisões advêm das sessões que são observadas? 

As decisões…portanto, como tem que existir coerência não é? Entre os documentos, entre os 

diapositivos, documento de curso, portanto o documento de curso é a base da formação, não é? 

Tem o documento de curso que tem determinados conteúdos que eles têm que cumprir, portanto 

vamos partir do documento de curso e verificar se tudo aquilo que o formador nos entregou: 

diapositivos, PGS, manual, estão de acordo com a documentação de curso. Portanto, um dos 

exemplos que pode ser dado nessa questão, é por exemplo, se o formador está a dar informação 

que não está no plano de curso, mas que está actualizada, está a falar de um equipamento que 

está mais actual e que não está no plano de curso, a acção a tomar seria remodelar o plano de 

curso que está desactualizado, não é? Ou vice versa, portanto à partida o que está feito, o que 

está no plano de curso o formador deveria cumprir com o que está no plano de curso, mas 

existem situações em que tudo está coerente entre si, portanto os manuais, diapositivos, PGS 

estão todos de acordo entre si, mas depois não reflectem o que está no plano de curso. Portanto, 

a avaliação de formadores também permite identificar essas dificuldades, essas gralhas e 

normalmente depois os departamentos devem tomar acção sobre isso, não é? Daí a importância 

de ter o segundo avaliador e de ter directamente o chefe de gabinete ou o chefe do formador, 

que à partida será o chefe que tem responsabilidade de actuar no caso de actualização dos 

documentos de curso, portanto essa é uma das acções que deve ser tomada em conta e que 

normalmente verifica muito nos planos guia de sessão, nas avaliações. E portanto, nesse caso 

essa informação é constante dos relatórios de avaliação e portanto como o Chefe do Gabinete de 

Tecnologia Educativa normalmente lê sempre os relatórios todos e portanto costuma tomar 

essas notas, se há necessidade de rever o plano de curso, se há necessidade de rever os próprios 

documentos, diapositivos, planos guias de sessão e de estruturar tudo de acordo com o plano de 

curso. 

 

Considera que a avaliação de desempenho dos formadores do SFPM contribui para a 

melhoria da qualidade das funções desempenhadas ao nível da formação? 

Sim, contribui porque não é só os formadores virem ao curso, terem o curso e à partida estão, já 

estão habilitados a dar aulas. Às vezes não é bem assim, porque na formação trabalha-se muito 

com a experiência, portanto à medida que as pessoas vão dando aulas, também vão melhorando 

as suas competências, melhorando ou ganhando vícios, depois depende, não é? Mas à partida 

vão melhorando com a experiência na medida em que vão falando sempre do mesmo tema, 

portanto a avaliação de formadores também permite identificar esses casos, que às vezes nos 

cursos não… até pode parecer um formador fraquinho mas depois quando vamos fazer as 

avaliações, como ele já tem experiência, portanto a avaliação pode ser positiva. Por outro lado, 

também permite-nos verificar que nem tudo aquilo que eles aprendem no curso depois 
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conseguem transpor para as suas realidades. Alguns formadores que têm dificuldade em ajustar 

aquilo que aprendem no curso para as suas próprias realidades, portanto continuam a fazer 

diapositivos ou a utilizar, normalmente, a maior parte das vezes não são eles que fazem os 

diapositivos, portanto além de não fazerem, utilizam diapositivos mal construídos, por exemplo, 

utilizam um PGS também mal preenchido, não é? Porque eles aprendem um modelo no curso, 

têm que utilizar o modelo que está definido na IP, portanto o curso não lhes dá as bases para 

preencherem esse PGS que está estabelecido na IP e depois eles têm dificuldade em preencher 

determinados campos dos planos guia e percebem que não conseguem transpor a informação 

que receberam no curso para depois a prática de formadores. E quem diz PGS diz outros…é 

mais os PGS porque são os que costumam estar mais críticos. 

 

Mostra-se fácil de implementar o dispositivo de avaliação de formadores? 

Não é totalmente fácil. Ainda é um processo bastante moroso, quando se começa a entrar dentro 

do processo, depois de se fazer duas, três avaliações começa-se a entrar no processo, portanto 

uma vez mais é ganhar experiência e portanto o processo começa a decorrer mais rapidamente. 

No início quando não se conhece os passos, os vários momentos do processo, o avaliador ainda 

leva algum tempo até entrar, não é? Digamos nos eixos da avaliação. Por outro lado, também 

tem que estar em constante ligação com os outros avaliadores, sempre que surjam dúvidas, tem 

que estabelecer contacto com os avaliadores. Porque não é só um, não é? É uma equipa de 

avaliadores e portanto sempre que temos dúvidas, temos que falar uns com os outros. 

 

Existem partes mais complexas e difíceis de executar? 

Na avaliação de formadores? Às vezes, depende do formador, por exemplo às vezes é… 

normalmente difícil de implementar é sempre a utilização do instrumento de observação que 

estamos a utilizar, não é? Da grelha, porque tem itens que não se adequam, que não se ajustam à 

avaliação de formadores, ou que neste caso estão um bocadinho desactualizados e aí é 

complicado estarmos a aplicar uma grelha com um referencial que não se ajusta às necessidades 

da avaliação de formadores que estamos a aplicar. Tem lá parâmetros que nitidamente são 

parâmetros inatingíveis, portanto que estão lá só por dizer que fazem parte do quatro, por 

exemplo do quatro que é o limite, o melhor que o formador pode fazer, mas na prática não é 

atingível, porque o formador nunca faz aquilo nem nunca foi ensinado a fazer. Portanto, são ali 

pontos escuros ou pontos negros das grelhas e que dificultam a tarefa do avaliador. Depois a 

entrevista, às vezes também é um bocadinho mais complicada de fazer, porque às vezes os 

formadores têm dificuldade em responder às perguntas, portanto nós fazemos umas perguntas e 

eles Sim/Não, Sim/Não, a entrevista toda e portanto não nos traz informação crescente ou extra 

aquilo que nós queremos saber. 
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É uma actividade exigente?  

Sim é uma actividade exigente, porque ainda ocupa bastante tempo, portanto desde a 

preparação, desde a reunião preparatória, a observação, as reuniões portanto, ainda é um 

processo bastante moroso e que exige dos avaliadores e do avaliado, à partida devia exigir do 

avaliado quando eles têm responsabilidade e sentem que vão ser avaliados e preparam as coisas 

para tal. E por parte dos avaliadores também exige tempo, não é? E também experiência, porque 

primeiro que se entre no processo ainda demora e muitas vezes temos dúvidas… e ainda 

passado um ano de estar implementado… a grelha também causa-nos muitos problemas e 

dúvidas na aplicação. 

 

Tem colocado desafios? 

O principal desafio é a alteração ou ajuste dos instrumentos de avaliação, portanto desde a 

grelha de observação aos restantes, portanto uma vez ajustada a grelha de observação depois 

temos que ajustar também a grelha de auto-avaliação, a entrevista, portanto temos que por os 

instrumentos todos em consonância uns com os outros. E é um grande desafio tentar fazer uma 

grelha de observação que se ajuste às necessidades da avaliação de desempenho de formadores 

com alguns itens que são considerados importantes e depois encontrar uma escala que se ajuste 

também a essas necessidades. 

 

Que problemas se têm encontrado ao nível da implementação, ou seja nas várias etapas, 

na tramitação de todo o processo (se é que se têm encontrado problemas)? 

Alguns problemas técnicos, por exemplo às vezes temos o segundo avaliador que deve estar 

presente nas reuniões de avaliação, normalmente sempre no início da semana. Acontece às 

vezes que o segundo avaliador nunca foi a nenhuma reunião e também não aparece na reunião 

em que vai ser avaliador. Isso traz problemas, por exemplo para o segundo avaliador. Porquê? 

Porque depois o segundo avaliador que à partida já esteve também na reunião, vai ter que estar a 

explicar tudo novamente ao segundo avaliador e vai ter que levar as grelhas e que explicar como 

é que se processa. Portanto, existem dois canais diferentes de comunicação, não é? Por um lado, 

já existe a reunião que é suposto esclarecer esses assuntos, para tirar dúvidas e para combinar as 

horas da sessão em que vai ser avaliado o formador, etc. Quando eles não estão, repete-se o 

processo todo da reunião num outro momento, não é? Porque temos que contactar com o 

segundo avaliador, saber quem é, explicar em que dia vai ser e combinar, torna o processo um 

bocadinho mais moroso. Por outro lado, como o instrumento também não se ajusta totalmente 

às necessidades da avaliação de formadores, existem muitas, diria gralhas na aplicação, não 

totalmente gralhas não é? Nós sabemos que os avaliadores, avaliam sempre de forma diferente, 

portanto aí não há nada a fazer. Mas como é uma grelha muito controversa, aumenta… é por  
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causa desse grau de diferenciação de respostas entre avaliadores, portanto uns avaliadores 

avaliam de uma forma, outros avaliam de outra e por vezes seria necessário existir maior 

comunicação entre os avaliadores, exactamente para digamos, combinar determinados 

parâmetros, não é? Porque eu faço assim, a outra pessoa faz de forma diferente, a outra pessoa 

faz de uma forma ainda diferente e aí era importante existirem determinações, ou digamos 

orientações que fossem todas no mesmo sentido, principalmente quando temos uma grelha, que 

neste momento é a que estamos a utilizar e que é problemática e não se ajusta às necessidades. 

 

Que estratégias implementaria para solucionar os mesmos? 

Em relação aos segundos avaliadores não se pode ir buscar as pessoas e metê-las na reunião, 

não é? Nesse caso, a estratégia é como disse repetir tudo aquilo que dissemos, falarmos 

individualmente com o segundo avaliador. No caso da grelha de avaliação, por um lado é 

conseguir encontrar uma grelha que sirva as necessidades, não é? Uma grelha que seja possível 

de ser aplicada e que reduza também esta conflitualidade ou divergência de parâmetros de 

avaliação. Por outro lado, em relação à comunicação, enquanto que a grelha não estiver 

definida, digamos, seria importante de vez em quando os avaliadores, enquanto equipa porque é 

suposto ser uma equipa de avaliadores, agirem enquanto equipa e de vez em quando trocarem 

impressões e trocarem pontos de vista, não é? Para que toda a gente concorra para o mesmo 

caminho, no mesmo sentido, para que todos avaliem o mais próximo possível, com os mesmos 

parâmetros. 

 

Que estratégias podem ser implementadas, caso existam dificuldades/lacunas 

sentidas/detectadas por parte dos avaliados no momento da avaliação? Como é que se 

pode tentar remediar essas situações? 

Algumas conseguem-se, quando são coisas assim mais, que não tem tanto a ver com 

competências, porque as competências têm que ser mais trabalhadas, não é? Agora se falarmos, 

por exemplo do PGS que está mal feito ou dos dispositivos que estão mal feitos, ele consegue 

remediar a situação, não é? Basta ajustar os elementos aquilo que nós dizemos, portanto, 

aumentar ou reduzir o texto que tem os diapositivos ou aumentar a letra, aí mais ou menos. O 

PGS também, portanto corrigir o PGS, alguns fazem isso, alguns corrigem o PGS depois das 

nossas orientações e entregam-nos corrigido, às vezes vemos que eles não perceberam nada do 

que dissemos, por isso é que eles não fazem. Acho que existe um problema de transversalidade, 

não é bem isso, mas… o que eu quero dizer, é que eles aprendem uma coisa no curso, que não 

se ajusta muito à realidade prática deles e depois vão para a prática e não fazem uma coisa nem 

outra, portanto… e depois não sabem preencher os documentos, por exemplo, os PGS, neste 

caso, estava a falar dos PGS e nota-se que eles não percebem porquê que têm que fazer, então aí 
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dificulta, não é? Se eu não sei porquê que estou a fazer, se eu acho que estou a perder tempo 

com uma coisa que não preciso? Existe maior resistência também em corrigirem, mas alguns 

corrigem, os diapositivos não tanto, mas o PGS, às vezes quando está mal feito, eles depois 

corrigem e entregam-nos ou então às vezes quando está mesmo muito mau, eu peço mesmo para 

ele corrigir e para me entregar, que assim é uma forma de eles treinarem. E depois dou 

novamente o feedback, portanto… quando está mesmo muito mau, à segunda também nunca sai 

totalmente perfeito, mas já treina melhor a validação. 

 

Bloco D – Caracterização dos instrumentos de avaliação 

 

Em que termos os diferentes instrumentos e procedimentos utilizados ao nível da 

avaliação de formadores, se combinam para documentar a globalidade do trabalho do 

formador? 

Em termos gerais, de documentos, acho que nós fazemos uma avaliação bastante completa, não 

é? Pedimos praticamente tudo aquilo que ele utiliza na formação, nós pedimos para analisar, 

desde o documento de curso, que é a base, não é? Que orienta os conteúdos que ele tem que 

dar… o documento de curso, até ao próprio manual que ele utiliza para fazer as aulas ou para 

apoiar a formação, até os testes, que recentemente também pedimos para analisar, para 

confrontar, se estão de acordo com a IP, se tem… não tanto em termos de conteúdos, porque 

nós não somos especialistas, não é? Não conseguimos dizer se aquele teste avalia 

especificamente aqueles conteúdos, que nós vimos na aula, mas conseguimos ver, por exemplo, 

se as perguntas estão bem construídas, se é uma pergunta de escolha-múltipla se está mal 

construída, isso por exemplo, conseguimos ver, em termos de estruturação e de linguagem que 

utiliza, se é apropriada ou se não é, em termos globais, acho que vemos quase tudo, desde o 

planeamento até à avaliação que ele faz da sessão, mesmo sendo só 50 minutos, conseguimos 

ter uma visão geral de todos esses passos que ele tem que fazer. 

 

Considera que o desempenho dos formadores pode ser medido através de instrumentos de 

avaliação, nomeadamente através dos instrumentos utilizados? 

É assim, o instrumento base, que é a grelha de avaliação, de observação da sessão dá-nos 

algumas indicações, não é? Dá-nos orientações de alguns parâmetros. Porque sem grelha, nós 

também…temos que ter alguma orientação para fazer a observação, senão, vamos só para a 

aula, sem nada, pronto. Conseguimos tirar os pontos negativos e positivos, mas se calhar havia 

alguns pormenores, que são mais específicos por exemplo, das competências pedagógicas ou de 

outras competências técnico-profissionais ou pessoais, se calhar iam falhar. Portanto, acho que é 

importante, nós termos esse instrumento base, que é a grelha e depois partimos da grelha para o 
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geral, não é? Porque depois também não fazemos o relatório só com base na grelha, com base 

na entrevista, portanto…, ele pode-nos dizer que aquela aula correu muito mal e que não 

representa em nada aquilo que ele costuma fazer, isso também é depois tido em consideração, 

portanto…esses aspectos que depois nós recolhemos de auto-avaliação, a auto-avaliação é um 

bocadinho à parte, que eles mesmo que não façam, dizem sempre que fazem sempre, às vezes 

por exemplo não têm materiais, não, por acaso houve um que não tinha materiais, mas 

perguntou-me, nesse caso não era aplicável, não tinha diapositivos, porque era uma aula prática, 

nesse caso eu acho que ele não pôs, mas eles têm tendência a pôr sim a tudo sem sequer olhar 

para a pergunta, às vezes dá ideia de um bocadinho, que fazem aquilo à pressa. Mais a “técnica 

das 5 fases”, que é uma das coisas que eles não fazem, raramente fazem. E depois nós dizemos, 

você não fez e ele, mas eu fiz. Temos de gerir esses conflitos na reunião. Não você não fez, e ele 

mas eu fiz. Eles fazem a perguntam e acham que isso é a técnica ou dizem-nos que fizeram. 

Quando a técnica envolve mais do que simplesmente deitar a pergunta para o ar, não é? E às 

vezes depois temos que explicar, não fazer a técnica é fazer isto, isto, isto, isto... Temos que 

agarrar na grelha, não é? E é a partir daí que avaliamos. 

 

Há aspectos que são mais valorizados do que outros? 

Na grelha? 

Sim. 

É assim, eu tenho sempre… Não é suposto, os itens da grelha valem todos o mesmo, porque se 

vão dar a média…por exemplo, vamos supor, eles estão a meio de uma aula, logo numa sessão 

que já começou numa aula atrás e não têm que fazer a apresentação, as regras da sessão, nem da 

motivação e da indicação de objectivos, porque isso, foi uma sessão que começou atrás e eles 

vão continuar os conteúdos dentro do objectivo. O problema é que eles não estão sensibilizados 

para essas coisas, porque eles depois o que é que eles fazem? Dizem, nesta sessão vamos falar 

não sei quanto e o objectivo é este e depois não fazem mais nada, ou seja, eles baralham-se um 

bocado, também não percebem e depois isso desvaloriza, desvaloriza não, prejudica-os porquê? 

Porque eles fazem…se eles estão a dizer, que o objectivo é este e nesta sessão vamos falar disto, 

eles têm que fazer tudo, porque se estão a agir como se estivessem a começar uma aula nova, 

têm que agir totalmente, não é só fazer determinados… e eles às vezes baralham-se nisso, 

porque mesmo nós dizendo que estamos a continuar a aula e portanto ele não tem que fazer, ele 

depois faz e depois faz mal porque não faz…faz metade dos parâmetros e nesse caso é 

prejudicado, porque depois leva zeros, porque não fez mesmo, em vez de levar “não aplicáveis”, 

que não contam para a média, leva zeros. Nesses casos, é o que costuma baixar muito as médias 

deles, porque eles metem os pés pelas mãos e fazem uma coisa e não fazem o resto. 
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Considera que os mesmos são capazes de avaliar o desempenho dos formadores, tornando-

se bons preditores das competências dos mesmos? Acha que reflectem fielmente cada caso 

particular individual (os implicados reconhecem-se na imagem que ele reflecte deles?) 

Não, porque para já é uma grelha que é muito específica e é específica deste curso, portanto, 

eles depois vão para as realidades deles e também é importante, que nem todos os formadores 

têm a mesma realidade, há uns que dão aulas mais práticas, outros que dão aulas mais teóricas e 

portanto depois, a própria realidade também influencia. E depois, avaliando uma aula prática, é 

muito, é quase impossível, nós avaliarmos com aquela grelha. Tem lá parâmetros… a grelha é 

feita para sessões do tipo expositivo, no máximo demonstrativo, agora para sessões práticas, é 

muito complicado aplicar a grelha e nesses casos os formadores também são prejudicados 

nessas sessões. Porque nós estamos a aplicar uma grelha que não consegue avaliar as 

competências deles enquanto formadores de aulas práticas. Apesar de nós… enquanto formador, 

o formador tem que ter aquelas competências, não é, que estão na grelha? Mas depois essas 

competências ajustam-se de acordo com o contexto e a grelha nesse sentido não é nada 

ajustável, não se consegue ajustar muito bem às várias realidades. 

 

O que é que o instrumento de avaliação adoptado pela ETNA pretende avaliar? 

Um ou o que estamos a utilizar? 

Os que estão a ser utilizados no âmbito da avaliação de formadores. 

O que é que a nossa grelha pretende avaliar? 

 

A grelha e os vários instrumentos que são utilizados em paralelo com a grelha, 

nomeadamente o relatório, o guião da entrevista. 

A grelha em si pretende avaliar as várias competências do formador, não é? Como disse, desde 

as pessoais às pedagógicas. Umas com maior incidência do que outras, por exemplo em 

termos…A grelha incide mais nas competências pedagógicas e pessoais do que técnico-

profissionais, só tem um ou dois itens para avaliar os conteúdos. O resto dos instrumentos, por 

exemplo, a auto-avaliação é auto-avaliação, aquilo também é uma grelha muito simples, 

Sim/Não, se ele fez ou não. Aí serve mais para nós compararmos o nosso resultado com o dele, 

não é? Para depois gerar a troca de ideias na reunião e a entrevista serve também para recolher 

informação extra que nós não conseguimos com a grelha, não é? Conversando com o formador, 

portanto, se a formação foi o não ao encontro daquilo que costuma ser, se ele tem dificuldades, 

porque por exemplo, se ele está a dar uma aula e não tem os recursos necessários, pode 

influenciar a avaliação dele e nesse caso, esse espaço da entrevista também pode servir para 

isso, para identificarmos outras dificuldades que justifiquem também a percepção do formador, 

por exemplo, se ele tem um computador, que está sempre a bloquear ou que está sempre a… 
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que não tem capacidade para o ministrar a aula, por exemplo, a culpa não é dele e isso também 

temos depois que complementar a informação que tiramos das grelhas com esses instrumentos. 

E depois, o próprio relatório, por um lado é a reunião de todo o processo, não é? Por um lado, 

não só da observação, como da reunião, portanto, tem os dados que nós recolhemos também na 

reunião e na auto-avaliação e portanto, pretende reunir essa informação toda e depois transmitir 

as recomendações e as conclusões a que chegámos em todo o processo. 

 

Como é que é aplicado, como é que são aplicados esses instrumentos? 

Portanto, falando da observação que é o primeiro passo, temos a grelha de observação depende 

dos avaliadores, ás vezes… a ideia é cada um dos avaliadores faz uma grelha, portanto, avalia 

os parâmetros todos e reúnem depois da observação; reúnem e depois de reunirem chegam a 

uma grelha conjunta, não é? Discutem o que é que foi, o que é que cada um acha que ele fez, se 

ele não fez, porque às vezes nós estamos a olhar para o referencial e não tomamos atenção ao 

que o formador está a dizer e depois é importante serem dois, porque às vezes um apanha e o 

outro não apanha, portanto é importante também esta reunião acontecer antes de reunir com o 

formador para chegarmos ao consenso e depois por exemplo, a questão dos conteúdos são os 

avaliadores da área que avaliam, nesse caso eu não me costumo pronunciar, deixo ao critério 

sempre do outro avaliador. Tal como eles às vezes também dizem, sobretudo quando não têm o 

“Curso de Técnicas de Formação”, normalmente deixam sempre um bocadinho ao critério do 

primeiro avaliador, porque é a pessoa que está a avaliar a área pedagógica, que eles também 

neste caso…A ideia também é sempre a palavra do primeiro avaliador vale sempre mais do que 

a do segundo, porque é supostamente o especialista na avaliação, tirando os casos daqueles 

parâmetros dos conteúdos, que nós não temos conhecimento para avaliar os conteúdos. Já me 

perdi na questão. 

 

Como é que são aplicados, os instrumentos de avaliação? 

Sobre a grelha? Depois chegamos a uma grelha final, que depois vai servir para dar os 

contributos ao avaliado. Os outros instrumentos, a entrevista normalmente nós trazemos o 

guião, escrevemos à mão, não é? Escrevemos e depois passamos para o computador, 

entregamos ao formador, para ele validar os dados da entrevista, é importante às vezes pode-nos 

escapar, para eles complementarem ou verem se não estamos a dizer nada que tenha ido ao 

encontro do que eles dizem, portanto depois de eles nos devolverem a entrevista, então sim, 

fazemos o relatório, que novamente vai ao segundo avaliador para ele concordar com os dados, 

para acrescentar, se tem alguma coisa errada e recolhemos também a avaliação do formador e os 

dados todos, para analisarmos depois a documentação toda e fazer o relatório. 
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Os instrumentos de avaliação utilizados vão ao encontro dos objectivos de avaliação de 

desempenho de formadores traçados? 

De forma geral, a maior parte dos instrumentos utilizados no processo vão, exceptuando a 

questão da grelha de avaliação, portanto de observação da sessão, que não vai totalmente ao 

encontro da avaliação de desempenho dos formadores, porque é uma grelha muito específica, 

que foi criada especificamente para um curso e portanto está totalmente formatada para 

determinadas competências. Portanto, na minha perspectiva, dá importância a algumas 

competências dos formadores que não fazem muito sentido, portanto são demasiado específicas, 

e que não se ajustam totalmente à avaliação de desempenho de formadores, que estamos neste 

momento a efectuar, portanto essa é uma das desvantagens de nós estarmos a aplicar esta grelha, 

porque tem parâmetros e itens que não se ajustam totalmente às funções dos formadores, 

nomeadamente em determinadas áreas, como as áreas de formação mais prática. Portanto, são 

grelhas que são elaboradas mais para conteúdos teóricos, portanto avaliar uma aula prática com 

a grelha, torna-se muito difícil. Acabamos por prejudicar o formador, como disse anteriormente. 

Por outro lado, a grelha tem uma escala de 1 a 4, no meu entender também, tudo bem de 1 a 

4…preferencialmente seria uma grelha de 1 a 5, no entanto nas grelhas de 1 a 5, a desvantagem 

seria encontrar um referencial que se ajustasse para cinco diferentes parâmetros, dentro de um 

mesmo item, não é? Era muito complicado construir uma grelha de 1 a 5, construir um 

referencial com base nestes cinco diferentes parâmetros de avaliação. Por outro lado, apesar de 

ser uma escala de 1 a 4, na vez de ser uma escala consistente, portanto, ter dois itens negativos, 

dois positivos, seria o normal, a escala é de um item negativo e três positivos, o que é 

também…, torna a escala pouco consistente e não muito coerente, não é? Portanto, se 

estivermos a falar numa escala de 1 a 3, dizemos que a desvantagem será cairmos no erro de 

tendência central, portanto o formador ter a tendência para escolher o dois em detrimento do um 

ou do três, no entanto, nesta escala, por vezes estamos a avaliar e temos tendência para pensar 

que o dois é negativo. Porque é assim, um, dois, três, quatro e temos tendência para pensar que 

o um e dois são negativos e o três e o quatro são positivos, o que na prática, quando vamos ver o 

referencial não é assim. Portanto, o um é o único item de carácter negativo na grelha e isso 

conduz por vezes, a avaliações que tenham essa influência, portanto temos tendência de fugir do 

dois, pensando que é negativo, mas não é um ponto negativo, é também positivo. 

 

Que alterações faria a este instrumento de avaliação? 

Por um lado, portanto retiraria determinados itens, que neste momento se avaliam e que na 

minha perspectiva não fazem sentido nenhum, portanto, não fazem sentido, para avaliar a 

competência do formador. Não é o facto de ele fazer ou aplicar a “técnica das 5 fases” que vai 

dizer que ele é um melhor formador, do que aquele que não aplica, portanto temos que ver os 
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parâmetros também neste sentido, do que é que faz do formador ser um bom formador, de que 

competências é que ele tem que ter e portanto, essa questão da “técnica das 5 fases”, por 

exemplo é um aspecto na minha opinião, não faz sentido estar na grelha, delimita muito a acção 

dos formandos e portanto discordo totalmente com a técnica. Não faz sentido o formador 

aplicar, dirigir as perguntas porque limita a acção e o envolvimento dos formandos na sessão, 

eles acabam por estar menos envolvidos na sessão, estão mais, acabam por se desmotivar mais. 

Portanto, retiraria alguns itens, como esse da “técnica das 5 fases”. Iria manter outros, no 

entanto sempre com a ressalva de que nem todos os itens são aplicáveis a todos os tipos de 

sessões e a todas as avaliações, portanto isso nas novas grelhas está previsto. Em relação à 

escala, portanto andamos numa batalha entre o que é melhor se numa escala de 0 a 3, em que o 

zero seria a não concretização, ele tem que fazer, mas não fez e o zero seria correspondente ao 

zero e portanto teríamos depois a escala de 1 a 3. A desvantagem deste tipo de escala, é que 

podemos como disse, cair no erro de tendência central, o avaliador cair no erro de avaliar 

sempre para o meio, portanto para o dois, no entanto traz alguma vantagem em relação às 

escalas, como por exemplo a escala de 1 a 4, que é ter o zero, portanto o zero só se aplica em 

determinados itens, por exemplo em que ele não entrega ou faz e tinha que fazer e não se aplica 

em alguns itens, como por exemplo as competências do formador, não é? Não podemos dizer 

que ele não tem dicção ou não tem fluência verbal, portanto a importância desse tipo de grelha é 

que tem o zero e portanto à partida conseguimos avaliar melhor o não executado, além de ter o 

não aplicável, claro… quando não se aplica, não avaliamos, não faz parte da média. Na escala 

de 1 a 4, a vantagem é que daria mais objectividade ao referencial, tornando a avaliação mais 

objectiva, no entanto temos o problema da construção do referencial, que também está a 

complicar, não é? É muito complicado fazermos um referencial com quatro níveis. Na minha 

perspectiva, o ideal seria uma escala com um zero, portanto em que o formando não faz de todo 

e depois uma escala de 1 a 5 portanto, em que um é muito mau, depois teríamos o dois o mau, 

mais ou menos o três, o quatro o bom e o cinco muito bom. Idealmente seria a melhor escala 

para a grelha desde que a grelha não tivesse referencial, portanto fazer um referencial para itens 

de 1 a 5, então … se já de 1 a 4, é complicado, de 1 a 5 diria senão impossível. Idealmente seria 

uma escala de 1 a 5 que não houvesse a necessidade de existir um referencial fixo, em que se 

avaliam todos os parâmetros e se identificam o que é que corresponde a cada uma das 

valorizações de o, 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Quais são as grandes vantagens e limitações do instrumento de avaliação implementado na 

ETNA? 

Em relação às vantagens ou limitações do instrumento, portanto uma das vantagens é nós 

termos algo com que nos referenciar e avaliar o formador, não é? Portanto, não vamos para a 
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avaliação, sem nenhum instrumento digamos, de apoio, é importante levarmos um instrumento, 

portanto, uma grelha para fazermos a avaliação, a partir desses dados que recolhemos.  

 

 

Bloco E – Experiência Pessoal 

 

Como é estar na pele/posição de avaliador? 

É muito mau estar na situação de avaliador, portanto qualquer situação de avaliação é sempre 

complicada, não é? Seja na pele do avaliador ou do avaliado, seja quando somos avaliados, 

estamos nervosos e portanto, a prestação é influenciada e portanto o avaliador também no início, 

quando faz as primeiras avaliações, nunca vem totalmente como tábua rasa, vem sempre com 

algumas ideias feitas, porque à partida deve ter conversado com outros avaliadores. No entanto, 

é sempre uma posição ingrata, não é? Estarmos a avaliar os outros e o avaliador e o avaliado 

estar a ver-nos como avaliador, porque normalmente são pessoas já com alguma idade, com 

muitos anos de Marinha e nós…, pronto, os professores não tanto, mas eu ainda sou mais 

jovem, não é? Às vezes eles olham para nós, assim um bocado… que experiência é que tem esta 

pessoa para estar aqui a avaliar-me… às vezes é complicado e sentimos isso…alguma 

resistência. No entanto, no geral eles acabam por perceber, os avaliadores são especialistas, são 

as pessoas que têm conhecimentos na área e têm que compreender que nós estamos lá para 

ajudá-lo e não para o dificultar. Portanto, qualquer que seja a situação, a situação é sempre uma 

situação que temos que ter algum tacto, não é? Portanto, e explicar sempre ao avaliado, que o 

objectivo não é dar-lhe uma nota, ou só identificar as coisas que ele faz mal, portanto, temos que 

ter cuidado com a forma na qual também lidamos com eles.  

 

Acha que a formação que dispõe é suficiente para desempenhar as funções de avaliador? 

Formação sim. A nível de formação superior, durante o curso falamos na avaliação, claro que é 

sempre diferente ouvir na teoria e depois estar na prática a avaliar, não é? Nós sabemos que 

existem erros, que o avaliador tem sempre alguns erros e tentamos sempre evitá-los, quando 

estamos em situação de avaliar, mas às vezes, não evitamos, como disse antes e como a grelha 

também ainda não está totalmente adequada, temos tendência para pensar será que estou a ser 

justa? O que é que eu fiz? E temos tendência para retroceder… a vantagem da experiência que 

vamos adquirindo, temos que pensar, como é que eu fiz antes? Portanto, nesta situação o que é 

que eu fiz? Também para ir mantendo uma certa regra, para não estarmos a avaliar sempre de 

forma diferente. Portanto, tenho formação superior, também tive um curso de formação sobre a 

“Avaliação da Formação”, na qual tivemos um módulo de “Avaliação de Formadores” e 

também tivemos um exercício prático de aplicar a grelha de avaliação, portanto fizemos uma 
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avaliação de formadores, como se faz aqui, portanto, foi uma pequena experiência. O curso deu 

as bases para a “avaliação de formadores”, no entanto acho que é importante, nós ganharmos 

alguma segurança com a experiência. Há medida que vamos fazendo avaliações, vamos 

ganhando segurança na avaliação, vamos também criando, como disse, regras pessoais para que 

façamos sempre da mesma forma, quando as situações são iguais.   

 

Há quanto tempo desempenha as funções de avaliadora? 

Estou a desempenhar as funções de avaliadora há sensivelmente um ano. Portanto, na altura em 

que estava em acumulação de tarefas no Gabinete de Tecnologias Educativas. E em termos de 

experiências, sobre formações não tive assim mais nenhuma experiência profissional que 

revelasse ou que tivesse importância para a avaliação de formadores. 

 

Com que dificuldades se tem deparado no exercício destas funções? 

Portanto, dificuldades no que concebe sobretudo à objectividade, portanto como referi, tenho 

sempre o cuidado de pensar o que é que fiz antes, às vezes também quando tenho dúvidas, 

conversar com outros avaliadores, para estarmos todos mais ou menos a avaliar da mesma 

forma, mas tenho a noção que cada avaliador avalia de forma diferente e portanto isso influencia 

bastante o resultado das avaliações. Além disso, temos também a questão da grelha, de não estar 

totalmente adequada às situações e por vezes é complicado aplicar a grelha de observação em 

algumas sessões que são mais específicas, como por exemplo, as sessões mais práticas.  

 

O que considera necessário para colmatar essas dificuldades? 

Para colmatar estas dificuldades por um lado, o importante será chegar a uma grelha que 

consiga de facto, estar ajustada aquilo que nós queremos avaliar, ajustando todos os outros…, 

para além da grelha, ajustar os restantes instrumentos, não basta ajustar a grelha, depois de 

termos a grelha final, temos de ajustar todos os outros instrumentos de acordo com a grelha, por 

exemplo, a auto-avaliação, a entrevista nem tanto, mas sobretudo a auto-avaliação, para que os 

itens coincidam. 

Em relação à subjectividade da avaliação, penso que é importante ou seria importante os 

avaliadores de vez em quando reunirem para falarem sobre as suas dúvidas, sobre as suas 

questões mais bicudas e portanto exporem…haver uma maior comunicação para que a avaliação 

se tornasse menos subjectiva, portanto para que fosse mais consistente entre os avaliadores. 

 

Como é que vê o seu contributo para a avaliação de desempenho de formadores? 

Na minha perspectiva é um contributo bastante positivo, portanto uma vez que neste momento a 

avaliação é feita, não como elemento do GTE, mas como do DFTE. Penso que estamos a tentar 
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atingir os objectivos para a avaliação de formadores que seria avaliar todos os formadores da 

ETNA. Tenho noção que é uma tarefa, um objectivo complicado e portanto o nosso contributo é 

importante para que se consigam atingir esses objectivos, uma vez que os avaliadores não estão 

sempre disponíveis, porque é um processo ainda moroso, não é? Não é só chegar e fazer a 

avaliação, tem todo o processo por detrás, portanto nem sempre temos todos os avaliadores 

disponíveis para avaliar todas as semanas, portanto o nosso contributo, acho que é um 

contributo positivo para a avaliação e desempenho dos formadores. Por outro lado, também 

enquanto elemento constituinte da elaboração das grelhas, também é um contributo importante, 

um contributo mais específico na elaboração dos instrumentos de avaliação, não só em termos 

profissionais como pessoais, não é? É um desafio bastante grande e esperemos que este seja 

cumprido e que ajude realmente a melhorar este aspecto dos instrumentos. 
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos 

Formadores 

 

Quais os aspectos mais marcantes ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA? 

Mais marcantes? Eu também nunca tinha dado formação, vou ter que pensar um 

bocado…  

 

Esteja à vontade 

Em questões de quê? 

 

Em termos genéricos, quais são para si, os aspectos que considera que são mais 

marcantes, por exemplo vantagens e desvantagens da implementação do processo de 

avaliação. 

Vantagens…actualmente se calhar para desenvolvimento pessoal aprendi bastantes 

coisas durante o curso e vou aprendendo também quando estou a ministrar formação, erros que 

vou corrigindo de umas sessões para as outras e também vou adquirindo conhecimentos mais 

profundos, que me obrigam a estar sempre a estudar a matéria que vou dar, apesar de por 

exemplo, esta matéria já estava um bocado esquecida e tive que retomá-la e estudá-la mais 

aprofundadamente, para poder explicar em mais pormenor a formação, portanto a matéria que 

dou… Um outro aspecto, os aspectos menos marcantes será portanto, a gente ter que vir muito 

cedo, portanto eu tenho aulas às 08h30m e às vezes é o dia todo, das 08h30 às 16h30, eu acho 

que é um bocado saturante, tanto para mim como para os formandos também.  

 

O dia todo com eles? 

O dia todo com aulas. 

 

Mas com o mesmo formador, consigo? 

Às vezes não é comigo, eles saem de um vão para o outro, com matérias diferentes, se 

fosse sempre com o mesmo, se calhar a matéria dava-se tudo e eles estavam sempre com a 

mesma disciplina, não é? Mas depois eles estão sempre a trocar de disciplina e eles começam 

sempre às 08h30, a maior parte das vezes e saem às 16h30, é um bocado saturante. 

Mas reconhece utilidade ao nível da avaliação de desempenho de formadores, acha 

que é útil? 

Com a avaliação dos… 
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Se acha que é útil a organização, a instituição ter um sistema de avaliação de 

desempenho de formadores? 

Sim, sim, porque obriga a ter uma coisa uniforme, toda a gente vai seguir aquele padrão 

e não há uns fazem de uma maneira, outros fazem de outra e obriga a ter um padrão uniforme… 

eu acho que é útil porque, mesmo nas matérias ministradas a gente cinge-se, vamos buscar 

aquela…como é que hei-de explicar… há pessoal que pronto… tudo o que está no plano de 

curso, às vezes não obedecem ao que está no plano de curso ou acrescentam outras coisas que às 

vezes não vêm no plano de curso que às vezes fazem necessário e assim obriga a gente a seguir 

aquela linha, mesmo nos PGS e tudo…igual para todos. 

 

E em termos pessoais, acha que também é útil? 

Sim, é útil porque obriga a ter uma organização mais rigorosa, além de eu já ser uma 

pessoa organizada, ainda me obriga a ser mais rigoroso na organização e em planear as coisas 

com mais antecedência. 

 

E desvantagens, só vê aquela… 

Eu vejo essa, para mim é um bocado desgastante ter que me levantar muito cedo para 

estar cá a essas horas. 

 

Que estratégias implementaria ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA a fim de garantir a qualidade contínua da formação ministrada no 

âmbito do SFPM? 

Para já ter formadores capacitados, não é? Muitas vezes colocam cá pessoas, que não 

estão bem dentro do assunto, não é? Deram aquilo mas já foi há muitos anos e esqueceram 

completamente. Sugeria que colocassem pessoas que tenham saído á pouco tempo dos navios, e 

que tenham a cabeça ainda fresca, ligadas mesmo à sua especialidade. Manter também o 

máximo tempo possível essas pessoas a ministrar formação, às vezes três anos, não chegam. 

Porque, é quando se está adaptado ao sistema que somos destacados para outra unidade. Sugiro 

fazer um período mais alargado, para aí tipo cinco anos, seis anos no máximo. Acho que isso 

era o ideal. Quanto mais tempo estiver como formador a dar sempre aquela matéria, vai-se 

ganhando mais experiência e acho que é uma mais-valia para os alunos. As salas já estão a ter 

mais ou menos os equipamentos todos, de que necessitamos, ainda há algumas coisas que não 

fazem muito sentido, que é ter os quadros brancos por detrás das telas, não faz sentido. Falta de 

climatização em algumas salas, temos que estar com a porta aberta no Verão, por causa do 

calor. Mais? Não me recordo assim de mais nada. 
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Que impacto considera que a avaliação de desempenho dos formadores, tem nos 

mesmos, ou seja, nos avaliados? 

Nos avaliados. É assim um bocado, fica-se assim um bocado nervoso e tal, por ser 

avaliado, cria assim um nervoso miudinho, mas depois com o decorrer, nós depois esquecemo-

nos que eles estão lá e acho que a coisa corre melhor. Obriga uma preparação suplementar, não 

é? Sabendo que vamos ser avaliados, tentamos ter tudo pronto para os avaliadores. Vamos 

arranjar tudo de maneira…eu falo por mim, não é? De maneira a ser tudo correcto, como é para 

ser, não é? Para não faltar nada. 

 

Mas acha que tem um impacto positivo, negativo? 

Negativo é sempre. Quer dizer, negativo é só naquela parte que vamos ser avaliados. 

Pode é…é chato, mas…da minha parte, acho que não foi negativo, foi até Acho que é positivo. 

Também para nós vermos os erros que cometemos, e se estamos aptos a dar formação.uma 

pessoa de fora vê melhor, mas não como instrumento…essa parte como instrumento de críticas 

construtivas, não naquela base, este formador não serve para isto, não presta para isto, também 

se pode dar esse caso, não é? E ser, não sei…não digo castigado, mas ser posto assim um 

bocado de parte. 

 

Considera que a avaliação de desempenho que lhe foi efectuada trouxe vantagens 

ao nível do seu desempenho profissional? 

Traz, traz sempre, traz melhorias ao nível do meu desempenho. 

 

Alterou a sua prática formativa, a forma como planeava as sessões? 

Sim mais no âmbito de… é mais tipo correcções físicas que eu tenho que fazer, nos 

diapositivos, no PGS, possivelmente também na forma se calhar como me dirijo aos formandos, 

se calhar vou ter que aplicar outra estratégia, para conseguir que a aula dure mais tempo, pronto 

conseguir encaixar aqueles 50 minutos naquela aula. 

 

Foram tomadas algumas decisões a esse nível, ou seja, tendo em conta as sugestões 

que foram dadas no relatório em termos do departamento foram tomadas algumas 

decisões? Em termos do departamento, formação? 

Sei lá. Não, não me foi dito nada. Recebi o relatório, de resto não me foi dito mais nada. 

No entanto, fiz as correcções a nível pessoal. 

 

Considera que a avaliação de desempenho dos formadores do SFPM contribui 

para a melhoria da qualidade das funções desempenhadas ao nível da formação? 
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Acho que sim, acho que contribui. 

Como é que se processa a avaliação de desempenho dos formadores na ETNA? 

Portanto é feita a nível dos PGS, dos diapositivos, do meu comportamento na sala de 

aula, dos formandos, se eu motivo os formandos a terem interesse pela aula, também é avaliada 

a sala em si, se eu preparei a sessão, se me apresentei, se impus as regras, se impus não, se disse 

as regras, e foi isso… 

 

E que momentos é que tem a avaliação, ou seja, como é que o processo começou? 

Então, como é que o processo começou. Para já só são avaliados aqueles que têm o 

CAP, depois é feita uma reunião para combinar como é que vai ser, para informar o formador de 

como é que vai decorrer a avaliação, é feita a avaliação em si e depois no fim é feito um 

relatório, uma entrevista. O formador também faz a auto-avaliação e o avaliador dá o seu 

parecer e depois é que sai o relatório final.  

 

 

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

Que feedback é que lhe foi dado relativamente ao seu desempenho, qual é a 

informação que recebem de retorno em relação ao vosso desempenho? 

A informação…como é que eu tinha a minha sessão planeada, acho eu. Se estava tudo 

bem, se os PGS estavam de acordo com o padrão, as apresentações a mesma coisa. Feedback, ao 

fim ao cabo é tudo o que eu disse… 

 

Mas o que é que os avaliadores fazem? Analisam a informação e depois dizem-lhe, 

como é que isso se processa? 

Eles vão analisar tudo o que aconteceu durante a avaliação e depois é feita uma 

entrevista, onde perguntam ao formador, como é que se sentiu, como é que a sessão correu, 

depois dizem alguns aspectos de correcção em algumas coisas, corrigem alguns aspectos. 

 

Considera que o feedback que tem recebido tem-lhe permitido melhorar o seu 

desempenho enquanto formador? Acha que é importante receber esse feedback? 

Acho que sim. 

 

Até que ponto é que o dispositivo de avaliação permite documentar a globalidade 

do trabalho do formador? Ou seja, acha que o modelo de avaliação que está a ser 

implementado, permite avaliar todo o trabalho do formador ou acha que não? 
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Acho que permite, permite porque depois o formador, o produto final que vai apresentar 

da sessão, foi aquele trabalho todo que ele teve, preparar a matéria toda…dizer se ele está à 

vontade com o que está a ministrar. Eu acho que permite, que aquilo é o produto final do 

trabalho do formador, que ele teve a preparar aquelas aulas. 

 

Então acha que dá para ter uma ideia, se aquele formador é bom ou menos bom a 

dar formação ou acha que não se consegue ter ideia nenhuma? 

Eu acho que sim. 

 

Acha que se consegue. 

E acha que há aspectos que são mais importantes ou mais valorizados do que 

outros, na avaliação de formadores? Ou acha que têm todos a mesma importância? 

Eu acho que têm todos a mesma importância. É tudo um conjunto, está tudo encadeado, 

eu acho que tem tudo importância, acho que não há aspectos mais relevantes do que outros. 

 

E acha que todos os instrumentos e procedimentos utilizados conseguem 

igualmente avaliar todo o trabalho do formador? 

Acho que sim. 

 

 

Bloco D – Caracterização dos instrumentos de avaliação 

 

Considera que o desempenho dos formadores pode ser medido através de 

instrumentos de avaliação? 

Sim, acho que não há outra forma de os medir. É assim um bocado ambíguo, não sei. 

Há bocadinho perguntou-me se o avaliador numa sessão conseguia avaliar tudo. Poderá ser, mas 

se o formador tiver um dia menos conseguido, se calhar vai dar outra… e se for outra vez 

avaliado, uma segunda vez e já não tiver o mesmo desempenho que teve da primeira vez, se 

calhar já vai dar outra ideia ao avaliador, se o avaliador também for diferente, poderá dar uma 

ideia errada ao avaliador  do formador, do seu desempenho. Portanto, suponho que não pode ser 

medido só com uma avaliação vez de ser avaliado, acho eu. 

 

Portanto, tem que haver termo de comparação é isso? Por exemplo, várias 

avaliações ou acha que não? 

Não sei, pelo menos se calhar… a longo prazo, depois com uma avaliação logo ao 

início, não é? Se calhar futuramente daqui a cinco ou seis meses, fazer outra avaliação para ver 
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se houve melhorias ou então ver se o formador teve o mesmo desempenho que teve na primeira 

avaliação. 

E acha que a avaliação que é feita tem uma lógica mais formativa, ou seja mais de 

apoio e de acompanhamento dos formadores ou uma lógica mais sumativa em que é feito 

mais um trabalho de controlo, de vigilância dos processos? 

Acho que é mais a primeira, mais construtiva, mais… 

 

Formativa. 

Formativa. 

Portanto, tem sempre em vista… 

Ajudar o formador. 

 

E acha que os instrumentos, pelo menos tendo em conta a sua experiência 

enquanto avaliado, reflectiram fielmente a sua prestação ou acha que por outro lado eles 

não reflectiram aquilo…? 

Acho que sim. 

Acha que foram fiéis? 

Foi. 

 

Reconheceu-se na imagem dos instrumentos, pelo menos naquilo que foi dito, 

reconheceu-se? 

Sim. 

 

Qual é que é a sua opinião em relação ao instrumento utilizado, ou seja, à grelha 

que é utilizada ao nível  da avaliação de desempenho de formadores, tendo em conta 

aqueles parâmetros que tinha no relatório, qual é que é a sua opinião em relação…? 

Acho que é a grelha possível, não é? Também não sei, se podia lá acrescentar mais 

alguma coisa na grelha ou retirar, mas à partida acho que é o necessário para fazer a avaliação. 

 

E acha que os instrumentos de avaliação utilizados vão ao encontro dos objectivos 

de avaliação de desempenho de formadores traçados? 

Acho que sim. 

Qual é que é para si, o grande objectivo da avaliação de formadores? 

É a qualidade da formação. É o formador ser uma pessoa qualificada para dar formação. 

E acha que esses instrumentos vão ao encontro desses objectivos? 
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Podem se calhar não ir totalmente, mas ajudam os formadores atingirem os seus 

objectivos. 

 

Que estratégias implementaria ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores? 

Acho que não fazia nada. Não vejo…não sei, eu acho que o vosso modelo está bem 

conseguido, portanto não me ocorre mais nada. 

 

 

Bloco E – Experiência Pessoal 

 

Como é estar na pele/posição de avaliado? 

Não é fácil. É assim um bocado… é como eu já lhe disse. A primeira impressão é um 

bocado nervosa, mas depois...insegurança, mas depois esquecemo-nos de que estamos a ser 

avaliados 

Consegue-se abstrair? 

Há uma altura que depois abstraí-me. A gente tem… a principio sinto algum receio 

sempre medo de não cumprir aquilo que está… estipulado de seguir mais ou menos fielmente 

com o que está…aquilo que faz parte da estrutura da formação, mas há sempre coisas que 

falham. 

E que vantagens ou inconvenientes é que vê em estar na pele de avaliado? Para si 

que efeitos é que isso teve? 

Não, não… Efeitos… para mim foi uma forma de ver se eu estava apto a dar 

formação…como é uma coisa que é nova para mim, foi uma espécie de um teste, para ver como 

é que eu se sei ministrar uma sessão. 

 

E esta situação de avaliação em comparação por exemplo com outras situações, 

desempenho de outras funções é muito diferente? 

É, é. Sim 

É? 

Há quanto tempo desempenha as funções de formador? 

Basicamente desde Fevereiro de 2007 2008. Eu vim para cá em Novembro, mas só 

comecei a dar formação em Fevereiro de 2007, 2008, digo. 

 



Anexo B       Protocolo da Entrevista_F1 

 

 

Joana Caldeira B-65 

Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar essas funções (na Marinha 

e/ou no exterior)? 

Por acaso coincidiu eu tirar o “Curso de Técnicas de Formação” no mês anterior, antes 

de começar a ministrar formação, tenho colegas meus que não, se calhar vão destacar e não têm 

o “Curso de Técnicas de Formação”. Mas eu suponho que fui uma excepção, não é? Consegui 

ter o “Curso de Técnicas de Formação” e depois… só depois começar a dar formação. Também 

acompanhei a  pessoa que eu rendi, fui acompanhar, fui assistir indo assistir às aulas dele para 

ver como é que ele ministrava e já fui ganhando experiência. 

 

Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o 

desempenho desta função, por exemplo, a bordo? 

A bordo, só a falar para um considerável número de pessoas, talvez isso. 

 

Em termos de à vontade? 

Sim, de à-vontade, mais de se dirigir a um público, a uma plateia. 

 

Com que dificuldades se tem deparado no exercício destas funções? Se é que tem 

sido algumas dificuldades. 

As dificuldades que eu tenho, é a nível se calhar de me expressar linguisticamente se 

calhar às vezes quero falar em certas coisas e não me ocorrem as palavras para explicar, 

esqueço-me das palavras e às vezes estou ali um bocado a ver se me ocorre alguma coisa, tenho 

que passar à frente para me tentar lembrar das coisas ou se quero explicar as coisas por outros 

termos, como aparece lá no slide uma frase, não é? Eu depois tenho que conseguir arranjar 

argumentos para explicar aquilo, e aí muitas das vezes é difícil. 

 

O que considera necessário para colmatar essas dificuldades? Ao nível da 

organização o que é que poderia ser feito? 

Eu acho que isto tem mais a com a própria pessoa, não é? Não acho que seja uma coisa 

que a base da avaliação vá conseguir ajudar. Acho que isso é mais a nível pessoal, tentar 

arranjar…pronto, tentar resolver esses problemas. 
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos 

Formadores 

 

Quais os aspectos mais marcantes ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores? 

Mais marcantes, em termos gerais? 

 

Sim, em termos gerais. 

Que eu considero aspectos mais marcantes, para começar parte-se logo do princípio que 

cria um desafio ao próprio formador, ou seja, tem que estar consciente de que está 

permanentemente em avaliação e como tal vai criar, penso eu, propriamente uma tentativa de 

aumentar os níveis de desempenho. Não digo constantes, porque constantes numa unidade como 

esta, em que há muitas coisas paralelas, há certos níveis de desempenho que à partida não se 

conseguirão manter constantes, não por falta de vontade, mas porque o serviço em si, não deixa 

disponibilidade de tempo para isso, para tudo, pelo menos ao mesmo tempo, mas pelo menos 

nas situações em que se está a sentir avaliado, concerteza que o formador, não digo que vai 

tentar fazer o melhor, mas pelo menos na alturas de avaliação irá tentar aprimorar mais um 

pouco e mostrar mais um pouco daquilo que é capaz de fazer, no fundo acaba por ter esse tipo 

de exigência a avaliação, ou seja, mais que não seja fazer relembrar ao formador sempre os 

cuidados que deve ter, aqueles cuidados que deve ter constantemente, que por vezes não 

consegue tê-los constantemente, mas que naquela altura pelo menos, vai fazê-lo relembrar e se 

calhar às tantas começa, com a prática a ser mais fácil, mesmo em situações de não avaliação ter 

certos pormenores já presentes, já em mente constantemente. 

 

Quais é que acha que são as vantagens e desvantagens do processo de avaliação de 

desempenho? 

Uma das vantagens é exactamente essa, é criar desafios ao formador ao nível de 

desempenho e também fazê-lo em alturas em que possam estar mais descorado, mais…deixados 

de lado certos pormenores e portanto, da formação…fazê-lo nessas alturas, relembrar certos 

pormenores e como tal acabam por ser pormenores, alguns que estejam mais esquecidos e se 

calhar depois vão ser utilizados mais frequentemente, exactamente por serem relembrados em 

alturas próprias. 
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E desvantagens? 

Desvantagens, é mesmo o stress que isso cria e cada situação de avaliação acaba por o 

tal cuidado que o formador pensa que tem que ter e o facto de estar a ser avaliado cria uma 

exigência de cuidados, que devido à tal conjugação, com várias outras situações ao mesmo 

tempo e uma vez os horários compatíveis e a falta de tempo e etc, etc…acaba por criar naquele 

momento situações stressantes e essas próprias situações stressantes por vezes levam a que o 

desempenho da aula avaliada nem seja tão bom como qualquer outra aula que não esteja a ser 

avaliada, quero eu dizer com isto, que numa aula em que não está a ser avaliado, possivelmente 

há pormenores que serão descorados ou que serão esquecidos, mas concerteza que a aula irá sair 

muito mais naturalmente, irá sair com muito mais à vontade, do que numa aula em que os 

pormenores estão todos, mas que também há aquele stress de se estar a ser avaliado e há 

qualquer coisa que falha e quando falha qualquer coisa depois já leva a situações de recorrência, 

de tentar desenrascar qualquer coisa, de ir tentar ter ali qualquer coisa e isto leva a situações 

stressantes que acabam…se calhar quando correndo mal, quando correndo mais ou menos nem 

por isso, quando correndo mal, acabam por estragar um bocadinho a aula. 

 

Que estratégias é que implementaria ao nível da avaliação de desempenho de 

formadores a fim de garantir a qualidade contínua da formação? 

Estratégias, a nível…isso é muito vasto mesmo… 

 

O que é que faria ao nível da avaliação de formadores… que estratégias é que 

utilizaria para melhorar a formação que é ministrada? 

Eu penso que não tirando, não pondo de lado a questão da avaliação, que será necessária 

e que será útil, mais que não seja por todas essas questões que eu já anteriormente falei, uma das 

coisas a ter em conta e para se ter uma avaliação mais fidedigna e ao mesmo tempo, saber que 

essa avaliação… melhor saber que o desempenho do formador não está a ser feito somente 

durante a avaliação com todas essas situações de stress que ela própria causa, mas que aquilo 

que é avaliado numa dada altura é feito com todo o espaço para o fazer e com toda a situação de 

não stress, saber que isso acontece na aula e saber também que depois noutras aulas isso não vai 

acontecer, o melhor mesmo era criar um espaço de formação para o formador que tivesse mais, 

cada vez mais a ver mesmo com a formação, ou seja, dar tempo para preparar as aulas, dar 

tempo para preparar PGS’s, o formador estar mais dedicado à formação em si e não a formação 

ser quase um preenchimento de tempo, em que todo o resto em que não se está a dar aulas, é 

preenchido quase com outras coisas, que não a formação. Embora sejam coisas ligadas e é 

lógico que são coisas ligadas, mas é verdade que também temos gabinetes de apoio, também 

temos GTE, também temos vário pessoal que não está a dar aulas que se calhar certas coisas, 
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certas burocracias, certas papeladas, certas preparações eram mais…se calhar se fossem mais 

direccionadas para esse outro pessoal, que não está a dar aulas, libertaria concerteza muito mais 

o formador, não só a dar as aulas, mas os tempos disponíveis não para se preocupar com outras 

coisas, mas com as aulas, preparar Powerpoints, preparar PGS’s, mas preparar com olhos de ver 

e não desenrascar…preparar como olhos de ver, alterar se fosse necessário, dar sugestões para 

alterações de planos de curso, que às vezes…há situações, eu próprio já me deparei com 

situações que vejo que os planos de curso não estão adequados a certas situações, mas não há 

nada a fazer, não há tempo, não se pode mexer naquilo, porque não há tempo para mexer, há 

essas situações assim que concerteza se o formador tivesse tempo para as preparar, para as 

pensar, para as desenvolver, as aulas em si, para começar iriam ser dadas com matérias que 

eram desenvolvidas pelo próprio formador, embora tivessem como base matérias anteriores, 

claro, a base está lá sempre, mas os pormenores e o modo como eram dadas eram desenvolvidas 

pelo próprio formador, que deixavam logo o formador muito mais à vontade e depois concerteza 

que haveria tempo para o formador ir inclusive desenvolvendo as suas próprias técnicas para dar 

a aula de modo mais proveitoso para os alunos. Porque quem acaba por perder com isto tudo, 

são os formandos. 

 

Que impacto considera que a avaliação de desempenho tem nos formadores, ou 

seja nos avaliados? 

Portanto…é assim, o impacto, no fundo um bocadinho em termos de vantagens já disse, 

cria a vantagem de relembrar certos pormenores que poderiam estar esquecidos eventualmente e 

que de vez em quando vão lembrados que devem ser utilizados, por outro lado, o impacto é 

mesmo só…aquele stress momentâneo, mas depois efeitos concretos, mudanças concretas, lá 

está porque o sistema não está voltado nesse sentido, acaba por não ter muito, por mais que se 

queira mudar alguma coisa, lá está acabam por se mudar pormenores, porque na generalidade as 

aulas vão ter que ser continuadas a dar, como estão a ser dadas, o tempo disponível vai 

continuar a ser o mesmo, ou seja, não vai causar grande…na prática…na teoria, poderá dar 

grandes ideias, na prática não vai mudar muita coisa a não ser que o próprio sistema mude, não 

é…não é ser resistente, nem ser contra o sistema, mas algumas coisas se eu acho que deviam 

mudar, acho, sem dúvida nenhuma. 

 

Mas acha que está a ter efeitos positivos ou negativos nos sujeitos que são alvo de 

avaliação? 

É como lhe disse, na maior parte até está a ter uma situação de neutralidade, não fazer 

muita coisa, lá está, relembrar certos pormenores, se calhar eventualmente aqui e ali há certos 

pormenores, há espaço para os aplicar, há espaço para os relembrar, mas na generalidade e na 
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generalidade dos formadores, penso eu aquilo que eles faziam antes vão continuar a fazer, 

porque o sistema não permite que seja diferente. 

 

 

Considera que a avaliação de desempenho que lhe foi efectuada trouxe vantagens 

ao nível do seu desempenho profissional? 

A mim? 

 

Acha que foi útil ser avaliado? 

Queria aquela situação de relembrar que estamos em constante avaliação ou que pelo 

menos deveríamos estar, mas que essa avaliação também devia ter em conta e devia de ser 

preparada tendo em conta que o formador neste momento deveria ter mais ligação directa à 

formação, ter mais tempo para dar uma aula como deve ser e se calhar lá está, aumentar o 

desempenho e aumentar concerteza o modo como a avaliação seria feita, ia aumentar “nota” da 

avaliação mas ao mesmo tempo acaba por ficar aquela sensação de que tudo bem, estes 

pormenores que estão a ser avaliados devem ser avaliados, tudo bem o modo que nos é 

indicado, a nível de feedback ainda não sei o meu, mas sei certas coisas que são indicadas a 

nível de feedback, realmente deveriam ser aplicadas, realmente é assim que se devia fazer, mas 

não há espaço para fazer assim e como tal eu vou tentando fazer o meu melhor, mas sem espaço 

para mudar muita coisa. É essa a sensação que fica. 

 

E foram tomadas algumas decisões a esse nível, ao nível da avaliação de 

formadores, ao nível do departamento? 

Que eu saiba não, aliás no meu caso concreto ainda não sei o feedback, portanto…estou 

a falar aqui sem saber feedback. 

 

Considera que a avaliação de formadores contribui para a melhoria contínua das 

funções que são desempenhadas pelo formador ao nível do SFPM? 

Sim, sim, é a tal coisa, mesmo tendo em conta tudo aquilo que eu já apontei como 

negativo, como não podendo ser mudado numa situação actual, de facto acaba sempre por 

contribui, não é… há pormenores que são lembrados, há a situação de nos momentos de 

avaliação fazer lembrar ao próprio formador que também ele está a ser alvo de atenção, que de 

um modo ou de outro está também a ser avaliado, eu iria utilizar mais a palavra monitorizado, 

para não ser aquela questão do avaliar é assim…, pronto, mas que alguém está atento ao que ele 

anda a fazer e isso leva a que pelo menos… à preocupação dos níveis de desempenho serem no 
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mínimo regulares, não é…e o melhor possível dentro das capacidades do formador. Nesse 

sentido sim, claro que tem sempre vantagens e são aspectos positivos. 

 

 

 

 

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

E como é que se processa a avaliação de desempenho de formadores na ETNA?  

Como se…bom, isso não é uma pergunta para ser respondida por mim… 

É, como é que foi avaliado, como é que se processou todas as etapas do dispositivo 

de avaliação, como é que começou a avaliação, por que momentos é que passou… 

Da minha avaliação, da minha aula? Por momentos de…uns dias antes de me dizerem 

que ia ser avaliado, a partir daí foi uma questão de preocupação em preparar, rever os PGS’s da 

sala, em preparar, olhar bem para os Powerpoints, lá está a questão, para aquela situação 

específica, fazer as coisas de acordo a estar o mais próximo possível do que se sabe que vai ser 

exigido, mas saber à partida que aquilo, o que ficar e se poder aproveitar vai ficar, mas que 

depois na prática muita coisa não vai ser tal e qual assim. Depois o facto de ele se ter que 

preparar e a alterar coisas em pouco tempo, leva a situações stressantes, como aconteceu comigo 

por exemplo, na primeira aula que fui avaliado, que à última da hora estava a imprimir 

Powerpoints, folhetos, a impressora avariou, eu acabei por chegar 5 minutos atrasado…são 

situações stressantes, que acabam por criar uma imagem, que se calhar acaba por ser avaliada, 

que não tem nada a ver com aquilo que o formador faz diariamente, no modo como a aula é 

dada diariamente. 

 

Que feedback é que lhe foi dado relativamente ao seu desempenho? 

O feedback considero que foi positivo. Embora fossem apontados alguns aspectos e 

pormenores que podem sempre ser melhorados que como é natural já estava espera, posso dizer 

que me pareceu que o desempenho geral foi considerado bom. Tendo em conta as circunstâncias 

de ser uma avaliação em que nem sempre as coisas correm como pretendemos - “lá estão os tais 

factores stress e pressão da avaliação” - , esta apreciação deixou-me bastante agradado e com 

vontade de pelo menos continuar a tentar fazer umj trabalho válido como até agora. 

 

Considera que o feedback que tem recebido pelo seu chefe, ou pelos formandos 

tem-lhe permitido melhorar o seu desempenho enquanto formador, se é que tem recebido 

algum feedback por parte deles? 
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Ao nível do meu desempenho não, porque é assim, eles também não viram…que eu 

tenha conhecimento eles não sabem a não ser, talvez por aquilo que vão vendo pelas notas e 

impressões dos formandos, não sabem que tipo de aulas ou como é que eu dou as aulas, se são 

bem dadas ou mal dadas, porque normalmente não estão lá a ver, mas também não tenho 

qualquer problema que vão ver, porque quando estou a dar uma aula, dou a aula normalmente. 

Agora, que tenha tido o feedback em relação a pormenores do modo como eu dou as aulas ou 

não. A sensação que eu tenho da parte de chefias e da parte dos formandos e da parte de quem 

trabalha comigo, é que não há razões de queixa, que as aulas têm sido dadas e que pelo menos 

os objectivos em termos gerais que são propostos são conseguidos, agora se podia ser melhor, se 

algumas coisas estavam…pormenores não sei…não tenho feedback em relação a pormenores. 

 

Até que ponto é que este dispositivo de avaliação permite documentar, ou seja, 

permite avaliar a globalidade do trabalho do formador? 

A globalidade… 

A globalidade. 

Só mesmo quando se chegar à conclusão que realmente a avaliação acaba por ir tocar 

em certos aspectos, em certos pormenores que levantam uma série de falhas que existem à volta 

da própria actividade do formador. Aí se calhar acaba por ser um contributo para avaliar o 

trabalho na globalidade e não só na formação. 

 

Acha que agora isso não é possível, ter esta noção global do trabalho do formador? 

É possível, se a partir daquilo que é avaliado nas aulas se tiver em consideração que 

muitos dos resultados, talvez os mais negativos serão negativos porque há outras coisas por 

detrás em causa, e depois a partir daí levar à apreciação dessas outras coisas e chegar a 

conclusões, aí sim será positivo e pode contribuir para isso, a avaliação. 

 

E acha que há aspectos que são mais importantes ou que são mais valorizados na 

avaliação de formadores do que outros? 

Como assim? Eu parto do princípio, pelo que me apercebi que há uma grelha de 

avaliação, essa a grelha à partida terá aqueles pontos que foram considerados como sendo 

importantes numa aula, num tempo de formação, se são dados mais importância a uns do que a 

outros, não sei, isso tem também um pouco a ver com o avaliador e como o que é que ele, do 

peso que ele dá a cada um desses campos que estão na grelha de avaliação. 

 

A grelha é aquela que é utilizada no “Curso de Técnicas de Formação”. 
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Então à partida será e nada é contra, quer dizer…se os pontos lá estão é que são todos 

importantes, se o avaliador dá mais peso a este ou aquele se calhar ele próprio já tem em mente 

que há certas dificuldades que acabam por não traduzir a realidade das situações e como tal se 

calhar nesses pontos em que se tem em mente essas dificuldades acaba-se por dar um bocadinho 

de menos peso ou não dar tanta importância, se tem em conta que há coisas por detrás que 

acabam por interferir ali naquele ponto. Se o avaliador tiver sensibilidade para isso, 

logicamente… 

 

 

Bloco D –  Caracterização dos instrumentos de avaliação 

 

Considera que o desempenho dos formadores pode ser medido através de 

instrumentos de avaliação? 

Instrumentos como assim, de grelhas de avaliação, de… 

Sim, por exemplo. 

Sim. 

 

Acha que se pode medir o desempenho do formador, através de grelhas por 

exemplo ou de outro tipo de instrumentos? 

Eu iria mais para o avaliar em termos genéricos. Medir, é assim…medições é estar a 

falar de coisas muito concretas e dar uma aula, por mais que hajam objectivos, por mais que 

hajam processos próprios adquiridos para dar essa aula, dar uma aula depende em muito de 

situações também mais abstractas, depende muito do formador, depende muito da capacidade 

que o formador tenha para lutar contra esses problemas adversos que eu já falei que estão à 

volta, depende muito do próprio dia, se acordou bem disposto ou mal disposto, portanto são 

coisas muito subjectivas para serem medidas assim numa escala em concreto, se calhar é um 

pouco perigoso. Porque o mesmo formador se calhar pode dar uma aula muito boa e no outro 

dia dar uma aula não tão boa ou mesmo má e isso não tem nada a ver com o formador, com o 

seu desempenho em geral, mas tem a ver com situações que aconteceram esporadicamente. 

 

Até que ponto é que acha que o processo como está implementado reflecte todo o 

desempenho do formador? 

Não reflecte, porque é assim, eu volto a dizer, por mais que se avalie um formador, tem 

que se ter em conta também, a não ser que seja uma avaliação contínua e aí já é dada uma 

imagem mais real das capacidades do modo como o formador dá a formação, a não ser que seja 
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uma avaliação contínua, uma avaliação esporádica serve para dar indicações ao formador, serve 

para o fazer lembrar de certas situações e de certos pormenores como eu já disse, não serve 

objectivamente para o quantificar, porque como eu disse um dia não são dias e nesse dia até 

pode ser muito bom e no outro ser mau e vice versa. 

 

Acha que devia haver uma avaliação contínua? 

Eu não digo que devia haver uma avaliação contínua, se calhar o próprio dar espaço ao 

formador para fazer um desempenho muito mais livre, muito mais empenhado se calhar até iria 

permitir que houvesse avaliações não contínuas, mas esporádicas, mas sem aquela formalidade 

de preparação e concerteza que se iria chegar à conclusão, que mesmo sem as tais preparações 

se o formador tivesse tempo e espaço para fazer a formação como ele gosta e como ele quer iria 

se calhar sair belas surpresas. É natural, que em alguns casos não fossem tão boas, mas se calhar 

ia-se ter boas surpresas em muitas das situações. 

 

Iria-se estar mais a vontade, mais… 

Mais a vontade… 

Não tão presa, se calhar… 

Não tão presa e não tão…aquela formalidade é hoje, tenho que preparar tudo para hoje. 

Não. É assim, não tem que ser hoje, é em qualquer altura, mas eu calculo que não estou 

preparado, porque eu tenho que ter o tempo e o espaço para preparar as coisas… 

 

Acha que devia ser sem avisar, ou seja inoportunamente? 

É assim, pode-se avisar, mas não era aquela formalidade de eu tenho que ter isto, tenho 

que ter isto, tenho que ter isto…tal dia não se importa de ir lá o avaliador. Sim senhor, a pessoa 

já está preparada e a vontade, não precisa de…eu penso que assim seria mais natural, pelo 

menos. 

 

Acha que os avaliados de certa forma reconhecem-se na imagem que esses 

instrumentos depois vão dar do formador, ou seja, acha que os instrumentos acabam por 

reflectir fidedignamente a imagem e o desempenho daquele formador? 

Lá está, se tiver apanhado o formador num dia em que ele está realmente a pôr as suas 

capacidades em prática e as coisas lhe correm bem, se calhar reflecte, se for o contrário não 

reflecte. É subjectivo. 

Acha que é subjectivo? 

Sim. 
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Qual é a sua opinião em relação aos instrumentos utilizados ao nível  da avaliação 

de desempenho de formadores? 

Qual é…? 

A sua opinião em relação aos instrumentos que são utilizados ao nível  da avaliação 

de desempenho de formadores? 

Está-me a falar das grelhas? 

Sim. Da experiência que teve aqui no “Curso de Técnicas de Formação”, tendo em 

conta a sua auto-avaliação em relação ao próprio desempenho na sua aula, o que é que 

acha em relação aos instrumentos que são utilizados? 

É assim, concretamente e os pontos avaliados têm toda a razão…pelo que eu me tenho 

apercebido e das grelhas que eu vi, todos os pontos lá focados são pontos importantes e são 

pontos que já está mais do que demonstrado que são úteis numa formação, considerada 

tecnicamente mentada. Há uma outra situação e isso eu próprio digo na minha auto-avaliação, 

há uma outra situação mais abstracta, que o próprio formador, se for ele a auto-avaliar-se, ele 

próprio poderá até ter dificuldades em responder e saber concretamente se deve antes achar que 

um desempenho mais alto ou mais baixo, são coisas um pouco abstractas, subjectivas e há um 

ponto ou outro desses na grelha, que lá está que deve ser daqueles pontos que se deve dar menos 

peso. As grelhas em geral estão bem conseguidas, os pontos focados são importantes, todos eles 

são importantes, claro que são e é assim foram desenvolvidas concerteza, por quem já terá 

bastante experiência em situações de formação e baseadas em coisas muito concretas, portanto, 

não tenho nada a apontar às ideias, lá está tem que se ter em consideração que tudo o que lá está 

por mais objectivo que seja, é objectivo mas tendo em consideração toda uma série de situações 

que envolve cada formador e cada ambiente de formação e que há outros pontos bem mais 

subjectivos que se deve ter em consideração, mesmo com essa subjectividade. 

 

Quais são para si os objectivos da avaliação de formadores? 

Em primeiro que tudo, penso que não seja estar a tentar classificar alguém perante 

alguém, ou seja, estar a classificar formadores a nível de equivalências, tu és melhor que aquele 

e aquele é melhor que o outro, penso que não seja isso, se formos por esse caminho, penso que 

não será o mais correcto. Agora, se for pelo caminho de despertar a atenção dos formadores em 

geral, para a atitude a tomar ao nível de quererem ter um bom desempenho o mais 

constantemente possível, sim é bastante útil haver essa avaliação, porque lá está desperta o tal 

sentido de querer fazer bem, de querer empenhar, de querer mostrar que também sabe fazer e 

que consegue fazer bem, mas lá está continua voltado sempre para o mesmo ponto, é preciso 

haver condições para isso acontecer. 
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E acha que tem uma lógica mais formativa ou mais sumativa, ou seja, mais de 

acompanhamento ou mais de controlo? 

O que é que eu acho? 

Acha que a avaliação aqui implementada na ETNA tem uma lógica mais 

formativa, de acompanhamento ou por outro lado, uma lógica mais sumativa, de controlo 

dos processos, de vigilância? 

Eu quero acreditar que é mais a primeira. 

Formativa. 

Eu quero acreditar que sim. Não digo mais. 

 

 

Acha que os instrumentos que são utilizados vão ao encontro dessa lógica 

formativa e dos objectivos que referiu? 

Sim, tendo em conta todos aqueles pormenores que…todos aqueles cuidados que se 

devem ter nesse processo de avaliação, que está em curso e que está a ser utilizado, tendo em 

conta todos esses cuidados e pormenores que se devem ter em consideração, acho que sim. 

 

E implementaria alguma estratégia para modificar esses instrumentos, alterava 

algum aspecto? 

Não para já, não. Pelo menos enquanto não se souber nenhum resultado concreto, 

enquanto não se souber…enquanto não se chegar à conclusão que as coisas estão a tomar 

caminhos de progressão ou de regressão, não vale a pena mexer no que está. 

 

Bloco E – Experiência Pessoal 

 

Agora, em termos mais pessoais, como é estar na pele/posição de avaliado? 

Isto foi tudo, o que respondi foi em termos bastante pessoais, sempre. 

 

Sim, mas as outras questões eram mais de opinião, esta é mais… 

Olhe eu à parte daquele stress da primeira aula que não assistiu, não assistiu a essa aula, 

que causou aquele stress de chegar atrasado e depois a pen entretanto ficou lá em cima e 

depois…causou ali uma situação de stress, que não são comuns, ainda por cima foi logo uma 

aula avaliada, lá está a tal situação de stress que é criada e depois se corre qualquer coisa mal, a 

partir dali…há ali um período em que as coisas continuam a correr mal, até claro, que se 

consegue recuperar, nesse aspecto penso que até consigo mais ou menos depois desenrascar e 
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recuperar das situações, mas lá está a primeira imagem fica sempre de desorganização, de 

alguma coisa que falta, etc, etc…à parte disso eu fui dar aula, tanto a primeira como a segunda, 

no sentido do…o meu pensamento era vou dar a aula como costumo dar normalmente, tenho 

aqui coisas que às vezes até nem costumo ter, com certos pormenores que por vezes não me 

costumam acompanhar, esses pormenores são necessários, ok estão aqui, tive o cuidado de os 

preparar e de resto vou dar a minha aula normalmente, com a maneira de dar a aula, com o 

seguimento normal que costumo fazer, com a temporização mais ou menos que costumo fazer, 

com as brincadeiras, com o a vontade, foi assim que eu pensei que deveria dar a aula. 

 

E isso teve algum efeito em termos pessoais, essa situação de avaliação? 

Mais uma vez pensei, se calhar era mesmo melhor dar a aula como eu costumo dar, 

porque se vou…eu estava a dizer como eu pensei em dar a aula como costumo dar 

normalmente, efeitos pessoais foi somente o pensar bom já agora gostaria que isto não houvesse 

aqui grandes coisas que implicassem uma má avaliação porque também não gostaria de ficar 

com uma má avaliação, não é…mas também não estou aqui para mostrar nada de especial a 

ninguém, portanto vou dar a aula normalmente, foi o que eu pensei. Assim o fiz, como tal o 

impacto sobre mim a partir do momento em que acabou, eu sei que é preciso, sei o que está a ser 

avaliado, mas também tenho consciência que nem tudo o que está a ser avaliado e o que é 

preciso eu posso fazer, pelo menos no método. E pronto, ficou o sentimento de passou, está tudo 

na mesma continuamos. 

 

Acha que esta situação por exemplo comparativamente com outras situações que 

desempenha é diferente, ou seja esta questão de ser avaliado, da avaliação é mais 

complicada do que por exemplo outras situações que desempenha? 

A situação de ser avaliado…se a avaliação tem impactos… 

 

Diferentes do que por exemplo tem outros desempenhos, outras funções que tenha 

paralelamente ao de formador. 

É assim, acaba por ter mais peso, porque no fundo é aquilo que estamos directamente 

envolvidos e o objectivo principal aqui nesta unidade para o formador é dar formação e é aquilo 

que está mais envolvido. É assim se tem mais impacto que outras situações, só mesmo pela 

preocupação com o desempenho da formação porque outras situações, são situações reais, são 

situações comuns de outros processos paralelos lá está e que aí não há avaliação nenhuma 

específica, há o fazer, o não fazer, o ter um desempenho imediato às situações ou não, mas isso 

é avaliado pelas próprias chefias, as próprias chefias sabem o que é que contam em cada um de 
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nós, não é…não estamos ali a pensar que estamos a ser avaliados constantemente, estamos a 

fazer o nosso trabalho como cada qual sabe fazer. 

 

Vê vantagens ou inconvenientes nisso, em ser avaliado? 

Lá está, a única coisa, a única desvantagem é a situação pouco natural, muito formal que 

se cria na situação de avaliação, porque de resto não há nada, não há assim desvantagens…terá 

sim todas as vantagens, todas aquelas razões que falamos atrás, desvantagens em si, não, só 

mesmo a situação de criar stress e será desvantajoso se vier a ter um peso grande na avaliação a 

nível de carácter pessoal ou de desempenho profissional na avaliação por parte de chefias em 

relação a determinado formador, que é o que eu digo, pode levantar ideias erradas sobre um 

determinado formador, se não for tidos em conta vários cuidados e várias considerações. 

 

Há quanto tempo é que desempenha as suas funções de formador? 

Desde Fevereiro, Março de 2008. 

Que formação é que lhe foi proporcionada para desempenhar as funções de 

formador (aqui na Marinha ou no exterior), que formação é que lhe foi proporcionada? 

A nível técnico ou a nível de formação para dar formação. 

 

Pode falar em termos de formação para dar formação. 

Formação para dar formação não tive logo inicialmente quando comecei a dar 

formação, mas tive posteriormente, assim que possível o “Curso de Técnicas de Formação”, que 

lá está, tal como a avaliação veio levantar certas questões e levantar certos pontos bastante úteis, 

são sempre conhecimentos bastante importantes, mas é sempre também o chegar à conclusão 

que as coisas não são bem assim, lá está as coisas não são bem assim, mas é sempre útil e 

é…aliás acho que todo o formador devia ter o “Curso de Técnicas de Formação”, sem dúvida 

nenhuma e o mais cedo possível porque há pormenores que são importantes e há pormenores 

que mesmo não sendo tão possíveis de concretizar, eu penso que ficam na mente deveria ser 

assim e sempre que possível se calhar fazer assim, diferente de que não ter minimamente o 

conhecimento desses pormenores. 

 

E teve outro curso na área pedagógica aqui do departamento, “Análise de 

Trabalho”, “Desenho de Cursos”, o único curso que tirou foi o “Curso de Técnicas de 

Formação”? 

Foi e foi durante o “Curso de Sargentos” tirei também as “Técnicas de Formação”, mas 

para o CFS, aquela abordagem às “Técnicas de Formação”. 
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E agora sim, teve outras experiências/formações que foram relevantes para o 

desempenho da função de formador? 

 Ah sim, foram muitos anos a navegar, muitos anos a lidar com as coisas com as 

matérias que dou formação. 

 

Como por exemplo. 

Como por exemplo, todos os equipamentos de que falo, “radares”, “sistemas de IFF”, as 

próprias situações tácticas e operacionais que se vivem diariamente, no fundo falar de um 

equipamento em si, o equipamento está lá, as coisas estão lá, mas se não houver conhecimento 

da integração desse equipamento a nível operacional, para que é que ele serve, como é que ele 

pode ser utilizado, situações em que se pode ter, que podem surgir na utilização do próprio 

equipamento, se não tiverem conhecimento se calhar acabam por se falar do equipamento muito 

a cru, muito a seco, estão aqui estes comandos e só serve para isto e para isto, quem tem 

conhecimento da utilização se calhar já enquadra em situações, em situações operacionais, em 

casos que se lembram de ter acontecido isto ou aquilo, claro que isso, penso eu é bastante 

importante para a formação, a experiência o saber que as coisas realmente aconteceram assim. 

 

E portanto, essa experiência que teve foi toda associada aos conteúdos que está a 

dar agora. Acha que teve a preparação adequada para ministrar os conteúdos que está a 

dar agora? 

Associada como assim, se foi metida nas matérias que eu dou essa experiência? 

 

Exactamente. Se os conhecimentos que tinha anteriormente lhe possibilitaram ou 

lhe facilitaram nas funções de formador? 

Vamos entrar por aquele aspecto que eu falei do…se o formador tivesse tempo e espaço 

para se dedicar a…eu neste momento o que dou são os PowerPoints com pequenas alterações, 

PowerPoints e PGS’s que já foram feitos por outros, com pequenas alterações aqui ou acolá 

eventualmente e a minha experiência, aqueles pormenores que ao falar de determinado ponto 

me lembro que aconteceu isto e aquilo, aí eu falo de boca, falo na altura, não está lá escrito, falo 

na altura, é um parêntesis especial, falando com os formandos. Logicamente que se houvesse 

tempo para preparar as coisas de outra maneira, para rever os PowerPoints, para mexer neles, 

para aplicar os tais…se calhar estaria lá escrito, se calhar havia muita coisa que estaria lá escrita, 

que passaria a ser oficialmente dada como matéria daquela formação, mas como não há tempo 

para isso… 
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Com que dificuldades é que se tem deparado no exercício das suas funções de 

formador? 

Só mesmo no fundo estas, às vezes o querer fazer mais e querer fazer melhor e não 

haver condições nem tempo para fazer mais e melhor.  

 

E como é que acha que se poderia colmatar essas dificuldades? 

Ui, vamos mexer nisto tudo.  

 

Acha que não se poderia fazer alguma melhoria em termos departamentais? 

Desde que haja nas pessoas certa sensibilidade para estas coisas, que eu no fundo acabei 

de…fui dizendo várias vezes ao longo da entrevista, havendo sensibilidade, havendo vontade de 

mudar, de mexer, logicamente que se consegue melhorar, se tiver vontade. 
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos 

Formadores 

 

Quais os aspectos mais marcantes ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA? 

Mais marcante, para os formadores? 

 

Para os avaliados. 

Difícil, porque é assim… Há bem pouco tempo, é que eu acho que está a haver um 

pouco mais de avaliação dos formadores da ETNA, não é? E acho que faz falta algum traquejo 

mais, para que o formador comece a sentir na pele, bem como até o papel dele ao ser avaliado, 

porque estamos numa fase em que sermos avaliados, dificulta-nos um pouco o trabalho, ou seja, 

sentirmos, acho eu pelo menos sinto que ao pensar que estou a ser avaliado, o meu trabalho está 

a ser colocado um pouco em causa, penso eu e é verdade, não é? Só nos poderia era ajudar para 

ver onde é que estamos bem ou mal. 

 

A seu ver quais são as grandes vantagens e desvantagens, que considera que este 

dispositivo de avaliação tem? 

A grande vantagem é que começa-se a dotar as pessoas de umas ferramentas para a qual 

estão a trabalhar, que ficam mais bem preparados para desempenhar a sua função. Porque fala-

se uma só voz, começa-se a falar uma só voz, uma só preparação, há regras definidas e é bom 

que assim seja, porque cada formador depois sabe o que é que deve fazer e qual é o processo 

que está em vigor. 

 

Acha que é importante a uniformização… 

Acho que é, sem dúvida alguma. Isso só leva a um caminho que é a melhor formação. 

Porque sei que no momento custa aos formadores, porque estão habituados a hábitos, à tal lei da 

primazia, primeiro o que a gente aprendeu é assim e agora custa-me a sair deste ritmo, mas para 

quem vem em seguida, acho que é o caminho certo, porque vai-se habituar a um outro ritmo 

diferente, a uma postura diferente, a uma avaliação diferente e sabe que é assim, portanto é 

sempre uma mais-valia sermos avaliados no sentido de nos corrigirmos, não é? Aja sempre 

depois alguém por detrás que nos dê algum apoio, no sentido de corrigir o que é que está mal, 

porque se for só avaliar, porque está mal e não partir daqui, então não se vai a lugar nenhum. 

Tem que haver depois alguém que dê algum apoio no sentido de corrigir o que está mal. 
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E desvantagens no processo de avaliação? 

Desvantagens, sabe que eu não encontro desvantagens. Porque a desvantagem, neste 

momento encontro porque eu não gosto de ser avaliado, não é? Ninguém gosta, não estamos a 

falar quanto à minha pessoa, mas sempre que nós estamos a aprender alguma coisa, para 

desempenharmos melhor funções e sempre que seja com o intuito de o formando sair 

beneficiado da formação, é sempre bom. E acho que a avaliação do formador, é com o intuito do 

o formando sair mais dotado, com ferramentas como da sua formação, portanto não vejo 

aspectos negativos quanto a isso, a não ser que comece a ser enfeguisse, não é? Comece a ser 

avaliar… 

 

E fazia alguma alteração, implementaria alguma estratégia de forma a melhorar o 

processo de avaliação de desempenho de formadores e de forma a melhorar a qualidade 

da formação? Não sei se tem conhecimento de como é que é efectuado o processo de 

avaliação? 

Não sei bem como é que é, sei que já me nomearam para ser…não sei se é a escola que 

pede, acho que até deveria ser, porque, embora se faça às vezes passar a palavra, na escola são 

os departamentos, são os directores, são eles que sabem o pessoal que têm, são eles que sabem 

se têm um formador à altura ou não, são eles que recebem o feedback de toda a formação, 

portanto deviam ser eles a pedir a avaliação deste ou daquele formador. E que ok já passou um 

ano que este formador não é, está a ser avaliado e para não cair em vícios e rotinas, vamos 

mandar para avaliação e pedir para se continuar a dedicar e a manter-se activo, não é? 

 

Mas sabe mais ou menos por que fase é que passa a avaliação, porque já foi alvo de 

avaliação, sabe que há uma reunião inicial… 

Pois, sim… 

E não fazia nenhuma alteração ao processo de avaliação? 

Se fazia alguma alteração…quer dizer… acho que não faria. 

Não? 

Não. Eu posso estar mal preparado para ser avaliado, isso é outro factor. Agora o 

processo de avaliação, é explicado à pessoa o que é que se pretende, dá-se um intervalo de dias 

para ele se preparar, portanto acho que está bem conseguido. Não vejo porque é que 

…independentemente de a pessoa falhar ou não falhar, ter ou não ter as ferramentas dotadas, 

mesmo tendo ou não tendo as ferramentas dotadas já seria de ter, porque se se está a dar 

formação, se tirei um curso, se é suposto ter aquelas ferramentas, claro o formador está há muito 

tempo no local, muitos anos cria vícios, cria desleixo, cria facilitismos e acaba por não estar se 
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calhar a desempenhar com todos os requisitos que se pretende. Se calhar os formandos também 

se sentem bem dotados, mas a administração não sabe é se o formador está a desempenhar um 

bom serviço ou não. Ou seja, o processo de avaliação torna-se útil, para a chefia saber como é 

que está a decorrer, para alguém que está sentado no gabinete e que sabe como tudo corre, 

porque tem que controlar todo o sistema de avaliação e a qualquer momento se falhar um 

formador, qualquer outro “salta para a pista”, como se diz e dá a formação. Pode não ser a 

melhor, porque está a ler textos escritos, qualquer um sabe ler isso, não é preciso ser o formador 

a ler… acho que é mais conveniente alguém, com algum traquejo a dar a formação, mas isso já 

é uma outra situação.  

 

Qual é o impacto que considera que a avaliação tem, ou seja, que efeitos é que a 

avaliação tem nos formadores? 

Tem muito, tem tudo. Acho quem mais vai aprender na formação, é o formador. Por 

mim falo, fui dar uma matéria que nunca dei e tive que modificar e cada vez que nós queremos 

explicar uma coisa a alguém, temos que a aprender melhor do que ao aluno, para a conseguir 

dar… então eu vou-me esforçar mais do que se tivesse como aluno, se eu estiver como aluno eu 

posso me desleixar ou não, quando chegar à altura do teste vai sair. Como formador eu tenho 

que me dedicar ao mais pequeno pormenor para conseguir dar a formação. Porque há sempre 

alguém que vai fazer uma pergunta, daquelas mais disparatadas…portanto aí requer-se sempre o 

formador. 

 

E acha que os formadores estão a encarar isso bem? 

Eu acho que sim. Aliás o ser humano adapta-se com facilidade, desde que as regras 

estejam escritas desde o início, desde que nós saibamos o que vamos fazer, para onde é que 

vamos… as regras alteradas a meio do jogo são sempre prejudiciais a qualquer pessoa, porque 

cria-se anticorpos, cria-se resistências, porque eu aprendi assim, porque é que há-de ser assim. 

Quando a gente entra, se for a aquela a regra e logo explicada o tipo da árvore e toda aquela raiz 

que é constituída, todo o pessoal aprende e não há dificuldades. 

 

Considera que a avaliação de desempenho que lhe foi efectuada trouxe vantagens 

ao nível do seu desempenho profissional, mais concretamente naqueles conteúdos que foi 

avaliado? 

Trouxe, trouxe, embora eu ainda continue… qualquer pessoa consegue ver onde é que 

está mal, qualquer pessoa que está a ver onde é que foi avaliada faz uma checklist dele própria, 

faz um reset e diz assim estive mal aqui, estive mal aqui…tem ferramentas à altura para ajudar 

também, tem a quem se socorrer para não estar sozinho, também acho que isso devia haver, ok 
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eu falhei aqui, ali e acolá, pois eu deveria melhorar estes aspectos, mas eu se calhar vou desistir, 

mas eu tenho facilidades para recorrer a alguém para melhorar isto, isso é que seria um bom 

passo, alguém ter a quem recorrer facilmente para melhorar os seus passos normal, 

independentemente de já saber as regras, não sabe as regras, não está em causa isso, para 

melhorar o seu desempenho devia ter um local para onde…uma porta para tocar uma 

campainha, deixa-me cá perguntar a alguém, para esclarecer dúvidas, o que é que eu faria, o que 

é que está correcto… 

 

E foram tomadas algumas decisões a esse nível, ao nível das estratégias que devia 

ter em conta para melhorar o seu desempenho, aqui no departamento foram tomadas 

algumas decisões? 

Pois…eu tinha algumas para mim, diverti-me lá um bocado, agora se é suficiente ou 

não eu tenho a ideia que não, deveria ir mais além, tenho a ideia de que voltaria a necessitar 

talvez da tal campainha, a quem me agarrar, de me apoiar para melhorar, isso é que eu acho que 

sim. Não sei se essa campainha existe, não sei…pois mas seria benéfico… 

 

Então, considera que a avaliação de desempenho de formadores contribui para a 

melhoria da qualidade do sistema?  

Concerteza, sem dúvida alguma. 

 

 

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

Tendo em conta a sua experiência que feedback é que é dado aos formadores 

relativamente ao seu desempenho? 

Houve um relatório respeitante à minha avaliação, na qual eu depois tive acesso, fui ler 

e… 

 

E concordou com o relatório, acha que foi representativo do seu desempenho? 

Claro, acho que sim, foi colocado ali pelo menos aquilo que é julgado como sendo o 

mais correcto, o qual eu já sabia, eu sei perfeitamente onde é que falhei, não é…mas é sempre 

bom termos depois o relatório, em suporte de papel, aonde ler e aonde vamos recolher alguma 

informação suplementar aquela que nós temos conhecimento, acho que é sempre útil essa parte. 

 

Considera que o feedback que tem recebido ao longo do desempenho das suas 

funções tem contribuído também para melhorar o seu desempenho enquanto formador? 
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Sinceramente aí recorro-me muito e gosto de ler os opinogramas dos formandos, é aí 

que eu acho que devo recorrer e eu enquanto na formação preocupo-me sempre com um 

problema, se as pessoas que estão numa sala de aula, se derem uma hora da sua vida para 

escutar alguém, tem que sair dali com algum conhecimento, se saírem dali com algum 

conhecimento estamos no caminho certo, se calhar naquela hora se eu perguntar o que é que 

aprendi, nada, na próxima hora que a gente vai ter, o aluno não pode estar…pode, então, por 

exemplo nos opinogramas dizem mal, dizem bem, gostaram da matéria, não gostaram, foi dada 

muito rápida, vamos dar isto mais pausadamente, escolher só os temas mais curtos, levamos 

para lá tanta coisa mas afinal o aluno perde-se…e eu acho que a nossa ideia é transmitir 

qualquer coisa e então aí a melhor coisa é lermos no papel dos formandos e pedir para eles 

serem sinceros, é pá, sejam sinceros naquilo que dizem, digam mal, não interessa, sejam 

sinceros, isso é que eu gosto de ouvir e é aí que eu recolho muita informação. Ao fim ao cabo se 

o nosso director disser, estou contente consigo ou não, pode estar a ser demagógico e não ter 

ninguém para pôr no nosso lugar ou pode estar, não sei…o que me preocupa muito são os 

alunos. 

 

Até que ponto é que acha que o processo de avaliação de desempenho de 

formadores permite documentar, ou seja, consegue resumir todas as competências que o 

formador tem? Ou seja até que ponto é que este processo de avaliação permite avaliar 

todas as competências de um formador? 

Eu acho que não, eu acho que não avalia. Quando se tem que avaliar esse papel do 

formador, deveriam também ser no final escutados os alunos, formandos, porque é avaliado o 

formador na postura, naquilo que pretende transmitir, no PGS…pois mas o objectivo de uma 

sessão é transmitir conhecimentos, será que os formandos ficaram sensibilizados pela maneira 

como o formador apresentou o tema, como apresentou, deveriam ter aqui uma voz activa os 

formandos que sempre que o formador é avaliado, o formando têm que ter algum peso nisto, 

porque senão…pois, tem uma boa postura, é uma pessoa muito calma, é… 

 

Mas aqui fala-se em termos do desempenho do formador. Será que eles conseguem 

avaliar o desempenho do formador? 

Pois,,,aí está, quem vai avaliar sabe o que é que se pretende do formador, não é… 

 

Eles se calhar podem dar um contributo, mas em termos de desempenho… 

Mas dão sempre também um bom contributo, acho eu…porque se o formando gostar do 

formador, por qualquer motivo gostar dele, sentir que vai estar com ele e não está acanhado, não 

está deprimido, não está com aquele autoritarismo professor-aluno…se estiver à vontade, ele 
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está muito mais bem disposto para aprender e se calhar vai ser fácil para ele colocar questões, 

haver muita ligação entre formador-formando, acho que devia haver aqui esta parte, penso eu, 

eu acho…é isso que eu pretendo recolher informação. Portanto isso é um pouco a maneira de 

nós pensarmos que os filhos não têm nada que avaliar se o pai está correcto ou se está mal, 

portanto na formação se ele achar que está bem ou está mal, compete-nos a nós dar a volta ao 

texto, porque é que ele acha que isto está mal, tenho que fazer-lhe ver, não tenho só que dizer 

que está mal, tenho que lhe fazer ver porque é que isto está a acontecer… 

 

 

Bloco D – Caracterização dos instrumentos de avaliação 

 

Em que termos é que os diferentes instrumentos e procedimentos que são 

utilizados ao nível da avaliação de desempenho se combinam entre si para documentar ou 

para avaliar a globalidade do trabalho do formador, ou seja considera que o desempenho 

dos formadores pode ser medido através de instrumentos de avaliação? 

Pode, pode ser sempre medido através de instrumentos de avaliação, desde que o 

formando seja escutado, desde que o formando, a pessoa com interesse na matéria seja escutada 

e que diga assim, passei aqui um mês com este formador, mas aprendi alguma coisa. 

 

Acha que é sempre importante nós recorrermos aos formandos? 

Eu acho que sim, acho que sim. Senão estamos aqui a criar uma ideia nos outros de que 

a pessoa que aqui anda, que está a ser “formatada” não é perdida, nem achada, quer dizer 

estamos a debitar…isto eu acho que é assim, ele vai ter que aprender, ele está aqui para pensar, 

eu acho que isso não está muito correcto, na nossa parte de avaliação aqui, eu nunca vi ninguém 

preocupar-se com os formandos se aprenderam ou se não aprenderam, nunca tiveram voz 

nenhuma activa e eu enquanto formando, que frequento um curso, acho que deveria ter uma voz 

activa naquilo que está a ser dito ou a preocupação…ser obrigado mesmo a escrever qualquer 

coisa, não deixar isso à opinião da pessoa, dizer nas observações opine se quiser, diga os 

aspectos positivos ou negativos, tu é que sabes…faz parte, tem que dar mesmo, tem que dar ali 

informação e deve dizer-se no início do curso que as pessoas vão ser obrigadas a opinar sobre o 

formador, sobre a matéria, vão ter que dar aspectos positivos e negativos, isso se calhar ia 

facilitar muito o formador, porque no final do curso já ninguém quer opinar nada, isso já 

acabou, já esqueceu. 
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E acha que os instrumentos são uma cópia fiel do desempenho individual de cada 

formador? 

Uma cópia fiel, quer dizer…deve haver sempre aspectos a melhorar, mas…desde que se 

implementem os que já existem com as devidas directrizes, já é muito bom…mas há-de haver 

sempre maneiras de se corrigir, tem-se que evoluir, não é…isso não é taxativo, agora é assim e 

acabou, não, deve ser um sistema continuado, acompanhamento, deve ir-se adaptando às 

mentalidades, às pessoas, aos departamentos, deve haver esta preocupação. 

Os instrumentos devem de ter essa preocupação? 

Essa preocupação, de se irem adaptando, penso eu, porque o raciocínio das pessoas vai-

se alterando, as pessoas vão evoluindo, a escolaridade é outra…penso eu, não quer dizer… 

 

Acha que os instrumentos são uma cópia fiel do desempenho individual de cada 

formador? 

Uma cópia fiel, quer dizer, deve haver sempre aspectos a melhorar não é, mas, desde 

que se importem os que já existem que estejam de acordo com essas directrizes já é muito bom. 

Agora deve haver sempre maneiras de se corrigir, não é, tem que se evoluir porque isso não é 

taxativo, não é a coisa certa ou não, olha isto agora é assim e acabou, não; deve ser um sistema 

continuado, acompanhamento, ir-se adaptando às mentalidades, às pessoas, aos departamentos. 

Deve haver esta preocupação. 

 

Portanto os instrumentos devem ser… 

Essa preocupação de se ir adaptando, porque as pessoas, o destino das pessoas vão-se 

alterando, as pessoas vão evoluindo, a escolaridade é outra, ah… 

 

Pois. 

Acho eu, não quer dizer que… 

 

E acha que ao nível por exemplo da avaliação que lhe foi feita, acha que há 

aspectos que são mais valorizados que outros? Ou acha que são todos valorizados de igual 

maneira? 

Eu acho que se for mais longe que outros, acho que se baseia muito no curso Técnicas 

de Formação. Muito à volta do PGS e claro o PGS faz falta, o PGS é mas… O PGS é uma coisa 

para dar apoio ao formador, o formador ter ali umas linhas para se seguir, mas nada que 

importante, isto seria importante relativamente nos tempos dos slides, das transparências e de 

livros que se lia. Hoje o formador tem um PGS numa sessão, para mim não tem fundamento,  

porque o formador leva o computador com os diapositivos preparados para aquela formação. 
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Então o gabinete já os preparou, chegou ali, aquilo já tem que estar escondido ou os diapositivos 

que não queira mostrar, que eles não devem saber isto ou porque isto é para outro curso. Então 

já o PGS está ali, aquilo sim está preparado para…, seguimos um PGS num papel que está, 

olhamos e preocupado com isto. Não, porque melhor que qualquer coisa é o clicar do rato e 

aquilo obriga-me a seguir o PGS como eu preparei no meu gabinete. Acho que para mim, eu é 

assim que utilizo, utilizo outra nunca, é o suporte de papel, desde, estou a falar com isto mas 

sim posso ler o DOC. V que temos. Portanto, acho que nós temos umas boas linhas de que havia 

ali de fazer mas que para mim… de reforçar-se estas linhas. De qualquer forma vamos buscar o 

DOC. V, vamos ler e se perceber. Claro que se houver uma inspecção ao formador nós 

deixamos estas linhas, leva-nos a esquecer onde elas estão. 

 

O Senhor tem conhecimento de qual é que é o instrumento utilizado? Conhece o 

instrumento que é utilizado para avaliar o desempenho de formadores? 

Sei com que fui avaliado, não sei se o instrumento… 

 

Mas conhece, é aquele que é utilizado no Curso Técnicas de Formação, aquela 

grelha… 

Ah pois, a grelha. OK, OK. 

 

Para avaliar o formador. 

A postura, falou. 

 

Conhece a grelha, mais ou menos? 

Mais ou menos. 

 

Qual é a opinião que tem em relação a esse instrumento? A essa grelha? Acha 

que… Qual é a sua opinião em relação à grelha? 

A grelha já… de algum tempo, não é, não é uma grelha e quem a fez, quem a criou com certeza 

que hoje olha para ela e já não tem nada a ver com a grelha anterior, digo eu. Mas acho que tem muita 

coisa a ver, desde a postura, os maneirismos, o tempo de passar e assim falar e agora acho que está bem 

criada…uma checklist para nós não nos esquecermos de nada sempre que houver que avaliar alguém, 

segue-se uma checklist e vai verificando “sim” ou “não”, teve este comportamento ou não teve, realçou 

isto ou não realçou. Lá está, o formador faz o PGS, prepara e depois verifica…mas se tiver feito o 

PowerPoint, os diapositivos. 

 

Acha que isso já é um PGS, já é uma forma de… 
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Acho que isso é que é um PGS, porque aí ele não se vai esquecer e se ele quiser fazer aqui uma 

pergunta, clica lá as tais hiperligações que se fazem ou que ao clicar uma coisa qualquer me parece me 

parece um diapositivo em branco, aplicamos essa pergunta. Ou até levar mesmo a pergunta escrita e 

levar a resposta né; a resposta há-de vir depois, ao clicar com o rato aparece resposta, e pronto e está. 

Acho que é verídico nesse sentido… sim senhor, mas realmente hoje o PGS para mim fica-se mais 

reduzindo-se ao Doc.V. Chego aqui, vou buscar o Doc.V e vejo aqui o que há na formação, o que é que 

se pretende, há aqui… vou preparar as minhas sessões, é isto que vou fazer e a partir tenho esta minha 

apresentação preparada para este curso, quer dizer no PGS, o que estou a fazer é CTRL C, CTRL V, 

CTRL C não é. Mas…estará correcto? 

Acha que o instrumento vai ao encontro dos objectivos da avaliação de desempenho dos 

formadores? 

Eu acho que sim. 

 

 

Bloco E – Experiência Pessoal 

 

Então agora diga-me como é que é estar na pele, ou estar na posição de avaliado? 

É assim porque, que quando se executa. Quando nós não sabemos bem a matéria e quando nós 

estamos na posição de avaliados sem saber bem ao que vamos ser avaliados, ou porque já esquecemos 

ou porque não tivemos acesso à checklist, essa é uma das partes que não nos interessa avaliar… Ok, 

você vai ser avaliado é nisto. Ok já acabou o curso já sabe em vai ser avaliado, já esqueceu. Já acabou o 

curso há tanto tempo, é pá já foi. Tem que elaborar novamente uma checklist, você vai ser avaliado 

nestes pontos. Se tiver uma dificuldade prepara-se. Também se calhar não havia nada… porquê, porque 

ele está a dar formação, tem de ter preocupações constantes com esses, com o qual vai ser avaliado e se 

calhar até inopinadas até se dividir as melhores maneiras. 

 

Mas está previsto que a partir da primeira observação, que as restantes sejam 

inopinadas. 

Pois. Isso para mim, eu acho que aí obrigaria sempre um formador a estar mais activo, mais 

preocupado. Porque a qualquer momento alguém entra dentro da sala para o observar. E ele sem se 

aperceber tem de continuar com a sessão, não é? Isso desde que a pessoa esteja de pré-aviso de que isso 

pode acontecer. Por acaso o nosso departamento é muito giro porque nós damos matérias muito vastas, 

sobre aquelas técnicas, desde WBQ, incêndios, inspecções ao trabalho, ambiente, danos e avarias. E dos 

quais todos nós temos de saber um pouco, até a gente quando não temos nada para fazer, posso ir 

assistir à tua aula e assistimos. Isto por sua vez sem querermos estamos a ser observadores porque o 
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formador vai ter que dar o melhor dele para se exibir perante o camarada e isso para nós é giro. Eu sinto 

isso na pele, já conversamos isso diversas vezes que é saudável para nós como para o formador e na 

qualidade, para os colegas assistirem às aulas uns dos outros, não há melhor júri que isso. 

 

Também é uma maneira de se avaliar a realidade do nosso desempenho. 

Eu acho que é uma boa… é escrito, claro que isto é só para o formador, é claro. 

 

E que vantagens ou desvantagens, ou seja, como é que sentiu a avaliação? 

Como é que eu me senti? Eu não posso pensar como é que eu me senti porque foi um pouco 

fruto dos… e depois a avaliação em si, quer dizer é sempre útil, só acho que a avaliação deveria ser feita 

na própria , é caso como… , desde a entrevista é como quando a gente tem os animais no seu habitáculo, 

no seu cubículo e sai fora do seu cubículo, algo já se perde. Acho que aquilo deveria ser muito (   ) o 

avaliador devia ter capacidade de estar permanentemente no local de trabalho do formador, aí sim iria 

avaliar com mais à vontade, ele próprio estará mais desinibido. 

 

Avaliação continua? 

Pois, para o avaliador não é fácil isso, nem sei se é possível. 

 

Pois, é complicado. Então, não vê nenhum inconveniente ao nível da avaliação de 

formadores da avaliação. 

Inconveniente? Não,  só vejo é… 

 

Só vê vantagens? 

Vejo é vantagens, não vejo é… agora e depois não. Para mais aqui na Marinha que não 

nos podemos esquecer que é assim… qual é a desvantagem que nós temos de em ser, de 

desempenhar uma boa função ou uma má função? O meu salário é o mesmo, a minha comissão 

é a mesma, não vou para lado nenhum, daqui não saio, saio de uma lado vou para outro. Qual é 

a diferença que temos da DSF a dizer da diferença ser um bom funcionário ou um mau 

funcionário? Percebe… 

 

É o mérito que a gente tem pelo orgulho que sentimos. 

O orgulho que sentimos e que nos apercebemos de quem anda nesta casa, como eu há 

30 anos, é assim, é pá o… vai para ali, é pá esse gajo não, pá porque esse gajo não vale um 

estoiro. Tirem-me esse gajo daqui. Então essa pessoas levam sempre nos locais onde ninguém 

os quer e estão aí sem fazer nada e ao fim recebem o mesmo, levam a mesma promoção quando 

chegar… excepto por antiguidades. O indivíduo que desempenha funções até mais ou menos e 
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se dedica, é pá… Eu gostava de ir ali como filhos que tenho ali. É pá, pode ir. Tenho que ir a 

um a reunião ali, tenho que ir fazer aquela…é sempre, quer dizer, então ainda começa a ser um 

pouco ao contrário. Os sacrificados é que têm de ser. E é isto. 

 

E o que é que distingue essa situação de avaliação de outras situações que 

desempenha ou de outras tarefas que desempenha no seu quotidiano? 

Aquilo que eu sempre desempenhei no meu quotidiano, é assim, sou compressor de 

máquinas o que sempre foi avaliado no meu comportamento, era se eu conseguir pôr a máquina 

a funcionar e a maquina tinha que trabalhar, né? Esta era a minha avaliação, não é? Era me dada 

uma maquina e a maquina estava avariada e eu tinha de pôr a maquina a funcionar. Conseguia 

surpreender a tarefa, a máquina estava a funcionar, era esta a minha tarefa. Modernamente, na 

área da formação. Quanto à minha pessoa, antigamente éramos avaliados, eu sempre fui 

avaliado pela máquina, a máquina funciona era…o desempenho estava correcto, eu fui treinado 

e educado para trabalhar nas máquinas, dediquei nas máquinas 40 anos de toda a minha vida, 

não para transmitir os meus conhecimentos a outras pessoas, neste caso, foi transmitir 

conhecimentos do qual eu nem sequer os recebi, do qual eu tenho que estudar e dedicar-me para 

os conseguir transmitir, é um bocado complicado para mim, exige algum esforço porque não é 

fácil, não é…mas como se costuma dizer, com esforço e dedicação tudo se consegue. 

 

E tem conseguido até agora? 

Pois, essa parte aí…essa parte aí, não sei…dou o meu melhor e sempre dei. 

 

Há quanto tempo desempenha as suas funções como formador? 

Quatro anos e sete meses. 

 

Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar essas funções (na Marinha 

e/ou no exterior)? 

Foi-me fornecida as “Técnicas de Formação”, que é uma boa mais-valia, que devia ser 

dado era antes de nós até começarmos a dar formação…não se devia dar nenhuma aula, sem se 

passar pelas “Técnicas de Formação” e depois deveríamos tirar cursos válidos da matéria com 

que se vai dar. 

 

Da parte pedagógica só tem o “Curso de Técnicas de Formação”? 

Não, tenho aí os cursos de “Higiene e Segurança no Trabalho”… 

 

Não, eu digo em termos do DFTE, só tem…? 
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Só. 

 

E no exterior nunca tirou nenhuma formação? 

Tirei… 

 

Cursos relacionados com a “Higiene e Segurança no Trabalho”… 

Era bom que fosse… 

 

Não tem o curso de “Higiene e Segurança no Trabalho”? 

Tenho aquilo que nós damos no curso… 

 

 

Interno? 

Interno, nível I. 

E que outras experiências profissionais é que teve que de certa forma o têm 

ajudado ao cargo que desempenha como formador?  

Tenho uma ferramenta que nos permite pesquisar que é a Internet, que hoje nos permite 

pesquisar tudo, é uma ferramenta que nos permite mais alguma coisa… 

 

Mas nunca teve experiência profissional nessa área… 

Pois, a minha área foi sempre máquinas, máquinas alternativas, internas, externas, a 

vapor, frio…tem que haver sempre um órgão ali em movimento…nunca no papel…se ao menos 

eu estivesse a dar formação na área de máquinas, na área do aspecto técnico… 

 

É essa parte que gosta? 

É, é a parte que eu gosto. Mas digo-lhe uma coisa, há muita coisa também nessa área, se 

calhar era a área onde eu seria mais bem aproveitado, porque eu acho que esta história dos 

formadores, as pessoas deviam ser voluntariados a dar formação, nesta ou naquela área, na área 

que gosta. Eu vejo pessoas com dificuldades em utilizar uma alavanca, uma roldana fixa, uma 

roldana móvel, porque há formadores que não transmitem os conhecimentos, se calhar porque 

há coisas básicas que ninguém pode partir, como uma conta de matemática sem saber o que é 

1+1…era nessa área que eu se calhar ia-me sentir mais realizado…mas pronto paciência. 

 

E quais são as dificuldades com que se tem deparado no exercício das funções de 

formador? É em termos de conteúdos, é em termos pedagógicos… 
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As dificuldades é em conhecer a matéria, isto é tão vasto, tão vasto que se fala, que por 

vezes vamos encontrar uma pessoa que está do outro lado de lá, que estudou uma área em que 

sabe mais do que nós, é uma facilidade que se encontra. Claro o que nos compete a nós, as 

“Técnicas de Formação”, saber se alguém na nossa sala que saiba muito de um tema, e explorá-

lo para depois trazer para a sessão, isso também com algum traquejo se consegue, não é…é uma 

forma de saber fazer, de dar a volta a essa situação, para mim o “Técnicas de Formação” é dos 

melhores cursos que a Marinha tem, para mim é. 

 

O que é que seria necessário em termos de organização para tentar de certa forma 

diminuir as suas dificuldades? 

Eu acho que a formação quando se dá, por exemplo nesta questão das “Técnicas de 

Formação”, ficou dado, acabou, está dado e depois as linhas mestras e depois o formador 

vai…agora o que seria preciso se calhar é a tal história, a tal campainha, a quem ele se recorrer 

para superar dificuldades…os tais mecanismos de acesso que devem-se manter abertos para os 

formadores terem que bater à tal campainha, procurar…porque a pessoa requer de informação, a 

partir daí a pessoa sente-se mais à vontade, já está a explicar uma coisa, que sente-se que 

estudou…tenho uma dificuldade nesta área, deixa-me cá perguntar… 

 

Mas está a falar em termos de conteúdos? 

De conteúdos ou mesmo na qualidade da formação ou se tiver dificuldade em fazer os 

conteúdos, se tiver dificuldades em fazer um PGS, por qualquer motivo, para facilitar uma porta 

a quem vai bater para se manter esclarecido, tanto nos conteúdos como na qualidade da 

formação, para aprender realmente aquilo que está a falhar. 
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos 

Formadores 

 

Quais as grandes vantagens e desvantagens da implementação de um processo de 

avaliação de desempenho para a organização e para o indivíduo? 

A grande vantagem para o indivíduo é poder melhorar o seu desempenho como 

formador. Para a organização também ela ganha uma formação qualitativa e credível, pois 

obterá certamente melhores resultados de formadores e formandos. Como desvantagem apenas, 

se não houver uma relação aberta entre avaliador e formador. 

 

Que estratégias implementaria ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA a fim de garantir a qualidade contínua da formação ministrada no 

âmbito do SFPM? 

As estratégias por mim criadas seriam as de haver avaliações internas a nível de 

departamento, por pessoal acreditado para tal e assim os formadores poderiam melhorar e 

aperfeiçoar os métodos de ensino. 

 

Que impacto considera que a avaliação de desempenho dos formadores, tem nos 

mesmos? 

Acho que o impacto é positivo, pois o formador certamente irá reagir às críticas 

construtivas, que lhe foram apontadas pelo avaliador, a fim de melhorar o seu desempenho 

como formador. 

 

Considera que a avaliação de desempenho que lhe foi efectuada trouxe vantagens 

ao nível do seu desempenho profissional? 

É claro que sim, porque para além do relatório que saiu após a avaliação onde apontava 

alguns erros para eu corrigir, também o avaliador no local me deu logo algumas dicas de modo a 

melhorar o meu desempenho. 
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Que decisões foram tomadas a esse nível? 

As decisões que foram tomadas a esse nível foram as de melhorar as acções realizadas 

por mim, que não estivessem tão bem ou incorrectas. 

 

Considera que a avaliação de desempenho dos formadores do SFPM contribui 

para a melhoria da qualidade das funções desempenhadas ao nível da formação? 

Sim, pois só deste modo e que se consegue qualidade a nível da formação, pois os 

formadores são a base da formação e com o melhor desempenho destes, toda a formação tem a 

ganhar. 

 

 

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

Que feedback é dado aos formadores relativamente ao seu desempenho? 

No meu caso o feedback que me foi dado foi no local logo após a avaliação, o avaliador 

disse os pontos positivos e negativos, e depois mais tarde através do relatório. 

 

Considera que o feedback que tem recebido tem-lhe permitido melhorar o seu 

desempenho enquanto formador? 

Sim, porque sabemos o que correu bem e o que correu mal e sabendo estes itens 

permite-nos melhorar o nosso desempenho.  

 

Até que ponto é que o dispositivo de avaliação permite documentar a globalidade 

do trabalho do formador? 

Neste ponto de documentar na globalidade o trabalho do formador, penso que não seja 

possível devido à avaliação ter como objectivo uma aula, e o avaliador avalia apenas o que se 

preparou para aquela aula e como foi ministrada. Daí que se o formador tivesse uma avaliação 

interna a nível do departamento poderia ser mais fiável esta avaliação, pois seria contínua, sendo 

um aspecto importante para a formação. 
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Bloco D –  Caracterização dos instrumentos de avaliação 

 

Considera que o desempenho dos formadores pode ser medido através de 

instrumentos de avaliação? 

O desempenho do formador nesta situação é medido através de instrumentos que 

permitem avaliar o formador, o desempenho que é visível no momento da avaliação, não 

reflectindo todo o trabalho que o formador teve para essa aula e se é bem sucedido ou não. Por 

exemplo um formador pode-se exprimir sem nenhuma dificuldade que visivelmente aquando da 

avaliação terá um bom desempenho, mas pode ser pontual pois pode-se ter apenas preocupado 

com o momento da avaliação ao contrário de um formador que se preocupa e trabalha para todas 

as aulas por ele ministradas. Mas aquando a avaliação fica um pouco nervoso e não demonstra 

bem o quanto está preparado, logo o seu desempenho não será tão bom, porque não se avaliou 

todo o historial que estava antes dessa mesma avaliação, porque os instrumentos que o 

avaliaram incidiram apenas sobre o que foi visto “in locco”, e não se perguntou aos formandos 

da sua opinião, não se avaliou o local em que essa avaliação e feita se é o ideal para tal, opinião 

de outros formadores, tudo isto é um conjunto de itens que fazem parte do universo do 

formador. 

 

Qual é a sua opinião em relação ao instrumento utilizado ao nível  da avaliação de 

desempenho de formadores?  

Na minha opinião é bom mas não e o suficiente, mas estamos no bom caminho. 

 

Que estratégias implementaria ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA a fim de garantir a qualidade contínua da formação ministrada no 

âmbito do SFPM? 

Como já disse anteriormente, uma avaliação interna a nível de departamento, para além 

da auto-avaliação que o formador faz, juntar uma avaliação feita pelos formandos e por outros 

formadores com o qual contacta no dia-a-dia, tendo atenção ao peso que cada uma deve ter. 
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Bloco E – Experiência Pessoal 

 

Como é estar na pele/posição de avaliado? Acha que esta situação 

comparativamente com outras é muito diferente? 

Na minha situação acho que a avaliação foi positiva, pois pude melhorar alguns 

aspectos no meu desempenho como formador. Em comparação com outras situações é diferente 

pois acho que existe sempre aquele nervoso que o formador tem no momento em que é avaliado 

o que o pode prejudicar. No meu caso em particular como era uma aula prática esse nervoso foi 

se dissipando com o decorrer da aula, mas houve aspectos que poderiam ter corrido melhor e 

que não dei conta que foram referidos pelo avaliador que tiveram os seus efeitos pois procurei 

corrigi-los da melhor forma. E senti que a avaliação no geral decorreu bem e foi bastante 

fortuita mas houve aspectos que poderiam influenciar como já referi anteriormente. 

 

Há quanto tempo desempenha as funções de formador? 

Desempenho as funções de formador à três anos. 

 

Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar essas funções (na Marinha 

e/ou no exterior)? 

A formação que me foi proporcionada foi a de “Aperfeiçoamento de Técnicas de 

Formação” e também “Aperfeiçoamento da Avaliação da Formação” feitas no Departamento de 

Formação de Tecnologias e Educação.  

 

Com que dificuldades se tem deparado no exercício destas funções? 

As dificuldades que tenho sentido no exercício desta função é mais a nível de material e 

equipamento, que se colmatava com a aquisição de equipamento e material novo. 
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos 

Formadores 

 

Quais os aspectos mais marcantes ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA? 

Melhoria das competências pessoais (Autoconfiança) e pedagógicas. 

 

Quais as grandes vantagens e desvantagens da implementação de um processo de 

avaliação de desempenho para a organização e para o indivíduo? 

Melhoria da qualidade da formação ministrada contribuindo para se formarem melhores 

profissionais, através da possibilidade de corrigir e melhorar as competências pedagógicas e 

técnicoprofissionais dos formadores. 

 

Que estratégias implementaria ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA a fim de garantir a qualidade contínua da formação ministrada no 

âmbito do SFPM? 

Deveria existir um acompanhamento mais frequente das sessões de formação pelos 

chefes de gabinete a fim de corrigir alguns aspectos pontuais. 

 

Que impacto considera que a avaliação de desempenho dos formadores, tem nos 

mesmos? 

Impacto positivo, porque possibilita a melhoria se necessário das suas competências. 

 

Considera que a avaliação de desempenho que lhe foi efectuada trouxe vantagens 

ao nível do seu desempenho profissional? 

Considero que trouxe vantagens para o meu desempenho como formador, mas como 

profissional (técnico) não. 
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Que decisões foram tomadas a esse nível? 

Permitiu corrigir alguns aspectos nas competências técnico profissionais (concepção dos 

recursos didácticos). 

 

Considera que a avaliação de desempenho dos formadores do SFPM contribui 

para a melhoria da qualidade das funções desempenhadas ao nível da formação? 

Sim considero. 

 

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

Como é que se processa a avaliação de desempenho dos formadores na ETNA? 

Através de observação de uma sessão formativa (Teórica). 

 

Que feedback é dado aos formadores relativamente ao seu desempenho? 

Informação a nível das competências pessoais, técnico profissionais, pedagógicas, de 

comunicação e relacionais. 

 

Considera que o feedback que tem recebido tem-lhe permitido melhorar o seu 

desempenho enquanto formador? 

Sim considero. 

 

Até que ponto é que o dispositivo de avaliação permite documentar a globalidade 

do trabalho do formador? 

Este dispositivo só permite documentar o trabalho dos formadores se a formação for 

efectuada na escola, mas infelizmente existem muitas aulas praticas que são efectuadas a bordo 

dos navios por falta de simuladores. 
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Bloco D –  Caracterização dos instrumentos de avaliação 

 

Considera que o desempenho dos formadores pode ser medido através de 

instrumentos de avaliação? 

Sim considero sendo o instrumento de avaliação a observação de uma sessão formativa, 

devendo ser as suas competências técnico profissionais e pedagógicas os aspectos mais 

valorizados. 

 

Qual é a sua opinião em relação ao instrumento utilizado ao nível  da avaliação de 

desempenho de formadores?  

O instrumento é o correcto “pecando” só pela frequência que é executado, e por 

decorrer da avaliação efectuada ao formador serem analisados outros aspectos como por 

exemplo os testes que no meu entender devem corresponder a uma avaliação do GTE e não do 

formador. 

 

Que estratégias implementaria ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA a fim de garantir a qualidade contínua da formação ministrada no 

âmbito do SFPM? 

A primeira estratégia seria: Que fosse executada uma observação de uma sessão 

formativa (teórica/ pratica) em todos os cursos dados pelo formador. A segunda seria que todos 

ou a maioria dos formadores estivessem na formação por voluntariado. 

 

 

Bloco E – Experiência Pessoal 

 

Como é estar na pele/posição de avaliado? Acha que esta situação 

comparativamente com outras é muito diferente? 

Senti esta avaliação de uma forma positiva, permitindo verificar as minhas 

competências como formador e permitindo corrigir o que estava incorrecto. 
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Há quanto tempo desempenha as funções de formador? 

Tenho desempenhado a função de formador durante um período de 13 anos alternado 

com as comissões de embarque de 3 em 3 anos 

Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar essas funções (na Marinha 

e/ou no exterior)? 

Foi-me proporcionado o Curso de Técnicas de Formação (AET05) em 2005. 

Com que dificuldades se tem deparado no exercício destas funções? 

As principais dificuldades tem sido a dependência dos meios de bordo que só será 

resolvida com a aquisição de replicas dos equipamentos para a escola. 
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos 

Formadores 

 

Quais os aspectos mais marcantes ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA, tendo em conta a sua experiência enquanto avaliado? 

O que eu considero mais importante é que o avaliador consiga analisar o formador de 

forma a detectar as lacunas que o formador geralmente não nota quando está a dar formação, os 

erros que comete, todos nós cometemos erros e essas lacunas tentar colmatar depois ou com 

mais formação, com outros cursos para ter melhor preparação, melhor desempenho na sua área 

de formação ou tentar arranjar ferramentas, tais como materiais de apoio mais adequados ou… 

neste caso, o avaliador estando de fora se calhar consegue verificar com mais precisão as 

necessidades que esse formador terá que ter, os cuidados que terá que ter nas suas aulas de 

preparação, para a formação. 

 

Referiu de certa forma, as vantagens da implementação do modelo de avaliação de 

formadores. E quais é que são para si as grandes desvantagens da implementação do 

modelo? 

A desvantagem, penso que… acho que até está a ser muito falada neste momento, é o 

avaliador às vezes desconhecer a matéria que está a ser leccionada, o desconhecimento da 

matéria faz com que a avaliação também possa não ser tão precisa. Se fosse um avaliador que 

tivesse conhecimentos daquela área, mais facilmente… 

 

Mas há um avaliador científico. 

Sim, mas por exemplo, sobre aquela matéria que está a avaliar… posso estar a falar 

milhentos erros, não é? Dizer que em vez de seguir quatro alvos, está a seguir seis ou sete, e 

você não sabe se eu estou a mentir ou se estou a falar correcto, só está a analisar o método de 

dar a formação, não está a analisar se eu estou a transmitir dados falseados. Tem que ser alguém 

que tivesse maior conhecimento da área. O avaliador quando vai avaliar a formação também 

devia antes ter uma pequena preparação, saber o que é que vai avaliar, para poder verificar, se o 

formador está a ser fidedigno, se está a seguir aquilo que se pretende, se é aquela área 

concretamente, se não está a adulterar alguma coisa daquilo que está estipulado para a 

formação. Como o caso de lá de fora, um professor de matemática, um professor de português 

um professor de inglês, acho que quem deve avaliar, deve ser a pessoa que tenha algum 

conhecimento dentro daquela área de avaliação, não só porque está a avaliar o professor, mas 

porque está a avaliar o método de ensino, está a avaliar aquela área também concretamente se a 
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pessoa está a seguir ou não os passos que deve seguir para aquela matéria. Penso eu, é uma 

opinião. 

 

Que estratégias implementaria ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA a fim de garantir a qualidade contínua da formação ministrada no 

âmbito do SFPM? Que alterações faria, que estratégias é que implementaria? 

Para melhorar? 

Sim. 

 

Quer dizer, eu posso dar a minha opinião, embora a minha opinião está sempre 

dependente de… 

Claro, é pessoal essa pergunta. 

É pessoal, mas também é assim, é uma coisa que nós temos dificuldade na nossa 

Marinha, no nosso país, que é a dificuldade monetária. A formação que nós recebemos, por 

exemplo na área técnica, as escolas que nos têm dado formação do exterior, não é? Nos Estados 

Unidos, Holanda, Inglaterra, eles têm ou os equipamentos para nós podermos trabalhar durante 

a formação ou aos simuladores para podermos praticar, para operação. Nós aqui não temos nada 

disso, nós só temos mesmo os meios, os meios navais. Os meios navais nem sempre estão 

disponíveis para nós podermos criar avarias, para poderem ser reparadas ou mesmo para operar 

o próprio equipamento, mas nem sempre o podemos operar nas condições normais de operação. 

O navio está atracado, não está no mar, o que seria melhor para o formando e também facilitaria 

a formação, por parte do formador, o contacto com o material faz com que o formando se 

aperceba muito mais do que quais são as necessidades de reparação ou de operação e consiga, 

vá lá, como é que hei-de dizer, assedimentar mais os seus conhecimentos, para ter mais meios 

em terra que pudessem facilitar essa transmissão de conhecimentos. Ter mais simuladores, ter 

mais equipamentos, coisa que não é fácil viver no meio dos meios que nós temos navais, são 

poucos para comprar equipamentos, para ter aqui, para dar para dois ou três navios era um gasto 

de dinheiro astronómico. Nós somos pequeninos. Seria mais o ideal. 

 

E de que forma é que isso pode ser útil ao nível da avaliação de formadores? 

Se nós conseguíssemos transmitir o conhecimento com mais facilidade, termos os meios 

necessários para isso, eu penso que o avaliador também poderá verificar que o conhecimento foi 

transmitido com… de maneira mais fácil. E depois também no caso da avaliação não do 

formador, mas do formando verifica-se que os conhecimentos foram adquiridos com mais 

facilidade, mas conseguem, reportar isso através dos testes que nós fazemos e dos questionários 
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que eles depois no fim também preenchem, acerca do que eles acham como é que a formação 

foi dada. 

 

Qual é o impacto que considera que a avaliação de desempenho dos formadores, 

tem nos sujeitos que são alvo de avaliação? 

Em relação à avaliação que eu tive anteriormente, eu penso que é sempre positivo 

porque como eu lhe disse no início, nós só verificamos alguns erros que cometemos, se tivermos 

alguém a analisar a nossa forma de estar, a nossa forma de dar a formação. Se nós não tivermos 

ninguém a analisar-nos também às vezes não nos apercebemos dos lapsos que temos, dos erros 

que cometemos durante o tempo que estamos a formar os nossos formandos e acho que isso 

veio ajudar a que nós possamos dar a formação de um modo, talvez mais fácil, pronto. Facilitar 

o nosso trabalho. 

 

Então de certa forma, já respondeu à pergunta seguinte que é se a avaliação de 

desempenho que lhe foi efectuada trouxe vantagens ao nível do seu desempenho 

profissional? 

Exacto. Trouxe, já corrigi alguns pormenores, no caso dos PGS, fui logo corrigir alguns 

pormenores, no caso dos PGS, estava lá aqueles lapsos em relação aquelas 

perguntas…pequenos pormenores que nós vamos adaptando consoante… e neste caso se somos 

avaliados há pequenos pormenores que não se reparam no dia-a-dia e se formos chamados à 

atenção é mais fácil. 

 

E que decisões é que foram tomadas ao nível da sua avaliação. Já foram tomadas 

algumas decisões? 

Da minha parte? 

Sim. Da sua parte ou da parte do departamento também. Foram tomadas algumas 

decisões? 

Da minha parte, pronto foi corrigir alguns erros que eu tinha cometido. Da parte do 

departamento não houve nada. Cria falar sobre manuais, criação de manuais ou assim… Não era 

isso que queria falar? 

Eu queria falar? 

Não, lacunas que poderiam ter existido e que seriam necessárias colmatar. 

 

Ah…sim. Se houve alguma alteração, novos cursos… 

Ainda não. Ainda não. Esta foi a primeira alteração que houve ao plano de curso, foi 

este de “Especialização de Oficiais” foi a primeira e depois hão-de seguir os outros também. 
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Como lhe disse, depois dos documentos de curso… a tentativa de alterar, actualizar os 

documentos de curso em função dos novos meios que hão-de vir. E depois há-de ser feita a 

criação de manuais e isso tudo.  

Considera que a avaliação de desempenho dos formadores do SFPM contribui 

para a melhoria da qualidade das funções desempenhadas ao nível da formação? 

Sim, penso que sim. Que é positivo. 

 

Como é que se processa a avaliação de desempenho dos formadores na ETNA? 

Pois, isso é uma pergunta que eu não lhe sei responder, como é que se processa. 

 

 

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

Em relação à avaliação de desempenho de formadores, qual foi o feedback é que 

lhe foi dado relativamente ao seu desempenho? 

Foi positivo. Naquela reunião, que teve aquela entrevista inicial foi o único feedback até 

agora. 

 

E que feedback é que lhe deram? 

É alguns erros cometidos. No caso eu como já tinha dado uma aula anterior, voltei a 

repetir como era para análise, como era para avaliação, pensei que seria a primeira aula do dia e 

não transmiti tudo o que tinha que transmitir sobre a aula, qual é que era o objectivo, as regras 

para a sessão, fiz uma parte e deixei outra de lado, logo tive lacunas. Para tal, na parte das 

perguntas é que houve assim um bocado de granel devido à necessidade talvez dos formandos 

quererem participar e querem participar quase todos em conjunto, essa parte das regras, que no 

fundo também falhou, porque se eu tivesse estipulado logo, que quando quisessem responder 

levantariam o braço, eu é que escolheria o formando que ia responder, acho que foi uma falha. 

Poderiam também ter havido outras, mas não tão graves, se calhar. Mas em geral, acho que não 

correu assim muito mal. Consegui transmitir mais ou menos dentro do tempo estipulado, 

embora a aula tenha começado um bocadinho mais tarde, mas tentei que ela acabasse à hora. 

E o feedback que os avaliadores lhe deram foi positivo? 

Sim. 

 

Foi. Corresponde? 

Corresponde à minha expectativa. 
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Até que ponto é que o dispositivo de avaliação permite documentar a globalidade 

do trabalho do formador, ou seja até que ponto é que este dispositivo permite avaliar o 

bom ou mau desempenho dos formadores através daquela sessão que observa? 

No global é difícil. Porque normalmente o formador não dá só um tipo de matéria, pode 

dar várias matérias, em que algumas também não estará muito à vontade para dar. Está mais 

preparado para dar umas matérias que outras e quando há falha de um formador, terá que o 

substituir para dar a mesma área de matéria. Os cursos não param, por causa de um formador 

que cá vier, ter ficado doente ou ter acontecido algum problema. Se o formador for avaliado 

nesse dia, concerteza que o desempenho dele não será tão bom, como se ele tiver a dar uma 

matéria que tem experiência e que tem já algum tempo de formador nessa área.  

 

Pensa que numa sessão de 50 minutos, consegue-se ter uma imagem relativamente 

ao formador, se ele é um bom ou mau formador. Acha que através de uma sessão de 50 

minutos, conseguimos perceber qual é que é o desempenho normal do formador? 

Penso que ficará com uma ideia, provavelmente se repetirem essa avaliação mais vezes 

em áreas mais distintas sem ser sempre a mesma, poderá ser uma noção mais exacta, ou seja, 

fica com uma ideia. Penso, que não terá muito longe da realidade, mas se houver mais do que 

uma avaliação e se a avaliação até for sem informação prévia, consegue ser mais fácil de que é 

que o formador é capaz. No caso da avaliação da formação, se por acaso houvesse essa 

avaliação, claro que o formador se calhar não ia gostar tanto, mas provavelmente ia-se analisar 

mais em pormenor o que é se passa no dia-a-dia, o que se pretendia analisar é o que se passa no 

dia-a-dia, se as coisas correram bem ou mal, se calhar as coisas não corriam tão bem. 

 

Acha que os instrumentos e os procedimentos que são utilizados conseguem… Ou 

seja, tendo em conta os instrumentos de avaliação que conhece a grelha, a auto-avaliação, 

acha que consegue representar esse trabalho global do formador? Ou seja, considera que 

o desempenho dos formadores pode ser medido através de instrumentos de avaliação? 

Sim, quer dizer, tem que se medir de alguma maneira, pode é não ser exactamente a 

totalidade, se calhar pode trazer um pormenor ou outro, ou se calhar tem pormenores a mais, 

não sei, poderá haver qualquer coisa que possa ser adicionado ou qualquer coisa que possa ser 

retirado. Penso que há ali há coisas a mais, que se calhar um já representa o outro, ser um 

bocado repetitivos. Há ali pormenores que penso… agora também não sei, não tenho a grelha à 

minha frente, porque ele avalia itens, que nós a respondermos a este, acho que já estamos a 

responder a outro praticamente. 
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Está a falar da auto-avaliação? 

Sim, da auto-avaliação. 

 

E acha que há aspectos que são mais valorizados do que outros? 

Não sei ao certo se calhar, nesse caso para efectuar exemplos é mais complicado, 

porque eu não me recordo exactamente a totalidade. 

 

Mas de uma maneira geral, tendo em conta o feedback que lhe foi dado e a 

avaliação que lhe foi efectuada, acha que se calhar é mais valorizado alguns aspectos em 

detrimento de outros? 

É provável que sim. É difícil agora conseguir dizer qualquer coisa sobre isso, porque se 

calhar até estava a falsear a resposta. Penso que sim, que provavelmente haverá um aspecto que 

se calhar pese mais, que pese da experiência ou não do formador dentro daquela área, penso que 

isso pesa um bocadinho e na avaliação acho que devia-se fazer isso. Falou-se nisso, da 

necessidade de haver manuais, de haver necessidade de ir a bordo ou do pessoal participar para 

ter mais experiência para poder passar melhor a informação quando está a dar a formação. 

Penso que essa parte é fundamental, não sei se incidiu muito sobre área, mas lembro-me de que 

houve muitas perguntas viradas para a área do formador, se o formador se sentia à vontade para 

dar a matéria, se tinha conhecimentos, se tinha experiência, o que é que achava para ganhar 

mais experiência, para ganhar mais preparação o que é que era preciso. Eu acho que essas 

perguntas… Porque acho que o formador deve estar bem preparado, se ele não estiver bem 

preparado, como é que ele consegue transmitir a informação. 

 

Acha que os instrumentos reflectem fielmente os vários casos em particular? 

Os instrumentos está a falar de…? 

Os referenciais, por exemplo a grelha que é utilizada no âmbito da avaliação de 

formadores, que é aquela grelha que é utilizada no CTF, a auto-avaliação, acha que são 

uma cópia fiel daquilo que o formador efectivamente vale? 

É aquilo que nós falamos anteriormente, penso que haverá um ponto ou outro que estará 

a mais, um ponto ou outro que estará a menos, mas é difícil estar a falar sem estarmos a ver, não 

consigo. 
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E acha que de uma maneira geral, os formadores revêem-se naquilo que é dito ou 

no resultado final da grelha, ou seja naquilo que foi avaliado. Acha que de certa forma os 

avaliados concordam com as avaliações? 

Poderão não concordar, porque esse momento da avaliação é sempre um momento 

único, em que o avaliador portanto está a fazer a sua parte, mas o avaliado está numa situação 

especial, sabe que vai ser avaliado, tem esse peso em cima, não é? Está preocupado com aquilo 

que vai dizer, não é uma aula normal e então poderá haver pequenos lapsos, pequenos 

pormenores que até se calhar costuma fazer ou dizer e naquele dia como está preocupado para 

ver se não esquece nada, é nesse dia que vai esquecer alguma coisa. Poderá acontecer isso, ou 

seja, o peso de estar a ser avaliado, também conta naquele dia. Nós não vamos pôr uma câmara 

escondida para avaliar o que é que se passa nas aulas, se calhar seria o ideal se a pessoa não 

soubesse que está a ser avaliada, se a pessoa estivesse lá naturalmente, sem estar a ser avaliado, 

claro que haviam coisas que concerteza se calhar a pessoa não ia dizer. Se dá muitas aulas, não 

vai repetir as regras da sessão de hora a hora, uma vez por dia, se calhar diz no dia anterior e 

naquele dia não diz nada ou por exemplo, o objectivo da sessão, se calhar não o vai dizer ou já 

foi no dia a seguir, amanhã vamos falar sobre isto e começa a despachar a matéria e esqueceu-se 

de dizer que o objectivo daquela sessão vai ser aquele e quando muda para a hora seguinte, não 

diz que já mudou de objectivo e continua a dar a matéria. Isso acontece muitas vezes. São 

pormenores que se tivéssemos uma camarazinha, provavelmente… 

 

Qual é a sua opinião em relação ao instrumento utilizado ao nível  da avaliação de 

desempenho de formadores?  

Penso que… não sei há quanto tempo é que existe, mas se for… se já tiver sido 

detestado, já foi testado concerteza. Agora, não sei qual é que é a análise que é feita, se falta 

algum parâmetro ou se há algum parâmetro que esteja em excesso. Penso que, existe muitos 

anos pele frente para verificar se essa avaliação será a mais correcta ou não. Porque isto 

depende sempre de quem vai analisar a seguir, não é só a análise feita pela pessoa que vai 

analisar o formador, mas a análise que é feita depois para verificar se existem algumas lacunas, 

acho que falta ali qualquer coisa, qualquer coisa de carácter técnico ou pessoal, que falta ali. 

 

Os instrumentos de avaliação utilizados vão ao encontro dos objectivos de 

avaliação de desempenho de formadores traçados? Quais são para si os objectivos da 

avaliação de formadores? 

O objectivo é verificar se o formador cumpre com aquilo que está estipulado para as 

suas funções. O formador tem que cumprir a informação nessa área, viemos tirar o “Curso de 

Técnicas de Formação” tem objectivos e nós temos que transpor esses objectivos para a nossa 
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formação, temos que cumprir com a preparação das aulas, tem que ser com… em função dos 

dados que nós recebemos temos que preparar as aulas naquele parâmetro e quando chegar às 

aulas, temos exactamente que transmitir os conhecimentos da forma como também nos 

ensinaram a transmitir. 

 

E acha que os instrumentos utilizados vão ao encontro desses objectivos? 

Penso que sim. Poderá faltar algum instrumento necessário, mas penso que vão ao 

encontro. 

 

Bloco E – Experiência Pessoal 

 

Como é estar na pele/posição de avaliado? 

É sempre um bocadinho mais de pressão, sente-se um bocadinho mais… a pessoa não 

está tão à vontade na formação porque sabe que está a ser observado. Embora, às vezes possa 

ser só temporário, no início…o início da sessão pode não ser exactamente o mais adequado, 

pode haver ali uma dificuldade em arrancar, mas depois quando a pessoa começa a entrar dentro 

da área em que está a dar a formação, poderá esquecer que está ali a ser observado e preocupa-

se mais com a formação e aí poderá até correr bem. 

 

Acha que esta situação, por ser um momento de avaliação é diferente de outras 

situações que se depara no exercício das suas funções? 

Não, já fui avaliado mais vezes, não nesta área de formação, mas sei o que é ser 

avaliado. Caso a bordo, quando estamos a bordo, no caso das “Fragatas da Classe Vasco da 

Gama” fazemos um “OST” em Inglaterra e nós somos avaliados, avaliados por entidades 

estrangeiras, ou seja, não são entidades nacionais. Nós aqui podemos ser avaliados pela Flotilha, 

mas se tem um camarada nosso, também se calhar não desempenhamos tão bem as funções, 

porque são camaradas nossos. Quando vamos a Inglaterra, são entidades externas, e aí nós 

temos que corresponder e eles ali não têm pena nenhuma de nós, ou seja, a avaliação é mais 

fidedigna provavelmente do que a avaliação que é feita pela Flotilha, porque muitas das vezes, 

se nós formos duros…eu já fiz um bocadinho de avaliação lá, na Flotilha e se formos um 

bocadinho duros na avaliação, o nosso camarada como nos conhece diz porquê que fizeste isso, 

não era preciso escrever…isso custa um bocado. Quando vamos a Inglaterra, ninguém se 

queixa. Porque não conhecemos a pessoa, não temos nada a ver com ela, ela vê e escreve, 

geralmente as primeiras análises é ver e escreve e depois diz o que é que tem que corrigir.   
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Que efeitos é que a avaliação teve em termos pessoais? 

Como eu disse no início, há coisas que eu fui logo corrigir, porque estavam 

“quentinhas” e depois nas aulas tenho que ter mais atenção com as regras da sessão, que é para 

não haver aquele granel por causa das perguntas, o pessoal queria responder todo ao mesmo 

tempo. Há pormenores que vai-se limando, tentar não esquecê-los e conforme nós vamos 

utilizando mais vezes, mais facilmente requeremos a utilização, fica já no automático.  

 

Há quanto tempo desempenha as funções de formador? 

Há três anos. Já cá tinha estado a dar formação, mas isso foi no antigo G2EA, na Escola 

de Artilharia Naval, quando estive a tirar o “Curso de Técnicas de Formação” na altura, que 

eram só duas semanas. 

 

Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar essas funções (na Marinha 

e/ou no exterior)? 

Ou seja, quando eu tirei o curso, os cursos que eu tirei inicialmente não fui para a área 

de formação, foi para a área de manutenção, reparação de equipamentos para trabalhar a bordo. 

A bordo, no caso do Arsenal do Alfeite, a parte de reparação de equipamentos. Claro que nós 

depois, também estamos vocacionados para a área de formação, porquê? Porque faz parte das 

nossas competências e também como experiência técnica a bordo, também estamos mais à 

vontade para dar formação nas nossas áreas. Claro que a formação maior que eu tenho foi tirada 

há muito pouco tempo, foi na Holanda. A aula que foi avaliada, foi de matéria que eu dei agora 

em Junho. 

 

A única formação que tem é aqui da Marinha, não é? Não tirou… 

Tirei um curso nos Estados Unidos do “Sistema Anti-míssel Phalanx”, tirei um curso de 

“Oficiais de Convés de Voo”, na Inglaterra e mais recentemente um Curso de “Operação de 

Artes”para as “Fragatas Classe Bartolomeu Dias”, além do Curso de Electrotécnico, Electricista, 

Especialização em Artilharia. 

 

Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o 

desempenho desta função?  

Nós a bordo, também somos um pouco formadores, porque nós trabalhamos com mais 

pessoal, com marinheiros, que eles não têm a preparação que nós temos e eles…uma parte das 

vezes vão mexendo em alguns equipamentos, em algumas áreas. Claro que, como não têm 

preparação, até podem ter tirado o curso de preparação, mas esses cursos às vezes não são 

suficientes para eles poderem operar com destreza os equipamentos, é necessários os técnicos 
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apoiarem e tirando as dúvidas, explicando algumas normas de segurança que estejam 

esquecidas. Mas nós continuamos a dar formação. Por exemplo, no caso do “Phalanx, Sistema 

Anti-míssel”, nós…os marinheiros que vão para aquela área, não têm conhecimento 

absolutamente nenhum de manutenção da arma… existem outros casos…, mas nós é que damos 

apoio, ao fim ao cabo vamos fazer manutenção à arma, em conjunto com o artilheiro, porque ele 

não tem conhecimentos nenhuns daquela arma, tem o geral, de artilheiro, mas não tem 

especificamente daquela. Temos que ser nós, porque aquilo é material muito específico. Mas é 

dar formação, não é nos moldes da que temos aqui, com aquelas características que nós 

sabemos, mas acabamos por dar formação. 

 

Com que dificuldades se tem deparado no exercício destas funções? 

As dificuldades que eu tenho tido é sermos polivalentes, ou seja, nós neste momento 

somos formadores, embora tenhamos um número de detalhe para darmos aquela área, estamos 

cá para dar formação, não é? Mas depois acabamos por fazer tudo, quase menos a formação. 

Sou o POC para a Informática, estou sempre… tenho que andar por todo o lado, a tratar 

assuntos disto ou daquilo, a formatar máquinas, entrar na rede, instalar programas… têm 

dúvidas sobre a utilização de um programa, estão sempre a chamar e às vezes as dúvidas que ele 

tem, são as dúvidas que eu tenho e tenho que andar a tirar, quando as tenho também. Tenho que 

andar a verificar como é que aquilo funciona, não sou um explorador de programas, não estou a 

tempo inteiro a utilizar programas. Não sou programador, não sou utilizador, mas tenho que os 

instalar e às vezes tenho dificuldades também em…tenho que preparar e depois dizer à pessoa 

como é que se faz. Também já fui Sargento da Companhia, o que também requer algum tempo e 

a ocupação às vezes com cursos…os cursos de e-Learning, também me ocuparam o tempo, o 

“Técnicas de formação” também ocupa algum tempo e mais um curso de actualização ou outro 

e isso faz com que a gente dê em dois lados ao mesmo tempo… é complicado. 

 

O que considera necessário para colmatar essas dificuldades? 

Isso era andar para trás. Antigamente havia a companhia, que era pessoal dedicado só 

para aquelas funções, isso já não existe e nunca mais volta a existir. Como tal, isso acabou. No 

caso da Informática, provavelmente no futuro vai existir alguém para a área da Informática, mas 

cá na ETNA, não acredito. A bordo já sei que vai haver, nós também tínhamos a bordo a 

Informática e éramos polivalentes, para além da nossa área técnica, tínhamos mais aquele 

encargo. E agora parece que vão meter pessoal específico, formado em Informática a trabalhar. 

Aqui em terra, penso que isso nunca vai acontecer. Vão tentar sempre apanhar um que tenha um 

bocadinho mais de conhecimento e vai ficar sempre com aquele cargo secundário e enquanto os 

outros vão praticar desporto, estamos ali a analisar os computadores para trás e para a frente.
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos 

Formadores 

 

Tendo em conta a sua experiência enquanto avaliada quais são para si os aspectos 

mais marcantes ao nível da avaliação de desempenho dos formadores que está a ser 

implementada aqui na ETNA? 

É a oportunidade para poder reflectir sobre a nossa prática enquanto formador, não só a 

própria situação, não é? Da avaliação, o próprio dia em que somos avaliados, que é um dia que 

nos obriga na preparação da sessão, a reflectir não é… sobre o que fazemos e a procurar corrigir 

uma ou outra coisa que fazemos, às vezes…que sabemos que não fazemos 100% bem, mas 

enfim, em virtude das circunstâncias não temos tempo às vezes de aperfeiçoar ou de melhorar. E 

no dia em que somos avaliados, sabemos que esse dia conta e portanto esse facto obriga-nos não 

é… apensar o que é que eu faço, como é que eu faço as coisas e o que é que eu posso fazer para 

que este ou aquele erro não aconteça durante a minha sessão. E depois é… o segundo momento, 

é a conversa que nós temos com a equipa de avaliadores, que eu acho que é muito rica, porque, 

pronto é a visão de fora, não é? Que nos permite também aí sim, pôr o dedo na ferida, dizer que 

realmente eu fiz as coisas bem, mas estão aqui duas pessoas a dizer que não e há coisas que eu 

não fiz tão bem, como pensava que tinha feito. E portanto, aquelas críticas que me fizeram, acho 

que foram muito positivas e são orientadoras para a minha prática, para eu poder depois 

introduzir alterações, não é? Para melhorar o que faço, por isso sim. O que está a ser feito tem 

vantagens para a nossa… traz melhorias à nossa prática de formadores. 

 

E quais são para si as grandes vantagens e desvantagens da implementação do 

dispositivo de avaliação? 

Deste dispositivo, não é? 

Sim. 

As vantagens são estas que eu disse já, no fundo o que eu disse são as vantagens que eu 

acho…o que eu sinto penso e a maioria dos formadores que foi avaliado, penso que sente, quer 

dizer eu acho que deve haver formadores que não olham este processo como um processo bom, 

olham com alguma rejeição, alguma dificuldade não é…em aceitar, porque se calhar não foram 

envolvidos no processo, digo eu, não sei. Mas pronto, as vantagens são essas, não é? A 

possibilidade de ver o que é que está a acontecer, o que é que nós fazemos e corrigir se há coisas 

a corrigir. Desvantagens, eu assim de repente não vejo desvantagens, quer dizer. Para além do 

facto de todos nós sermos resistentes à avaliação, não é…qualquer que ela seja. A avaliação é 

sempre um momento em que nós ou alguém exerce poderes sobre outras pessoas, não é… 
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portanto isso é sempre visto com alguma desconfiança, alguma reserva, por parte de quem sofre 

esse poder, de quem é, não é…dominado de certa forma, não é. Nós quando somos avaliados, 

estamos de alguma maneira sobre o poder de alguém, não é? Mas assim desvantagens, não estou 

a ver…desvantagens, nenhumas. Eu acho que só traz vantagens, o processo pode não ser 

consensual, não é? Pode haver dificuldades nos instrumentos de avaliação, podem não ser os 

melhores instrumentos, mas eu acho que só o facto de se estar a fazer alguma coisa nesse 

sentido é bom, é…acho que estamos a trilhar, estamos a fazer o caminho da qualidade.  

 

Acha que é útil para a organização e para o sujeito que é alvo da avaliação? 

Sim, sim…acho que sim. Acho que é útil, é sempre útil. 

 

E tendo em conta a sua experiência enquanto avaliada, que estratégias é que 

implementaria ao nível da avaliação de desempenho de formadores? Ou seja, que 

alterações é que faria, sempre com vista à melhoria da qualidade da formação? 

Ao que está agora a ser feito? 

Sim. 

Eu acho que era importante, agora ver qual é o balanço enfim…do que já se fez e acho 

que as pessoas que estão em condições de responder a isso com alguma qualidade, são as 

pessoas que fizeram a avaliação, os avaliadores porque eu não tenho consciência, não tenho bem 

noção do que é que até agora, qual é o retrato da organização em termos de avaliação de 

formadores, ou desta escola em concreto. Por isso não sei, o que é que pode ser…eu da minha 

experiência, do que conheço do instrumento de avaliação, acho que aquela grelha pode não ser a 

melhor grelha do mundo e há ali itens, que são indicadores de desempenho, que eu acho que 

poderiam ser eliminados. Eu começaria por aí, por rever…e isso está a ser feito também, rever a 

grelha, em consequência disso rever o referencial da grelha, não é? Isso tem que ser feito, a 

escala também vai ser revista ou está a ser revista, portanto, o instrumento de avaliação é 

digamos a pedra toque da avaliação de formadores, tem que ser um bom instrumento. E mesmo 

com um bom instrumento, às vezes é preciso que haja aferição de critérios entre os avaliadores, 

eles têm que saber o que é que cada um dos itens significa para eles, naquele contexto. Mesmo 

que haja um bom referencial, é preciso saber por exemplo, saber se quando se avalia, se o 

formador faz a motivação para a sessão, eu lembro-me dessa questão porque me tocou em 

particular, saber o que é que se entende por isso e o que é que…e mesmo que o referencial seja 

rigoroso e seja muito orientador, têm de estar em comum acordo e de conversar antes da 

avaliação, não é? E eu acho que isso se faz, faz-se entre os avaliadores, portanto eu não 

sei…mas eu acho que se calhar passa pelas alterações, eventuais estratégias de, como tu 

disseste, que visam a melhoria, que visam enriquecer, fortalecer o processo de melhoria, passa 
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por isso, pela constante análise do instrumento, porque se calhar este instrumento hoje pode ser 

bom, mas daqui a seis meses, se calhar fruto das alterações que há aqui, não é...fazem parte da 

dinâmica da organização, se calhar terá de ser revisto ou daqui a um ano terá de voltar a ser 

visto e mexido. Mas em relação ao resto, não tenho assim bem noção, não é…de mais…a minha 

visão é mais restrita, não é…é como avaliada. 

 

Que impacto é que considera que a avaliação de desempenho dos formadores, tem 

nos sujeitos que são alvo de avaliação? Que efeitos é que isso tem em termos práticos no 

avaliado? 

Posso falar por mim. O impacto foi positivo, portanto permite-me introduzir melhorias, 

não é? Há sempre aspectos, penso eu que podem ser melhorados e mesmo que tenha sido boa a 

avaliação para o formador, para o avaliado se calhar a conversa, de conversa resultam sempre 

constatações que conduzem a melhorias. Para os formadores em geral, não sei se directamente 

penso que o impacto se eles acolherem bem as observações, as críticas eventualmente, acho que 

o impacto é sempre positivo, não é? Porque nos obriga sempre a reflectir, se não reflectiram 

antes, a reflectirem naquele momento e a procurar corrigir os aspectos menos bons. Depois não 

sei se essa avaliação futuramente será vertida na avaliação do militar, que é formador, não sei se 

isso depois terá algum reflexo, se isso tiver é claro que o impacto, para aqueles que têm 

avaliações menos favoráveis, o impacto pode não ser bom, não é? Mas assim em primeira 

análise eu acho que o impacto será bom e pronto, é um dos pressupostos da avaliação de 

formadores que é a preocupação de que o desempenho venha a ser aperfeiçoado, que sejam… a 

questão também da uniformização dos procedimentos, quer dizer levar a que todos… por um 

lado o que se procura também fazer é levantar a situação, fazer o levantamento desta realidade e 

saber quais são as práticas que existem aqui na escola, em termos de aulas teóricas, de aulas 

práticas, etc.; depois procurar mediante os resultados que foram levantados, procurar depois 

estabelecer um normativo que leve à uniformização, não é… dos procedimentos, porque se 

calhar mesmo com o “CTF” há práticas que ainda não estão, que ainda não são feitas 

regularmente pelos formadores, o caso do PGS, por exemplo, não é? A gente sabe que nem 

sempre, quer dizer que agora já se está a procurar ter algum tipo de PGS, mas que há bem pouco 

tempo não eram muitos os PGS’s, não é… existentes. Não sei se… acho que me perdi na tua 

pergunta, não sei se a tua pergunta… 

 

Era o impacto que considera que a avaliação de desempenho de formadores tem… 

acho que sim. 

Então considera que a avaliação de desempenho que lhe foi efectuada trouxe vantagens 

ao nível do seu desempenho profissional? 
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Sim, sim, sem dúvida. 

E foram tomadas algumas decisões ao nível da avaliação que lhe foi efectuada, por 

exemplo em termos de formação adicional, foi tomada alguma decisão departamental a 

esse nível? 

Não, não foram assim indicadas nenhumas necessidades específicas no que me diz 

respeito, portanto não. Foram dadas orientações, não é…para corrigir alguns aspectos menos 

bons da minha prática, mas não há assim uma medida digamos de correcção, que vá além disto. 

 

De certa forma já respondeu à próxima questão que eu vou fazer, mas sintetizando 

considera que a avaliação de desempenho dos formadores do SFPM contribui para a 

melhoria da qualidade das funções desempenhadas ao nível da formação? 

Sim, sem dúvida. E como eu disse, é uma oportunidade para nós reflectirmos sobre o 

que fazemos e em conjunto identificarmos as falhas naquilo que fazemos e portanto ao 

identificar as falhas também se está digamos a identificar o que é que se pode fazer para corrigir 

as falhas, não é? Encontrar soluções para corrigir as práticas e portanto eu acho que sim, acho 

que estamos no caminho da qualidade, estamos a prosseguir a qualidade. Acho que é 

importante, sem dúvida. 

 

 

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

Como é que se processa a avaliação de desempenho dos formadores na ETNA? 

Como é que se desempenha? 

Como é que se processa. 

Como é que se processa? Portanto, a avaliação de formadores tanto quanto sei é uma 

prática relativamente recente, não é? Terá para aí um ano, implica que uma equipa constituída 

por um elemento do GTE e um elemento do departamento onde o avaliado desempenha 

funções, dá formação, não é? Um elemento desse departamento integra a equipa, portanto é uma 

equipa mista e não é fixa, não é? Essa equipa enfim, agenda com a concordância do formador 

uma data para se fazer a observação da sua sessão e aí é importante que o formador diga qual é a 

data que prefere, porque isso implica que ele se envolva, que ele não rejeite de imediato a 

avaliação, não é… a sua avaliação. Creio que é feita também uma reunião preliminar que 

antecede a observação, com o avaliado. No meu caso isso não aconteceu, mas foi porque não 

houve tempo para isso, mas penso que a prática a essa. O avaliado reúne com a equipa de 

avaliadores e julgo também com o chefe do GTE, penso que no fundo para saber quais são os 
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itens segundo os quais vai ser avaliado, não é? Para ter conhecimento penso também da escala, 

não sei se também do instrumento, não faço ideia se lhe é dado o instrumento para ele tomar 

conhecimento, do instrumento de avaliação e depois da observação, portanto é feita a 

observação em sala durante uma sessão normal de formação, como disse escolhida tanto quanto 

possível pelo formador e depois da…com a tal equipa de que falei, portanto o elemento do GTE 

e o elemento do departamento, pode ser o chefe de departamento ou pode ser um camarada, 

alguém que…penso que se procura evitar que seja um inferior hierárquico, para que não haja 

constrangimentos e para que não haja rejeição da avaliação, não é…por parte do avaliado. 

Depois da observação é feita uma reunião de aferição, de novo de aferição entre avaliadores e 

depois desta reunião, faz-se uma entrevista ao avaliado, entrevista-se o avaliado, aplica-se-lhe 

um questionário de auto-avaliação, uma espécie de lista de verificação dos seus desempenhos, 

para ele no fundo reflectir sobre o que fez e no fundo que sirva de base também à conversa, 

porque é com base naqueles itens, depois se faz a entrevista ao avaliado. E depois é a entrevista, 

não é? E é aí que se trocam impressões, se dão orientações, também se dá oportunidade ao 

avaliado de dizer de sua justiça, porque pode haver um ou outro aspecto que a equipa possa não 

ter percebido, porque é que se fez isto ou aquilo e ali a pessoa que foi avaliada tem hipótese de 

se justificar de alguma maneira e de contextualizar a sua prática também…esta ou aquela prática 

mais específica e pronto, acho que é este basicamente o procedimento. Depois é feito um 

relatório, não é…que é enviado ao avaliado e é enviado ao chefe do avaliado e depois é este o 

procedimento. Depois no final, do que sei da…é feito um relatório anual aqui por parte do 

director Técnico-Pedagógico, que toca ao desempenho global dos seus formadores, aqui da 

escola. Penso que é este o percurso. 

 

Que feedback é dado aos formadores relativamente ao seu desempenho? 

É o feedback da entrevista, não é? Esse é o grande feedback e depois o mais formal é o 

do relatório, não é? Aí claro que o avaliado não tem hipótese de intervir não é…mas é uma 

forma de saber o que é que a organização pensa do seu desempenho, mesmo que não concorde, 

não é? Mas…são esses dois a entrevista e o relatório. 

 

Considera que esse feedback de certa forma permite melhorar o desempenho do 

formador?  

Sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que sim, se ele souber acolher o que lhe é 

dito, porque admito que haja avaliados, portanto formadores avaliados que rejeitem as críticas 

ou as observações que lhe são feitas. Isso era importante analisar, ver até que ponto é que ele 

concorda ou não com o instrumento, com o referencial, com…mas… 
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Até que ponto é que considera que o dispositivo de avaliação permite documentar 

a globalidade do trabalho, do empenhamento do formador no próprio desempenho das 

suas funções? 

Assim como existe…admito que seja um bocadinho redutor, não é? Porque de facto, o 

avaliado pode ter até um…em termos de avaliação e em face da grelha, daquela grelha ser de 

certa forma, não digo prejudicado, mas pode não lhe ser feita justiça e ele pode ser um bom 

formador, porque realmente o que se tem que pensar fazer futuramente, mas temos que ir por 

etapas, não é? Nesta ainda não é possível, julgo eu, mas futuramente é implementar este 

procedimento de forma a ser sistemático, o ideal seria que a avaliação de formadores fosse um 

processo mais sistematizado e aceite mais naturalmente pela organização e na pessoa dos seus 

formadores, não é? Nós temos que começar a encarar a avaliação como um processo natural e 

portanto…possibilidade de entrar na sala durante a formação e avaliador…tem que ser aceite, 

quer dizer, tem que ser tida como possível essa possibilidade, tem que ser vista como uma coisa 

natural, não é…aceitável. E a tua pergunta, desculpa era…  

 

Até que ponto é que o dispositivo permite documentar a globalidade do trabalho 

do formador? 

Pois, quer dizer…por enquanto ainda não permite, não é? Eu acho que não, acho que 

ainda não é possível dizer que, bom só porque eu tive uma boa avaliação nesta sessão que foi 

observada, posso não ser uma boa formadora. Porque naquela sessão, eu trabalhei, apliquei-me, 

esforcei-me e tudo o mais e pronto, até correu bem e as pessoas levam daqui uma boa imagem. 

Mas eu posso não ser assim, eu posso ser menos boa, não é? E o invés também é verdade, eu 

posso não ter um bom desempenho no dia em foi observada por circunstâncias várias, porque 

naquele dia eu estava muito nervosa, porque até nem fiz PGS e o PGS é um dos itens em que 

sou avaliado, mas não fiz por alguma razão ou a minha sessão é uma sessão mais prática e não 

permite ver alguns dos aspectos…que não são postos em evidência, alguns dos aspectos 

segundo os quais sou avaliado. Mas até sou um bom formador, porque os formandos aprendem 

comigo, os resultados são portanto bons, tenho uma boa relação com…interajo bem com eles e 

eles comigo e portanto, é isso…eu acho que por enquanto ainda não é possível dizer que a 

avaliação, esta avaliação tal e qual como é feita neste momento espelha a qualidade dos 

formadores, directamente. 

 

Acha que enviesa um bocadinho a avaliação, o facto dos avaliados saberem que 

vão ser avaliados? 

Um bocadinho talvez, sim. É como dizia, eu pelo facto de saber que sou avaliada, posso 

introduzir alguns aspectos naquela sessão que eu não introduzo habitualmente, porque 
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considero, da minha prática habitual, que não faz falta, não é preciso, que…mas sim enviesa um 

bocadinho, sim. 

E acha que há aspectos que são mais importantes ou que são mais valorizados na 

avaliação de formadores, como está a ser implementada? 

Aspectos, portanto alguns dos indicadores se são mais valorizados? 

 

Se há aspectos que se dá mais importância em detrimento de outros? 

Não sei, acho que não. Acho que…não. Não tenho essa ideia de que haja aspectos que 

sejam mais valorizados. Quer dizer…para mim acho que há uns que são mais importantes, não 

é? E que valem mais a medida, a real medida do formador. O formador domina os conteúdos 

científicos, esse é um aspecto que é relevantíssimo, não é…claro também que se ele motiva, se 

interage, se ele coloca questões, se ele faz avaliação, isso é importante. Mas se for um bom 

formador, que é um bom comunicador, diz umas larachas, põe as pessoas bem dispostas, mas 

que depois em termos científicos falha, quer dizer…mas não acho que isso tenha mais peso na 

avaliação que é feita, ou seja, é equitativa depois a…não há uma ponderação maior para os 

conteúdos científicos em detrimento dos outros itens. São todos valorados, com o mesmo grau 

de ponderação, tanto quanto sei, portanto…mas considero que há alguns aspectos que são mais 

importantes e que dão… e que são realmente, traduzem, dizem mais da qualidade do formador. 

 

 

Bloco D – Caracterização dos instrumentos de avaliação 

 

Considera que o desempenho dos formadores pode ser medido através de 

instrumentos de avaliação? 

Sim, considero. Este é um exemplo, quer dizer, o que está a ser feito. Acho que sim, 

acho que…não quer dizer que o que está a ser feito, seja o perfeito, ainda não está muito 

adequado, é um instrumento que tem que ser revisto, mas sim eu acho que é possível medir e 

acho que se está a medir com uma margem de erro claro, mas acho que se está a medir. 

 

E o facto de haver essa medição, que aspectos é que podem implicar. O facto de 

estar a ser medido e quantificado o desempenho do formador através de uma grelha, de 

um instrumento de avaliação? 

Bem, tudo o que é mensuração, tem sempre…tem aquele lado de dar uma ideia ao 

avaliado e à organização da qualidade daquele indivíduo enquanto formador, não é…da sua 
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qualidade profissional enquanto formador, enquanto se encontra a dar formação. Depois na 

medida em que é uma forma de medir o seu desempenho, portanto a dimensão mensuração, 

pode ter uma carga prejurativa, portanto quase punitiva de certa maneira e então se tiver reflexo 

na avaliação do profissional, do militar, pode não ser muito bom. Mas eu acho que é importante 

medir, medir sendo que a mensuração tem também um lado qualitativo, quer dizer a gente 

quando mede, dá um valor a alguém, penso que o reverso, ou o outro lado da medalha é o que é 

que isso significa em termos de qualidade, em termos de apreciação global daquele indivíduo. 

Não é só dizer que este indivíduo vale 3.5 ou vale 4 ou vale 2, é dizer o que é que esse 2 

significa, vale 2 porque isto, aquilo, aqueloutro, pensar sempre que é possível vir a valer mais. 

Mas a mensuração, só pela mensuração, não é positiva, tem que ir além disso. 

 

E acha que a lógica da avaliação de formadores é mais formativa, ou seja, mais de 

acompanhamento e de apoio do formador ou uma lógica mais sumativa, de controlo e de 

vigilância dos processos? 

Eu acho que deve ser, neste momento como está a decorrer é formativa, não é…eu acho, 

a minha percepção é essa, de que é formativa e deve ter, o grosso do processo deve ter esse lado 

formativo, não quer dizer que depois não tenha uma tradução sumativa, numa fase posterior do 

processo e de implementação deste dispositivo e penso que esse é também o objectivo da 

organização, é que venha a ter essa dimensão sumativa, com um aspecto mais formal, mais 

formalmente, mas o importante é aprender, é dizer onde é que estão os erros e dizer onde é que 

estão as soluções para esses erros e aplicar as soluções ou introduzir as soluções para se corrigir. 

Qualquer formador que saiba que há falhas quer melhorar, quer dizer só as pessoas muito 

fechadas é que persistem no erro, portanto acho que a dimensão formativa é a que prepondera 

neste momento e é a que deve preponderar, mas é importante haver também uma dimensão 

sumativa. 

 

E acha que de certa forma os avaliados reconhecem-se na avaliação que é feita em 

relação a eles. Acha que de certa forma os instrumentos são fidedignos em relação à 

imagem que traduzem dos avaliados? 

Portanto, eu na parte que me toca, sim. Eu revi-me na minha avaliação, acho que 

sim…só posso falar por mim, eu não conversei com mais nenhum avaliado. Considero que 

sim…em relação ao instrumento é como digo, o instrumento ainda não está bom, tem que ser 

melhorado, tem que ser aperfeiçoado e é através da conversa que se tem entre os avaliados e 

avaliadores que se chega a essa conclusão. Porque por exemplo, aquele item em que somos 
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avaliados da aplicação da “técnica das 5 fases” eu não aplico e rejeito essa técnica, acho que não 

faz sentido, acho que é artificial, é um constrangimento para o formador, não traz mais-valias 

para a formação, eu acho que não traz. Poderá haver gente que diga não, por assim…tem que se 

dar oportunidade para todos falarem, mas há alunos que não gostam de falar e portanto se a 

dinâmica é essa…se o formador identifica, reconhece a dinâmica do grupo e percebe que há 

formandos que podem dar o seu contributo de outra maneira, acho que não é com a aplicação da 

técnica, digamos que se vai tirar partido desses formandos menos participativos. Portanto eu 

acho que a forma…os momentos, as tais “ 5 fases” são artificiais e portanto eu acho que isso era 

de retirar de imediato da grelha, do instrumento de avaliação e há outros, que agora só 

conversando e vendo um bocadinho mais a grelha é que se poderia dizer quais eram os aspectos 

que eu considerava que deviam sair. Mas a grelha está razoável e acho que poderá vir a estar 

melhor e acho que é para isso também que tem trabalhado o GTE. 

 

E em relação aos outros instrumentos, por exemplo à grelha auto-avaliação, à 

própria estrutura do relatório, faria alguma alteração? 

Em relação à lista, aquela grelha de auto-avaliação talvez, por acaso não reflecti sobre 

isso não é…preenchi e não reflecti sobre a qualidade daquela auto-avaliação. Provavelmente 

sim, haverá aspectos também a rever. Em relação à estrutura do relatório, também não 

sei…julgo que não. Acho interessante que não se diga ao avaliado qual foi a sua cotação, não 

sei quais são os motivos para isso, não sei se não seria bom dizer-lhe, se calhar nesta fase, como 

há pouco dissemos, nesta fase que é tão formativa, se calhar não faz sentido dar-lhe essa 

dimensão sumativa do seu desempenho, mas futuramente se calhar faz sentido não é…porque se 

nós aplicamos uma escala, é importante que o formador tenha uma noção, acho eu, ter um 

número para se orientar, de certa maneira, não é? Mas em relação à auto-avaliação e ao 

relatório, assim à partida, diria que não, que não há grandes alterações a fazer. 

 

E qual é para si o grande objectivo da avaliação de desempenho de formadores? 

É a melhoria da formação, melhoria da qualidade da formação, é a melhoria do 

processo. Portanto, a vantagem…a tua pergunta foi qual era a vantagem… 

 

O objectivo. 

O objectivo é introduzir alterações que sejam o reflexo, que tenham reflexo na melhoria 

da qualidade da formação. 
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E acha que os instrumentos vão ao encontro desse objectivo? 

Acho que sim. Acho que os instrumentos que existem neste momento, são a procura 

dessa qualidade, estão orientados para a procura dessa qualidade, acho que sim. Pronto, poderão 

vir a ser melhorados não é e a preocupação é essa, melhorar para aumentar a qualidade. 

 

 

Bloco E – Experiência Pessoal 

 

Como é estar na pele/posição de avaliado? 

É um momento de tensão para o avaliado, pode ter muitos anos de experiência, muito 

conhecimento da sua área, pode ser até um formador muito consensual entre os formandos, mas 

é um momento de tensão, mesmo conhecendo a equipa de avaliadores e tendo com essa equipa 

alguma relação de trabalho já de algum tempo, é um factor de nervosismo, sempre. 

 

Podemos dizer que esta situação, em comparação com outras é uma situação 

diferente? 

É, é. O facto de haver um instrumento segundo o qual o nosso desempenho é medido, é 

quantificado. É, eu posso ter aqui na sala comigo uma camarada a assistir à sessão e isso não me 

provoca nervosismo, se eu souber que ele está aqui com uma grelha, com um instrumento de 

avaliação a olhar o meu desempenho com um olho mais crítico isso já é um factor de tensão, 

pode ser um factor de tensão e pode inclusivamente provocar conflitos entre camaradas e até 

entre avaliadores, entre…não foi o caso, não é o caso, mas é susceptível, porque nós não 

gostamos de que emitam juízos de valor sobre o nosso desempenho. Não gostamos de críticas. 

 

Mas apesar disso reconhece vantagens? 

Muitas vantagens, sim…muitas. E é o que eu digo, é importante que o avaliado seja 

envolvido, se diga o propósito da avaliação, porquê que se faz avaliação, o que é que se faz 

nesse âmbito da avaliação, quais são os instrumentos que vão ser aplicados, para ele perceber 

que não faz sentido fazer um “bicho-de-sete-cabeças” daquilo. É um processo normal, é um 

processo necessário, e que tem que vir a ser implementado, introduzido aos poucos, não é…mas 

tem que ser assumido como um processo natural, normal e necessário. 
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E inconvenientes vê alguns? 

Na avaliação de formadores? 

Sim. 

É preciso ter gente para isso, é preciso que a equipa seja uma equipa sensata também, 

sensível e sensata, quer dizer, o instrumento só por si não chega, tem que haver ali um elemento 

humano, não digo que introduza a sua subjectividade, que não é disso que se trata, mas que 

procure contextualizar aquela realidade que é observada e em conciliação com a grelha produzir 

ali uma apreciação daquele desempenho, sem ser uma apreciação estritamente instrumental, não 

é…porque não pode ser, porque, portanto as desvantagens não vejo que haja, tem que haver…a 

organização tem que olhar para este processo, como um processo necessário e olha e tem que 

estabelecer uma equipa e tem que a consagrar como sendo a equipa, uma equipa que se vai 

especializando nesta área, que vai adquirindo competências nesta área e que se for preciso tem 

que fazer alguma formação se calhar na área da Psicologia, na área, sei lá…noutras áreas 

quaisquer de avaliação, também, porque não e…para poder conferir a essa avaliação mais 

qualidade, mais rigor, etc. Mas portanto, não há desvantagens, o que há…o que tem que haver é 

mais tempo, mais gente a dedicar esta actividade, não pode ser só aquela equipa de três 

avaliadores que existem tem que ser mais gente não é…para poder ter uma avaliação de mais 

qualidade também. Uma equipa com qualidade confere mais qualidade à avaliação. 

 

Há quanto tempo desempenha as funções de formadora? 

Portanto há três anos. Eu cheguei aqui em 2005, em Março de 2005 e comecei a dar 

formação em Maio. Fiz o “CTF” e logo a seguir comecei a dar o “Curso de Avaliação”. 

 

Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar essas funções (na Marinha 

e/ou no exterior)? 

Na Marinha fiz o “CTF” quando cheguei, porque tinha já o meu CAP fora de…já não 

estava válido. Fiz aqui o “CTF” e fora…tinha feito…fiz formação complementar, formação no 

âmbito de uma Pós-graduação, mas não foi a Marinha que me deu foi eu que quis fazer, pronto 

basicamente foi isso, formação para a actividade foi essa. E a formação de base, não é…que a 

gente tem e o currículo oculto também, os nossos conhecimentos mais genéricos, não é…tudo 

isso também é formação, ainda que informal, mas… 
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E teve outras experiências profissionais/formações que de certa forma a ajudaram 

a dar-lhe alguma bagagem, algum traquejo em termos do desempenho do cargo de 

formador? 

Sim, eu desempenhei funções de coordenadora de um curso de “Ensino Secundário 

Recorrente” no Centro Naval de Ensino a Distância, coordenei uma equipa de 12 professores, 

no âmbito da produção de materiais e da tutoria. Portanto, isso deu-me alguma noção, porque 

aqui também trabalhei com formandos, com alunos, também fui tutora de alunos, ainda que foi 

uma experiência muito curta e dá uma noção do que é a Educação de Adultos, do que é 

trabalhar com adultos, o facto de ter sido na Marinha, também ajuda a contextualizar tudo, não 

é…e também dei alguma formação a esses professores no âmbito da tutoria e da avaliação e 

portanto trabalhar com adultos é uma forma de nos introduzirmos no meio, não é…porque a 

formação profissional é para adultos, não é…e isso facilita a integração nestas actividades de 

formadora aqui. É essa a experiência. 

 

Com que dificuldades se tem deparado no exercício destas funções, se é que se tem 

deparado com algumas? 

Dificuldades. Inicialmente foi, o facto de não ter tido tempo para me preparar melhor 

para as funções, preparar no sentido de conhecer o curso que ia dar. Dei um curso de 60 horas, 

sem nunca ter dado, nunca tinha assistido ao curso. Tinha os conteúdos todos, não tinha cá 

ninguém para me ajudar. A camarada tinha ido para casa, ter a bebé e o que eu tinha eram 

Powerpoint’s e foi com base nisso que eu trabalhei. O documento de curso acho que também o 

tinha, mas não conhecia essa dimensão que o documento de curso…na altura não era 

conhecedora dos documentos de curso, não os usei como orientação para o meu trabalho. Foi 

difícil integrar-me logo nesse momento. Essa fase, foi a fase mais difícil, foi a mais complicada. 

Depois logo em Setembro desse ano, recebi a notícia que tinha que dar um curso, passado duas 

semanas, o mesmo curso mas em e-Learning, outra dificuldade adicional sem preparação para o 

e-Learning, o que foi ainda mais complicado. Portanto foi um ano muito difícil, esse de 2005 

não foi fácil. As dificuldades foi o apoio, não ter ninguém com quem trocar impressões, tem 

também o outro lado que é o desafio, da aprendizagem que se faz, no fundo foi enriquecedor. 

Neste momento deparo-me com falta de tempo, porque há coisas que nós fazemos, nos cursos 

em que vou participando, coisas que eu faço que sei que poderia fazer melhor, poderia 

aprofundar, aperfeiçoar, mas não tenho tempo, porque há actividades pequeninas, sem 

relevância nenhuma que nos roubam o tempo, não é. O que eu sinto aqui, é a falta do tempo 

para, porque depois saio daqui, não tenho tempo, como antes fazia, quando estava no Centro 

Naval de Ensino a Distância, ia para casa e acabava o que tinha iniciado, agora não posso fazer 

isso, agora tenho outra vida não dá para…o tempo que aqui tenho, é o tempo que tem que ser 
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aproveitado para as minhas tarefas e eu queria investir mais na formação, mais na produção de 

conteúdos para a formação, e nem sempre tenho conseguido, não tenho conseguido. E essa é a 

dificuldade maior e acho que faz falta de vez em quando, os formadores quaisquer que eles 

sejam, saírem e irem lá fora beber informação e portanto irem…isto já não é uma dificuldade, o 

que tu perguntaste foram dificuldades, mas já agora aproveito e completo a ideia…e nós 

sentirmos que o que estamos a fazer, está em sintonia com o que está em vigor, com o que 

existe e para isso nós temos que ir lá fora, beber informação, trocar impressões e isso implica 

ida a colóquios, simpósios e fazer formação mais formalmente, fazer mais um cursozito ou 

outro que nos dê mais alimento para o que nós aqui fazemos e que nós possamos ir introduzindo 

mais na nossa prática. 

 

Portanto, essa seria a estratégia mais… 

A estratégia, sim. Digamos que a dificuldade é a falta de tempo e a estratégia, não tem a 

ver com essa dificuldade, mas a minha convicção é que nós precisamos de nos actualizar 

sistematicamente, portanto regularmente temos que trocar impressões com o exterior. Nós 

estamos num meio muito fechado, não é…que normalmente tende a dobrar sobre si mesmo, a 

olhar muito para o umbigo e é preciso manter a cabeça erguida e a olhar para fora também, de 

vez em quando para o umbigo mas também é importante olhar para fora e nós temos vindo a 

fazer isso de vez em quando, quer dizer e é importante que façamos sempre e que isso seja tido 

como uma necessidade por todos nós, ir às coisas, ir assistir a outras coisas, para nos 

enriquecermos. 
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos 

Formadores 

 

Quais os aspectos mais marcantes ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA? 

Mais marcantes, como assim? 

 

Ou seja, quais são as grandes vantagens e desvantagens, que considera que este 

dispositivo de avaliação tem? 

Vantagens, qualidade da avaliação, actualidade, as pessoas tentam manter-se mais em 

cima das últimas coisas a nível da formação, não se deixam ficar paradas no tempo, não se 

habituam aquilo que está estabelecido, qualidade, verificação de conhecimentos, mais o quê? E 

mais nada. 

 

Isto em termos pessoais ou em termos da própria organização? 

Em termos pessoais e da organização, das duas coisas. 

 

Que estratégias implementaria ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA a fim de garantir a qualidade contínua da formação ministrada no 

âmbito do SFPM? 

Que estratégias? Tentaria alterar um pouco, se calhar a grelha de avaliação,  a que nós 

somos submetidos porque há coisas que não se aplicam, não é? Mais? Acho que a avaliação se 

calhar não deveria ser só 1hora, porque assim não consegues avaliar bem uma formação. Sei 

que é complicado ser mais do que 1hora, mas se for 1hora é uma coisa estanque e se uma pessoa 

está a dar aulas o dia inteiro acaba por ser um bocado falso, só contarem com aquela hora. 

 

Acha que uma avaliação de 50 m não permite avaliar na realidade… 

Tudo não. Avalia uma parte, não avalia tudo. O formador se já está a dar aulas desde as 

08h30 ou desde das 09h30 e vai continuar a dar aulas depois da avaliação, aquilo acaba por ser 

uma interrupção no ensino. Claro que é sempre uma amostra, mostra qualquer coisa, melhor do 

que não haver nada, mas não é o ideal. 
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Que impacto considera que a avaliação de desempenho dos formadores, tem nos 

mesmos, ou seja, como a avaliação de desempenho de formadores é encarada do ponto de 

vista de quem é avaliado e que impacto é que isso tem ao nível do sujeito alvo da 

avaliação? 

Não teve assim… tive um bocadinho mais de cuidado se calhar, mas eu costumo 

preparar as minhas aulas. Portanto, não foi assim nada de extraordinário. 

 

E alterou a sua maneira… 

Sim, algumas coisas alterei, para bater certo com a grelha. Apresentação, é algo que eu 

não faço, não é? Todos os dias, se eu tenho…, se eu já tenho aquela turma comigo há um certo 

tempo, não me vou apresentar, não é? Nem vou fazer o resumo sempre, faço o resumo, quando 

acabo uma matéria, agora lá está se é 1hora e se já começamos a matéria e vamos continuar, não 

faz sentido eu estar sempre a resumir, no final de 50m, por exemplo, há coisas que eu não faço. 

Só faço se for o início do curso, se for o final de uma matéria, senão não faria sentido fazer. Eu 

tento controlar o tempo das actividades, mas não aquele preciosismo que nós utilizamos lá, não 

é, isso é impossível. 

 

E acha que os sujeitos vêm bem a avaliação? 

Quem, os avaliados? Acho que sim, acho que é bem vista. Pelo menos eu falo por mim. 

A mim não me faz muita confusão, acho que é algo que se devia… 

 

Considera que a avaliação de desempenho que lhe foi efectuada trouxe vantagens 

ao nível do seu desempenho profissional, ou seja, alterou alguma coisa em termos do 

desempenho profissional, limou algumas arestas, tendo em conta as sugestões que lhe 

foram feitas? 

Não, acabou por não me alterar. 

 

Foram tomadas algumas decisões a esse nível, ou seja, tendo em conta as sugestões 

que foram dadas no relatório em termos do departamento foram tomadas algumas 

decisões? 

Não. Pelo menos ainda não se viu nada. Só se for no futuro próximo, porque em termos 

de formação continuamos na mesma. 
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Considera que a avaliação de desempenho dos formadores do SFPM contribui 

para a melhoria da qualidade das funções desempenhadas ao nível da formação? 

Claro, acho que sim. Se as coisas não forem avaliadas, as pessoas não tendem a 

melhorar, não é? Mantêm-se na mesma, estável. 

 

Como é que se processa a avaliação de desempenho dos formadores na ETNA? 

Como? Daquilo que eu conheço, avisam o formador que vai ser avaliado, para dia tal, às 

tantas horas, combina-se de ambas as partes quando é que será mais adequado, depois faz-se a 

avaliação. 

 

E depois da avaliação é feita alguma coisa? 

Sim, fazemos uma reunião com quem está a avaliar, com toda a equipa, não é? Com o 

da avaliação da formação, com a pessoa do gabinete para discutir o que foi visto na aula, o que 

foi feito. 

 

 

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

Que feedback é que lhe foi dado relativamente ao seu desempenho? 

Foi positivo. Bastante positivo. 

 

Considera que o feedback que tem recebido tem-lhe permitido melhorar o seu 

desempenho enquanto formador? De certa forma, já respondeu a esta questão. 

Melhorar não digo, mas manter, sim. 

 

Até que ponto é que o dispositivo de avaliação permite documentar a globalidade 

do trabalho do formador? 

Não consegue avaliar na globalidade. Avalia uma situação pontual, da qual até o 

formador já tem conhecimento que vai ser avaliado. Mas é pontual e como tinha dito há pouco, 

é só 1hora. 

 

Então acha, que não permite avaliar todo o desempenho? 

Todo, não. Que há muito trabalho que não é visto, que é feito fora da sala de aula e que 

acaba por não ser avaliado. 
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E acha que acaba por ser prejudicado o formador, da forma como o dispositivo 

está montado? 

Em algumas coisas sim. Lá está, a grelha não é, para mim, os itens que são avaliados 

alguns fazem sentido, mas há muitos que não se adequam à realidade do ensino de uma língua. 

 

Como por exemplo? 

Aquilo que eu tinha dito, apresentações iniciais, enunciar os objectivos tal e qual estão 

no plano de curso. Claro que uma pessoa tem que dizer, vamos dar isto para X, mas não é 

necessário ser com aqueles verbos específicos no infinitivo, que eles dizem. Porque nós, não 

fazemos isso assim. Claro que dizemos, vamos dar as interrogativas porque é necessário para 

fazerem perguntas, não sei quê, com este tempo, com este tempo. Mas não fazemos daquilo uma 

coisa tão importante, como é na altura da avaliação. Mais? Apresentação, temos em conta 

também os resumos, mas lá está, só fazemos quando é pertinente. Agora, se estamos a ser 

avaliados, se não acabamos ali a matéria, fazemos numa altura em que provavelmente se fosse 

uma aula normal que ia continuar, não íamos fazer ali. Íamos dar intervalo e a seguir íamos 

retomar. Mais? Aquela “técnica das 5 fases”, para mim também não se aplica, não faz muito 

sentido. Claro, que uma pessoa tem de dar oportunidade a todos para responderem, depois dar o 

tal reforço positivo se for esse o caso, não é sempre o caso. Mas não temos necessariamente de 

fazer sempre isto para todas as perguntas. Não é? Até porque não temos tempo para estar com 

isto tudo. 

 

Vocês baseiam-se muito através dos manuais, não é? 

Exacto. Manuais e materiais que temos. E uma língua não funciona necessariamente 

assim. 

 

 

Bloco D –  Caracterização dos instrumentos de avaliação 

 

Considera que o desempenho dos formadores pode ser medido através de 

instrumentos de avaliação? 

Pode, pode. 

 

Em que medida? 

Em que medida? O que é que tu queres dizer com isso? 



Anexo B       Protocolo da Entrevista_F8 

 

 

Joana Caldeira B-128 

Ou seja, até que ponto o processo reflecte a globalidade do trabalho do formador e 

das situações profissionais? 

Não reflectem a globalidade. Reflectem alguma coisa, não é? Avaliam sempre alguma 

coisa do formador, mas nunca avaliam tudo, tudo, eu acho que isso é um bocado impossível, a 

não ser que tivessem lá uma câmara, se calhar, na aula e estivessem a filmar durante um dia 

inteiro. 

 

E que aspectos, consideras que são mais valorizados? 

Aos planos, aos PGS, dão muita importância a isso. Mais? Eu acho que é sobretudo, aos 

PGS. E não temos necessariamente que ter aquele modelo de PGS, não é? Podemos utilizar um 

“lesson plan”, é o que eu utilizo. Porque se eu tivesse a fazer um PGS com aqueles 

pormenorezinhos por cada lição, não fazia mais nada, não é? E não faço exactamente aquela 

estrutura, o que eu faço é “lesson plan” e ponho os pontos que vou dar e os exercícios para cada 

ponto e qual a sequência que vou dar, não costumo fazer exactamente assim estático, nem a 

dizer objectivos nem X tempo para isto, calculo mais ou menos, não é? Não é uma coisa assim 

tão estanque, até porque não é possível. 

 

E reflecte fielmente cada caso particular individual (os implicados reconhecem-se 

na imagem que ele reflecte deles?) 

Eu acho que tem alguma validade. 

 

Em que aspecto? 

Não sei. Pelo menos ao nível, conseguem perceber ao nível dos conhecimentos do 

formador, se ele está à vontade na matéria ou não. Acho que isso se nota perfeitamente. Mais? 

Se está também à vontade em termos de aulas, de dar aulas. Agora, em termos da maneira, da 

estrutura da própria aula, é uma situação avaliada, portanto nunca é algo natural, totalmente 

natural. É artificial de alguma maneira. 

 

Acha que a imagem que o avaliador tem do avaliado é uma imagem que é idêntica 

aquela que o avaliado tem de si próprio? 

Sim. Acho que sim. 

 

Concordou com a sua avaliação, com as sugestões? 

Concordei com quase tudo. Não concordei com aquela coisa da “técnica das 5 fases”, 

que foi o principal, o que me foi apontado como mais negativo. Não concordei com isso e já 

expliquei, não faz sentido, não se pode ser assim tão estanque. 
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Os instrumentos de avaliação utilizados vão ao encontro dos objectivos de 

avaliação de desempenho de formadores traçados? 

Os instrumentos? Sim, em algumas coisas sim. 

 

Como por exemplo? 

A qualidade da formação, não é? Haver uma forma de verificar realmente se as pessoas 

estão a fazer aquilo que seria suposto, dentro de uma sala de aula. Mais? A matéria, ver se as 

pessoas realmente estão a dar a matéria que era necessária dar, para aquele nível, para aquele 

livro. 

 

Que estratégias implementaria ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores da ETNA a fim de garantir a qualidade contínua da formação ministrada no 

âmbito do SFPM? De certa forma já respondeu, as alterações eram essencialmente ao 

nível da grelha, não eram? 

Sim, ao nível da grelha. 

 

 

Bloco E – Experiência Pessoal 

 

Como é estar na pele/posição de avaliado? 

Como é que é? É sempre um bocadinho de stress, não é? Tanto para nós, como para os 

próprios alunos, porque os alunos acabam por não agir como normalmente agem. Estão um 

bocadinho mais…A pessoa está mais tensa, pelo menos notei, que estava um bocadinho mais 

tensa, do que o que normalmente estou na aula e os alunos também tendem a falar menos, 

estarem mais calados e há sempre um ou outro aluno que gosta de falar mais do que o normal e 

uma pessoa não está totalmente à-vontade, a li com pessoas a ver-mo-nos, para se calhar tomar 

as atitudes que tomaria, se não tivessem lá os formadores, não é? 

 

Acha que esta situação comparativamente com outras é muito diferente? 

Que outras, por exemplo? 

 

Tendo em conta, outras funções que desempenha no departamento, no gabinete? 

O quê o de ser avaliado? 
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Sim Esta questão da avaliação e do ser avaliado, teve implicações diferentes? 

Não. 

 

Que efeitos é que a avaliação teve em si? 

Não teve assim muitos efeitos especiais. Só gostei do resultado final, do relatório. 

Gostei do que foi dito. Mas não teve efeitos por aí além. 

 

Há quanto tempo desempenha as funções de formador? 

Há três anos e tal. Desde 2005. 

 

Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar essas funções (na Marinha 

e/ou no exterior)? 

Aqui na Marinha, o que me foi proporcionado foi o “Curso de Técnicas de Formação”, 

do DFTE. E mais tarde acabei por fazer o “Curso de Avaliação da Formação”, mas já foi depois 

de ser avaliado, mas não tenho a certeza, já não me lembro. 

 

E no exterior, considera que teve alguma formação, que de certa foram… 

Foi aulas. Para Formação? Não, não era essa a minha área. 

 

Ou outras que de certa forma lhe tenha dado bagagem, para depois mais 

facilmente conseguir ministrar a sua formação? 

Não sei. O próprio curso em si, a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas está 

muito exposta à apresentação de trabalhos, estares a falar à frente de um grupo e a explicar, de 

certa forma, acabas por dar a aula. 

 

Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o 

desempenho desta função?  

Dei explicações de Inglês e Português. Já dava desde a faculdade, já tinha algum à-

vontade em explicar. Claro, que eram coisas individuais, eram tutorias, não eram para grupos, 

eram explicações a nível individual, mas ganha-se já alguma experiência. 

 

Com que dificuldades se tem deparado no exercício destas funções? 

Com a dificuldade de não poder sair muito dos materiais, que são aqui dados. Não se 

pode alargar muito aquilo que se ensina, tem que se cingir muito ao que está escrito, até por uma 

questão do tempo. Eles têm que fazer avaliações de X em X tempo, e nós temos que ter aquilo 

tudo ensinado, naquele tempo. Temos que cumprir uma coisa muito estanque, não é? E com 
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base em manuais dos americanos, portanto não são propriamente a realidade deles, e às vezes 

uma pessoa gostaria de fazer a ponte para a nossa realidade e não é possível, em termos de 

tempo. E especialmente, eles vão ser avaliados naquilo também não vou estar a penalizá-los 

para lhes dar outras coisas, que se calhar achamos mais importantes, mas que não são, porque 

eles não vão ser avaliados nisso, não é? 

 

O que considera necessário para colmatar essas dificuldades? 

Eu já sugeri milhentas vezes nos opinogramas, e que ainda não foi aceite e duvido 

muito que seja, seria não condensar os cursos em períodos tão pequenos, mas estendê-los ao 

longo do ano, não é? Não é, terem 7horas por dia de aulas durante um mês e depois acabou, 

nunca mais pegam no Inglês. Terem 3horas ou 4 por semana e irem estendendo ao longo do 

ano, era muito mais produtivo. Eles depois vêm cá para um outro curso, para um concurso, para 

uma promoção, já não sabem quase nada, regrediram imenso. 
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Bloco B – Caracterização do Dispositivo de Avaliação de Desempenho dos Formadores 

 

Quais os aspectos mais marcantes ao nível da avaliação de desempenho dos 

formadores? Quais as grandes vantagens e desvantagens da implementação de um 

processo de avaliação de desempenho? 

As principais vantagens da avaliação de formadores será mesmo ajudar o formador a 

melhorar o próprio desempenho, porque uma pessoa de fora consegue detectar erros, que nós 

enquanto formadores não conseguimos, não só com a avaliação, apesar de haver coisas que nós 

não nos apercebemos e que os alunos também não nos sabem apontar, não são propriamente 

especialistas da área. 

 

E desvantagens? 

Desvantagens, uma aula observada nunca é uma aula normal, há um elemento estranho 

e na maioria dos casos o formador vai ter algum cuidado extra, vai robotizar algumas situações, 

vai fazer coisas muito artificiais, para enquadrar dentro dos padrões de classificação porque 

vai…na maioria das vezes o formador vai ver aquela avaliação como algo que o vai afectar 

punitivamente, se fizer asneira, vai ser prejudicado na avaliação de formadores enquanto o 

processo de melhoria da qualidade da formação, é mais visto como avaliação rígida e 

provavelmente punitiva. 

 

Achas que é útil para a organização e para o indivíduo, ou seja para o avaliado 

fazer-se esta avaliação de formadores? 

É importante, mas tem que ser uma avaliação focada no tipo de informação que está a 

ser dada, no caso do Inglês por exemplo, as grelhas que utilizam em algumas formações não tem 

nada a ver, há parâmetros que nem sequer se enquadram de todo e tem que ser dado aos 

formadores mais educação/formação, o formador tem que ter noção que aquilo está a ser feito 

para o ajudar a melhorar e que não é uma forma de o tentar prejudicar ou de tentar expor as suas 

fraquezas de modo a punir. 

 

Que estratégias é que implementaria ao nível da avaliação de desempenho de 

formadores a fim de garantir a qualidade contínua da formação? 

Em primeiro lugar dar alguma atenção aos resultados dos opinogramas, acho que 

passam muito ao lado, há imensas opiniões a serem escritas, há imensas críticas repetidas ano 

após ano e não há resultados nenhuns, são simplesmente arquivados e dão trabalho aos 

directores de curso, não servem para mais nada. Tem que haver uma adaptação da realidade 
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aquilo que foi observado até agora ou realmente ser feito uma recolha de dados diferente, já que 

esta não está a funcionar, tentar ver realmente o que é que está errado não através dos 

opinogramas que temos feito até agora, mas através de mais observação de aulas, através de 

comparação de resultados, através de tentativa, talvez de experimentação com material novo, 

mexer um pouco com o sistema porque há obviamente coisas que não funcionam. 

 

E em que medida é que acha que isso contribui para a melhoria do processo de 

avaliação de desempenho de formadores? 

Contribui para a avaliação de… 

 

De desempenho de formadores. Acha que essas estratégias que focou estão 

directamente relacionadas também com a avaliação de desempenho de formadores, acha 

que seria uma mais-valia? 

Sim, claro, se o formador tem oportunidade de experimentar materiais novos, de aplicar 

técnicas novas, de dinamizar a situação de acordo com as opiniões que já foram dadas, para o 

avaliador da formação vai facilitar um pouco o trabalho, porque o formador vai estar num 

ambiente mais personalizado, vai poder fazer coisas que realmente podem ser avaliadas, não vai 

ser uma repetição constante de um certo número de parâmetros que já estão estipulados, no 

fundo a avaliação de formadores como eu a vejo, é um pouco pôr cruzinhas numa grelha, vão 

parar ao mesmo sítio que os opinogramas, pelo menos neste momento na Marinha. Se as aulas 

forem dinamizadas, se essas grelhas deixam de se aplicar de todo porquê, porque o formador 

pode inovar, porque a avaliação tem que ser subjectiva, porque a pessoa tem que ver que isto 

realmente funciona, talvez seja bom fazer ver e espalhar a ideia, aí seria um trabalho um pouco 

mais gratificante, penso eu, para o próprio avaliador, não estaria a fazer “totoloto” durante uma 

aula, que se calhar não lhe diz nada. 

 

Que impacto considera que a avaliação de desempenho dos formadores, tem nos 

mesmos? 

O que eu sei pela minha experiência pessoal, porque já tive aulas observadas, só me 

permitiu ver alguns aspectos a nível de burocracia, do preenchimento de alguns documentos, 

BDI’s, em termos de dar aulas, ou seja, de dar formação propriamente dita aquilo não me 

aqueceu nem me arrefeceu, em primeiro porque as pessoas que me foram avaliar, certamente 

são muito válidas na sua área, mas para ali não eram chamadas. É suposto a avaliação de 

formadores ser realmente uma ajuda para o formador também, senão é um pouco estar-se 

simplesmente a dar uma aula com mais duas pessoas lá ou três, se as pessoas que lá estão não 

vão dar um feedback, porque não estão preparadas para aquilo, mas se puserem lá pessoas que 
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realmente saibam avaliar aquilo que está a ser feito, que tenham noção do que é necessário 

mudar, o que é que pode estar melhor ou o que é que pode estar pior ali, aí sim poderia ter 

algum impacto. No fim, havia uma discussão, dizia fizeste isto bem, fizeste isto mal, poderia 

haver modificações e aí talvez eu refira o meu caso, tinha uma pessoa de outra área, tinha uma 

pessoa da área lá, mas no fundo para ver se eu estava a falar inglês como deve ser. Em termos 

de método de ensino, eu não tive feedback praticamente nenhum, só me falaram em BDI’s e em 

planos de curso e em escrever o nome no quadro, lá está os tais tópicos da grelha. Poderia ter 

um contacto, se realmente fosse uma pessoa que pudesse avaliar e se soubesse avaliar o 

conteúdo que estou a dar e se as coisas não forem feitas assim é um pouco “fogo de vista”, não 

tem grande impacto a nível de formação propriamente dita. 

 

Considera que a avaliação de desempenho que lhe foi efectuada trouxe vantagens 

ao nível do seu desempenho profissional? 

Em termos de desempenho para o formador, não sinto que me tenha favorecido de 

forma alguma, ajudou-me a ver os meus erros no preenchimento de BDI’s e recordo tive uma 

nota negativa, porque não tinha o meu nome escrito no quadro, numa aula dada praticamente a 

meio de um processo formativo. Não me enriqueceu, a forma como foi feita não me ajudou. 

 

Foram tomadas algumas decisões a esse nível? 

Não. 

 

Em termos da tua avaliação, algum tipo de formação extra, suplementar para 

colmatar algumas necessidades? 

Essencialmente explicar como é que eu devia preencher o BDI, mais nada. Foi o grande 

erro, o grande erro encontrado foi os BDI’s. 

 

Considera que a avaliação de formadores contribui para a melhoria contínua das 

funções que são desempenhadas pelo formador ao nível do SFPM? 

Nos casos em que a avaliação da formação detecta erros para serem corrigidos com 

formação complementar, dada pela Marinha ou lá fora é especialmente para isso que serve para 

detectar erros e arranjar maneiras de os corrigir. Mas pronto, falo mais uma vez no caso que eu 

vivenciei, se o resultado é dado em termos de qualidade da formação, é só mostrar trabalho, as 

pessoas estão lá, tiram notas, fazem um relatório que vai ser arquivado, temos uma reunião em 

que disseram correu bem, preenche melhor este documento, a transformação não será assim 

nada…pelo menos naquilo que eu vi até agora, não conheço um único caso em que uma 



Anexo B       Protocolo da Entrevista_F9 

 

 

Joana Caldeira B-135 

avaliação da formação tenha resultado em formação complementar para o indivíduo que está a 

dar aulas. Certamente estávamos cá dentro e isso seria necessário.  

 

 

Bloco C – Descrição da Avaliação de Desempenho 

 

E como é que se processa a avaliação de desempenho de formadores na ETNA?  

Daquilo que eu testemunhei são enviados alguns elementos para observar uma aula, são 

também revistos os documentos de curso, os manuais utilizados, é dada especial atenção ao 

PGS, se coincide tudo com o plano de curso, se coincide com o manual. Grande parte da 

preocupação aqui na ETNA é ver se a documentação está bem, acho que eles só observam a 

aula por uma questão de formalidade, não é feita uma verdadeira avaliação da aula. Até porque 

é a tal situação, a aula que vai ser observada, é quase sempre uma situação criada, é uma aula de 

estufa, que serve para ser avaliada e a pessoa vai tentar…já conhecemos todos a grelha e vamos 

tentar verter naqueles pontos de uma forma mais ou menos específica. Bom, a avaliação feita 

aqui, é mais em termos de pôr a papelada em dia, de pôr os documentos de curso em ordem, não 

há uma verdadeira avaliação da formação, tanto que algumas das pessoas que estão a participar 

no processo não são propriamente especializadas em avaliação de formadores, estão ali porque 

se calhar não têm mais nenhuma função cá dentro. 

 

Se bem que agora pretende-se fazer avaliações inopinadas… 

Sim. 

 

A partir da primeira “leva” de avaliações. 

Isso é um “mito urbano” existir avaliações inopinadas, sabe-se sempre. Há sempre 

alguém que avisa alguém, nem que seja 5 minutos antes, tu sabes que alguém vai observar a tua 

aula. 

 

Que feedback é que lhe foi dado relativamente ao seu desempenho? 

Mais uma vez, é um disco riscado foi-me dado feedback, muito feedback em relação à 

documentação, o PGS e documentos constantes na ordem, o BDI não estava de acordo com os 

padrões daquilo que seria de esperar, foi o grande motivo de atenção. Já tinham falado da 

situação de não ter escrito o meu nome no quadro, ao qual toda a gente referiu que seria uma 

estupidez quando eu disse naquela altura do campeonato, mas são os itens da grelha. O feedback 

em termos de aula, foram ditos os pontos agradáveis e de resto tudo aquilo que eu já sabia, com 
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os resultados dos meus alunos para avaliarem o meu próprio desempenho, não foi dito nada que 

eu não conseguisse avaliar por mim próprio, não foi feita uma avaliação mais aprofundada nem 

o facto de ter sido feita por alguém exterior à área afectou-me muito, a qualidade da opinião da 

pessoa, pode ser um bom formador, mas se não está dentro do assunto, nunca me poderá dar um 

feedback muito aprofundado. No fundo, o que me podia dizer é correu bem, tinhas um bom 

relacionamento com os alunos e eu podia ter estado uma aula inteira a falar sobre desporto, 

sobre o jogo do Benfica no dia anterior, que para ali seria o mesmo caso, desde que o ambiente 

fosse bom e se estivesses ali a debater os parâmetros da grelha, estava tudo óptimo. 

 

Mas tinha o segundo avaliador, não era? 

Sim, estava lá alguém da área do Inglês, mas a avaliação que foi dada foi a mesma que é 

dada todos os dias aqui, a troca de impressões que nós fazemos aqui, no fundo aqui o que conta 

mesmo são os resultados que nós apresentamos e o relacionamento que demonstramos ter com 

os alunos. Não encontrei nada de novo, um pouco mais do mesmo, com documentos de curso à 

mistura. 

 

Então acha que não lhe trouxe vantagens ao nível do seu desempenho? 

Eu não mudei nada, a partir desse dia. A única coisa que eu fiz, foi passar a preencher 

os BDI’s com um bocadinho mais de cuidado, mas isso em termos de qualidade da formação é 

X, preencher BDI’s bem ou preencher BDI’s mal, os alunos aprendem o mesmo, o pessoal da 

secretaria, se calhar é que agradece mais, de resto…em termos da avaliação da formação não 

sinto que isso tenha sido feito, foi feita uma avaliação da documentação do curso, pouco mais 

do que isso. 

 

Até que ponto é que este dispositivo de avaliação permite documentar, ou seja, 

permite avaliar a globalidade do trabalho do formador? 

Este tipo de avaliação pouco mais diz sobre o trabalho do formador do que os resultados 

que o formador apresenta, mais ou menos como no meu caso, foi-me dito realmente que o 

relacionamento com os alunos era bom, que a aula foi bem estruturada, que os tópicos foram 

bem dados, que utilizei tais técnicas e tais técnicas, mas observando as pautas das notas dos 

meus alunos e os opinogramas que eles escrevem a respeito das minhas aulas, a avaliação não 

veio rever nenhum ponto que não tenha sido focado antes, várias vezes, não é nada que não se 

escreva no fim de cada curso se correu bem se correu mal, aquela avaliação não retirou 

informação nova, foi quase o mesmo que ter lá mais um aluno durante um dia, isto foi uma 

sessão que correu desta maneira, esse já é o feedback que nós temos o ano inteiro, durante todos 

os cursos que temos e não são poucos. 
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E acha que há aspectos que são mais importantes ou que são mais valorizados na 

avaliação de formadores do que outros? 

É como já disse, valorizam imenso a documentação, todo o que tenha a ver com 

documentos que possam ser arquivados e que eventualmente venham a ser alvo de vistorias, são 

vistos ao pormenor. A aula em si são formalidades, estão lá para preencher a grelha e dizer que 

lá estiveram, quase que nem sequer é focada essa aula, se fosse dado um interesse sério à aula 

em si, se calhar seria possível mudar a documentação de curso, não simplesmente confirmar que 

está de acordo com os BDI’s, com os PGS’s e com essas siglas todas. Eu acho que o ponto 

importante deveria ser mesmo a aula em si, mas não é isso que está a acontecer, é a valorização 

do que já está feito, do que já está escrito, na questão da organização da burocracia e não uma 

tentativa de mudar rigorosamente nada, que se quer aqui é arrumar uma palavra e ter tudo 

arquivadinho, tudo bonito. 

 

 

Bloco D –  Caracterização dos instrumentos de avaliação 

 

Em que termos os diferentes instrumentos e procedimentos se combinam para 

documentar a globalidade do trabalho do formador? 

Mais uma vez os instrumentos que eles utilizam são muito pouco flexíveis e mal 

adaptados no caso…às aulas que eu dou, às minhas aulas, das aulas de Línguas. Logo não 

podem observar o desempenho, de acordo com aquela tabela ser um professor medíocre, quando 

na realidade ele tem resultados muito bons, tanto na Marinha, como noutros meios, por isso 

aquilo não reflecte de todo o verdadeiro valor do formador e acredito que isso acontece noutras 

áreas, também de difícil avaliação por aquela grelha, permite…no “Curso de Avaliação da 

Formação” fui observar uma aula de Informática, metade daquelas cruzes eram zeros, porque o 

homem não fazia aquilo, estava a utilizar computadores, era uma aula com um contexto 

completamente diferente, da mesma maneira que se fosse uma aula de “Educação Física”, se 

calhar nem sequer se conseguia preencher metade da grelha. Eu acho que a utilização desta 

grelha, é um dos grandes problemas que está aqui no sistema de formação, eu sei que é difícil 

fazer grelhas daquelas, nós já tentámos e há sempre entraves, há sempre opiniões diversas, 

é…ou se cria uma grelha realmente muito global, que permite avaliar mais coisas, ou então mais 

subjectiva para cada tipo de aula, cada tipo de matéria que está a ser dada, a natureza da própria 

aula, os alunos que estão a ser em causa, às vezes estamos a dar aulas a grumetes, não é a 

mesma coisa que dar aulas a sargentos, não podemos aplicar os mesmos métodos. É um 

exemplo complexo para ser reduzido a duas ou três coisas onde se põe cruzinhas, portanto, a 
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ferramenta principal que eu vi aqui ser utilizada pelo avaliador, que é a magnífica grelha, por 

muitas alterações que sofra, para mim vai continuar a estar errada, não permite avaliar 

devidamente o desempenho do formador. 

 

Considera que o desempenho dos formadores pode ser medido através de 

instrumentos de avaliação? 

Pode ser medido através de instrumentos de avaliação, melhor ou pior pode ser uma 

medição mais acertada ou não, mas tudo depende do tipo de instrumentos que vão ser utilizados. 

Se existe flexibilidade e a apalavra chave aqui é mesmo a flexibilidade, porque nós estamos a 

falar duma escola que não dá só uma disciplina, estamos a falar de um leque de início, de treino 

de diferentes naturezas que é dado aqui a indivíduos, num contexto muito específico, num 

contexto militar. Perdi-me… 

 

Estava a falar que tudo pode ser medido através de instrumentos de avaliação… 

Tudo pode ser medido, agora até que ponto é que essa medição tem algum significado, a 

não ser o significado do valor ser utilizado em estatísticas, até que ponto é que essa medição 

pode ser realmente utilizada para melhorar a formação, que é o grande objectivo disto tudo, eu 

tenho sérias dúvidas se realmente que isso possa ser feito, porque o que é que se pode fazer, 

ensinar o professor a escrever melhor as coisas no quadro, dar-lhe mais formação, qual é a 

avaliação que é feita a partir do que está a ser feito agora, não sei se aquilo é válido, se permite 

realmente avaliar as deficiências que existem e arranjar soluções. 

 

E o que é que acha que pode implicar essa valorização, essa classificação e 

escalonamento dos avaliados, o que é que isso pode implicar em termos práticos? 

Isso como sempre vai criar uma certa tensão, a pessoa que sabe que está a ser avaliada 

por uma escala, que vai chegar ao fim e vai ser dada uma determinada classificação, não vai 

desempenhar naturalmente, vai esforçar-se por enquadrar o melhor possível, mesmo sendo isso 

contra os seus próprios princípios enquanto formador. A pessoa vai fazer coisas que no dia-a-dia 

não faz de forma alguma, porque considera perfeitamente erradas no âmbito da formação, mas 

vai fazer hoje, para obter uma melhor nota, vai fazer hoje, pronto naquela ocasião específica que 

está a ser avaliado. Mesmo que seja uma avaliação feita assim, inopinada, ele durante a própria 

aula ele vai tentar improvisar de forma a enquadrar-se dentro de um certo parâmetro, que pode 

não ser o dele, pode nem sequer fomentar uma boa formação. Eu alterei um pouco a minha aula 

no aspecto em que eu tinha um PGS, quando nem sequer o utilizo, fiz uma ou outra pergunta 

para utilizar o “método das 5 fases”, que é coisa que eu não utilizo, que acho que é 

perfeitamente inútil e isso não tornou de mim um melhor formador, pelo contrário, fez com que 
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a minha aula fosse um pouco pior que as outras todas, fosse menos proveitosa, no entanto teve 

uma melhor classificação, do que teria se fosse normalmente, porque está de acordo com 

padrões pré-estipulados, que não se adapta, não creio que valorize nada o escalonamento, só cria 

tensão, daí poder-se-ia falar da situação de criar algum tipo de tentativa de melhorar, que será 

uma tentativa de enquadrar entre padrões que não são os melhores, os mais indicados para dar 

formação, pelo menos na minha área, não sei… 

 

Acha que os avaliados de certa forma reconhecem-se na imagem que esses 

instrumentos depois vão dar do formador, ou seja, acha que os instrumentos acabam por 

reflectir fidedignamente a imagem e o desempenho daquele formador? 

Não, mais uma vez não. Porque é uma…parâmetros muito inflexíveis e estamos num 

contexto em que as coisas não podem ser igualadas assim, não é preto ou branco, o formador 

tem a sua maneira de estar, tem a sua forma de actuar, tem as suas técnicas, que funcionam para 

ele e que podem não funcionar para outras pessoas e isso nunca pode ser avaliado desta forma, 

não podemos chegar a uma aula e…não há nada que meça o grau de sucesso de uma aula só, 

uma maneira de avaliar o desempenho de um formador é pelos resultados que ele tem ao fim, é 

falar com os alunos, é ver realmente o que é que saiu daquela formação, não é observar aulas ou 

observar documentos de curso que vão ajudar a determinar…por isso as ferramentas que estão a 

ser utilizadas agora, para mim são grandemente inúteis em termos de avaliação real do valor de 

um formador. 

 

Não se conseguiu rever nesta imagem que lhe foi transmitida pelos avaliadores? 

O que o avaliador fez no fundo foi dizer-me que gostou muito da aula, pouco mais do 

que isso, com outro palavreado e tentando fazer com que aquilo parecesse um pouco mais 

técnico, mas tirando isso disse que a aula correu bem, ou seja, não me disse nada que eu não 

soubesse já, se as aulas corressem mal eu não teria…, estou lá dentro todos os dias, vem lá um 

senhor de fora dizer-me que realmente foi bom, eu sei que foi bom, se não fosse bom não estaria 

a dar aulas, não ganhei nada com isto, porque as ferramentas não são as mais indicadas, se fosse 

realmente feita uma análise mais dinâmica da aula, poderia ter sido feito, poderiam ter-me dado 

conselhos, como é que eu poderia utilizar recursos de outra maneira, sugestões, ideias, mas nada 

disso pode surgir numa avaliação destas. Só podem dizer se eu estive bem de acordo com as 

normas ou se estive menos bem e isso não me ajuda. 

 

Quais são os objectivos da avaliação de desempenho de formadores? 

Deveria ser ajudar o formador a melhorar-se e a evoluir o formador e a própria 

formação, porque a formação não é algo estático, é algo que evolui com o tempo e tem que se 
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adaptar aos alunos, ao formador e ao contexto mais uma vez. Mas não é o que está a acontecer, 

o que está a ser avaliado não é o desempenho das pessoas, não estão a tentar descobrir maneiras 

de melhorar o que já existe, está-se a tentar cimentar o que está estipulado, está-se a tentar ter ali 

um bolo, que fique bonito à vista, que esteja organizadinho, mas que não se mexa muito dali e 

avaliação de formação que implique não mexer muito nas coisas, não é válida, vai contra o seu 

princípio básico que é o de melhorar o que estiver mal. 

 

Os instrumentos de avaliação utilizados vão ao encontro dos objectivos de 

avaliação de desempenho de formadores traçados? 

Vou continuar a dizer mal dos instrumentos, os instrumentos são perfeitamente arcaicos, 

são inadaptados, são inflexíveis, são eu diria quase abomináveis, porque não avaliam nada de 

real, põem simplesmente uma série de cruzinhas que tentam avaliar parâmetros que muitas 

vezes nem sequer têm a ver com as aulas em causa. 

 

Que estratégias é que implementarias ao nível dos instrumentos utilizados, que 

alterações é que farias, se farias alguma alteração? 

Eu acho que isto não passa por alterações, passava por fazer um sistema novo, não estou 

a ver nada que se possa aproveitar em termos estruturais, em termos de conteúdo. Acredito que 

foi feito com muito esforço e com boa vontade, mas os resultados que demonstram não 

justificam a sua existência de todo. Seria fazer algo de origem, com base naquilo que existe em 

termos de formação assentando numa observação prévia da formação e com base nisso se 

inteirando do sistema para avaliar a formação, nunca um sistema em que a formação tem que se 

adaptar, não é adaptar a formação ao sistema é o sistema à volta da formação para poder 

realmente moldar. 

 

Mas que aspectos é que considerava que seriam importantes introduzir ou alterar 

tendo em conta aquilo que já existe? 

Tendo em conta aquilo que já existe, tentando aproveitar um pouco o sistema, não é? 

Dinamizar as grelhas, ter grelhas que se adaptem a cada tipo de formação, a cada matéria que 

está a ser dada, ter em conta que estamos em enquadramento militar, ou seja, há aspectos de que 

se calhar não fazem falta lá, outros que se calhar deveriam ser introduzidos, tendo em conta já 

que somos militares na maior parte dos casos. Que mais coisas é que podíamos fazer para 

aproveitar aquilo? Rever maioritariamente a documentação de curso, eu vejo muito a 

documentação de curso ser vista como um documento de desagrado, o curso está lá e é para se 

manter e é para se defender. A documentação de curso vejo uma defesa do curso, que me enerva 

até há algum ponto, porque sabemos que algumas coisas têm que evoluir, têm que ser dadas, 
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outra coisa é o processo burocrático, necessário para mudar, é extenso e quando a mudança 

estiver feita, já não valia a pena, já temos que fazer uma mudança nova e acaba-se por dar 

formação, nomeadamente com a documentação, isso às vezes acontece, situações de aparelhos 

electrónicos que evoluem de ano para ano e que a documentação de curso ainda refere aquele 

que era utilizado nos anos 80, se calhar. Claro que o que está a ser feito, não tem a ver com isso, 

no entanto a avaliação da formação vai ser feita com base nessa documentação, o que é 

extremamente negativo. Se vai haver uma aula avaliada, se tu falas num gravador destes e 

apareces com outro, está tudo estragado. O tipo que está a ser avaliado vai ter nota negativa, 

porque não tem nada a ver, quando na verdade devia ser louvado por estar a ir além dos 

documentos de curso que já estão feitos, do material que já está fabricado é extremamente 

negativo, está a haver uma cristalização do processo, que deveria ser extremamente nova, 

extremamente flexível. 

 

 

Bloco E – Experiência Pessoal 

 

Como é estar na pele/posição de avaliado? 

Estar na pele de avaliado, no fundo é ter alguma esperança do que saia dali possa 

contribuir de alguma forma, eu pelo menos esperava essencialmente e mesmo conhecendo 

algumas das limitações do processo, esperava que conseguissem ir mais além no fim, quando 

tive a reunião foram dadas as opiniões acerca daquilo que eu fiz, que realmente fossem opiniões 

que tivessem algum fundamento, que não fossem só opiniões do “cacaracaca”, isto correu bem, 

ou isto correu menos bem, não estava nervoso com a situação, não me importo de ser avaliado. 

Já estou aqui à tempo que chegue, já dou aulas à tempo que chegue para me importar que 

alguém veja as minhas aulas, eu sei o que estou a fazer, os alunos gostam, agi o mais natural 

possível, artificializei o que tinha que artificializar. A minha posição inicial era de ver se havia 

algum feedback útil, com alguma utilidade que eu pudesse dali espremer alguma coisa para eu 

melhorar, que é uma coisa que eu tento fazer sempre, numa tentativa constante de evoluir, mas 

pelos vistos é tentar abolir um sistema que não se mexe, ou seja que tenta sair sempre 

constantemente das fronteiras e ver que a inovação que é feita muitas vezes acaba apor ser vista 

de uma forma negativa independentemente dos resultados que possa ter, porque a avaliação não 

está a ser feita a esse nível, a avaliação está a ser algo muito rígido, logo o feedback que é feito 

não passa de certos limites… foi uma desilusão no fim, a avaliação que me foi feita, também 

não ganhei nada com isso. 
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Acha que esta situação em comparação com outras situações cria algum 

constrangimento, acha que traz vantagens, inconvenientes? 

Sim eu sei, que já esteve algumas pessoas a falar comigo e é complicado, para muita 

gente ter uma aula avaliada, há formadores que dão aulas à pouco tempo, ou pessoas que têm 

realmente dificuldade em lidar com elementos estranhos ou que têm um sistema de trabalho que 

seja mal visto por outra pessoa, que esteja fora do contexto, portanto deveria ser positivo se 

fosse um processo ao qual as pessoas já estivessem habituadas, que não fosse uma vez no ano 

uma aula avaliada, não, semanalmente, quinzenalmente, que as pessoas soubessem que ia haver 

algo, já estariam preparar para isso, já agiriam de forma natural, não à primeira nem à segunda 

vez, mas passado algum tempo já seria algo normal, é como as formaturas, a primeira e a 

segunda vez que vão formar troca os pés, mas a partir dali já nem pensa no assunto, aqui seria 

um pouco o mesmo, seria tornar o processo de avaliação parte do processo de formação, saber 

que estamos a ser avaliados para sermos ajudados a evoluir e não é isso que acontece, são 

avaliações esporádicas e de natureza que nada têm a ver com o rigor do processo de formação. É 

preencher papéis, é um processo burocrático como outro qualquer, só que as pessoas submetem-

se a isso porque lhes é imposto, se fosse algo que realmente tivesse algo positivo, acredito que 

havia pessoas que diriam, que se voluntariassem venham ver a minha aula, algo está a correr 

mal, ver o que é que se pode fazer para melhorar isto, é uma coisa que nunca vai acontecer, 

porque o processo…a pessoa sabe quando é que vai ser, é um conjunto de cruzes a dizer olha 

não puseste isto aqui no sítio, não tinhas a mesa arrumada, não vai contribuir para da formação. 

 

Achas que a avaliação tem uma componente mais formativa, ou seja de 

acompanhamento e de ajuda ao formador ou mais de controlo e vigilância dos processos e 

das práticas, ou seja, mais uma lógica sumativa? 

Neste momento é puramente sumativa, não é um processo formativo pelo menos 

naquilo que se veja, pelo menos eu falo do meu caso, não houve nada disso, tive alguém que foi 

observar a aula e deu o resultado no fim, tudo bem, é engraçado, foi mais ou menos como picar 

o ponto, não teve nada de formativo a minha aula, foi uma situação pontual com a qual lidei e 

esqueci a seguir. 

 

Não teve qualquer efeito negativo? 

Não podia haver efeitos negativos, não baixaram o salário, não despediram está tudo 

bem, ainda nos rimos um bocado da situação, mas tirando isso… 

 

Há quanto tempo é que desempenha as suas funções de formador? 

Aqui na Marinha já sou formador há cerca de ano e meio. 
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E lá fora já era formador? 

Dava aulas a grupos, mas já tinha alguma experiência de formação, como explicador. 

 

De Línguas? 

Inglês, Português, Espanhol. 

 

Que formação é que lhe foi proporcionada para desempenhar as funções de 

formador (aqui na Marinha ou no exterior), que formação é que lhe foi proporcionada? 

Posso começar por dizer que o “Curso Técnicas de Formação” que foi dado aqui foi 

extremamente útil porque me deu o CAP. Em termos de conhecimento prático, claro que eu 

adquiri alguma coisa, tivemos ali discussão, não tanto pela matéria em si abordada, mas pelas 

conversas paralelas que houve, houve uma troca de experiência que isso sim, nesse aspecto teve 

uma influência positiva. Agora o curso em si não me enriqueceu. A experiência que eu tenho 

como formador tirei em grande parte no curso que eu já tinha tirado, na Licenciatura, onde era 

realmente um processo dinâmico, estávamos sempre a fazer apresentações orais e perante uma 

turma. Cheguei à conclusão que isso me tinha ajudado, havia uma lógica por detrás daquela 

loucura de termos que fazer trabalhos constantemente. E a formação que eu tenho que me ajuda 

a dar aulas essencialmente é essa. O “CTF” enquanto fornecedor do CAP e da troca de 

experiência entre formadores, a maioria das pessoas já estava habituado a dar formação sem ter 

a certificação. O curso em si, não posso dizer se está bem ou mal desenhado, sei que a mim não 

me ajudou muito, porque estive a ouvir um pouco mais do mesmo, que já tinha ouvido na minha 

formação anterior. Acredito que para algumas pessoas tenha valido, especialmente aquela parte 

de ter oportunidade de ter trabalhos para apresentar, que é uma coisa que as pessoas 

habitualmente não fazem. 

 

Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o 

desempenho da função de formador? 

A minha experiência como explicador, que realmente ajuda de alguma forma a saber 

abordar a matéria em causa, não tive mais nada. 

 

E os cursos que tirou no DFTE? 

Os outros cursos não servem para dar formação, servem para de alguma maneira saber 

avaliar parte do processo de avaliação que lá aparecer. Estive no curso de “Avaliação da 

Formação” e no outro de “Análise de Trabalho”, mas em termos de dar formação, não sinto que 

me tenha enriquecido, mas em ter de saber olhar de uma outra maneira a avaliação que é feita à 

formação aí sim já sei o que é que está a ser posto em causa, já sei o que é que está a ser 
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observado e sinceramente impressionou-me ver que é tão focada a parte da documentação, 

esperava que houvesse realmente um interesse maior no indivíduo, no formador, porque é uma 

máquina que ali está, não é uma máquina que lê um PGS, é uma pessoa que actua de forma a 

que só a ela lhe diz respeito e pode não funcionar noutra pessoa e nesse aspecto ajudou, agora 

enquanto formador não sinto que tenha interferido grandemente. 

 

Com que dificuldades é que se tem deparado no exercício das suas funções de 

formador, se é que tem encontrado algumas dificuldades? 

No exercício da minha função enquanto formador, dificuldades…por vezes o grande 

atrapalhamento que existe aqui são os processos burocráticos, o ter que olhar para os 

opinogramas, com cinco ou seis fichas de formando, com documentação de curso que nunca 

mais acaba e que no fundo não nos serve para muita coisa, estar também a lidar com os manuais 

actualizados…é uma burocracia…porque dar aulas é algo que surge naturalmente e quando a 

pessoa em complemento com uma aula tem que preencher cinquenta papéis, faz-me lembrar um 

scatch do “gato fedorento”. 

 

São essas então as suas principais dificuldades? 

Eu não sinto dificuldades eu não vinha para aqui dar aulas se sentisse dificuldades, não 

estava à vontade para isso…a dificuldade é ter que dar tanta papelada a preencher, é maçador 

para mim, para os alunos, para toda a gente e é papelada repetida na maior parte das vezes, já 

toda a gente sabe o nome, a morada, o número do BI, o nome dos pais, tudo isso já foi repetido 

em sete ou oito documentos. Os opinogramas eu suspeito que são reciclados e transformados em 

papel higiénico, não estou a ver outra coisa que façam com eles. É muito pouco útil tanta 

burocracia só atrapalha, eu hoje perdi grande parte do primeiro dia de aulas a preencher papéis e 

já são cópias de cópias, de cópias, coisas que já foram preenchidas cinquenta vezes, que 

preencheram quando entraram na Marinha, que preenchem hoje, que vão preencher no “Curso 

de Informática”, e vão preencher no curso que vem a seguir, torna uma barreira inicial que não é 

nada positiva. 

 

E como é que acha que se poderia colmatar essas dificuldades? 

Organização. Organização séria não é arrumar o que já está feito, é criar um sistema em 

que as coisas sejam realmente feitas de forma eficaz e eficiente, realmente ter sete ou oito 

cópias do mesmo documento até dá jeito, há muitas pessoas que têm acesso à mesma 

informação, mas em termos de eficiência não tem nenhuma porque está-se a perder tempo, está-

se realmente a queimar oportunidades com situações que não interessam nada… 
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O que é que acha que seria necessário para colmatar essas necessidades que 

enunciou? 

Essencialmente é isso, tornar o processo burocrático mais breve possível, mas não é isso 

que eu vejo, cada vez vejo mais papéis todos os anos, foram feitas algumas alterações a alguns 

documentos que são entregues, mas mais cruz menos cruz, perder mais um minuto ou menos 

um minuto, o facto é que se está constantemente a preencher documentos a dizer a mesma coisa, 

no fim já não vai ser a opinião dele, vai ser pôr cruzes ao calhas, porque já está farto daquilo.
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ENTREVISTA AO CHEFE DO GABINETE DE TECNOLOGIA EDUCATIVA 

 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 
Verificação  “Verificação de todos os mecanismos existentes, bem como os Planos Guia de sessão, Boletins Diários de 

Instrução, horários escolares e a própria sala de aula”. 

1 

 

 “Verificar todos os mecanismos que existem associados à formação”. 1 

Sub-total 2 

Divulgação  “Auxilia na divulgação dos métodos e dos processos e serve-nos para verificar o ponto de situação referente 

a tudo”. 

1 

 

Sub-total 1 

Motivação 
 “Nota-se que existe um grande esforço, pelo menos no momento em que há avaliação há um grande esforço 

do formador”. 

1 

Sub-total 1 

Manutenção 
 “Reforçar as boas práticas". 1 

 “Garantir a continuidade das boas práticas formativas”. 1 

Sub-total 2 

TOTAL 6 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 

 

 

 

 

 

 

Orientação    “Está integrado através de instruções do Comando, a Direcção Técnico-Pedagógica articula tudo”. 
1 

 “Além de termos as normas e estas regras macro que nos definem o que é que nós temos que fazer, é 

elaborado um relatório com os vários itens observados anualmente única e exclusivamente referente ao 

formador, às práticas dos formadores”. 

1 

 “Constitui um veículo para difundir as normas existentes na ETNA para os formadores, de algumas lacunas 

que se sentem”. 
1 

 “São dados exemplos, são relembradas normas”. 1 

Sub-total 4 

Monitorização  “Interessa-nos mais que o processo seja bem acompanhado, que se consiga fazer estes passos todos para 

atingir aquele objectivo”. 

1 

 

 

Sub-total 1 

Negociação  “Nunca houve discordância entre os aspectos que são referidos e a opinião do formador, entre o relatório e a 

opinião do formador, portanto tem sido positivo”. 
1 

Sub-total 1 

Classificação   “Temos uma noção de qual é o padrão em que ele se encontra, o nível em que ele se encontra, mas 

identificamos é os aspectos que carecem de melhoria e as boas práticas”. 

1 

 

Sub-total 1 

TOTAL 7 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 

 

Auxilio na formação  “Muitas das vezes até são redistribuídos os folhetos do DFTE, de como se elabora um PGS, são dados 

exemplos de um PGS feito, considerado bem estruturado, para que o formador tenha efectivamente algo de 

exemplo e a própria correcção”. 

1 

Sub-total 1 

Recomendações  “Este relatório tem um despacho. Ao relatório são aplicadas orientações pelo Almirante Director dos 

Serviços de Formação, no sentido de se corrigir ou se efectuar determinadas acções”. 

1 

 “Uma das recomendações que tem sido detectada é por exemplo a grelha que é utilizada, que é uma grelha 

que não está adequada, que já está um bocado ultrapassada”. 

1 

Sub-total    2 

Melhoria da prática  “Melhorar a prática da formação ministrada na ETNA de acordo com os requisitos que são defendidos pelo 

DFTE”. 

1 

Sub-total 1 

Feedback informativo  “Daqui resulta informação aos chefes directos, informação à pessoa das situações dos materiais e das 
práticas daquele formador, dos conteúdos”. 

1 

Sub-total 1 

Validação  “Estes mecanismos servem exactamente para validar, para continuar a garantir que os processos são os que 

estão definidos, bem como para auxiliar o formador nas alterações que existem aos próprios processos”. 

1 

 Sub-total 1 

TOTAL 6 
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Joana Caldeira 
C-4 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 

 

Velar pelo 

cumprimento dos 

requisitos da 

acreditação 

 “É uma necessidade do SisTema de Formação, por causa de estar acreditado pelo Ministério da Defesa 

Nacional”. 

1 

Sub-total 1 

Feedback – relatório  “O feedback é dado através de um relatório, para além da reunião final, é depois elaborado um relatório, 

onde são analisados os vários aspectos que foram observados, desde as suas práticas formativas aos meios 

elaborado”. 

1 

 

Sub-total 1 

Verificação  “Ao nível do GTE, se os processos estão mal definidos, se existe necessidade de criarmos normas para os 

PGS, para os slides, o GTE faz isso”. 

1 

 “Haver um núcleo centralizado na Direcção de Serviços de Formação. O Observatório da Qualidade fazer 

uma coisa assim do género”. 

1 

 “Todos os mecanismos que existem estão contidos, desde as práticas pedagógicas, aos manuais, aos 
documentos, a sala, faz parte de tudo e contribui tudo para esta avaliação final”. 

1 

Sub-total 3 

Resultados da 

avaliação 
Impacto  “É um modelo pesado, e nem todas as escolas têm uma estrutura técnico-pedagógica definida como esta 

tem”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 6 
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Joana Caldeira 
C-5 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Resultados da 

avaliação 

 

Aceitação  O ser aceite pelos formadores, já é mais complicado, portanto, é necessário este trabalho todo de reunião 

preparatória, para que o processo seja bem visto, não seja visto como uma inspecção ao que eu estou a 

fazer”. 

1 

 

Sub-total 1 

Correcção   “São os que estão referidos na IP e no Manual da Qualidade, portanto, corrigir erros”. 1 

 “A própria escala utilizada, não é a escala desejável e isto foi no relatório do ano passado e originou que a 

Direcção de Serviços de Formação remodelasse e tentasse corrigir esta grelha”. 

 

1 

 “Nesta reunião final são corrigidos nomeadamente alguns processos” 1 

Sub-total 3 

Resultados  “Tenho estado um bocado séptico quando iniciei este processo, mas tenho ficado agradavelmente 

surpreendido com o resultado. Efectivamente não identificamos casos que mereçam uma intervenção 

imediata”. 

1 

 Sub-total 1 

Melhoria dos 

referenciais 

 “A avaliação de formadores tem resultado constantemente na melhoria do que existe, na tentativa de se criar 

novas regras, novas normas, de se simplificar outras, desde as IP’s, aos próprios horários, etc., tudo isto, tem 

vindo a ser alterado”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 6 
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Joana Caldeira 
C-6 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES 
FREQ

ª. 

Validade do processo 

de avaliação 

 

Identificação de 

problemas e 

verificação das 

conformidades 

 “Têm sido encontradas algumas deficiências, nomeadamente ao nível da elaboração dos Planos Guia de 

Sessão, na elaboração dos slides; os próprios BDI’s, há práticas que são constantemente não efectuadas, 

nomeadamente a identificação correcta do formador”. 

1 

Sub-total 1 

Qualidade da 

avaliação 

 “O impacto é pesado, o processo que nós aqui desenvolvemos e a metodologia que nós utilizamos é pesada” 1 

 “O instrumento de avaliação pretende avaliar as próprias práticas, os próprios processos e o formador em si, 

o domínio dos processos, das técnicas formativas”. 

1 

 Sub-total 2 

Instrumentos 

desadequados 

 “Quanto às grelhas, já foram identificadas algumas lacunas nas grelhas e estão a ser corrigidas de modo a 
poderem corresponder um bocadinho melhor ao que nós queremos avaliar”. 

1 

 “Sim, carecendo no entanto de melhoria, como qualquer sisTema. Decorre a revisão das grelhas”. 1 

 “Os actuais não. Estão a ser revistos e estão a ser melhorados, nomeadamente processos específicos para 

avaliar os horários e as salas de aula”. 

1 

Sub-total 3 

TOTAL 7 
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C-7 

 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Requisitos da 

avaliação 

Habilitações dos 

avaliadores 

 “Pode ser aplicado, mas é um modelo que exige pessoas dedicadas e pessoas habilitadas para o fazer”. 1 

 

 Sub-total 1 

Credibilidade dos 

avaliadores 

 “Ao nível do consumo de recursos humanos necessário. É um processo que envolve gente e envolve muito 

tempo/hora para ser bem elaborado e para ser credível”. 

1 

 “O leque de formadores é muito grande, implica que hajam pessoas credíveis dedicadas a isto, como é o 

caso dos professores civis e os próprios oficiais do DFTE”. 

1 

Sub-total 2 

TOTAL 3 
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ENTREVISTA À EQUIPA DE AVALIAÇÃO 
 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 
Orientação 

formalmente 

instituída e 

regulamentada 

 “O normativo que estabelece a avaliação de desempenho dos formadores está estabelecido no MESUP, que 

é o Manual da Qualidade que foi elaborado pelo OQF – Observatório da Qualidade da Formação da 

Direcção de Serviços de Formação e portanto o manual estabelece em que moldes é que a avaliação de 

formadores deve ser feita”. 

1 

 

 “O chefe do Gabinete de Tecnologia Educativa implementou o sisTema com recurso a uma Instrução 

Permanente, portanto realizou uma Instrução Permanente na qual define quais são os passos e os 

instrumentos que são utilizados na avaliação de formadores”. 

 

1 

 “Tivemos como base no aspecto pedagógico, as normas aqui do DFTE”. 1 

 “Foi redigida uma IP para regulamentar tudo isto”. 1 

 “Todas as Instruções Permanentes relativas a… há uma relativa à avaliação e há várias relativas a 

determinadas situações, há uma relativa ao PGS, como sabe, há outra relativa ao Boletim Diário de Instrução 

e temos a preocupação de seguir as IP’s”. 

1 

Sub-total 5 

Sobrecarga de 

trabalho 
 “Depois, chegou-se à conclusão que não havia gente para fazer tudo isto que era um processo complicado 

para avaliar todos os formadores da ETNA”. 
1 

Sub-total 1 

TOTAL 6 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 
Monitorização/ 

Follow up da 

formação 

 “No fundo que houvesse um seguimento dos formandos, pois só assim é que poderíamos ver se haviam bons 

resultados”. 1 

Sub-total 1 

Verificação do 

cumprimento das 

normas e aplicação 

das aprendizagens 

 “O objectivo é verificar se eles estão ou não a cumprir com as técnicas pedagógicas adequadas, portanto o 

objectivo da avaliação não é tanto quantificar, dizer que é um formador três, ou um formador dois, ou um 

formador um, mas verificar quais são as competências que os formadores estão a conseguir menos”. 

1 

 

 “Verificar a qualidade da formação”. 1 

 “Tem alguns erros, algumas gralhas, nomeadamente sobretudo ao nível de algumas competências 
pedagógicas específicas, por exemplo com o estabelecer as regras da sessão, o enunciar os objectivos 

específicos, alguns conhecimentos específicos que eles falham mais, como os aspectos pedagógicos”. 1 

 “Alguns têm é algumas falhas flagrantes no aspecto pedagógico. Eu quando digo falhas flagrantes, estou-me 

a referir ao modelo em uso pelo DFTE, aquilo que nós aprendemos no “Curso Técnicas de Formação”. 1 

 “O grande objectivo é verificarem se as práticas que são ensinadas no curso, por um lado se estão a 

ser…foram bem assimiladas e portanto estão a ser bem aplicadas, ou seja, se os formadores estão de facto a, 

adquirir as competências técnico-pedagógicas no curso”. 

1 

Sub-total 5 

TOTAL 6 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 

 

 

Verificação do 

cumprimento das 

normas e aplicação 

das aprendizagens 

 “Vamos partir do documento de curso e verificar se tudo aquilo que o formador nos entregou: diapositivos, 

PGS, manual, estão de acordo com a documentação de curso”. 
1 

 “Por outro lado, também permite-nos verificar que nem tudo aquilo que eles aprendem no curso depois 

conseguem transpor para as suas realidades”. 
1 

Sub-total 2 

Correcção  “Estamos muito mais preocupados em corrigir e melhorar”. 1 

 “A ideia é corrigir erros”. 1 

 “Para que possam corrigir atitudes e competências em termos pedagógicos”. 1 

  “Todos nós temos a preocupação de na reunião final, focar os erros detectados em relação à sessão que o 

formador deu”. 
1 

 “Eles vêem a avaliação como sendo um processo de os corrigir, penso eu, tenho este pensamento”. 1 

 “O objectivo fundamental aqui na Marinha é corrigir os erros, corrigir os erros, observar os erros e corrigi-

los, fundamentalmente corrigi-los”. 
1 

Sub-total 6 

TOTAL 9 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 

 

Melhoria da prática   “Melhoraria da qualidade da formação”. 1 

 “Contribuir para a melhoria da qualidade”. 1 

 “Mas a perspectiva é sempre de melhoria contínua, portanto, numa perspectiva mais qualitativa, de melhorar 

e não propriamente de lhe atribuir notas”. 

1 

 “Do meu ponto de vista, o aspecto da melhoria do desempenho dos formadores, penso que é o aspecto 

número um deste processo todo. 

1 

Sub-total 4 

Apreciação dos 

avaliadores 

 “De forma geral, as avaliações são bastante positivas, não existe assim nenhum formador, que digamos que 

é um mau formador”. 

1 

 “Apesar de também ter uma lógica sumativa, não com o peso da formativa, porque nós avaliamos, nós 
damos uma nota, não pomos no relatório, mas pomos numa pauta”. 

1 

Sub-total 2 

Crítica construtiva  “A forma como os avaliadores têm vindo a fazer a avaliação, leva as pessoas a perceber que realmente a 

nossa ideia é ajudar”. 

1 

 “Os avaliadores têm sempre em mente a moderação, aliás foi algo que ficou decidido nas nossas reuniões 

iniciais, sermos moderados para não fazermos críticas de forma a ferir a sensibilidade dos formadores”. 

1 

Sub-total 2 

TOTAL 8 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 

 

Velar pelo 

cumprimento dos 

requisitos da 

acreditação 

 “O objectivo é que também estejamos a cumprir com os requisitos que são pedidos ou solicitados pelo 

Ministério de Defesa Nacional, que é a entidade que acredita os nossos cursos”. 

1 

 

 “É útil para a organização Marinha, porque ela pretende ser acreditada pelo Ministério da Defesa, só dessa 

forma é que poderá ser”. 

1 

 “Portanto, a utilidade é essa, para a Marinha em si, para a acreditação que ela deve ter dentro do Ministério 

da Defesa é útil”. 

1 

Sub-total 3 

Aceitação das 

sugestões 

 Os avaliados são sensíveis às sugestões que nós damos, são receptivos às sugestões que nós fazemos”. 1 

 “Os avaliados são sensíveis às sugestões que nós damos, são receptivos às sugestões que nós fazemos”. 1 

Sub-total 2 

Motivação  “O objectivo também é motivar e também enaltecer os aspectos que são positivos”. 1 

Sub-total 1 

TOTAL 7 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 

 

Feedback – reunião 

final 

 “É dado o feedback numa reunião final entre os três intervenientes (dois avaliadores e avaliado), da forma 

como a sessão correu”. 

1 

 “Ficam a saber qual foi a qualidade do seu desempenho, através da reunião e do relatório, em que é dito se o 

desempenho foi bom ou menos bom”. 

1 

 “É dado sobretudo com base na grelha de observação que preenchemos e depois nos restantes dados que 

obtemos nessa reunião, portanto, os dados… o objectivo é não só nós dizermos os pontos positivos, mas 
também os pontos negativos”. 

1 

 “Na reunião final é comunicado todos os pontos fortes e menos fortes do seu desempenho, se ele falhou”. 1 

 “Portanto, o feedback que é transmitido ao formador, é dado sempre na reunião final”. 1 

 “A reunião final tem interesse para isso e depois há também o relatório, o relatório como sabe vai ser 

entregue ao formador, eu pelo menos preocupo-me em pôr todas as sugestões, há lá no relatório, sabe disso 

não é, sugestões para melhoria, eu ponho tudo, em relação ao PGS, aquilo que falta, as lacunas que tem, eu 

ponho isso tudo”. 

1 

Sub-total 6 

Complexidade  “ É um processo moroso, complexo”.  
1 

 “O processo tem alguma complexidade entre si, não é muito simples”. 
1 

 “É exigente, melindrosa e exige muito bom senso, rigor”.  
1 

 “E também experiência, porque primeiro que se entre no processo ainda demora e muitas vezes temos 

dúvidas”. 

1 

Sub-total 4 

TOTAL 10 
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CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 

 

Validade/adequação 

dos instrumentos de 

observação 

 “Quando há aulas que se adequam exactamente à grelha, não há dificuldades no processo”. 1 

 “Quando ela sai do esquema, começa a dificuldade, no preenchimento da grelha, na elaboração do relatório 

e conclusões”. 

1 

 “Penso que o problema principal é a grelha e os referenciais”. 1 

 “A avaliação de formadores também permite identificar essas dificuldades, essas gralhas e normalmente 

depois os departamentos devem tomar acção sobre isso”. 

1 

 “A grelha também causa-nos muitos problemas e dúvidas na aplicação. 1 

 “Foi difícil apenas na criação dos instrumentos para avaliação, aí é que se tornou e foi um processo moroso, 
não é…pois não tínhamos nada, partimos do zero, nós aqui que implementamos o sisTema de formação”. 

1 

 “Os únicos problemas que se nos depararam foi na implementação do processo”. 1 

 “No caso da grelha de avaliação, por um lado é conseguir encontrar uma grelha que sirva as necessidades, 

uma grelha que seja possível de ser aplicada e que reduza também esta conflitualidade ou divergência de 

parâmetros de avaliação”. 

1 

 “Era importante existirem determinações, ou digamos orientações que fossem todas no mesmo sentido, 

principalmente quando temos uma grelha, que neste momento é a que estamos a utilizar e que é 

problemática e não se ajusta às necessidades. 

1 

Sub-total 9 

 TOTAL 9 

 

 
 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 

 

Instrumentos 

desadequados 

 “É a alteração ou ajuste dos instrumentos de avaliação, portanto desde a grelha de observação aos restantes, 

portanto uma vez ajustada a grelha de observação depois temos que ajustar também a grelha de auto-

avaliação, a entrevista, portanto temos que por os instrumentos todos em consonância uns com os outros”. 
1 

Sub-total 1 

Auxílio na formação  “Não se avalia, por avaliar; mas sim, para tentar melhorar aquilo que existe”. 1 

 “Ajudar”. 1 

 “Penso que é o aspecto formativo do próprio formador, penso que esse é o aspecto número um”. 1 

Sub-total 3 

Identificação de 

problemas 

 “O objectivo é nós detectarmos falhas, portanto detectarmos competências que são menos conseguidas, 

detectar algumas coisas que eles estão a fazer mal”. 

1 

 “Verificar erros ou gralhas que eles tenham nas suas aulas”. 1 

 “Verificar se os formadores têm as devidas competências pedagógicas”. 1 

 “Verificar a documentação de curso e os manuais de curso”. 1 

Sub-total 4 

TOTAL 8 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 

 

Identificação de 

problemas 

 “Ao identificar problemas pretende-se que estes sejam solucionados para que a qualidade da formação seja 

melhor”. 
1 

 “Tentar modificar aqueles formadores que têm defeitos”. 1 

 “Identificar problemas e necessidades de formação”. 1 

Sub-total 3 

Correcção de 

problemas 

 “O facto de a avaliação ser qualitativa e não quantitativa (ter essencialmente a função correctiva e de 

incentivo às boas práticas)”. 

1 

 “Tentativa de corrigir os defeitos que o formador apresentou no seu desempenho”. 1 

Sub-total 2 

Feedback para a 

melhoria 

 “Esta avaliação tem em vista a melhoria, portanto penso que o cerne da questão serão as sugestões que são 

feitas ao formador, sugestões para melhoria”. 

1 

Sub-total 1 

Feedback - relatório  “O próprio relatório, por um lado é a reunião de todo o processo, não é? Por um lado, não só da observação, 

como da reunião, portanto, tem os dados que nós recolhemos também na reunião e na auto-avaliação e 

portanto, pretende reunir essa informação toda e depois transmitir as recomendações e as conclusões a que 

chegámos em todo o processo”. 

1 

 “Mas em princípio as informações necessárias ao desempenho do formador, ao desempenho e aval do 

formador, dentro da área de formação, penso que elas vão todas no relatório”. 

1 

Sub-total 2 

TOTAL 8 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 

 

Feedback - relatório  “É transmitir ao formador os seus pontos fracos, mais do que os pontos fortes”. 
1 

Sub-total 1 

Auto-regulação do 

processo de avaliação 
Preparação e treino  “Nas reuniões que fizemos, começamos por definir as fases do processo, até chegarmos à avaliação de 

formadores propriamente dita”. 

1 

 “Criamos um modelo de relatório e observamos aulas no âmbito do CTF, para treinarmos o preenchimento 

da grelha”. 

1 

 “Definiu-se o processo, o que é que iríamos fazer, fazer a reunião inicial à segunda-feira, depois fazer a 

avaliação numa sessão em que o formador indicasse e estivesse preparado para ela, ainda hoje é-lhe dada 

essa facilidade”. 

1 

 “Depois, veríamos a grelha com o avaliador do departamento, a grelha de avaliação que é ainda a grelha do 

GTE, com os critérios existentes, depois combinávamos até sexta-feira com o formador, para termos a 

reunião final na sexta-feira e esse era o processo que se tenta fazer hoje”. 

1 

Sub-total 4 

Implementação  “Decorreu do MESUP que exigiu a avaliação de formadores nas escolas da Marinha ". 1 

Sub-total 1 

Revisão e adequação  “A grelha de avaliação e os referenciais têm que ser revistos (e que já o começaram a ser)”. 1 

Sub-total 1 

 TOTAL 7 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação do 

processo de 

avaliação 

 

Equidade/convergência 

entre os avaliadores para 

homologarem o trabalho 

 “Seria importante de vez em quando os avaliadores, enquanto equipa porque é suposto ser uma equipa 

de avaliadores, agirem enquanto equipa e de vez em quando trocarem impressões e trocarem pontos de 

vista, não é? Para que toda a gente concorra para o mesmo caminho, no mesmo sentido, para que todos 

avaliem o mais próximo possível, com os mesmos parâmetros”. 

1 

 

 

Sub-total 1 

Adaptação dos 

instrumentos 

 “A forma de avaliação dos diferentes itens da grelha tem sofrido alterações, ao nível de situações 

diferentes”. 

1 

Sub-total 1 

Resultados  “Para a complexidade que tem, não tem tido grandes resultados. Os resultados não são proporcionais”. 1 

Sub-total 1 

Validade dos instrumentos  “Mas existe também o problema de estarmos a utilizar uma grelha muito específica, que foi feita para o 
curso. É específica e depois não se ajusta totalmente à realidade das avaliações que estamos a fazer”. 

1 

Sub-total 1 

Instrumentos inadequados 

a aulas práticas 

 “Porque se estivermos a fazer uma avaliação prática é muito difícil fazermos uma avaliação com a 

grelha, porque a grelha está construída essencialmente para sessões de cariz teórico”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 5 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação do 

processo de 

avaliação 

 

Impacto negativo 

potencial – sobre o auto-

conceito do avaliado 

 “Tem que existir nesse sisTema de avaliação bom senso da parte de quem avalia e dizer de uma forma, 

que não contenha erros, que um determinado formador é melhor do que o outro”. 

1 

 

 “Não é assim muito fácil porque se mexe com os sentimentos das pessoas, nomeadamente a auto-

estima”. 
1 

  “O objectivo não é dar-lhe uma nota, ou só identificar as coisas que ele faz mal, portanto, temos que 

ter cuidado com a forma na qual também lidamos com eles”. 
1 

Sub-total 3 

Impacto negativo 

potencial – sobre o auto-

conceito do avaliador 

 “É um papel delicado, direi mesmo ingrato”. 1 

 “Quem desempenha este papel tem que ter bom senso e saber falar com as pessoas, não as fazendo 

sentir diminuídas”. 

1 

Sub-total 2 

TOTAL 5 
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Joana Caldeira C-20 

 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Resultados da 

avaliação 

 

Alteração   “A primeira alteração foi a preocupação com os PGS”. 1 

 

Sub-total 1 

Percepção da 

avaliação 
Função formativa e 

não punitiva 

 “Sabem que a intenção não é prejudicar ninguém, não é cortar as pernas a ninguém, mas sim melhorar o 

desempenho”. 

1 

1 

Sub-total 1 

Receptividade  “Há receptividade, há e tinha que haver, para melhorar o desempenho dos subordinados”. 1 

 “Sim, porque a receptividade em princípio vem dos chefes de departamento, não é verdade…claro que dos 

formadores também há receptividade, esses eu estou convencido que estão receptivos, são receptivos ao 

processo”. 

1 

Sub-total 2 

Objectivos da 

avaliação 
Garantir e promover 

a qualidade da 

formação 

 “Garantir a qualidade da formação”. 1 

 “Está a ser encarada como garante também, digamos da melhoria contínua e da qualidade da formação”. 1 

Sub-total 1 

Requisitos da 

avaliação 
Competência 

relacional 

 “ Jeito para lidar com as pessoas, falar com as mesmas”. 1 

 “Enquanto avaliadores, não podemos fazer mais nada, que não seja ouvir e registar”. 1 

Sub-total 2 

TOTAL 6 
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Joana Caldeira C-21 

 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Requisitos da 

avaliação 

Experiência de 

formação 

 “Maior utilidade para o desempenho destas funções, têm sido os 30 anos dedicados ao ensino, que me têm 

permitido perceber melhor as dificuldades dos formadores e ajudá-los”. 

1 

 

  “A única função que eu tive foi dar formação. Há 35 anos que eu dou formação, é a experiência apenas”. 
1 

Sub-total 2 

Experiência de 

avaliação 

 “Como professora tive várias vezes a oportunidade de avaliar alunos na apresentação de trabalhos, o que 

também foi relevante para estas funções”. 

1 

 

  “Há medida que vamos fazendo avaliações, vamos ganhando segurança na avaliação, vamos também 

criando, como disse, regras pessoais para que façamos sempre da mesma forma, quando as situações são 

iguais”.   

1 

Sub-total 2 

Reacção à avaliação Colaboração 

crescente 

 “As pessoas vêm a reunião inicial, com mais tranquilidade e naturalidade, isto nos avaliados e até mesmo 
nos departamentos, cada vez as pessoas estão mais colaborantes”. 

1 

Sub-total 1 

Receio, desconfiança 

e pouca colaboração 

iniciais 

 “Às vezes eles olham para nós, assim um bocado… que experiência é que tem esta pessoa para estar aqui a 

avaliar-me… às vezes é complicado e sentimos isso…alguma resistência”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 6 
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Joana Caldeira C-22 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Qualidade da 

avaliação 

 

Incerteza/insegurança 

dos avaliadores 

 ““Para mim é preocupante na medida em que preocupo-me muito e quando penso que posso estar a 

cometer erros e a posso estar a fazer críticas que não ser correctas e isso preocupa-me, é uma das 

situações”. 

1 

 

 “Eu ainda não estou bem à vontade com essa situação, estou preocupado, estou na avaliação 

preocupado”. 
1 

 “Estava inseguro, estava com medo de falhar, de não avaliar bem o homenzinho que estava à minha 

frente, não é…mas depois, apenas ficou aquela sensação de falhar alguma coisa, de não me ter 

apercebido de algo quando estou a fazer a avaliação”. 

1 

 “É aquele medo de não estar a ser correcto na minha avaliação, penso que isso todos nós temos”. 1 

 “Discernir entre a nota que dou relativamente a determinado item numa determinada competência”. 
1 

 Sub-total 5 

Concordância/acordo 

entre a auto e hetero-

avaliação 

 “Quando fazemos a reunião, dizem que concordam e se compararmos a sua auto-avaliação com a que 
nós fazemos verificamos que normalmente há coincidência”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 6 
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Joana Caldeira C-23 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Qualidade da 

avaliação 

 

Documentos e 

materiais utilizados 

 “Pedimos praticamente tudo aquilo que ele utiliza na formação, nós pedimos para analisar, desde o 

documento de curso, que é a base, que orienta os conteúdos que ele tem que dar… o documento de curso, 

até ao próprio manual que ele utiliza para fazer as aulas ou para apoiar a formação, até os testes, que 

recentemente também pedimos para analisar, para confrontar, se estão de acordo com a IP”. 

1 

 

 

 

 Sub-total 4 

Artificialidade das 

situações observadas 

  “São a artificialidade das observações; a grelha e respectivos referenciais; a necessidade de cada avaliação 

envolver no mínimo 3 pessoas”. 

1 

Sub-total 1 

Número insuficiente 

de observações 

 “O tempo que se gasta com cada avaliação; o não seguimento dos formadores e o número limitado de 

avaliadores (face ao número de potenciais avaliados)”. 

1 

Sub-total 1 

Grelha 

desajustada/escala de 

classificação 

desequilibrada 

 “A grelha nesse sentido não é nada ajustável, não se consegue ajustar muito bem às várias realidades”. 

 “A nossa grelha de avaliação, é uma grande limitação. Eu penso que é a maior limitação”. 

 “Por outro lado, apesar de ser uma escala de 1 a 4, na vez de ser uma escala consistente, portanto, ter dois 
itens negativos, dois positivos, seria o normal, a escala é de um item negativo e três positivos, o que é 

também…, torna a escala pouco consistente e não muito coerente”. 

 

Sub-total 1 

TOTAL 6 
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Joana Caldeira C-24 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Qualidade da 

avaliação 

 

Grelha 

desajustada/escala de 

classificação 

desequilibrada 

 “E depois, avaliando uma aula prática, é muito, é quase impossível, nós avaliarmos com aquela grelha. Tem 

lá parâmetros… a grelha é feita para sessões do tipo expositivo, no máximo demonstrativo, agora para 

sessões práticas, é muito complicado aplicar a grelha”. 

1 

 

 “Temos também a questão da grelha, de não estar totalmente adequada às situações e por vezes é 

complicado aplicar a grelha de observação em algumas sessões que são mais específicas, como por exemplo, 

as sessões mais práticas”.  

1 

 

 “O importante será chegar a uma grelha que consiga de facto, estar ajustada aquilo que nós queremos 

avaliar, ajustando todos os outros…, para além da grelha, ajustar os restantes instrumentos, não basta ajustar 

a grelha, depois de termos a grelha final, temos de ajustar todos os outros instrumentos de acordo com a 

grelha, por exemplo, a auto-avaliação, a entrevista nem tanto, mas sobretudo a auto-avaliação, para que os 

itens coincidam”. 

1 

Sub-total 3 

O avaliador 

compensa as falhas 

dos instrumentos 

 “De todas as avaliações que fiz, consigo dizer quais são os bons formadores e os menos bons, mesmo com 

as limitações dos instrumentos”. 

1 

Sub-total 1 

Dificuldades 

detectadas 

 “A grelha e respectivos referenciais; os diferentes tipos de sessões (com uma grelha só); a morosidade do 

processo; o envolvimento de três pessoas e a necessidade de todos estarem disponíveis; o facto de não haver 

um ritmo certo de avaliações (o que faz com que por vezes se acumulem observações, reuniões e relatórios, 

levando a alguma confusão)”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 5 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Qualidade da 

avaliação 

 

Dificuldades 

detectadas 

 “As dificuldades de discussão entre os avaliadores dos departamentos”. 1 

 

Sub-total 1 

Concertação entre 

avaliadores 

 “Às vezes também quando tenho dúvidas, converso com outros avaliadores, para estarmos todos mais ou 

menos a avaliar da mesma forma”. 

1 

 “Em relação à subjectividade da avaliação, penso que é importante ou seria importante os avaliadores de vez 

em quando reunirem para falarem sobre as suas dúvidas, sobre as suas questões mais bicudas e portanto 

exporem…haver uma maior comunicação para que a avaliação se tornasse menos subjectiva, portanto para 

que fosse mais consistente entre os avaliadores”. 

1 

Sub-total 2 

Divergência entre 

avaliadores 

 “Tenho a noção que cada avaliador avalia de forma diferente e portanto isso influencia bastante o resultado 

das avaliações”. 

1 

Dúvidas quanto à 

competência dos 

avaliadores 

 “Da parte dos departamentos, inicialmente havia algum desinteresse, algumas atitudes menos colaborantes”. 1 

 “Inicialmente quando as pessoas iam às reuniões, havia algum receio, desconfiança, para quê e porquê 

estamos a ser avaliados?”. 

1 

Sub-total 3 

TOTAL 6 
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Joana Caldeira C-26 

ENTREVISTA AOS AVALIADOS 
 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 
Orientação  “Aquelas críticas que me fizeram, acho que foram muito positivas e são orientadoras para a minha prática”. 1 

Sub-total 1 

Feedback de 

conformidade 

comportamental 

 “O avaliador dá o seu parecer e depois é que sai o relatório final”. 
1 

 

 “Em termos de método de ensino, eu não tive feedback praticamente nenhum, só me falaram em BDI’s e em 
planos de curso e em escrever o nome no quadro, lá está os tais tópicos da grelha”. 

1 

Sub-total 2 

Auxílio na formação 
 “Ajudar o formador a melhorar o próprio desempenho”. 

1 

 

 “É suposto a avaliação de formadores ser realmente uma ajuda para o formador também, senão é um pouco 

estar-se simplesmente a dar uma aula com mais duas pessoas lá ou três”. 

1 

 

 

 “Fazer relembrar ao formador sempre os cuidados que deve ter, aqueles cuidados que deve ter 

constantemente”. 

1 

Sub-total 3 

TOTAL 6 
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Joana Caldeira C-27 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 
Percepção da 

avaliação 

 “Na maioria das vezes o formador vai ver aquela avaliação como algo que o vai afectar punitivamente, se 

fizer asneira, vai ser prejudicado na avaliação de formadores”. 
1 

 “O processo de melhoria da qualidade da formação, é mais visto como avaliação rígida e provavelmente 

punitiva”. 
1 

 “Negativo é sempre. Quer dizer, negativo é só naquela parte que vamos ser avaliados”. 1 

Sub-total 3 

Equipa 
 “É uma equipa mista e não é fixa”. 1 

 “Implica que uma equipa constituída por um elemento do GTE e um elemento do departamento onde o 

avaliado desempenha funções, dá formação”. 
1 

Sub-total 2 

Feedback – entrevista 

e relatório 
 “É o feedback da entrevista”. 

1 

 “E depois o mais formal é o do relatório”. 
1 

 “O avaliador disse os pontos positivos e negativos, e depois mais tarde através do relatório”. 
1 

 “A informação, como é que eu tinha a minha sessão planeada, acho eu. Se estava tudo bem, se os PGS 

estavam de acordo com o padrão, as apresentações a mesma coisa”. 

1 

 “Informação a nível das competências pessoais, técnico profissionais, pedagógicas, de comunicação e 

relacionais. 

1 

 “Foi-me dado feedback, muito feedback em relação à documentação, o PGS e documentos constantes na 

ordem”. 

1 

Sub-total 3 

TOTAL 8 
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Joana Caldeira C-28 

 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Auto-regulação das 

práticas 
Feedback – entrevista 

e relatório 

 “O feedback em termos de aula, foram ditos os pontos agradáveis e de resto tudo aquilo que eu já sabia, com 

os resultados dos meus alunos para avaliarem o meu próprio desempenho, não foi dito nada que eu não 

conseguisse avaliar por mim próprio”. 

 

1 

 

 “Houve um relatório respeitante à minha avaliação, na qual eu depois tive acesso”. 1 

 Sub-total 2 

Resultados da 

avaliação 
Uniformização  “Uniformização dos procedimentos”. 1 

 “Obriga a ter uma coisa uniforme, toda a gente vai seguir aquele padrão e não há uns fazem de uma maneira, 

outros fazem de outra e obriga a ter um padrão uniforme”. 
1 

Sub-total 2 

Desenvolvimento 

pessoal 

 “Actualmente se calhar para desenvolvimento pessoal, aprendi bastantes coisas ”. 1 

Sub-total 1 

Aperfeiçoamento 
 “Um dos pressupostos da avaliação de formadores que é a preocupação de que o desempenho venha a ser 

aperfeiçoado". 
1 

Sub-total 1 

Reflexão 
 “É a oportunidade para poder reflectir sobre a nossa prática enquanto formador, não só a própria situação da 

avaliação, o próprio dia em que somos avaliados, que é um dia que nos obriga na preparação da sessão, a 

reflectir sobre o que fazemos”. (Resultados da avaliação) 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 7 

 

 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Resultados da 

avaliação 

 

Feedback formativo  Vou adquirindo conhecimentos mais profundos, que me obrigam a estar sempre a estudar a matéria que vou 

dar”. 
1 

 “Dotar as pessoas de umas ferramentas para a qual estão a trabalhar, que ficam mais bem preparados para 

desempenhar a sua função”. 
1 

Sub-total 2 

Rigor  “Obriga a ter uma organização mais rigorosa, a ser mais rigoroso na organização e em planear as coisas com 

mais antecedência”. 

1 

 

Sub-total 1 

Impacto   “O impacto é mesmo só aquele stress momentâneo, mas depois efeitos concretos, mudanças concretas, lá 

está porque o sisTema não está voltado nesse sentido, acaba por não ter muito, por mais que se queira mudar 

alguma coisa, lá está acabam por se mudar pormenores”. 

1 

Sub-total 1 

Adequação do 

referencial do 

instrumento de 

observação 

 “Não quer dizer que o que está a ser feito, seja o perfeito, ainda não está muito adequado, é um instrumento 

que tem que ser revisto”. 

 

1 

 ““Rever a grelha, em consequência disso rever o referencial da grelha. Isso tem que ser feito, a escala 
também vai ser revista ou está a ser revista, portanto, o instrumento de avaliação é digamos a pedra toque da 

avaliação de formadores, tem que ser um bom instrumento”. 

1 

Sub-total 2 

TOTAL 6 
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Joana Caldeira C-30 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Resultados da 

avaliação 

Correcção 
 “Procura corrigir uma ou outra coisa que fazemos”. 1 

  “Procurar corrigir os aspectos menos bons”. 1 

 “Encontrar soluções para corrigir as práticas”. 1 

 “Corrigir as falhas”. 1 

 “Erros que vou corrigindo de umas sessões para as outras”. 1 

 “É mais tipo correcções físicas que eu tenho que fazer, nos diapositivos, no PGS, possivelmente também na 

forma se calhar como me dirijo aos formandos, se calhar vou ter que aplicar outra estratégia, para conseguir 

que a aula dure mais tempo, pronto conseguir encaixar aqueles 50 minutos naquela aula”. 
1 

 “Permitiu corrigir alguns aspectos nas competências técnico profissionais (concepção dos recursos 

didácticos)”. 1 

  “É especialmente para isso que serve para detectar erros e arranjar maneiras de os corrigir”. 1 

 “É sempre uma mais-valia sermos avaliados no sentido de nos corrigirmos”. 1 

Sub-total 9 

TOTAL 9 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Resultados da 

avaliação 

Prevenção 
 “O que é que eu posso fazer para que este ou aquele erro não aconteça durante a minha sessão”. 1 

Sub-total 1 

Tomada de 

consciência 
 “Não sinto que me tenha favorecido de forma alguma, ajudou-me a ver os meus erros no preenchimento de 

BDI’s e recordo tive uma nota negativa, porque não tinha o meu nome escrito no quadro, numa aula dada 

praticamente a meio de um processo formativo”. 
 

Sub-total 1 

Reactividade  “Obriga a uma preparação suplementar, sabendo que vamos ser avaliados, tentamos ter tudo pronto para os 

avaliadores”. 1 

Sub-total 1 

 Monitorização 

 

 “Há pormenores que são lembrados, há a situação de nos momentos de avaliação fazer lembrar ao próprio 

formador que também ele está a ser alvo de atenção, que de um modo ou de outro está também a ser 

avaliado, eu iria utilizar mais a palavra monitorizado”. 
1 

Sub-total 2 

TOTAL 4 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Resultados da 

avaliação 

 

Melhoria do 

desempenho 

  “Traz melhorias à nossa prática de formadores”. 1 

 “Passa pelas alterações de eventuais estratégias que visam a melhoria, que visam enriquecer, fortalecer o 

processo de melhoria”. 

1 

 “Há sempre aspectos, penso eu que podem ser melhorados”. 1 

 “Poder melhorar o seu desempenho como formador”. 1 

  “Melhorar as acções realizadas por mim, que não estivessem tão bem ou incorrectas”. 1 

 “Traz melhorias ao nível do meu desempenho”. 1 

 “Melhoria das competências pessoais (Autoconfiança) e pedagógicas”. 1 

 “Melhoria da qualidade da formação ministrada contribuindo para se formarem melhores profissionais”. 1 

Sub-total 8 

Feedback – sugestões 

e orientações 

 “O avaliador no local me deu logo algumas dicas de modo a melhorar o meu desempenho”. 1 

 

Sub-total 1 

 TOTAL 9 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Resultados da 

avaliação 
Desafio 

 

 “Cria um desafio ao próprio formador, ou seja, tem que estar consciente de que está permanentemente em 

avaliação e como tal vai criar uma tentativa de aumentar os níveis de desempenho”. 

1 

Sub-total 1 

Resultados  “No fundo aqui o que conta mesmo são os resultados que nós apresentamos e o relacionamento que 

demonstramos ter com os alunos”. 

1 

Sub-total 1 

Informação  “O avaliado reúne com a equipa de avaliadores e, julgo, também, com o chefe do GTE, penso que, no fundo, 

para saber quais são os itens segundo os quais vai ser avaliado”. 

1 

Sub-total 1 

Instrumentos rígidos e 

inadequados 

 “O instrumento ainda não está bom, tem que ser melhorado, tem que ser aperfeiçoado”. 1 

 “Melhorar a formação”. 1 

Sub-total 2 

TOTAL 5 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Requisitos da avaliação 
Informação sobre o 

processo de avaliação 
 “Depois é feita uma reunião para combinar como é que vai ser, para informar o formador de como é que vai 

decorrer a avaliação”. 

1 

Sub-total 1 

Conhecimento dos 

conteúdos da formação 
 “O avaliador às vezes desconhecer a matéria que está a ser leccionada, o desconhecimento da matéria faz 

com que a avaliação também possa não ser tão precisa”. 
1 

Sub-total 1 

Aceitação pelos 

avaliados 

  “É implementar este procedimento de forma a ser sistemático, o ideal seria que a avaliação de formadores 

fosse um processo mais sisTematizado e aceite mais naturalmente pela organização e na pessoa dos seus 

formadores”. 

1 

Sub-total 1 

Reacção à avaliação  “Eu acho que deve haver formadores que não olham este processo como um processo bom, olham com 

alguma rejeição, alguma dificuldade não é…em aceitar, porque se calhar não foram envolvidos no 

processo”. 

1 

 “Porque admito que haja avaliados, portanto formadores avaliados que rejeitem as críticas ou as observações 

que lhe são feitas”. 
1 

Sub-total 2 

Fiabilidade  “Daí que se o formador tivesse uma avaliação interna a nível do departamento poderia ser mais fiável esta 

avaliação, pois seria contínua, sendo um aspecto importante para a formação”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 6 
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TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Requisitos da avaliação Instrumentos 

específicos e adequados 

 “Dinamizar as grelhas, ter grelhas que se adaptem a cada tipo de formação, a cada matéria que está a ser 

dada”. 

1 

Sub-total 1 

Validade do processo 

de avaliação 
Monitorização dos 

dados 

 “Uma aula observada nunca é uma aula normal, há um elemento estranho e na maioria dos casos o formador 

vai ter algum cuidado extra, vai robotizar algumas situações, vai fazer coisas muito artificiais”. 

 “Acho que a avaliação se calhar não deveria ser só 1hora, porque assim não consegues avaliar bem uma 

formação. Mas se for 1hora é uma coisa estanque e se uma pessoa está a dar aulas o dia inteiro acaba por ser 

um bocado falso, só contarem com aquela hora”. 

1 

Sub-total 1 

Instrumentos não 

completamente 

adequados 

 “Tentaria alterar um pouco, se calhar a grelha de avaliação, a que nós somos submetidos porque há coisas 

que não se aplicam”. 

1 

Sub-total 1 

Instrumento de 

exercício de poder e de 

controle 

 “A avaliação é sempre um momento em que nós ou alguém exerce poderes sobre outras pessoas, portanto 
isso é sempre visto com alguma desconfiança, alguma reserva, por parte de quem sofre esse poder, de quem 

é, dominado de certa forma”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 6 
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Joana Caldeira C-36 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Validade do processo 

de avaliação 
Instrumento de 

exercício de poder e 

de controle 

 “O processo de avaliação torna-se útil, para a chefia saber como é que está a decorrer, para alguém que está 

sentado no gabinete e que sabe como tudo corre, porque tem que controlar todo o sisTema de avaliação”. 

1 

 

Sub-total 1 

Qualidade  “Eu acho que por enquanto ainda não é possível dizer que a avaliação, esta avaliação tal e qual como é feita 

neste momento espelha a qualidade dos formadores, directamente”. 
1 

 “Qualidade da avaliação”. 1 

Sub-total 2 

Ponderação idêntica  “É equitativa, não há uma ponderação maior para os conteúdos científicos em detrimento dos outros itens”. 1 

 “São todos valorados, com o mesmo grau de ponderação, tanto quanto sei, mas considero que há alguns 

aspectos que são mais importantes e que realmente, traduzem, dizem mais da qualidade do formador”. 

1 

 “O formador domina os conteúdos científicos, esse é um aspecto que é relevantíssimo, também que se ele 

motiva, se interage, se ele coloca questões, se ele faz avaliação, isso é importante”. 

1 

 “Eu acho que têm todos a mesma importância. É tudo um conjunto, está tudo encadeado, eu acho que tem 

tudo importância, acho que não há aspectos mais relevantes do que outros”. 

1 

 “Valorizam imenso a documentação, todo o que tenha a ver com documentos que possam ser arquivados e 

que eventualmente venham a ser alvo de vistorias, são vistos ao pormenor”. 

1 

Sub-total 5 

TOTAL 8 
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Joana Caldeira C-37 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Validade do processo 

de avaliação 

 

Sobrevalorização da 

documentação escrita 

 “É ver se a documentação está bem, acho que eles só observam a aula por uma questão de formalidade, não 

é feita uma verdadeira avaliação da aula”. 

1 

 “A avaliação feita aqui, é mais em termos de pôr a papelada em dia, de pôr os documentos de curso em 

ordem, não há uma verdadeira avaliação da formação”. 

1 

Sub-total 2 

Representatividade 

face ao universo 

 “O avaliador avalia apenas o que se preparou para aquela aula e como foi ministrada”. 1 

 “Eu acho que o ponto importante deveria ser mesmo a aula em si, mas não é isso que está a acontecer, é a 

valorização do que já está feito, do que já está escrito, na questão da organização da burocracia e não uma 

tentativa de mudar rigorosamente nada”. 

1 

 

Sub-total 2 

Instrumento 

inadequado 

 “Os itens que são avaliados alguns fazem sentido, mas há muitos que não se adequam à realidade do ensino 

de uma língua”. 

1 

Sub-total 1 

Feedback - Correcção  “Depois dizem alguns aspectos de correcção em algumas coisas, corrigem alguns aspectos”. 1 

Sub-total 1 

 TOTAL 6 
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Joana Caldeira C-38 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Validade do processo 

de avaliação 

 

Instrumentos rígidos 

e inadequados 

  “Os instrumentos que eles utilizam são muito pouco flexíveis e mal adaptados no caso…às aulas de 

Línguas”. 

1 

 

 “Eu acho que a utilização desta grelha, é um dos grandes problemas que está aqui no sisTema de formação”. 1 

 

 “A ferramenta principal que eu vi aqui ser utilizada pelo avaliador, que é a magnífica grelha, por muitas 

alterações que sofra, para mim vai continuar a estar errada, não permite avaliar devidamente o desempenho 

do formador”. 

1 

 

 “As ferramentas que estão a ser utilizadas agora, para mim são grandemente inúteis em termos de avaliação 

real do valor de um formador”. 

1 

 

 “Parâmetros muito inflexíveis e estamos num contexto em que as coisas não podem ser igualadas assim”. 1 

 

 “Os instrumentos são perfeitamente arcaicos, são inadaptados, são inflexíveis, são eu diria quase 

abomináveis, porque não avaliam nada de real, põem simplesmente uma série de cruzinhas que tentam 

avaliar parâmetros que muitas vezes nem sequer têm a ver com as aulas em causa” 

1 

 Sub-total 6 

Qualidade  “É a qualidade da formação. É o formador ser uma pessoa qualificada para dar formação”. 1 

Sub-total 1 

Inadequação das 

normas/referencial 

 “As tais “ 5 fases” são artificiais e portanto eu acho que isso era de retirar de imediato da grelha, do 

instrumento de avaliação”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 8 
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Joana Caldeira C-39 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Validade do processo 

de avaliação 

 

Reactividade  “A aula que vai ser observada, é quase sempre uma situação criada, é uma aula de estufa, que serve para ser 

avaliada”. 

1 

 

Sub-total 1 

Artificialidade do 

processo 

 “É a situação pouco natural, muito formal que se cria na situação de avaliação”. 1 

 

Sub-total 1 

Papel da avaliação Controlo dos 

conhecimentos 

ministrados 

 “Verificação de conhecimentos”. 1 

Sub-total 1 

Identificação de 

problemas de 

desempenho 

 “Detectar as lacunas que o formador geralmente não nota quando está a dar formação”. 1 

 “Verificar com mais precisão as necessidades que esse formador terá que ter, os cuidados que terá que ter 

nas suas aulas de preparação, para a formação”. 

1 

Sub-total 2 

Melhoria  “O instrumento ainda não está bom, tem que ser melhorado, tem que ser aperfeiçoado”. 

 “Melhorar a formação”. 

1 

Sub-total 1 

  TOTAL 6 
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Joana Caldeira C-40 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Papel da avaliação 

 

 

Apontar 

erros/soluções 

 “O importante é aprender, é dizer onde é que estão os erros e dizer onde é que estão as soluções para esses 

erros e aplicar as soluções ou introduzir as soluções para se corrigir”. 

1 

 

Sub-total 1 

Melhoria  “É a melhoria da formação, melhoria da qualidade da formação, é a melhoria do processo”. 1 

 “Que tenham reflexo na melhoria da qualidade da formação”. 1 

 “Acho que os instrumentos que existem neste momento, são a procura dessa qualidade, estão orientados para 

a procura dessa qualidade, acho que sim. Pronto, poderão vir a ser melhorados não é e a preocupação é essa, 

melhorar para aumentar a qualidade”. 

1 

Sub-total 3 

Auxílio na formação  “Ajudar o formador”. 1 

 “Ajudar o formador a melhorar-se e a evoluir o formador e a própria formação”. 1 

 “Despertar a atenção dos formadores em geral, para a atitude a tomar ao nível de quererem ter um bom 
desempenho o mais constantemente possível, sim é bastante útil haver essa avaliação”. 

1 

Sub-total 3 

Verificação  “Verificar as minhas competências como formador”. 1 

Sub-total 1 

TOTAL 8 
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Joana Caldeira C-41 

 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Papel da avaliação Classificação  “Penso que não seja estar a tentar classificar alguém perante alguém, ou seja, estar a classificar formadores a 

nível de equivalências, tu és melhor que aquele e aquele é melhor que o outro, penso que não seja isso, se 

formos por esse caminho, penso que não será o mais correcto”. 

1 

 

 

Sub-total 1 

Sobrevalorização da 

documentação escrita 

 “Aos PGS, dão muita importância a isso”. 1 

 “Acho que se baseia muito no curso Técnicas de Formação. Muito à volta do PGS”. 1 

Sub-total 2 

Monitorização dos 

dados 

 “Em termos da maneira, da estrutura da própria aula, é uma situação avaliada, portanto nunca é algo natural, 

totalmente natural. É artificial de alguma maneira”. 

1 

Sub-total 1 

Verificação  “Verificar realmente se as pessoas estão a fazer aquilo que seria suposto, dentro de uma sala de aula, ver se 

as pessoas realmente estão a dar a matéria que era necessária dar”. 

1 

 “Verificar se o formador cumpre com aquilo que está estipulado para as suas funções”. 1 

Sub-total 2 

Adaptação  “Deve ser um sisTema continuado, acompanhamento, deve ir-se adaptando às mentalidades, às pessoas, aos 

departamentos, deve haver esta preocupação”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 7 
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Joana Caldeira C-42 

 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Efeitos na avaliação Sentimentos/ 

emoções 

 “É um momento de tensão, mesmo conhecendo a equipa de avaliadores e tendo com essa equipa alguma 

relação de trabalho já de algum tempo, é um factor de nervosismo, sempre”. 

1 

 

 “Existe sempre aquele nervoso que o formador tem no momento em que é avaliado o que o pode 

prejudicar”. 

1 

 “Não é fácil. A primeira impressão é um bocado nervosa, insegurança, mas depois esquecemo-nos de que 

estamos a ser avaliados”. 

1 

 “A principio sinto algum receio sempre medo de não cumprir aquilo que está estipulado de seguir mais ou 

menos fielmente com aquilo que faz parte da estrutura da formação”. 

1 

 

 “Foi uma desilusão no fim, a avaliação que me foi feita, também não ganhei nada com isso”. 1 

 “É sempre um bocadinho de stress, tanto para nós, como para os próprios alunos, porque os alunos acabam 

por não agir como normalmente agem”. 

1 

 

 “A pessoa está mais tensa, pelo menos notei, que estava um bocadinho mais tensa”. 1 

 “É sempre um bocadinho mais de pressão, sente-se um bocadinho mais… a pessoa não está tão à vontade na 

formação porque sabe que está a ser observado”. 
1 

 Sub-total 8 

Dificuldades  “O atrapalhamento que existe são os processos burocráticos”. 1 

Sub-total 1 

TOTAL 9 
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Joana Caldeira C-43 

 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Efeitos na avaliação 

 

Experiência 

profissional 

 “Desempenhei funções de coordenadora de um curso de “Ensino Secundário Recorrente”. 1 

 “Coordenei uma equipa de 12 professores, no âmbito da produção de materiais e da tutória”. 1 

 “Na Marinha fiz o “CTF”.  7 

 “Formação no âmbito de uma Pós-graduação”.  1 

 “Aperfeiçoamento da Avaliação da Formação”.  4 

 “Aperfeiçoamento em Análise de Trabalho”. 1 

 “Dava aulas a grupos, mas já tinha alguma experiência de formação, como explicador de Inglês, Português, 

Espanhol”. 

1 

 

 “O Curso de sargentos”. 1 

 “Experiência a navegar”. 1 

 “Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas”. 1 

 “Explicações de Inglês e Português”. 1 

 “Higiene e Segurança no Trabalho”. 1 

 “Tirei um curso nos Estados Unidos do “SisTema Anti-míssel Phalanx”, tirei um curso de “Oficiais de 

Convés de Voo”, na Inglaterra e mais recentemente um Curso de “Operação de Artes”para as “Fragatas 

Classe Bartolomeu Dias”, além do Curso de Electrotécnico, Electricista, Especialização em Artilharia”. 

1 

 

 Sub-total 22 

TOTAL 22 

 

 

 



Anexo C           Matriz_AC _F 

 

 

Joana Caldeira C-44 

 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Efeitos na avaliação 

 

Formação  “Formação se calhar na área da Psicologia, noutras áreas quaisquer de avaliação”. 1 

 “Nós temos que ir lá fora, beber informação, trocar impressões e isso implica ida a colóquios, simpósios e 

fazer formação mais formalmente, fazer mais um cursozito ou outro que nos dê mais alimento para o que 

nós aqui fazemos e que nós possamos ir introduzindo mais na nossa prática”. 

1 

 

 “A minha convicção é que nós precisamos de nos actualizar sisTematicamente, portanto regularmente temos 

que trocar impressões com o exterior”. 

1 

 Sub-total 3 

Características dos 

Recursos Humanos 

 “É preciso que a equipa seja uma equipa sensata também, sensível e sensata”. 1 

 “Uma equipa com qualidade confere mais qualidade à avaliação”. 1 

 “Desde que haja nas pessoas certa sensibilidade para estas coisas, havendo sensibilidade, havendo vontade 

de mudar, de mexer, logicamente que se consegue melhorar, se tiver vontade”. 

1 

 

 

Sub-total 3 

Importância  “É um processo normal, é um processo necessário, e que tem que vir a ser implementado, introduzido aos 

poucos, não é…mas tem que ser assumido como um processo natural, normal e necessário”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 7 
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Joana Caldeira C-45 

 

TEMA: CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Efeitos na avaliação 

 

 

Representatividade 

do valor formativo 

  “O que tem que haver é mais tempo, mais gente a dedicar esta actividade, não pode ser só aquela equipa de 

três avaliadores que existem tem que ser mais gente”. 

1 

 

 “São avaliações esporádicas e de natureza que nada têm a ver com o rigor do processo de formação”. 1 

 “É preencher papéis, é um processo burocrático como outro qualquer”. 1 

Sub-total 3 

Competência 

avaliativa 
Requisitos  “Tanto que algumas das pessoas que estão a participar no processo não são propriamente especializadas em 

avaliação de formadores”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 4 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

   

ANEXO D - REGISTO DAS OBSERVAÇÕES EFECTUADAS ÀS 

VÁRIAS FASES DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

DE FORMADORES



       

 

 

   

ANEXO D - REGISTO DA OBSERVAÇÃO – REUNIÃO 

PREPARATÓRIA



Anexo D     Registo da Observação – Reunião Preparatória 

 

 

Joana Caldeira 
 

D-1 

 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F3 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten. Machado; Ten Mónica 

Data: 15 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao Estágio sobre Protecção Ambiental, módulo de Prevenção da Poluição. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

O primeiro avaliador inicia o Briefing em relação à avaliação de desempenho de formadores, destacando quais 

são os objectivos desta avaliação, bem como se irá processar à observação da sessão.  

No início da reunião, o primeiro avaliador questiona o avaliado de quais são as suas maiores dificuldades, pelo 

que o mesmo responde que são: a matéria em si, é muito vasta e abrangente; problemas no sistema multimédia 

(não ter acesso ao servidor e o software não funciona) e as condições das salas que por vezes não são as 
melhores. O primeiro avaliador pergunta ainda quais são os aspectos mais positivos da avaliação, pelo que o 

formador refere que é vantajoso porque enriquece as pessoas ao nível da cultura do saber; e melhora o aspecto da 

comunicação do formador. O avaliador perguntou como é que esses aspectos poderiam ser melhorados, e o 

formador respondeu que se deveriam melhorar os edifícios; o sistema multimédia; o tempo que os formadores 
estão no departamento, pois o formador já está há 4 anos no departamento, e por vezes perde-se o rendimento e a 

motivação.  

Feito isto, o avaliador apresenta a agenda com os tópicos que vão ser apresentados: equipa técnico-pedagógica, 

ciclo formativo, partilha de informação, avaliação de formadores e outros documentos. É feita a apresentação 

destes tópicos e depois é combinado com o avaliado o dia da observação e os documentos que o mesmo tem que 
entregar aos avaliadores. 

Observações: 

 



 

 

 

ANEXO D - REGISTO DA OBSERVAÇÃO – SESSÃO DE 

OBSERVAÇÃO



Anexo D     Registo da Observação – Sessão de Observação 

 

 

Joana Caldeira 
 

D-2 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F3 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten. Machado; Ten Mónica 

Data: 15 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao Estágio sobre Protecção Ambiental, módulo de Prevenção da Poluição. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

O formador inicia a sessão, apresentando-se, dizendo o seu nome e identificando a palestra. Define as regras da 
sessão e os objectivos da mesma. O formador entrega aos avaliadores o PGS, a apresentação em PowerPoint, o 

BDI, a documentação de curso. Começa a apresentação da sessão propriamente dita através de uma apresentação 

em PowerPoint e inicia a exposição dos conteúdos. O formador aparenta estar à-vontade e descontraído, 
utilizando um tom de voz adequado às características da sessão e da sala de aula. Os avaliadores encontram-se a 

preencher a respectiva grelha de avaliação. O formador de vez em quando coloca as mãos nos bolsos e utiliza 

uma linguagem que nem sempre é a mais adequada. Na apresentação vai dando exemplos relacionados com os 

conteúdos programáticos, nomeadamente em relação com a poluição. Não interage muito com os formandos, 
não colocando questões nem perguntando se os mesmos têm dúvidas. Os avaliadores mostram-se atentos e a tirar 

algumas notas. O formador vai buscar ao lixo uma garrafa de Coca-Cola e de água para exemplificar aos 

formandos como é que se pode reduzir o tempo de degradação das garrafas. Os diapositivos apresentam-se bem 
construídos, com letra adequada. O formador termina a sessão com uma frase reflexiva e sensibilizadora: “Não 

herdamos a terra dos nossos pais, pedimo-la emprestada aos nossos filhos” (José Crava, s.d.). 

Antes de terminar a sessão, pergunta aos formandos se têm dúvidas e se querem acrescentar alguma coisa ao que 

foi dito, pelo que os mesmos respondem que não. Os avaliadores continuam atentos e a tirar notas relativamente 

ao desempenho do formador e à sessão. Faz uma pergunta de avaliação, no final da sessão, pelo que os 
formandos respondem adequadamente. Não faz o resumo da sessão, sintetizando os pontos-chave da mesma. O 

formador estava bastante divertido e à-vontade. Termina a sessão, despedindo-se dos formandos, 10 minutos 

antes do términos da sessão.  

Observações: 

 

 



 

 

 
 

ANEXO D - REGISTO DA OBSERVAÇÃO – REUNIÃO DE 

AVALIADORES



Anexo D     Registo da Observação – Reunião de Avaliadores 

 

 

Joana Caldeira 
 

D-3 

 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F3 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Machado; Ten Mónica 

Data: 15 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao Estágio sobre Protecção Ambiental, módulo de Prevenção da Poluição. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

Os avaliadores analisam o PGS e referem que o formador elaborou um PGS de acordo com os seus 

componentes. Contudo, o PGS apresentava-se claro, mas pouco apresentável, nomeadamente não tinha a 

identificação correcta do departamento, bem como a identificação do objectivo geral não se encontrava 

conforme com a da documentação de curso; os conteúdos desenvolvidos encontram-se na coluna das 
“actividades”. Em relação à preparação da sala, os avaliadores referem que o formador não colocou o seu nome 

no quadro nem o título da sessão. Cumprimentou e apresentou-se aos formandos. Os avaliadores referem que os 

conteúdos eram poucos para uma sessão de 50 minutos, mas que esse aspecto iria depender essencialmente do 
diálogo entre os formandos e o formador. Fez a motivação centrada nos objectivos da sessão. O objectivo da 

sessão não está coerente com o objectivo da apresentação em PowerPoint. Os avaliadores referem que o 

objectivos da sessão foram enunciados, bem como as regras da sessão, mas sem a colaboração dos formandos, 
apesar do formador criar as condições para a participação dos mesmos. Em relação aos conteúdos, os avaliadores 

consideram que o avaliado estava à-vontade e que desenvolveu os conteúdos de uma forma sequencial e lógica. 

Ainda em relação ao PGS, os avaliadores acrescentam que em alguns casos o PGS continha conteúdos, que não 

eram bem especificados na apresentação. O PGS está de acordo com a documentação de curso (para 3 horas e 
não para 50 minutos), que foi o tempo da sessão. O formador não tinha o PGS com ele e não geriu bem o tempo, 

não equilibrando os conteúdos pelo tempo. Utilizou adequadamente os métodos e os recursos pedagógicos. 

Olhou para o ecrã e não para a tela, utilizou o rato em vez de apontar na tela. Ao nível da concepção dos recursos 
didácticos, o contraste utilizado não é o melhor, segundo os avaliadores. As perguntas ao raciocínio foram feitas 

no final da sessão, bem como a colocação das dúvidas. Ao nível da interacção, esta foi adequada, bem como a 

motivação do formador para com os formandos. Não fez o resumo da sessão e ao nível do discurso e da 

linguagem não estavam muito adequados. Estabeleceu contacto visual e estava confiante durante a sessão. Posto 
isto, os avaliadores acabaram a reunião.  

Observações: 

 

 



 

 

 
 

ANEXO D - REGISTO DA OBSERVAÇÃO – REUNIÃO FINAL



Anexo D     Registo da Observação – Reunião Final 

 

 

Joana Caldeira 
 

D-4 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F3 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Machado; Ten Mónica 

Data: 22 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao Estágio sobre Protecção Ambiental, módulo de Prevenção da Poluição. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

Antes de iniciar a reunião propriamente dita, o formador tem algumas dúvidas no preenchimento da grelha de 
auto-avaliação e pergunta ao primeiro avaliador. O primeiro avaliador tenta esclarecer o avaliado, sem responder 

à questão de forma a não influenciar a avaliação. 

 Feita a auto-avaliação do formador, o primeiro avaliador faz-lhe a entrevista a fim de confrontar os dados. 

Explica que vai efectuar uma entrevista e enviar para o formador, a fim de ele validar as suas respostas. O 

primeiro avaliador inicia a entrevista e o avaliado responde às questões que lhe são colocadas. O outro avaliador 

mostra-se atento e vai ouvindo as respostas dadas pelo formador. Em relação à questão, se a sessão foi 
representativa do desempenho, o formador mencionou que decorreu normalmente, no entanto, a observação 

diminui sempre o desempenho e traz mais stress do que o habitual. O formador mostrou-se bem à-vontade e 

descontraído durante a entrevista. Como aspectos mais positivos, o avaliado refere que se preocupa sempre para 
que os formandos o escutem e pretende levá-los a ficarem sensibilizados com a matéria e acha que conseguiu 

fazê-lo. Como aspectos negativos, acha que foi muito rápido na exposição, mais do que é normal. O formador 

considera que os formandos reagiram bem, conseguindo manter a motivação deles. 

 
O primeiro avaliador no final da entrevista, diz que vai efectuar o resumo da mesma para ver se contemplou 

todos os aspectos que foram mencionados pelo avaliado. O avaliado concordou com tudo o que foi lido pelo 

primeiro avaliador. Posto isto, começou-se a referir os aspectos positivos e negativos da observação do 
formador. 

O primeiro avaliador referiu que a gestão do tempo foi inadequada e que no BDI o formador não colocou o 
objectivo da sessão, pelo que o mesmo respondeu que nunca costuma colocar. Contudo, o formador concorda 

com o avaliador. Os diapositivos encontram-se bem construídos, contudo o contraste entre o fundo e a cor da 

letra não funcionou muito bem, segundo os avaliadores. Contudo, a letra estava legível. Um dos aspectos 
positivos na sessão, segundo os avaliadores, foi a utilização dos recursos didácticos, pois o formador nunca 

olhou para a tela, mas sim para o monitor. Contudo, no final da sessão continuou a projecção dos diapositivos, 

quando deveria ter desligado o vídeo projector. O formador argumentou que não tinha nenhum diapositivo com 

“questões”, mas dá razão ao avaliador. Utilizou o rato para apontar na tela e não o dedo, o que foi um aspecto 
bastante positivo. No que respeita à grelha de avaliação, os avaliadores referem que o formador não tinha o PGS 

e o formador diz que nunca o costuma utilizar. Ao nível da verificação dos pré-requisitos, devia-o ter feito ao 

nível dos conteúdos. No que se refere ao PGS, os avaliadores referem que mesmo que o formador não o utilize, 
este tem que lá estar. Não geriu o tempo e ao nível das perguntas ao raciocínio só as fez no final da sessão. O 

primeiro avaliador refere que o avaliado poderia ter feito mais questões durante a sessão, intercalando-as com os 

conteúdos. Não fez o resumo da sessão e ao nível da colocação de dúvidas, também não perguntou aos 
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formandos se os mesmos tinham dúvidas. O formador acha que não faz sentido estar sempre a perguntar se há 
dúvidas. Ao nível da avaliação, o formador disse que não havia avaliação e no final efectuou uma questão de 

avaliação. O formador considera que não é uma pergunta de avaliação e os avaliadores consideram que é. O 

formador não aplicou a “técnica das 5 fases”. 

Antes de terminar a reunião, os avaliadores ainda acrescentam que o mais fraco da apresentação foi o PGS, pois 

o formador não mudou o cabeçalho, deixando o nome do departamento DFTE e não DLA; o objectivo geral 
estava mal definido e não está de acordo com a documentação de curso; a duração da sessão era de 50 minutos e 

não de 3 horas e que os conteúdos deveriam estar divididos pelos tempos; troca as actividades com os conteúdos; 

confunde os métodos com os recursos didácticos. Posto isto, os avaliadores encerraram a sessão. 

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 
 

Observado: F3 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten. Machado; Ten Mónica 

Data: 15 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 
Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao Estágio sobre Protecção Ambiental, módulo de Prevenção da Poluição. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

O primeiro avaliador inicia o Briefing em relação à avaliação de desempenho de formadores, destacando quais 
são os objectivos desta avaliação, bem como se irá processar à observação da sessão.  
No início da reunião, o primeiro avaliador questiona o avaliado de quais são as suas maiores dificuldades, pelo 
que o mesmo responde que são: a matéria em si, é muito vasta e abrangente; problemas no sistema multimédia 
(não ter acesso ao servidor e o software não funciona) e as condições das salas que por vezes não são as 
melhores. O primeiro avaliador pergunta ainda quais são os aspectos mais positivos da avaliação, pelo que o 
formador refere que é vantajoso porque enriquece as pessoas ao nível da cultura do saber; e melhora o aspecto da 
comunicação do formador. O avaliador perguntou como é que esses aspectos poderiam ser melhorados, e o 
formador respondeu que se deveriam melhorar os edifícios; o sistema multimédia; o tempo que os formadores 
estão no departamento, pois o formador já está há 4 anos no departamento, e por vezes perde-se o rendimento e a 
motivação.  
Feito isto, o avaliador apresenta a agenda com os tópicos que vão ser apresentados: equipa técnico-pedagógica, 
ciclo formativo, partilha de informação, avaliação de formadores e outros documentos. É feita a apresentação 
destes tópicos e depois é combinado com o avaliado o dia da observação e os documentos que o mesmo tem que 
entregar aos avaliadores. 

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 
 

Observado: F3 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten. Machado; Ten Mónica 

Data: 15 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 
Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao Estágio sobre Protecção Ambiental, módulo de Prevenção da Poluição. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

O formador inicia a sessão, apresentando-se, dizendo o seu nome e identificando a palestra. Define as regras da 
sessão e os objectivos da mesma. O formador entrega aos avaliadores o PGS, a apresentação em PowerPoint, o 
BDI, a documentação de curso. Começa a apresentação da sessão propriamente dita através de uma apresentação 
em PowerPoint e inicia a exposição dos conteúdos. O formador aparenta estar à-vontade e descontraído, 
utilizando um tom de voz adequado às características da sessão e da sala de aula. Os avaliadores encontram-se a 
preencher a respectiva grelha de avaliação. O formador de vez em quando coloca as mãos nos bolsos e utiliza 
uma linguagem que nem sempre é a mais adequada. Na apresentação vai dando exemplos relacionados com os 
conteúdos programáticos, nomeadamente em relação com a poluição. Não interage muito com os formandos, 
não colocando questões nem perguntando se os mesmos têm dúvidas. Os avaliadores mostram-se atentos e a tirar 
algumas notas. O formador vai buscar ao lixo uma garrafa de Coca-Cola e de água para exemplificar aos 
formandos como é que se pode reduzir o tempo de degradação das garrafas. Os diapositivos apresentam-se bem 
construídos, com letra adequada. O formador termina a sessão com uma frase reflexiva e sensibilizadora: “Não 
herdamos a terra dos nossos pais, pedimo-la emprestada aos nossos filhos” (José Crava, s.d.). 
Antes de terminar a sessão, pergunta aos formandos se têm dúvidas e se querem acrescentar alguma coisa ao que 
foi dito, pelo que os mesmos respondem que não. Os avaliadores continuam atentos e a tirar notas relativamente 
ao desempenho do formador e à sessão. Faz uma pergunta de avaliação, no final da sessão, pelo que os 
formandos respondem adequadamente. Não faz o resumo da sessão, sintetizando os pontos-chave da mesma. O 
formador estava bastante divertido e à-vontade. Termina a sessão, despedindo-se dos formandos, 10 minutos 
antes do términos da sessão.  

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 
 

Observado: F3 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Machado; Ten Mónica 

Data: 15 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 
Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao Estágio sobre Protecção Ambiental, módulo de Prevenção da Poluição. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 
Os avaliadores analisam o PGS e referem que o formador elaborou um PGS de acordo com os seus 
componentes. Contudo, o PGS apresentava-se claro, mas pouco apresentável, nomeadamente não tinha a 
identificação correcta do departamento, bem como a identificação do objectivo geral não se encontrava 
conforme com a da documentação de curso; os conteúdos desenvolvidos encontram-se na coluna das 
“actividades”. Em relação à preparação da sala, os avaliadores referem que o formador não colocou o seu nome 
no quadro nem o título da sessão. Cumprimentou e apresentou-se aos formandos. Os avaliadores referem que os 
conteúdos eram poucos para uma sessão de 50 minutos, mas que esse aspecto iria depender essencialmente do 
diálogo entre os formandos e o formador. Fez a motivação centrada nos objectivos da sessão. O objectivo da 
sessão não está coerente com o objectivo da apresentação em PowerPoint. Os avaliadores referem que o 
objectivos da sessão foram enunciados, bem como as regras da sessão, mas sem a colaboração dos formandos, 
apesar do formador criar as condições para a participação dos mesmos. Em relação aos conteúdos, os avaliadores 
consideram que o avaliado estava à-vontade e que desenvolveu os conteúdos de uma forma sequencial e lógica. 
Ainda em relação ao PGS, os avaliadores acrescentam que em alguns casos o PGS continha conteúdos, que não 
eram bem especificados na apresentação. O PGS está de acordo com a documentação de curso (para 3 horas e 
não para 50 minutos), que foi o tempo da sessão. O formador não tinha o PGS com ele e não geriu bem o tempo, 
não equilibrando os conteúdos pelo tempo. Utilizou adequadamente os métodos e os recursos pedagógicos. 
Olhou para o ecrã e não para a tela, utilizou o rato em vez de apontar na tela. Ao nível da concepção dos recursos 
didácticos, o contraste utilizado não é o melhor, segundo os avaliadores. As perguntas ao raciocínio foram feitas 
no final da sessão, bem como a colocação das dúvidas. Ao nível da interacção, esta foi adequada, bem como a 
motivação do formador para com os formandos. Não fez o resumo da sessão e ao nível do discurso e da 
linguagem não estavam muito adequados. Estabeleceu contacto visual e estava confiante durante a sessão. Posto 
isto, os avaliadores acabaram a reunião.  

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 
 

Observado: F3 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Machado; Ten Mónica 

Data: 22 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 
Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao Estágio sobre Protecção Ambiental, módulo de Prevenção da Poluição. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

Antes de iniciar a reunião propriamente dita, o formador tem algumas dúvidas no preenchimento da grelha de 
auto-avaliação e pergunta ao primeiro avaliador. O primeiro avaliador tenta esclarecer o avaliado, sem responder 
à questão de forma a não influenciar a avaliação. 
• Feita a auto-avaliação do formador, o primeiro avaliador faz-lhe a entrevista a fim de confrontar os dados. 
Explica que vai efectuar uma entrevista e enviar para o formador, a fim de ele validar as suas respostas. O 
primeiro avaliador inicia a entrevista e o avaliado responde às questões que lhe são colocadas. O outro avaliador 
mostra-se atento e vai ouvindo as respostas dadas pelo formador. Em relação à questão, se a sessão foi 
representativa do desempenho, o formador mencionou que decorreu normalmente, no entanto, a observação 
diminui sempre o desempenho e traz mais stress do que o habitual. O formador mostrou-se bem à-vontade e 
descontraído durante a entrevista. Como aspectos mais positivos, o avaliado refere que se preocupa sempre para 
que os formandos o escutem e pretende levá-los a ficarem sensibilizados com a matéria e acha que conseguiu 
fazê-lo. Como aspectos negativos, acha que foi muito rápido na exposição, mais do que é normal. O formador 
considera que os formandos reagiram bem, conseguindo manter a motivação deles. 
 
O primeiro avaliador no final da entrevista, diz que vai efectuar o resumo da mesma para ver se contemplou 
todos os aspectos que foram mencionados pelo avaliado. O avaliado concordou com tudo o que foi lido pelo 
primeiro avaliador. Posto isto, começou-se a referir os aspectos positivos e negativos da observação do 
formador. 
O primeiro avaliador referiu que a gestão do tempo foi inadequada e que no BDI o formador não colocou o 
objectivo da sessão, pelo que o mesmo respondeu que nunca costuma colocar. Contudo, o formador concorda 
com o avaliador. Os diapositivos encontram-se bem construídos, contudo o contraste entre o fundo e a cor da 
letra não funcionou muito bem, segundo os avaliadores. Contudo, a letra estava legível. Um dos aspectos 
positivos na sessão, segundo os avaliadores, foi a utilização dos recursos didácticos, pois o formador nunca 
olhou para a tela, mas sim para o monitor. Contudo, no final da sessão continuou a projecção dos diapositivos, 
quando deveria ter desligado o vídeo projector. O formador argumentou que não tinha nenhum diapositivo com 
“questões”, mas dá razão ao avaliador. Utilizou o rato para apontar na tela e não o dedo, o que foi um aspecto 
bastante positivo. No que respeita à grelha de avaliação, os avaliadores referem que o formador não tinha o PGS 
e o formador diz que nunca o costuma utilizar. Ao nível da verificação dos pré-requisitos, devia-o ter feito ao 
nível dos conteúdos. No que se refere ao PGS, os avaliadores referem que mesmo que o formador não o utilize, 
este tem que lá estar. Não geriu o tempo e ao nível das perguntas ao raciocínio só as fez no final da sessão. O 
primeiro avaliador refere que o avaliado poderia ter feito mais questões durante a sessão, intercalando-as com os 
conteúdos. Não fez o resumo da sessão e ao nível da colocação de dúvidas, também não perguntou aos 
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formandos se os mesmos tinham dúvidas. O formador acha que não faz sentido estar sempre a perguntar se há 
dúvidas. Ao nível da avaliação, o formador disse que não havia avaliação e no final efectuou uma questão de 
avaliação. O formador considera que não é uma pergunta de avaliação e os avaliadores consideram que é. O 
formador não aplicou a “técnica das 5 fases”. 
Antes de terminar a reunião, os avaliadores ainda acrescentam que o mais fraco da apresentação foi o PGS, pois 
o formador não mudou o cabeçalho, deixando o nome do departamento DFTE e não DLA; o objectivo geral 
estava mal definido e não está de acordo com a documentação de curso; a duração da sessão era de 50 minutos e 
não de 3 horas e que os conteúdos deveriam estar divididos pelos tempos; troca as actividades com os conteúdos; 
confunde os métodos com os recursos didácticos. Posto isto, os avaliadores encerraram a sessão. 

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 
 

Observado: F4 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten. Guimarães; Prof. Leonor 

Data: 10 de Setembro de 2008 

Hora: 09:30-10:25 

 
Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao CFA31, módulo de “Serralharia II” 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

 Esta aula tem um cariz diferente, uma vez que os formandos já iniciaram o trabalho prático relativo à 
“Rebitagem Zig zag”, ou seja, os formandos têm que realizar uma chapa de acordo com um desenho técnico que 
lhes foi distribuído. É uma aula prática, que não permite avaliar de forma tradicional o desempenho do formador. 
Os formandos encontram-se a limar os lados exteriores da peça. O segundo avaliador vai explicando ao primeiro 
avaliador como funciona a disciplina. O avaliado mostra ao primeiro avaliador a ficha de trabalho (na qual os 
formandos têm que realizar), bem como a grelha de avaliação que utiliza para avaliar os formandos. O avaliado 
entrega o PGS ao primeiro avaliador e este faz algumas questões e rectificações ao mesmo. Enquanto o avaliador 
fala com o avaliado, os formandos vão trabalhando de forma exaustiva, no limar da sua chapa. 
O primeiro avaliador questiona o avaliado sobre há quanto tempo é que tem o CTF, pelo que o mesmo responde 
que tem o curso há cerca de três anos; questiona-o igualmente em relação ao número de horas que o mesmo dá 
por semana, pelo que o formador responde que por volta de 30 horas por semana. Os formandos vão tirando 
algumas dúvidas uns com os outros, vão olhando para o desenho, conversando e realizando o trabalho. O 
primeiro avaliador continua a conversar com o avaliado e vai fazendo algumas correcções ao PGS, ao nível dos 
conteúdos, avaliação e carga horária. Os formandos vão verificando as dimensões das chapas, a fim de 
verificarem se estão ou não de acordo com as dimensões do desenho. O formador vai circulando por entre as 
bancadas e vai verificando os trabalhos dos formandos (vai verificando se a chapa está ou não paralela) e tirando 
algumas dúvidas aos mesmos. Os formandos continuam a limar as chapas. 
O primeiro avaliador entrega ao formador a grelha de auto-avaliação e explica o modo de preenchimento, é-lhe 
pedido igualmente o BDI, acabando a sessão. 

Observações: 

Este avaliado não teve reunião inicial preparatória, nem reunião final. Pois as avaliações efectuadas em Vila 
Franca de Xira são mais reduzidas. 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 
 

Observado: F4 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Guimarães; Prof. Leonor 

Data: 10 de Setembro de 2008 

Hora: __ 

 
 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao CFA31, módulo de “Serralharia II” 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

Os avaliadores começam a analisar os vários itens da grelha. Ao nível do PGS, o primeiro avaliador faz algumas 
correcções, nomeadamente ao nível dos conteúdos e da distribuição dos tempos. Os avaliadores referem que 
devido à especificidade da aula, muitos dos itens são “não aplicáveis”, o que leva a alguma dúvida e incerteza no 
preenchimento da grelha. O primeiro avaliador vai colocando algumas questões ao segundo avaliador em relação 
à sessão, pelo que o mesmo tenta ajudar. O primeiro avaliador preenche alguns itens com o segundo avaliador e 
após a revisão da valorização atribuída aos vários itens, os dois avaliadores assinam a respectiva grelha de 
avaliação. 

Observações: 

Esta reunião é mais sintética e mais rápida do que as habituais, por ser em Vila Franca de Xira o processo é mais 
simples. 



       

 

 

   

ANEXO D - REGISTO DA OBSERVAÇÃO – REUNIÃO 

PREPARATÓRIA



Anexo D    Registo da Observação – Reunião Preparatória 

 

 

Joana Caldeira 
 

D-13 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F5 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Santana Gonçalves; Ten Mónica 

Data: 7 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao Estágio em Sistemas A/S para CFOST AEL 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

No início da sessão o Chefe do Gabinete de Tecnologia Educativa (CGTE) faz uma apresentação e introdução à 

unidade (ETNA) e pergunta aos presentes quais são as maiores dificuldades existentes na unidade ao nível do 

cargo de formador. Foram detectadas as seguintes dificuldades: falta de um manual ao nível das 

telecomunicações; aulas práticas a bordo (simulação de avarias); planos de curso (CFP03) desadequados 
(deveriam ser mais estruturados); certificação ao nível da Microsoft, por exemplo existirem formadores que não 

têm certificação e os formandos têm é complicado; carga horária excessiva no caso do Inglês e ao nível da 

motivação dos formandos (CFP e CFS). 

O CGTE pergunta como é que poderiam alterar esses aspectos, ao que os avaliados respondem que ao nível da 

motivação, conseguir-se-á aumentar este aspecto, mas por exemplo ao nível da matemática existem alguns 
cálculos, nomeadamente a divisão por dois dísticos, que os formandos não são capazes de efectuar. Em relação 

aos aspectos mais positivos, os formadores referiram que gostam do cargo que desempenham, mas que por vezes 

surge alguma saturação, a quantidade de cursos e a carga horária cria também algum cansaço e desmotivação aos 
formadores. 

Posto isto, fala-se sobre a constituição e responsabilidade da equipa pedagógica, segundo a IP nº 06.013, em 
concreto da responsabilidade do formador. Ao nível do planeamento é feita igualmente uma introdução ao ciclo 

formativo: normas de integração, normas de reprovação, Director de Curso, Cronograma, Formadores, Salas ou 

meios especiais e visitas. Ao nível da execução da formação, fala-se dos horários semanais na qual à 4ª feira tem 
que sair uma proposta, à 5ª feira são validadas e à 6ª feira saem os horários definitivos. 

É ainda referido que a informação é partilhada no servidor da ETNA. Em relação ao PGS, o CGTE refere que 
quem já o tem feito não necessita de alterar para o modelo definido pela IP, que não tem, necessita de cumprir 

com o modelo de PGS definido pela ETNA. 

Ao nível da avaliação de formadores, são ainda referidos os objectivos da avaliação de formadores; as fases da 

avaliação (reunião inicial, observação, auto-avaliação, reunião final e relatório de avaliação). Ainda é referido, 

antes de terminar a reunião, que os formadores devem entregar à equipa de avaliação alguma documentação, 
nomeadamente o PGS, a apresentação em PowerPoint, manuais, folhetos, testes, horários e BDI’s. 

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F5 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Santana Gonçalves; Ten Mónica 

Data: 09 de Julho de 2008 

Hora: 09:30-10:20 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao Estágio em Sistemas A/S para CFOST AEL 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

O formador apresenta a sessão apresentando-se e efectuando uma apresentação geral sobre o sistema “NIXIE”, 
com as respectivas regras da sessão, bem como os seus objectivos. Após esta apresentação, o formador começa a 

ministrar a sessão propriamente dita, acerca do “NIXIE”. Convém realçar que na sala, encontram-se os 

avaliadores, que estão a assistir à sessão e a tirar os respectivos apontamentos. São igualmente entregues aos 
avaliadores, a apresentação da sessão, o PGS, o teste, a documentação de curso, o folheto do curso, o horário e 

os manuais de apoio. O formador durante a sessão, apresenta uma postura e tom de voz adequado e mostra-se 

bastante à-vontade a ministrar a sessão. Contudo, o formador utiliza frequentemente a mão atrás das costas. O 

formador estabelece um bom contacto visual com os formandos. O formador ao longo da sessão, faz perguntas 
aos formandos, a fim de testar os seus conhecimentos. Quando os formandos, colocavam questões ao formador, 

este respondia prontamente. A construção de alguns diapositivos não era a mais adequada. A sala encontra-se 

adequada de acordo com as respectivas condições de higiene, climatização e iluminação. O formador 
demonstrou alguma dificuldade na utilização da “técnica das 5 fases”.  

Os avaliadores estiveram sempre a observar atentamente, sem se manifestarem ao longo da sessão. O formador 
utiliza frequentemente a expressão “OK” e pergunta frequentemente se há dúvidas durante a sessão. O formador 

não efectua actividades durante a sessão, utilizando predominantemente o método expositivo e interrogativo. Na 

apresentação, o formador recorre a imagens, de forma a que os formandos consigam melhor visualizar o sistema 
“NIXIE”. Os avaliadores vão observando e preenchendo a respectiva grelha de observação, utilizando o 

referencial existente para o efeito. Acabada a apresentação sobre o sistema “NIXIE”, o formador inicia os modos 

de funcionamento do mesmo. O formador mostra-se bastante calmo e descontraído. O formador tinha um 

retroprojector à frente da tela de projecção, que dificulta a visibilidade de um dos avaliadores. No decorrer da 
sessão, o formador utilizava um ponteiro de madeira para apontar na tela de projecção. 

Feito isto, a sessão terminou.   

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F5 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Santana Gonçalves; Ten Mónica 

Data: 09 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao Estágio em Sistemas A/S para CFOST AEL 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

Em relação à sessão de observação, os avaliadores consideram que ao nível da utilização dos recursos didácticos, 
houve alguns “saltos” na apresentação dos diapositivos, não correspondendo os diapositivos que estavam a ser 

projectados, com os que foram distribuídos aos avaliadores; os mesmos deveriam estar identificados com a 

credenciação “CONFIDENCIAL”, uma vez que se tratava de informação classificada. Ao nível do PGS, o PGS 
encontrava-se bem estruturado, contudo ao nível da sequência dos conteúdos, houve pouca adequação, 

salientando-se que ao nível técnico não era tão relevante este aspecto, mas que ao nível pedagógico era. Os 

avaliadores discutem os vários itens da grelha, mas de uma maneira geral houve consenso ao nível da atribuição 

da valorização dada a cada item. Referem igualmente que não há adequação entre os objectivos do PGS e os 
objectivos da documentação de curso; utiliza o PGS, revela criatividade; a utilização e construção dos 

diapositivos é adequada (nível 3), contudo em vez de frases, deverá conter apenas os pontos-chave. Os 

avaliadores queixam-se que o referencial é extremamente complexo, aspecto este que dificulta a interpretação do 
mesmo.  

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F5 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Santana Gonçalves; Ten Mónica 

Data: 09 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao Estágio em Sistemas A/S para CFOST AEL 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

Antes de se iniciar a reunião propriamente dita, o avaliado colocou algumas dúvidas que tinha em relação ao 
preenchimento da grelha de auto-avaliação, pelo que o primeiro avaliador respondeu prontamente. 

O primeiro avaliador diz ao formador que lhe vai efectuar uma entrevista, pelo que o formador lhe diz que pode 
iniciar a mesma. Em relação aos aspectos menos positivos da sessão, o avaliado refere a troca de informação e as 

cores utilizadas nos diapositivos; como aspectos mais positivos salienta a motivação dos formandos. Refere 

igualmente que o facto de terem estado pessoas a assistir, não influenciou nem a sua actuação, nem a dos 
formandos. Ao nível dos recursos, refere que deveria haver uma réplica do equipamento me terra para poder 

mostrar o equipamento aos formandos e estes não necessitarem de ir a bordo. Quando o primeiro avaliador 

colocou a questão o que se poderia fazer para melhorar o seu desempenho, o formador refere que se criam vícios 
e que ao serem avaliados melhoram esse aspecto; ao nível da formação, o formador considera que em termos 

técnicos não necessita. O formador encontrava-se sempre bem disposto e o segundo avaliador estava atento à 

entrevista. Posteriormente à entrevista, o primeiro avaliador lê a entrevista para verificar se redigiu todos os 

aspectos focados pelo avaliado. De seguida, os avaliadores dão o feedback ao avaliado, em relação à sessão 
observada. Ao nível do preenchimento do BDI, o primeiro avaliador refere que o formador identificou mal o 

objectivo, tendo em conta a documentação de curso; ao nível do PGS, este apresentava-se bem estruturado, mas 

a data estava mal, os objectivos encontram-se bem identificados, os conteúdos apresentam-se segundo uma 
ordem diferente da documentação de curso, mas na apresentação de PowerPoint, encontram-se com uma ordem 

correcta; ao nível das actividades, no PGS encontravam-se actividades que não foram efectuadas durante a 

sessão. Ao nível dos diapositivos, estes deveriam ter a credenciação dos diapositivos; a letra apresentava-se 

muito clara, tendo em conta o contraste do fundo; a letra encontrava-se muito pequena e em excesso. Os 
avaliadores sugeriram que o avaliado tivesse mais cuidado ao nível da formulação das questões do teste. Os 

avaliadores comparam a grelha de auto-avaliação do avaliado com a sua participação na sessão, pelo que na sua 

maioria houve concordância. 

E assim, os avaliadores despedem-se do avaliado, encerrando a reunião. 

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F7 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten. Otília; Prof. Leonor 

Data: 15 de Outubro de 2008 

Hora: 09:30-10:35 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao “Curso de Aperfeiçoamento em Gestão da Formação” (AEG01) – “Avaliação 

da Formação”. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

A avaliada inicia a sessão cumprimentando os formandos, explicando em que irá incidir as sessões da parte da 
manhã. Apresenta a equipa de avaliadores e explica como é que se irá proceder a avaliação de desempenho. 

Feita a apresentação, a formadora inicia a sessão propriamente dita, explicando em que módulo é que se insere a 
sessão, bem como os objectivos da mesma, a metodologia de avaliação e a metodologia utilizada durante a 

sessão, bem como as fontes de informação relativamente à sessão. A formadora preparou a sala de formação, 

colocando o seu posto e classe no quadro. Mostra-se bastante à vontade e vai ministrando a sessão. Os 
formandos encontram-se atentos à sessão e vão assinando as folhas de presença. A equipa de avaliadores mostra-

se igualmente atenta e vão de vez em quando consultando o referencial da grelha de avaliação. 

A formadora propõe aos formandos que seja feita uma reflexão em torno dos conceitos-chave da avaliação da 

formação e os mesmos vão reflectindo e dizendo algumas palavras-chave relativas à temática. Posteriormente, 

apresenta um diapositivo com algumas palavras-chave relativamente à avaliação, nomeadamente os conceitos: 
avaliar/validar; competências; eficácia; eficiência e qualidade) 

A avaliadora pedagógica vai tirando algumas notas em relação à sessão. Os formandos vão dizendo os conceitos 
e a formadora vai completando e reforçando aquilo que é dito pelos formandos. Alguns formandos vão tirando 

notas. A avaliadora pedagógica olha atentamente para a documentação que lhe foi entregue, para a grelha e 

referencial de avaliação. 

A formadora continua a ministrar a formação e vai apresentando os conteúdos propriamente ditos. As 

avaliadoras vão tirando algumas notas e verificando a grelha e respectivo referencial de avaliação. A formadora 
faz uma introdução genérica ao curso, de forma a fazer a ponte com a temática da avaliação da formação, 

começando de seguida os conteúdos referentes à avaliação. Os formandos continuam atentos e alguns vão 

tirando apontamentos. As avaliadoras estão atentas à sessão de formação e ao que a formadora vai dizendo. A 
formadora pergunta se há questões que os formandos queiram colocar, pelo que um dos formandos coloca uma 

questão e a formadora explica a dúvida que o mesmo apresenta. Outro formando reflecte sobre a questão da 

avaliação. A formadora projecta um esquema contido nos diapositivos e pergunta aos formandos se estes se 

lembram do mesmo (em relação a sessões anteriores) e um dos formandos diz que não. 

A avaliadora pedagógica continua a verificar a grelha e o referencial de avaliação. Alguns formandos continuam 
a tirar notas. As avaliadoras mostram-se atentas e vão falando uma com a outra. A formadora pergunta se há 

questões e um dos formandos coloca uma. Um formando que estava a faltar entra na sala. As avaliadoras falam 

novamente entre si. A formadora que estava no canto inferior esquerdo da sala, vai agora ao centro do “U” na 

sala. Levanta-se uma outra questão que é a diferença entre eficácia e eficiência e a formadora explica a 
diferença, após verificar qual era a opinião dos formandos em relação à mesma questão. A formadora inicia os 

conteúdos relativos à avaliação interna e externa e refere que faz parte da avaliação interna, a avaliação da 
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aprendizagem, da reacção e dos formadores; enquanto que a avaliação externa comporta a avaliação ex-ante, on-
going e ex-post. As avaliadoras e os formandos mostram-se atentos e trocam ideias entre si. A avaliadora 

pedagógica tira algumas notas na grelha de avaliação. Os formandos vão participando activamente na sessão. A 

avaliadora pedagógica continua a tirar notas. Dois dos formandos vão tirando notas em relação à sessão. A 

formadora, após um interregno por causa de algumas questões levantadas pelos formandos, continua a ministrar 
a sessão. As avaliadoras continuam atentas, falando entre elas e tirando algumas notas. A formadora pergunta se 

há dúvidas em relação à avaliação externa, conteúdo este que foi anteriormente exposto. As avaliadoras falam 

entre elas e os formandos mostram-se igualmente atentos e vão tirando alguns apontamentos. As avaliadoras vão 
preenchendo a grelha de avaliação e vão falando entre elas. A formadora no final da sessão, pergunta se há 

dúvidas e questões e termina a sessão, com um dos formandos a colocar uma questão relativamente à 

subjectividade da avaliação de formadores. 

 

Observações: 

Esta avaliada não teve a reunião inicial preparatória. 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F7 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Otília; Prof. Leonor 

Data: 15 de Outubro de 2008 

Hora: 11:55 

 

Observação referente a: 

Reunião entre os avaliadores relativamente ao desempenho da formadora no “Curso de Aperfeiçoamento em 

Gestão da Formação” – “Avaliação da Formação”. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

As avaliadoras iniciaram a reunião falando do preenchimento da grelha de avaliação, relativamente aos vários 
itens. Ao nível da preparação da sala, consideram que a mesma estava preparada e continuam a falar dos 

restantes itens da grelha que reuniram consenso relativamente ao seu preenchimento. No que respeita à 

apresentação da sessão, consideram que esta foi bem feita. As avaliadoras vão falando sobre os vários itens. Ao 
nível da motivação, consideram que esta não foi efectuada, pelo que a avaliada deve ter zero. Ao nível dos 

objectivos pedagógicos e dos conteúdos programáticos também houve consenso entre as avaliadoras, 

referenciando-se que houve um desequilíbrio entre a introdução e o desenvolvimento. As avaliadoras vão 

comunicando as suas ideias ao nível do que acharam da observação da sessão, nomeadamente o facto de a sessão 
ter tido pouco tempo atribuído. Ao nível da utilização do  

PGS, as avaliadoras consideram que a utilização diz respeito ao seguimento do PGS. Contudo, surgem algumas 

dúvidas num dos itens (“utilização do PGS”) do referencial. Relativamente à gestão do tempo, consideram que a 
formadora não geriu. No que respeita aos métodos e técnicas da sessão também houve consenso. Ao nível da 

utilização dos recursos didácticos, acharam que a formadora posicionou-se bem, mas que ao nível da concepção, 

os diapositivos estavam um pouco cheios e com a letra muito pequena. As avaliadoras concordaram com este 

aspecto, mas salvaguardam que o referencial não reflecte a situação que aconteceu com a avaliada. Ao nível das 
perguntas ao raciocínio, as avaliadoras concordam com o nível 3. Relativamente à aplicação da “técnica das 5 

fases”, as avaliadoras consideram que a avaliada não utiliza a técnica, mas faz questões. Na perspectiva das 

avaliadoras, a formadora pergunta se há dúvidas e interage com os formandos de forma frequente. No que 
respeita à motivação, não há muito consenso entre o 3 e o 4, contudo optaram pelo 3. No que diz respeito ao 

resumo, as avaliadoras consideram que este foi efectuado, contudo não reforçou o que a formadora tinha dito. A 

avaliadora pedagógica considera que a avaliação da aprendizagem não foi feita e que o item seguinte foi “Não 
aplicável”, contudo, a segunda avaliadora refere que a sessão não acabou ali, daí achar que não fazia sentido esta 

ser efectuada neste momento. Ao nível das características da formadora, consideraram que todos os itens se 

encontravam no nível 4, reunindo igualmente consenso ao nível do comportamento físico e social. No que 

respeita à elaboração do PGS, existem algumas dúvidas no preenchimento em relação à interpretação do item 
referente ao PGS (por parte da avaliadora pedagógica). Após a explicação por parte da segunda avaliadora e do 

consenso, chegaram à conclusão que o PGS estava claro e estruturado, terminando a reunião. 

 

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F7 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Otília; Prof. Leonor 

Data: 29 de Outubro de 2008 

Hora: 10:15-11:45 

 

Observação referente a: 

Reunião final (entre os avaliadores e avaliada) relativamente ao desempenho da formadora no “Curso de 
Aperfeiçoamento em Gestão da Formação” – “Avaliação da Formação”. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

Antes de iniciar a entrevista, as avaliadoras limaram algumas arestas relativamente à sessão observada. 

A avaliada entregou o material que faltava às avaliadoras (diapositivos, BDI). A avaliada tem algumas dúvidas 

em relação à sua auto-avaliação e pede esclarecimento às avaliadoras. A avaliadora pedagógica após este 

esclarecimento, verifica as respostas dadas ao questionário de auto-avaliação e começa a fazer a entrevista à 
avaliada no que respeita ao seu desempenho. A avaliada vai respondendo às questões que são colocadas pela 

primeira avaliadora. A segunda avaliadora mostra-se atenta. Terminada a entrevista, a avaliadora da área 

pedagógica, começa a dar o feedback à avaliada, em relação ao seu desempenho (competências 
comunicacionais, técnico-profissionais e pedagógicas). Fala em relação aos aspectos positivos (introdução da 

sessão, PGS, diapositivos) e depois em relação aos aspectos negativos (ao nível da motivação dos formandos, da 

introdução inicial ao curso, gestão do tempo e desequilíbrio entre as várias partes e que a conclusão da sessão foi 

muito rápida, focando apenas alguns aspectos). A avaliada refere que se as avaliadoras não estivessem no local, 
tinha sido feita de maneira mais demorada. Ao nível dos recursos didácticos, foram focados como aspectos 

menos positivos, o tamanho da letra e o tamanho dos parágrafos, sugerindo-se a utilização de tópicos. A avaliada 

referiu que em muito casos são definições e as avaliadoras salvaguardaram que é importante subdividirem a 
mesma (tornando-se difícil para os formandos lerem a informação). Ao nível da avaliação da aprendizagem e 

uma vez que esta não foi efectuada, a avaliada refere que provavelmente seria mais pertinente, mais necessária 

do que a motivação inicial que tem de ser feita segundo a grelha utilizada. No final, a avaliadora da área 

pedagógica pergunta à avaliada se concorda com a sua avaliação e com as sugestões efectuadas, pelo que esta 
responde que sim e que vai tentar melhorar alguns aspectos. A avaliadora pedagógica pergunta ainda alguns 

dados à avaliada, nomeadamente há quanto tempo dá formação. E deste modo, a reunião é encerrada. 

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F8 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten. Estela; Prof. Leonor 

Data: 16 de Julho de 2008 

Hora: 13:30-14:30 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao “Curso de Aperfeiçoamento em Inglês Geral Não Intensivo” – “Módulo 2”. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

A formadora cumprimenta os formandos e explica que durante a sessão irão falar sobre as doenças. A avaliada 
liga o projector de vídeo e apresenta um PowerPoint com o intuito de introduzir a temática das doenças. A 

avaliada vai igualmente estabelecendo a interacção com os formandos acerca do Brainstorming. A explicação do 

Brainstorming é dada em Inglês e pontualmente a formadora vai falando em Português. A formadora entrega o 
PGS, a cópia do manual, a documentação de curso, os diapositivos e as respectivas fichas dos exercícios. Trata 

os formandos pelo próprio nome e aparenta estar à-vontade e descontraída. Os avaliadores estão atentos e a 

tomar notas da sessão. A avaliada vai deslocando-se ao longo da sala e vai estabelecendo o contacto com os 

vários formandos. A formadora inicia uma actividade de correspondência entre palavras e imagens, faz a 
respectiva explicação da actividade e pergunta se os formandos perceberam a explicação. Refere que os 

formandos têm 5 minutos para resolverem o exercício, em grupos de três elementos. Os formandos interagem 

igualmente com a formadora e começam a realizar a actividade. Durante a mesma os formandos vão 
perguntando questões, dúvidas à formadora sobre o exercício. O primeiro avaliador tira dúvidas com o segundo 

avaliador sobre o manual. Passados os 5 minutos, a avaliada indica pelo nome um formando por grupo para fazer 

a correcção do exercício pelos vários elementos e inicia a respectiva correcção. Os avaliadores vão 

acompanhando o exercício. A avaliada vai envolvendo os vários participantes na resolução do exercício. 
Acabada a resolução do primeiro exercício, a formadora inicia uma nova actividade, para tal efectua a troca de 

elementos para uma nova constituição dos grupos de trabalho. A formadora entrega aos formandos partes de 

uma história recortadas e estes têm que construir uma história de forma lógica e sequencial. Os formandos 
começam o exercício e a avaliada vai circulando pelos vários grupos a fim de verificar se os formandos têm 

dúvidas. A formadora vai controlando o tempo, olhando para o relógio e diz aos formandos que a actividade 

terminou. Feito isto, a formadora começa a corrigir o exercício e os formandos vão lendo as partes da história 
tendo em conta a sequência que julgam ser a sequência da história. A formadora vai fazendo algumas correcções 

à dicção dos formandos em relação a algumas palavras. A formadora pergunta se há dúvidas, pelo que os 

formandos perguntam o significado de algumas palavras que não perceberam. A formadora pede aos formandos 

para fazerem dois grupos, para efectuarem a terceira e última actividade. A formadora dá um cartão com uma 
palavra a um formando, na qual ele terá de representar a palavra através de gestos, para que os outros dois 

formandos tentem adivinhar. O primeiro a tocar numa campainha que se encontrava ao lado destes, tem que 

adivinhar a palavra. A avaliada faz o registo da pontuação de cada grupo no quadro, sendo que uma resposta 
errada da menos um ponto e uma resposta correcta dois pontos. A formadora vai indicando quais são os 

formandos que vão representar e adivinhar as palavras. Os formandos começam a falar muito alto, pelo que a 

avaliada solicita para fazerem menos barulho. Os formandos encontram-se bastante envolvidos na tarefa. 
Terminada a actividade, a formadora faz a avaliação da aprendizagem da sessão, fazendo algumas questões 

sobre a mesma aos formandos. A sessão termina com dez minutos de atraso.  



Anexo D     Registo da Observação – Sessão de Observação 

 

 

Joana Caldeira 
 

D-22 

 

Observações: 

Esta avaliada não teve a reunião inicial preparatória. 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F8 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Estela; Prof. Leonor 

Data: 22 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 

Observação referente a: 

Reunião entre os avaliadores relativa ao “Curso de Aperfeiçoamento em Inglês Geral Não Intensivo” – 

“Módulo 2”. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

Os avaliadores começam por analisar os vários itens que foram observados/avaliados durante a sessão de 
observação a fim de esclarecerem algumas dúvidas. Existem algumas discordâncias ao nível da verificação dos 

pré-requisitos, tendo os avaliadores apresentando os seus pontos de vista, havendo de imediato concordância, em 

relação à atribuição da valorização. Ao nível da motivação também não houve concordância, pois o primeiro 
avaliador acha que a avaliada não conseguiu efectuar de forma muito eficaz a motivação dos formandos. Ao 

nível dos conteúdos, houve concordância ao nível dos avaliadores, quer em termos do domínio, quer da 

sequência lógica na apresentação dos mesmos. Ao nível da criatividade e utilização do PGS, gerou-se 

igualmente polémica ao nível dos níveis do referencial. O primeiro avaliador atribuiu valorização 3 e o segundo 
avaliador 4, tendo-se decidido pelo primeiro.  

Em relação aos manuais o segundo avaliador refere que estes são pouco criativos e que a avaliada teve que criar 

todos os exercícios para a sessão, daí considerarem o nível 4. 

Ao nível da gestão do tempo também houve algumas discrepâncias entre o nível 2 e 3, optando-se pelo nível 2. 

Nos métodos e técnicas pedagógicos, os avaliadores concordaram com os mesmos, bem como na concepção e 

utilização dos recursos didácticos, consideram que foram adequados. 

No que se refere às perguntas ao raciocínio, houve concordância ao nível da avaliação atribuída, salientando-se 

que a formadora conseguiu envolver bem os formandos na sessão. Ao nível da “técnica das 5 fases” e apesar dos 
avaliadores não concordarem com a mesma, mas do primeiro avaliador reconhecer alguma importância à 

mesma, atribuírem uma valorização de nível 2. A formadora perguntou frequentemente se “haviam dúvidas”, na 

óptica dos avaliadores, atribuindo o nível 4 a este item. Ao nível da interacção e da motivação dos formandos, 

também se questionou o que é que se entendia por interacção e motivação, ficando a questão no ar. O primeiro 
avaliador refere que houve pouca interacção e que isso poderia ter-se reflectido ao nível da motivação, 

atribuindo-se nível 3. 

Em relação ao resumo da sessão, os avaliadores optaram por não valorizar este item, uma vez que este não foi 

efectuado. Em relação à avaliação da aprendizagem houve concordância na valorização dos itens, tendo sido 

atribuída a valorização máxima, à excepção do item referente ao contacto visual, que foi dada valorização 3. No 
que se refere à elaboração do PGS, os avaliadores discutem os vários elementos do PGS, a fim de darem 

feedback à avaliada e de verificarem os erros cometidos na elaboração do mesmo. O primeiro avaliador, antes de 

encerrar a reunião, efectuou uma apreciação geral em relação à avaliação da formadora, para verificar se o 
segundo avaliador concordava. O mesmo concordou e foi encerrada a reunião.  

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado: F8 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Estela; Prof. Leonor 

Data: 23 de Julho de 2008 

Hora: __ 

 

Observação referente a: 

Reunião final (entre os avaliadores e avaliada) relativa ao “Curso de Aperfeiçoamento em Inglês Geral Não 

Intensivo” – “Módulo 2”. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

Um dos avaliadores verifica a auto-avaliação da formadora e falam sobre algumas questões relativas ao PGS, 
nomeadamente em relação à conformidade dos objectivos pedagógicos do PGS com a documentação de curso. O 

primeiro avaliador inicia a entrevista, perguntando se a sessão foi representativa do que costuma habitualmente 

fazer. O primeiro avaliador vai efectuando as questões e a avaliada vai respondendo, havendo alguma interacção 
entre as duas. A avaliada referiu que os formandos encontravam-se um pouco inibidos durante a sessão, 

salvaguardando que a sessão foi boa e que os formandos assimilaram bem os conteúdos. O primeiro avaliador 

faz um resumo das questões já respondias e prossegue a entrevista, perguntando que mudanças é que a 

formadora implementaria. A mesma salienta que alterava os manuais. O primeiro avaliador vai conversando com 
a avaliada acerca de algumas questões que vão surgindo, nomeadamente acerca da elevada carga horária do 

Inglês e novamente é referia a questão dos manuais existentes. O primeiro avaliador vai registando a entrevista e 

informa que posteriormente passará a entrevista e que depois envia-a para a avaliada. No final da entrevista, o 
primeiro avaliador refere que vai efectuar uma apreciação geral da sessão que foi observada, destacando os 

pontos mais positivos da sessão, que foram: uma apresentação em PowerPoint para tentar cativar os formandos, 

a fim de diagnosticar os conhecimentos adquiridos; salientando que no entanto a estratégia de motivação não foi 

bem conseguida; dominou os conteúdos e expressou-se bem na língua; foi autónoma, encontrava-se à-vontade; 
utilizou exercícios criativos durante a sessão; conduziu a sessão de forma adequada e cativante; em termos de 

interacção, interagiu com os formandos, mas estes não tiveram uma participação espontânea, apesar da 

formadora ter “puxado” por estes. A formadora referiu que esta temática era nova para os formandos. 

 

Em relação aos aspectos menos positivos, o primeiro avaliador refere: a gestão do tempo; e que o fim da sessão 

foi um pouco precipitado; a “técnica das 5 fases”. O primeiro avaliador explica à avaliada em que consiste esta 
técnica, pois a avaliada julgava ter cumprido com este item, quando na verdade não aplicou a técnica. Refere 

igualmente, que a avaliada não efectuou o resumo da sessão e uma vez que ficou com a sensação de que os 

conteúdos já tinham terminado, a formadora poderia ter efectuado o resumo. Ao nível da postura, é ainda 

referido que a avaliada privilegiou mais o lado esquerdo em relação ao direito, salientando-se este aspecto mais 
numa fase inicial da sessão. O primeiro avaliador refere igualmente que a formadora deveria ter evitado falar em 

Português, pelo que a mesma responde que por vezes tem que ser. Contudo, o primeiro avaliador salienta que a 

introdução deveria ter sido efectuada em Inglês e não em Português. O primeiro avaliador encerrou a sessão. 

Observações: 

O segundo avaliador não esteve presente na reunião  
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado:F9 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten. Marta; Prof. Maia 

Data: 07 de Agosto de 2008 

Hora: 13:30-14:20 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao “Curso de Aperfeiçoamento em Inglês Geral Não Intensivo” (AXL43) – 

“Módulo 4”. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

O formador diz boa tarde à turma e estes cumprimentam-no de seguida. O formador distribui um exercício 
(matching do vocabulário) a cada formando (num total de 15 formandos) para o realizarem em grupo. Os 

formandos começam a realizar o exercício e o formador vai circulando por entre os grupos, a fim de verificar se 

os formandos têm dúvidas ou dificuldades na resolução do exercício. 

O formador dirige-se para o computador e começa a olhar para o mesmo. Os formandos vão realizando o 

exercício. O formador não sabe que documentos é que tem que entregar à equipa de avaliadores, pelo que lhes 
pede para o esclarecerem. O avaliador pedagógico esclarece a sua dúvida, realçando que o formador deverá 

entregar o BDI, o PGS, a cópia da documentação de curso, a cópia do manual na parte utilizada e o horário da 

sessão. Os formandos continuam a realizar o exercício empenhados e concentrados. O formador coloca música 
no seu computador a fim de relaxar o grupo, enquanto os mesmos continuam atentos e motivados na resolução 

do exercício. O formador circula novamente pelos grupos a fim de verificar se os formandos estão a acompanhar 

o exercício e vai ajudando os formandos que têm dúvidas. Os avaliadores mostram-se atentos ao 

desenvolvimento da sessão e vão vendo a grelha de avaliação e alguns documentos. Os formandos vão 
interagindo e discutindo entre si, no que respeita ao objectivo do exercício e o formador pergunta 

individualmente e a cada grupo se os formandos já terminaram o exercício. Terminado o exercício, o formador 

pergunta se os formandos estão prontos para a correcção e começa a corrigir o mesmo. Os formandos vão 
respondendo às questões do exercício e o formador pergunta se os mesmos tiveram alguma dúvida na realização 

do exercício. O formador pede igualmente para os formandos abrirem o manual de inglês na página 8 e solicita a 

um formando para ler o primeiro parágrafo do manual e a outro o segundo parágrafo e assim sucessivamente, 

corrigindo de vez em quando algumas palavras mal pronunciadas pelos formandos. Os restantes formandos vão 
seguindo a leitura do manual. Após a leitura do texto, o formador pergunta se todos os formandos perceberam o 

vocabulário, pelo que os mesmos responderam que sim e o formador diz para os mesmos efectuarem um 

exercício referente às perguntas do texto. Para relaxar e para que os formandos se concentrem melhor, o 
formador coloca uma música ambiente. Há um formando que coloca uma dúvida relativamente ao exercício, 

pelo que o formador retira-a prontamente. O formador vai circulando pelas secretárias dos restantes formandos e 

verifica as dúvidas dos mesmos e se estes estão a realizar correctamente o exercício. Após a conclusão do 
exercício, o formador pede aos formandos para efectuarem a correcção do mesmo no quadro e o formador vai 

verificando se a resposta está correcta, ao mesmo tempo que pergunta aos outros formandos se concordam com 

as respostas. Há um formando que refere que colocou outra resposta, pelo que o formador diz que está 

igualmente correcta. Vão mais dois formandos ao quadro escrever as suas respostas, numa das respostas o 
formador diz que há um erro e os restantes formandos identificam-no. Segue-se outro formando ao quadro e vai 

corrigindo os erros das respostas anteriores. O formador acaba o exercício e diz para os formandos efectuarem 
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um intervalo.  

Observações: 

Este avaliado não teve reunião inicial preparatória. A sua avaliação não estava planeada, pelo que o avaliado não 

teve conhecimento da mesma. 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado:F9 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Marta; Prof. Maia 

Data: 13 de Agosto de 2008 

Hora: __ 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao “Curso de Aperfeiçoamento em Inglês Geral Não Intensivo” (AXL43) – 

“Módulo 4”. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

O primeiro avaliador começa a reflectir com o segundo avaliador em relação à preparação da sala de aula, o 
formador não colocou o nome no quadro, pelo que o segundo avaliador refere que importa referir que a grelha 

não está ajustada à realidade e que deveria haver uma grelha específica ao nível do Inglês. Na questão do 

estabelecimento do contacto com os formandos consideram que é “não observado”, pelo que o formador já tinha 
dado aulas aquele grupo de formandos. Ao nível da apresentação da aula, havia uma dúvida se o formador fez ou 

não este item, pelo que o segundo avaliador refere que fez e que deveria ter nível 4. No que se refere à 

verificação dos conhecimentos anteriores, referem que este item é igualmente “não observado” porque o 

formador tinha acabado o módulo anterior. Da mesma forma, as regras da sessão deveriam ser igualmente “não 
observado”. Em relação aos conteúdos, o segundo avaliador refere que todos os itens deveriam ser nível 4. Ao 

nível da criatividade do PGS, o primeiro avaliador considera que é de nível 3. Ao nível da gestão do tempo, o 

primeiro avaliador refere que o formador passou 23 minutos do tempo, pelo que o segundo avaliador refere que 
como estavam a meio de uma actividade, achava que não se deveria interromper a actividade a meio e que 

considerava que era mais positivo não interromper a sessão (passando do nível 2 para o nível 3). No que respeita 

à utilização dos métodos e das técnicas, o segundo avaliador refere que não concorda com a “técnica das 5 fases” 

e o primeiro avaliador diz que só vê uma vantagem na utilização dessa técnica que é que os formandos estejam 
mais atentos. E o segundo avaliador refere que existem imensas técnicas para o fazer. Em relação à concepção 

dos recursos didácticos, o primeiro avaliador diz que é “não observado”, pelo que o segundo avaliador refere que 

o formador elaborou uma ficha de actividades, de apoio à sessão, salientando que seria pertinente observar o 
bloco todo de modo a obter um maior feedback. Ao nível do PGS, o segundo avaliador refere que é importante, 

mas que existem outras maneiras de se planificar as aulas, pois o PGS por vezes não é exequível, principalmente 

tendo em conta a carga horária do GLI. Relativamente às características do formador, o primeiro avaliador 
considera que é tudo nível 4, porque cada um é como é. O segundo avaliador refere que há coisas que não 

concorda na grelha, mas que os objectivos são atingidos e isso é que importa. Ao nível da disposição da sala, 

consideram que esta deve variar consoante a situação. Em relação à auto-avaliação, o primeiro avaliador refere 

que existem algumas discrepâncias em relação às respostas dadas (início e fim da sessão e avaliação da 
aprendizagem). 

A reunião é encerrada e agendada a reunião com o formador para a tarde. 

Observações: 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observado:F9 

Observador: Joana Caldeira 

Equipa de avaliadores: Ten Marta; Prof. Maia 

Data: 13 de Agosto de 2008 

Hora: __ 

 

Observação referente a: 

Sessão de observação relativa ao “Curso de Aperfeiçoamento em Inglês Geral Não Intensivo” (AXL43) – 

“Módulo 4”. 

Descrição da Observação/Comportamentos: 

O primeiro avaliador explica a finalidade da reunião ao avaliado e diz-lhe que ele tem que alterar algumas 
respostas dadas na grelha de auto-avaliação (início e fim da sessão e avaliação da aprendizagem), porque depois 

não vai ao encontro do preenchimento da grelha por parte do avaliador. O avaliado começa a efectuar as 

alterações solicitadas, mas posteriormente o avaliador começa a fazer a entrevista ao avaliado. O avaliador vai 
colocando as questões ao avaliado e o mesmo vai respondendo. Quando colocada a questão, a apresentação foi 

representativa do seu desempenho, o formador respondeu que pensa que sim. No entanto há sempre algo de 

diferente devido à presença de estranhos. 

O avaliador vai perguntando os aspectos positivos e negativos da sessão, se a sessão foi representativa do seu 
desempenho. Como aspectos positivos destaca dois: o comportamento dos formandos e o bom entendimento dos 

conteúdos como verificou na avaliação formativa efectuada. 

Como aspectos menos positivos um certo enfado manifestado pelos formandos, mas é uma constante em aulas 
de vocabulário. O avaliador posteriormente passa para a parte referente à actuação dos formandos e o formador 

continua a responder às questões. Os formandos reagiram bem. Porém sentiu que estavam um pouco tímidos 

provavelmente devido à presença de estranhos. 

Está satisfeito com o desempenho dos formandos pois realizaram todos os exercícios com correcção e no tempo 
previsto. Enquanto o avaliador redige a entrevista, o avaliado continua a preencher a grelha de auto-avaliação. 

Não vê necessidade de mudanças. No entanto pensa que os manuais deviam ser mais apelativos. Pensa que a 

dispersão das salas de aula é uma situação que deve ser alterada. O avaliador continua a efectuar a questão 
relativa aos recursos didácticos e das conclusões. O formador refere que necessitaria de formação para poder 

elaborar melhor os recursos didácticos. A frequência do Curso de Aperfeiçoamento em Audiovisuais e 

Multimédia ser-lhe-ia de grande utilidade..O avaliador pergunta se ao avaliado quer acrescentar alguma coisa e 
refere que a entrevista está concluída. Feito isto, o avaliador começa a referir os aspectos menos positivos da 

sessão, nomeadamente em relação ao PGS, o avaliador refere a questão da avaliação sumativa que acha que é 

“não aplicável”; bem como a referência que faz ao PowerPoint e ao videoprojector que não se aplicam (porque 

não foram utilizadas). O avaliador sugere algumas alterações ao PGS do avaliado, nomeadamente efectuar um 
PGS para uma sessão de 50 minutos e salientar o que vai fazer em cada tempo. Refere igualmente que outro 

aspecto menos bom na sessão, foi a síntese que foi efectuada, pois foi um pouco incompleta e os aspectos mais 

positivos foram a interacção com os formandos e o à-vontade no desenvolvimento da sessão. Em relação à 
“técnica das 5 fases”, o avaliador refere que a principal vantagem é evitar a dispersão dos formandos. 

De seguida o avaliador pergunta ao avaliado há quanto tempo tem o CTF e dá formação, pelo que o avaliado 

responde que tem o curso e ministra formação há um ano. 
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Observações: 
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ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES DAS REUNIÕES INICIAIS PREPARATÓRIAS 

 

TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES PREPARATÓRIAS 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Apresentação da 
ETNA 

Introdução   “No início da sessão o Chefe do Gabinete de Tecnologia Educativa (CGTE) faz uma apresentação e 
introdução à unidade (ETNA) ”. 1 

Sub-total 1 

Levantamento das 

dificuldades 

detectadas pelos 

formadores 

Extensão dos 

conteúdos 
 “A matéria em si, é muito vasta e abrangente”. 1 

SisTema multimédia 

não operacional 
  “Problemas no sisTema multimédia (não ter acesso ao servidor e o software não funciona)”. 1 

Salas de formação sem 
condições 

  “Condições das salas que por vezes não são as melhores”. 1 

Manuais inexistentes 
 “Falta de um manual ao nível das telecomunicações”. 1 

Aulas práticas 

escassas 
 “Aulas práticas a bordo (simulação de avarias)”. 1 

Planos de curso 

desadequados 
 “Planos de curso (CFP03) desadequados (deveriam ser mais estruturados)”. 1 

Falta de Certificação 

por parte de alguns 

formadores 

 “Certificação ao nível da Microsoft, por exemplo existirem formadores que não têm certificação e os 

formandos têm é complicado”. 
1 

Carga horária 

excessiva 
 “Carga horária excessiva no caso do Inglês”. 1 

Sub-total 9 

TOTAL 10 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES PREPARATÓRIAS 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Levantamento das 

dificuldades 

detectadas pelos 

formadores 

Baixo nível de 

motivação 
  “Nível da motivação dos formandos (CFP e CFS) ”. 

1 

Aspectos a melhorar Sobrecarga de 

trabalho 

 “Os formadores referiram que gostam do cargo que desempenham, mas que por vezes surge alguma 

saturação, a quantidade de cursos e a carga horária cria também algum cansaço e desmotivação aos 

formadores”. 

1 

Sub-total 1 

Condições dos 

edifícios 

 “Deveriam melhorar-se os edifícios”. 
1 

SisTema multimédia  “O sisTema multimédia”. 1 

Rotatividade/Instabili

dade 

 “O tempo que os formadores estão no departamento, pois o formador já está há 4 anos no departamento, e 

por vezes perde-se o rendimento e a motivação”.  
1 

Motivação  “Ao nível da motivação, conseguir-se-á aumentar este aspecto, mas por exemplo ao nível da matemática 

existem alguns cálculos, nomeadamente a divisão por dois dígitos, que os formandos não são capazes de 

efectuar”. 

1 

Sub-total 4 

TOTAL 5 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES PREPARATÓRIAS 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Avaliação Desempenho 

de Formadores 
Vantagens da 

avaliação 

 “Enriquece as pessoas ao nível da cultura do saber e melhora o aspecto da comunicação do formador”. 1 

Sub-total 1 

Categorias de 

informação fornecida 
Responsabilidades e 

competências da 

Equipa técnico-

pedagógica 

 “Posto isto, fala-se sobre a constituição e responsabilidade da equipa pedagógica, segundo a IP nº 06.013, 

em concreto da responsabilidade do formador”.  2 

Normas e 

procedimentos 

administrativos da 

formação 

 “Ao nível do planeamento é feita igualmente uma introdução ao ciclo formativo: normas de integração, 

normas de reprovação, Director de Curso, Cronograma, Formadores, Pautas de classificação/Testes, Salas 

ou meios especiais e visitas, tipos de questionários”. 

2 

 “Ao nível da execução da formação, fala-se dos horários semanais na qual à 4ª feira tem que sair uma 

proposta, à 5ª feira são validadas e à 6ª feira saem os horários definitivos”. 
2 

Sub-total 6 

TOTAL 7 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES PREPARATÓRIAS 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA INDICADORES FREQª. 

Categorias de 

informação 

fornecida 

Acesso a 

documentação 

 “É ainda referido que a informação é partilhada no servidor da ETNA”. 2 

Sub-total 2 

Objectivos e fases da 

avaliação 

 “Ao nível da avaliação de formadores, são ainda referidos os objectivos da avaliação de formadores; 

as fases da avaliação (reunião inicial, observação, auto-avaliação, reunião final e relatório de 

avaliação) ”. 

1 

 “O primeiro avaliador inicia o Briefing em relação à avaliação de desempenho de formadores, destacando 

quais são os objectivos desta avaliação, bem como se irá processar a observação da sessão”. 

1 

Sub-total 2 

Documentação a 

entregar 

 “Em relação ao PGS, o CGTE refere que quem já o tem feito não necessita de alterar para o modelo 

definido pela IP, quem não tem, necessita de cumprir com o modelo de PGS definido pela ETNA.O 

CGTE refere igualmente como é que se preenche a documentação (PGS e BDI) ”. 

1 

 “Ainda é referido, antes de terminar a reunião, que os formadores devem entregar à equipa de 

avaliação alguma documentação, nomeadamente o PGS, a apresentação em PowerPoint, manuais, 

folhetos, testes, horários e BDI’s”. 

1 

Sub-total 2 

TOTAL 6 
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ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES DAS SESSÕES DE AVALIAÇÃO 

 

TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

Preparação da sessão Preparação da sala 

de aula 

 
 “A formadora preparou a sala de formação, colocando o seu posto e classe no quadro”. 

1 

Sub-total 1 

Estruturação inicial da 

sessão 
Apresentação  Formador/a  “O formador inicia a sessão, apresentando-se, dizendo o seu nome e identificando a palestra”. 1 

 “O formador diz boa tarde à turma e estes cumprimentam-no de seguida”. 1 

Tema da sessão  “O formador apresenta a sessão apresentando-se e efectuando uma apresentação geral sobre o 

sisTema “NIXIE”. 

1 

 “A formadora cumprimenta os formandos e explica que durante a sessão irão falar sobre as 

doenças”. 

1 

 “A formadora faz uma introdução genérica ao curso, de forma a fazer a ponte com a temática 

da avaliação da formação, começando de seguida os conteúdos referentes à avaliação”. 

1 

Objectivos  “Definiu os objectivos da sessão”. 2 

Regras  “Estabeleceu as regras da sessão”. 2 

Sub-total 9 

TOTAL 10 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

Estruturação inicial da 
sessão 

Apresentação  Avaliação  “Feita a apresentação, a formadora inicia a sessão propriamente dita, explicando em que 
módulo é que se insere a sessão, os objectivos da mesma, a metodologia de avaliação e a 

metodologia utilizada durante a sessão, bem como as fontes de informação relativamente à 

sessão”. 

1 

Equipa de avaliadores  “A avaliada inicia a sessão cumprimentando os formandos, explicando em que irá incidir as 

sessões da parte da manhã. Apresenta a equipa de avaliadores e explica como é que se irá 

proceder a avaliação de desempenho”. 

1 

Sub-total 2 

Desenvolvimento da 

sessão 
Avaliação dos 

conhecimentos 

prévios 

Brainstorming em 

torno da temática 

 “A formadora propõe aos formandos que seja feita uma reflexão em torno dos conceitos-chave 

da avaliação da formação e os mesmos vão reflectindo e dizendo algumas palavras-chave 

relativas à temática. Posteriormente, apresenta um diapositivo com algumas palavras-chave 

relativamente à avaliação, nomeadamente os conceitos: avaliar/validar; competências; 

eficácia; eficiência e qualidade)”. 

1 

 “Os formandos vão dizendo os conceitos e a formadora vai completando e reforçando aquilo 

que é dito pelos formandos. Alguns formandos vão tirando notas”. 

1 

Sub-total 2 

Exposição dos 

conteúdos 

  “A avaliada liga o projector de vídeo e apresenta um PowerPoint com o intuito de introduzir a 

temática das doenças.” 

1 

 “A explicação do Brainstorming é dada em Inglês e pontualmente a formadora vai falando em 
Português”. 

1 

Sub-total 2 

TOTAL 6 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

Desenvolvimento da 
sessão 

Exposição dos 

conteúdos 
  “A formadora inicia os conteúdos relativos à avaliação interna e externa e refere que faz parte 

da avaliação interna, a avaliação da aprendizagem, da reacção e dos formadores; enquanto que 

a avaliação externa comporta a avaliação ex-ante, on-going e ex-post”. 
1 

 “Começa a apresentação da sessão propriamente dita através de uma apresentação em 

PowerPoint e inicia a exposição dos conteúdos”. 1 

Sub-total 4 

Procura e 

fornecimento de 

feedback relativo à 

aprendizagem 

Solicitação de 

apresentação de 

dúvidas 

 “A formadora pergunta se há questões que os formandos queiram colocar, pelo que um dos 

formandos coloca uma questão e a formadora explica a dúvida que o mesmo apresenta”. 

1 

 “Após a leitura do texto, o formador pergunta se todos os formandos perceberam o 

vocabulário, pelo que os mesmos responderam que sim”. 

1 

Esclarecimento de 

dúvidas 

  “Levanta-se uma outra questão que é a diferença entre eficácia e eficiência e a formadora 

explica a diferença, após verificar qual era a opinião dos formandos em relação à mesma 
questão”. 

1 

Sub-total 3 

TOTAL 7 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

Desenvolvimento da 
sessão 

Procura e 

fornecimento de 

feedback relativo à 

aprendizagem 

Verificação relativa à 
resolução de 

exercícios – 

identificação de 

dúvidas e problemas 

 “O formador circula novamente pelos grupos a fim de verificar se os formandos estão a 
acompanhar o exercício e vai ajudando os formandos que têm dúvidas”. 

1 

 “Há um formando que coloca uma dúvida relativamente ao exercício, pelo que o formador 

retira-a prontamente”. 
1 

 “O formador vai circulando pelas secretárias dos restantes formandos e verifica as dúvidas dos 

mesmos e se estes estão a realizar correctamente o exercício”. 
1 

 “Os formandos começam a realizar o exercício e o formador vai circulando por entre os 

grupos, a fim de verificar se os formandos têm dúvidas ou dificuldades na resolução do 

exercício”. 

1 

Colocação espontânea 

de questões 

 “Durante a sessão os formandos vão perguntando questões, dúvidas à formadora sobre o 

exercício”. 
1 

Sub-total 5 

Realização de 

actividades 
Resolução do 

exercício de 

emparelhamento 

 “O formador distribui um exercício (matching do vocabulário) a cada formando (num total de 

15 formandos) para o realizarem em grupo”. 

2 

 “A formadora inicia uma actividade de correspondência entre palavras e imagens, faz a 

respectiva explicação da actividade e pergunta se os formandos perceberam a explicação”. 
1 

Sub-total 3 

TOTAL 8 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

Desenvolvimento da 
sessão 

Realização de 

actividades 

Exercício de leitura  “O formador pede igualmente para os formandos abrirem o manual de inglês na página 8 e 
solicita a um formando para ler o primeiro parágrafo do manual e a outro o segundo parágrafo 

e assim sucessivamente, corrigindo de vez em quando algumas palavras mal pronunciadas 

pelos formandos. Os restantes formandos vão seguindo a leitura do manual”. 

1 

Discussão de grupo  “Os formandos vão interagindo e discutindo entre si, no que respeita ao objectivo do exercício 

e o formador pergunta individualmente e a cada grupo se os formandos já terminaram o 

exercício”. 

1 

Correcção do 

exercício 
 “Terminado o exercício, o formador pergunta se os formandos estão prontos para a correcção 

e começa a corrigir o mesmo. Os formandos vão respondendo às questões do exercício e o 

formador pergunta se os mesmos 

1 

 “Após a conclusão do exercício, o formador pede aos formandos para efectuarem a correcção 

do mesmo no quadro e o formador vai verificando se a resposta está correcta, ao mesmo 

tempo que pergunta aos outros formandos se concordam com as respostas”. 

1 

Construção de uma 

sequência narrativa 

 “A formadora entrega aos formandos partes de uma história recortadas e estes têm que 

construir uma história de forma lógica e sequencial”. 
1 

Jogo pedagógico  “A formadora dá um cartão com uma palavra a um formando, na qual ele terá de representar a 

palavra através de gestos, para que os outros dois formandos tentem adivinhar. O primeiro a 

tocar numa campainha que se encontrava ao lado destes, tem que adivinhar a palavra”. 

1 

Sub-total 6 

TOTAL 6 

 

 

 

 

 



Anexo E            Matriz_AC_Observações das Sessões 

 

 

Joana Caldeira E-10 

TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

Desenvolvimento da 
sessão 

Estratégias de 

dinamização da 

sessão 

Criação de um clima 

descontraído 

 “O formador coloca música no seu computador a fim de relaxar o grupo, enquanto os mesmos 
continuam atentos e motivados na resolução do exercício”. 

1 

Apresentação das 

soluções pelos porta-

vozes dos grupos 

 “Passados os 5 minutos, a avaliada indica pelo nome um formando por grupo para fazer a 

correcção do exercício pelos vários elementos e inicia a respectiva correcção”. 1 

Recomposição dos 

grupos com a 

mudança de 

actividade 

 “Acabada a resolução do primeiro exercício, a formadora inicia uma nova actividade, para tal 

efectua a troca de elementos para uma nova constituição dos grupos de trabalho”. 
1 

Avaliação e 

correcção dos 

exercícios e 

actividades 

 “Feito isto, a formadora começa a corrigir o exercício e os formandos vão lendo as partes da 

história tendo em conta a sequência que julgam ser a sequência da história”. 
1 

 “A formadora vai fazendo algumas correcções à dicção dos formandos em relação a algumas 

palavras”. 

1 

Controlo da 

aprendizagem e 

resolução das tarefas 

 “O formador vai circulando por entre as bancadas e vai verificando os trabalhos dos 

formandos (vai verificando se a chapa está ou não paralela)”. 
1 

 “O formador ao longo da sessão, faz perguntas aos formandos, a fim de testar os seus 

conhecimentos”. 
1 

Sub-total 7 

TOTAL 7 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

Desenvolvimento da 

sessão 
Estratégias de 

dinamização da 

sessão 

Controlo da 

aprendizagem e 

resolução das tarefas 

 “A avaliada faz o registo da pontuação de cada grupo no quadro, sendo que uma resposta 

errada da menos um ponto e uma resposta correcta dois pontos”.  

1 

 “A formadora vai indicando quais são os formandos que vão representar e adivinhar as 

palavras”. 

1 

Sub-total 2 

Estratégias de 

comunicação 

Deslocação e 

proximidade 

espacial 

 “A avaliada vai deslocando-se ao longo da sala e vai estabelecendo o contacto com os 

vários formandos”. 

1 

 “O formador estabelece um bom contacto visual com os formandos”. 1 

Solicitação  “A avaliada vai igualmente estabelecendo a interacção com os formandos acerca do 

Brainstorming”. 

1 

 “Não interage muito com os formandos”. 1 

Resposta  “Os formandos interagem igualmente com a formadora e começam a realizar a 

actividade”. 

1 

Comunicação 

horizontal 

 “Os formandos vão tirando algumas dúvidas uns com os outros, vão olhando para o 

desenho, conversando e realizando o trabalho”. 

1 

Sub-total 6 

Expressão verbal Fluência e dicção  “O formador utiliza um tom de voz adequado às características da sessão e da sala de 

aula”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 9 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

Desenvolvimento da 

sessão 

Expressão verbal Linguagem e 

discurso 

 “O formador utiliza uma linguagem que nem sempre é a mais adequada” 1 

Sub-total 1 

Organização e gestão 

do tempo e das 

actividades 

  “A formadora vai controlando o tempo, olhando para o relógio e diz aos formandos que a 

actividade terminou”. 
1 

 “A sessão termina com dez minutos de atraso”. 1 

  “Termina a sessão, despedindo-se dos formandos, 10 minutos antes do términos da sessão”. 1 

Controle das 

condições de 

produção 

 “Os formandos começam a falar muito alto, pelo que a avaliada solicita para fazerem menos 
barulho”. 1 

Conclusão da sessão Encerramento da 

sessão  

Assegurar a 

compreensão dos 

conteúdos – 

solicitação de dúvidas 

e questões 

 “Antes de terminar a sessão, pergunta aos formandos se têm dúvidas e se querem acrescentar 

alguma coisa ao que foi dito, pelo que os mesmos respondem que não”. 
1 

Resumo da sessão 
 “Não faz o resumo da sessão, sintetizando os pontos-chave da mesma”. 2 

Sub-total 7 

TOTAL 8 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

Conclusão da sessão Encerramento da 

sessão  

Avaliação das 
aprendizagens 

 “Terminada a actividade, a formadora faz a avaliação da aprendizagem da sessão, fazendo 
algumas questões sobre a mesma aos formandos”. 

1 

 “Faz uma pergunta de avaliação, no final da sessão, pelo que os formandos respondem 

adequadamente”. 
1 

Sub-total 2 

Avaliação da sessão Entrega da 

documentação aos 

avaliadores 

  “O formador não sabe que documentos é que tem que entregar à equipa de avaliadores, pelo 

que lhes pede para o esclarecerem”. 

1 

 “O avaliador pedagógico esclarece a sua dúvida, realçando que o formador deverá entregar o 

BDI, o PGS, a cópia da documentação de curso, a cópia do manual na parte utilizada e o 

horário da sessão”. 

1 

 “A formadora entrega o PGS, a cópia do manual, a documentação de curso, os diapositivos e 

as respectivas fichas dos exercícios”. 

1 

 “O formador entrega aos avaliadores o PGS, a apresentação em PowerPoint, o BDI, a 

documentação de curso”. 

1 

 “O avaliado entrega o PGS ao primeiro avaliador e este faz algumas questões e rectificações 

ao mesmo ao nível dos conteúdos, avaliação e carga horária”. 

1 

 “São igualmente entregues aos avaliadores, a apresentação da sessão, o PGS, o teste, a 

documentação de curso, o folheto do curso, o horário e os manuais de apoio”. 
1 

Sub-total 6 

TOTAL 8 
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ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES DAS REUNIÕES REALIZADAS PELOS AVALIADORES 

 
 

TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES REALIZADAS PELOS AVALIADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

“Competências 

Comportamentais” - 

Científico-

pedagógicas  

Planificação (PGS) Dúvidas de 

interpretação 

 “No que respeita à elaboração do PGS, existem algumas dúvidas no preenchimento em 

relação à interpretação do item referente ao PGS (por parte da avaliadora pedagógica). Após a 

explicação por parte da segunda avaliadora e do consenso, chegaram à conclusão que o PGS 

estava claro e estruturado, terminando a reunião”.1 

1 

Crítica aos critérios  “Ao nível do PGS, o segundo avaliador refere que é importante, mas que existem outras 

maneiras de se planificar as aulas, pois o PGS por vezes não é exequível, principalmente tendo 

em conta a carga horária do GLI.” 

1 

Correcção   “Ao nível do PGS, o primeiro avaliador faz algumas correcções, nomeadamente ao nível dos 

conteúdos e da distribuição dos tempos”. 

1 

Discordância na 

classificação 

 “Ao nível da criatividade e utilização do PGS, gerou-se igualmente polémica ao nível dos 

níveis do referencial. O primeiro avaliador atribuiu valorização 3 e o segundo avaliador 4, 

tendo-se decidido pelo primeiro.” 

1 

 “Ao nível do PGS, o PGS encontrava-se bem estruturado, contudo ao nível da sequência dos 

conteúdos, houve pouca adequação”. 

1 

Sub-total 5 

TOTAL 5 

 

 

                                                
1  

 

 Lógica de verificação (conformidade – efectua ou não efectua o parâmetro);  

 

 lógica de apreciação (caracteriza o desempenho e pondera vários 
critérios entre si, incluindo o da conformidade). 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES REALIZADAS PELOS AVALIADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

“Competências 

Comportamentais” - 

Científico-

pedagógicas 

Planificação (PGS) Discussão ao nível 

da avaliação 
 “No que se refere à elaboração do PGS, os avaliadores discutem os vários elementos do PGS, 

a fim de darem feedback à avaliada e de verificarem os erros cometidos na elaboração do 

mesmo”. 2 
1 

 “Os avaliadores analisam o PGS e referem que o formador elaborou um PGS de acordo com 

os seus componentes. Contudo, o PGS apresentava-se claro, mas pouco apresentável, 

nomeadamente não tinha a identificação correcta do departamento, bem como a identificação 

do objectivo geral não se encontrava conforme com a da documentação de curso; os conteúdos 

desenvolvidos encontram-se na coluna das “actividades”. 

1 

 “Ainda em relação ao PGS, os avaliadores acrescentam que em alguns casos o PGS continha 
conteúdos, que não eram bem especificados na apresentação. O PGS está de acordo com a 

documentação de curso (para 3 horas e não para 50 minutos), que foi o tempo da sessão. O 

formador não tinha o PGS com ele e não geriu bem o tempo, não equilibrando os conteúdos 

pelo tempo”. 

1 

 “Referem igualmente que não há adequação entre os objectivos do PGS e os objectivos da 

documentação de curso”. 
1 

Sub-total 4 

TOTAL 4 

 

 

 

 

 

                                                
2  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 



Anexo E             Matriz_AC_Reuniões de Avaliadores 

 

 

Joana Caldeira E-16 

 

TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES REALIZADAS PELOS AVALIADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

“Competências 

Comportamentais” - 

Científico-

pedagógicas 

Preparação da sala 

de aula 
  “Ao nível da preparação da sala, consideram que a mesma estava preparada”. 3 1 

Crítica ao instrumento 

(grelha) 
 “O formador não colocou o nome no quadro, pelo que o segundo avaliador refere que importa 

referir que a grelha não está ajustada à realidade e que deveria haver uma grelha específica ao 
nível do Inglês”.  

1 

 
 “Em relação à preparação da sala, os avaliadores referem que o formador não colocou o seu 

nome no quadro nem o título da sessão”. 
1 

Sub-total 3 

Estruturação da 

sessão 

Apresentação da 

sessão 

 “No que respeita à apresentação da sessão, consideram que esta foi bem feita”. 1 

 “Cumprimentou e apresentou-se aos formandos”. 1 

Objectivos  “Os avaliadores referem que o objectivos da sessão foram enunciados, mas sem a colaboração 

dos formandos”. 

1 

Diagnóstico dos 

conhecimentos 
 “No que se refere à verificação dos conhecimentos anteriores, referem que este item é 

igualmente “não observado” porque o formador tinha acabado o módulo anterior”. 

1 

Motivação – 

discordância na 

classificação 

 “Ao nível da motivação também não houve concordância, pois o primeiro avaliador acha que 

a avaliada não conseguiu efectuar de forma muito eficaz a motivação dos formandos.” 

1 

Motivação   “Fez a motivação centrada nos objectivos da sessão”. 1 

Sub-total 6 

TOTAL 9 

                                                
3  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES REALIZADAS PELOS AVALIADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

“Competências 

Comportamentais” - 

Científico-

pedagógicas 

Estruturação da 

sessão 

Apresentação  “Na questão do “estabelecimento do contacto” com os formandos consideram que é “não 

observado”, pois o formador já tinha dado aulas aquele grupo de formandos”. 4 
1 

Regras  “Da mesma forma, as regras da sessão deveriam ser igualmente “não observado”. 1 

 “Os avaliadores referem que as regras da sessão foram definidas sem a colaboração dos 

formandos”. 
1 

Sub-total 3 

Concepção e 

utilização de 

recursos didácticos 

Diapositivos  “Ao nível da utilização dos recursos didácticos, acharam que a formadora posicionou-se bem, 

mas que ao nível da concepção, os diapositivos estavam um pouco cheios e com a letra muito 

pequena.” 

1 

 “Em relação à concepção dos recursos didácticos, o primeiro avaliador diz que é “não 

observado”, pois o segundo avaliador refere que o formador elaborou uma ficha de 

actividades, de apoio à sessão, salientando que seria pertinente observar o bloco todo de modo 

a obter um maior feedback”. 

1 

 “Ao nível da concepção dos recursos didácticos, o contraste utilizado não é o melhor, segundo 

os avaliadores.”. 
1 

 “Os mesmos deveriam estar identificados com a credenciação “CONFIDENCIAL”, uma vez 

que se tratava de informação classificada”. 
1 

Sub-total 4 

TOTAL 7 

 

 

                                                
4  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES REALIZADAS PELOS AVALIADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

“Competências 

Comportamentais” - 

Científico-pedagógicas 

Concepção e 

utilização de 

recursos didácticos 

Diapositivos – 

concordância, 

realização e 

planificação 

 “Os avaliadores consideram que ao nível da utilização dos recursos didácticos, houve 

alguns “saltos” na apresentação dos diapositivos, não correspondendo os diapositivos que 

estavam a ser projectados, com os que foram distribuídos aos avaliadores”. 5 
1 

 “A utilização e construção dos diapositivos é adequada (nível 3), contudo em vez de frases, 

deverá conter apenas os pontos-chave” 
1 

Crítica aos manuais  “Em relação aos manuais o segundo avaliador refere que estes são pouco criativos e que a 

avaliada teve que criar todos os exercícios para a sessão, daí considerarem o nível 4”. 
1 

Métodos e técnicas  “Utilizou métodos e técnicas pedagógicas adequadas”. 3 

Sub-total 6 

Procura e 

fornecimento de 

feedback relativo à 

aprendizagem 

Questões ao 

raciocínio 

 “Fez perguntas ao raciocínio, mas não usou a “técnica das 5 fases”, preferindo 

normalmente questionar a turma sem individualizar os formandos”. 

1 

 “Relativamente à aplicação da “técnica das 5 fases”, as avaliadoras consideram que a 

avaliada não utiliza a técnica, mas faz questões”. 

1 

 “As perguntas ao raciocínio foram feitas no final da sessão”. 1 

Sub-total 3 

TOTAL 9 

 

 

 

 

                                                
5  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES REALIZADAS PELOS AVALIADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

“Competências 

Comportamentais” - 

Científico-

pedagógicas 

Procura de feedback 

relativo à 

aprendizagem 

Questões ao raciocínio – 

crítica aos 

critérios/instrumento 

 “O segundo avaliador refere que não concorda com a “técnica das 5 fases” e o primeiro 

avaliador diz que só vê uma vantagem na utilização dessa técnica que é que os formandos 

estejam mais atentos. O segundo avaliador refere que existem imensas técnicas para o fazer”. 6 
1 

 “No que se refere às perguntas ao raciocínio, houve concordância ao nível da avaliação 

atribuída, salientando-se que a formadora conseguiu envolver bem os formandos na sessão”.  
1 

  “Ao nível da “técnica das 5 fases” e apesar dos avaliadores não concordarem com a mesma, 

mas do primeiro avaliador reconhecer alguma importância à mesma, atribuírem uma 

valorização de nível 2”. 

1 

Dúvidas  “Na perspectiva das avaliadoras, a formadora pergunta se há dúvidas e interage com os 

formandos de forma frequente”. 
1 

 “A formadora perguntou frequentemente se “haviam dúvidas”, na óptica dos avaliadores, 
atribuindo o nível 4 a este item.” 

1 

Sub-total 5 

Organização e 

gestão do tempo e 

das actividades 

Divergências nas 

classificações 

 “Relativamente à gestão do tempo, consideram que a formadora não geriu”. 1 

 “Ao nível da gestão do tempo também houve algumas discrepâncias entre o nível 2 e 3, 
optando-se pelo nível 2”. 

1 

Sub-total 2 

TOTAL 7 

 

 

 

                                                
6  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES REALIZADAS PELOS AVALIADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

“Competências 

Comportamentais” - 

Científico-

pedagógicas 

Organização e 

gestão do tempo e 

das actividades 

  “Ao nível da gestão do tempo, o primeiro avaliador refere que o formador passou 23 minutos 

do tempo, pelo que o segundo avaliador refere que como estavam a meio de uma actividade, 

achava que não se deveria interromper a actividade a meio e que considerava que era mais 

positivo não interromper a sessão (passando do nível 2 para o nível 3).” 7 

1 

Sub-total 1 

Encerramento da 

sessão e avaliação 

das aprendizagens 

Resumo da sessão  “No que diz respeito ao resumo, as avaliadoras consideram que este foi efectuado, contudo 

não reforçou o que a formadora tinha dito”.  
1 

 “Não fez o resumo da sessão”. 1 

Sub-total 2 

Comunicacionais Interacção  “O primeiro avaliador refere que houve pouca interacção e que isso poderia ter-se reflectido 

ao nível da motivação, atribuindo-se nível 3.” 
1 

Sub-total 1 

Expressão verbal Linguagem e discurso  “Ao nível do discurso e da linguagem não estavam muito adequados”. 1 

Sub-total 1 

TOTAL 5 

 

 

 

 

 

                                                
7  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES REALIZADAS PELOS AVALIADORES 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

“Competências 

Comportamentais” - 

Científico-

pedagógicas 

Características do 

formador 

  “Ao nível das características da formadora, consideraram que todos os itens se encontravam 

no nível 4, reunindo igualmente consenso ao nível do comportamento físico e social.” 
1 

 Sub-total 1 

“Competências 

Comportamentais” – 

Técnico-científicas 

Exposição/ 

Esclarecimento de 

conteúdos 

Informação  “Ao nível dos conteúdos programáticos também houve consenso entre as avaliadoras, 

referenciando-se que houve um desequilíbrio entre a introdução e o desenvolvimento”. 8 1 

 “Em relação aos conteúdos, o segundo avaliador refere que todos os itens deveriam ser nível 

4”. 
1 

Organização e 

selecção 

 “Ao nível dos conteúdos, houve concordância ao nível dos avaliadores, quer em termos do 

domínio, quer da sequência lógica na apresentação dos mesmos.” 
1 

 “Em relação aos conteúdos, os avaliadores consideram que o avaliado estava à-vontade e que 

desenvolveu os conteúdos de uma forma sequencial e lógica”. 
1 

Sub-total 4 

TOTAL 5 

 

                                                
8  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 



       

 

 

   

ANEXO E - MATRIZ_AC_REUNIÕES FINAIS 
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ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES DAS REUNIÕES FINAIS   
 

TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES FINAIS 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

“Competências 

Comportamentais” - 
Científico-pedagógicas  

Apreciações - 

Aspectos positivos 

Estruturação da 

sessão 
 “A introdução da sessão”.  1 

 “Uma apresentação em PowerPoint para tentar cativar os formandos, a fim de diagnosticar os 

conhecimentos adquiridos”. 
1 

Sub-total 2 

Apreciações - 

Aspectos positivos 

Concepção e 

utilização dos 

recursos didácticos 

 “Utilizou exercícios criativos durante a sessão”. 1 1 

 “Os diapositivos encontram-se bem construídos, contudo o contraste entre o fundo e a cor da 

letra não funcionou muito bem, segundo os avaliadores”. 

1 

 “A utilização dos recursos didácticos, pois o formador nunca olhou para a tela, mas sim para o 

monitor” 

1 

 “No que respeita à concepção dos recursos didácticos, estes encontravam-se de uma forma 

geral bem concebidos. Contudo, deveriam ser respeitadas as margens dos diapositivos de 

forma a permitir uma melhor visualização dos mesmos”. 

1 

Sub-total 4 

TOTAL 6 

 

 

 

 

                                                
1  

 

 Lógica de verificação (conformidade – efectua ou não efectua o parâmetro);  

 

 lógica de apreciação (caracteriza o desempenho e pondera vários 
critérios entre si, incluindo o da conformidade). 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES FINAIS 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-pedagógicas  

Apreciações - 
Aspectos positivos 

Comunicacionais – 
interacção e criação 

de um clima de à 

vontade 

 “Em termos de interacção, interagiu com os formandos, mas estes não tiveram uma 
participação espontânea, apesar da formadora ter “puxado” por estes”. 2 

1 

 “A interacção com os formandos e o à-vontade no desenvolvimento da sessão”. 1 

Sub-total 2 

Expressão verbal  “Expressou-se bem na língua; foi autónoma, encontrava-se à-vontade”. 1 

Sub-total 1 

Competências 

Comportamentais” - 

Técnico-científicas“ 

Apreciações - 

Aspectos positivos 

Exposição/ 

Esclarecimento de 

conteúdos 

 “Dominou os conteúdos” 1 

Sub-total 1 

Competências 

Comportamentais” - 

Científico-

pedagógicas“ 

Apreciações - 

Aspectos negativos 

Planificação (PGS) – 

avaliação, recursos e 

estrutura temporal 

 “Em relação ao PGS, o avaliador refere a questão da avaliação sumativa que acha que é “não 

aplicável”; bem como a referência que faz ao PowerPoint e ao videoprojector que não se 

aplicam (porque não foram utilizadas). O avaliador sugere algumas alterações ao PGS do 

avaliado, nomeadamente efectuar um PGS para uma sessão de 50 minutos e salientar o que 

vai fazer em cada tempo”. 

1 

  “O formador não tinha o PGS”. 1 

Sub-total 2 

TOTAL 6 

 

 

                                                
2  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES FINAIS 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

Competências 
Comportamentais” - 

Científico-

pedagógicas“ 

Apreciação - 
Aspectos negativos 

Planificação (PGS) – 
apresentação, 

identificação, 

objectivos, duração, 

estrutura temática e 

actividades  

 “Os avaliadores ainda acrescentam que o mais fraco da apresentação foi o PGS, pois o 
formador não mudou o cabeçalho, deixando o nome do departamento DFTE e não DLA; o 

objectivo geral estava mal definido e não está de acordo com a documentação de curso; a 

duração da sessão era de 50 minutos e não de 3 horas e que os conteúdos deveriam estar 

divididos pelos tempos; troca as actividades com os conteúdos; confunde os métodos com os 

recursos didácticos”. 3 

1 

Planificação (PGS) – 

conformidade com os 

objectivos e com a 

documentação de 

curso 

 “Os avaliadores referem algumas questões relativas ao PGS, nomeadamente em relação à 

conformidade dos objectivos pedagógicos do PGS com a documentação de curso”. 

1 

 “Ao nível do PGS, este apresentava-se bem estruturado, mas a data estava mal, os objectivos 

encontram-se bem identificados, os conteúdos apresentam-se segundo uma ordem diferente da 

documentação de curso, mas na apresentação de PowerPoint, encontram-se com uma ordem 

correcta; ao nível das actividades, no PGS encontravam-se actividades que não foram 

efectuadas durante a sessão”. 

1 

Sub-total 3 

Apreciação - 

Aspectos negativos 

Estruturação da 

sessão 

 “Inexistência de estratégia de motivação inicial”. 1 

 “A estratégia de motivação não foi bem conseguida”. 1 

Sub-total 2 

TOTAL 5 

 

 

 

 

 

                                                
3  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES FINAIS 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-pedagógicas  

Apreciação - 
Aspectos negativos 

Concepção e 
utilização dos 

recursos didácticos - 

legibilidade 

 “Ao nível dos diapositivos, estes deveriam ter a credenciação dos diapositivos; a letra 
apresentava-se muito clara, tendo em conta o contraste do fundo; a letra encontrava-se muito 

pequena e em excesso”. 4 

1 

 “O tamanho da letra e o tamanho dos parágrafos, sugerindo-se a utilização de tópicos, nos 

diapositivos”. 

1 

Sub-total 2 

Apreciação - 

Aspectos negativos 

Procura e 

fornecimento de 

feedback relativo à 

aprendizagem - 

interrogação 

 “A “técnica das 5 fases””. 1 

 “Ao nível das perguntas ao raciocínio só as fez no final da sessão”. 1 

Sub-total 2 

Apreciação - 

Aspectos negativos 

Organização e gestão 

do tempo e das 

actividades 

 “A gestão do tempo e que o fim da sessão foi um pouco precipitado”. 1 

 “A gestão do tempo foi inadequada”. 2 

Sub-total 3 

TOTAL 10 

 

 

 

 

 

                                                
4  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES FINAIS 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-pedagógicas 

Apreciação - 
Aspectos negativos 

Encerramento da 
sessão e avaliação das 

aprendizagens – 

síntese e avaliação 

 “ A conclusão da sessão foi muito rápida, focando apenas alguns aspectos)”. 5 1 

 “ A avaliação da aprendizagem não foi efectuada”. 1 

 “ O avaliado não efectuou o resumo da sessão”. 2 

Sub-total 4 

Apreciação - 

Aspectos negativos 

Comunicacionais – 

contacto visual 

 “Ao nível do contacto visual, é ainda referido que a avaliada privilegiou mais o lado esquerdo 

em relação ao direito, salientando-se este aspecto mais numa fase inicial da sessão.” 
1 

 “O primeiro avaliador refere igualmente que a formadora deveria ter evitado falar em 

Português, pelo que a mesma responde que por vezes tem que ser. Contudo, o primeiro 

avaliador salienta que a introdução deveria ter sido efectuada em Inglês e não em Português”. 

1 

Sub-total 2 

Apreciação - 

Aspectos negativos 

Preenchimento da 

documentação – 

conformidade com a 

documentação de 

curso 

 “ Ao nível do preenchimento do BDI, o primeiro avaliador refere que o formador identificou 

mal o objectivo, tendo em conta a documentação de curso”. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 7 

 

 

 

 

                                                
5  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES FINAIS 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

Feedback Autenticidade da 
sessão 

Baixa reactividade  “ A avaliada referiu que os formandos encontravam-se um pouco inibidos durante a sessão, 
salvaguardando que a sessão foi boa e que os formandos assimilaram bem os conteúdos”.  

1 

 “ O formador respondeu que pensa que sim. No entanto há sempre algo de diferente devido à 

presença de estranhos”. 
1 

 “O formador mencionou que decorreu normalmente, no entanto, a observação diminui sempre 

o desempenho e traz mais stress do que o habitual”. 
1 

Sub-total 3 

Mudanças sugeridas Recursos  “Manuais”. 2 

Carga horária  “Elevada carga horária do Inglês”. 1 

Organização das salas 

de aula 

 “ A dispersão das salas de aula é uma situação que deve ser alterada”. 1 

Sub-total 4 

Aspectos menos 

positivos 

Concepção dos 

diapositivos 

 “ As cores utilizadas nos diapositivos”. 6 

 

1 

Comunicação 

apresentada 

 “Acha que foi muito rápido na exposição, mais do que é normal”. 1 

Sub-total 2 

TOTAL 9 

 

 

                                                
6  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 
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TEMA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMADORES NO ÂMBITO DAS REUNIÕES FINAIS 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 

DAS COMPET. 
INDICADORES FREQª. 

Feedback Aspectos menos 
positivos 

Envolvimento dos 
formandos 

 “A motivação dos formandos”. 7 1 

 “O comportamento dos formandos e o bom entendimento dos conteúdos como verificou na 

avaliação formativa efectuada”. 

1 

Sub-total 2 

Recursos necessários Equipamentos  “ Deveria haver uma réplica do equipamento em terra para poder mostrar o equipamento aos 

formandos e estes não necessitarem de ir a bordo”. 
1 

Sub-total 1 

Actuação dos 

formandos 

Desempenho dos 

formandos 

 “Está satisfeito com o desempenho dos formandos pois realizaram todos os exercícios com 

correcção e no tempo previsto”. 

1 

Sub-total 1 

Necessidades de 

formação 

Concepção de 

recursos didácticos 

 “ Pensa que necessita de formação para poder elaborar melhor os recursos didácticos. A 

frequência do Curso de Aperfeiçoamento em Audiovisuais e Multimédia ser-lhe-ia de grande 

utilidade. 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 5 

 

 

 

 
 
 

                                                
7  

 

 Lógica de verificação;  

 

 lógica de apreciação. 



       
 

 

   

ANEXO E - MATRIZ_AC_RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO
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RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Atitudes Pessoais   “Demonstrou auto-confiança”.  8 

 “Revelou uma atitude positiva perante a situação de ensino-aprendizagem”.  9 

 “Revelou-se tímido”. 1 

Sub-total 18 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas  

Planificação (PGS) Cumprimento do item  “Possuía e utilizou PGS”. 1 5 

 “Demonstrou alguma dificuldade na concepção e aplicação do PGS, uma vez que não possuía 
nem utilizou o mesmo”. 

1 

Estrutura  “O PGS apresentado está bem estruturado, claro e com boa apresentação e foi utilizado 
adequadamente”. 

1 
 

 “Os conteúdos desenvolvidos na sessão encontram-se na coluna “actividades”, quando 
deveriam constar na coluna “conteúdos e na coluna dos “métodos” consta um recurso devendo 
o formador substituir o mesmo pelo método expositivo que foi utilizado na sessão”. 

1 

Sub-total 8 

TOTAL 26 

 
  
 
 

                                                 
1   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Planificação (PGS) Coerência  “O PGS apresentado, apesar de conter todos os campos exigidos, tem algumas incoerências, 
como por exemplo a identificação de um objectivo que não tem correspondência com os 
conteúdos e não foi desenvolvido”, a identificação da actividade “síntese da sessão” que não 
foi realizada”.2

1 

Dotação temporal  “O PGS está estruturado e apresenta todos os campos requeridos, no entanto é um plano 
referente aos 40 tempos que dura a realização do exercício, não estando discriminado o tempo 
estimado para cada uma das partes do mesmo; além disso o Tema da sessão não está 
identificado”. 

1 

 “Ainda em relação ao PGS, o seu cabeçalho deveria ter sido personalizado correctamente e o 
objectivo geral, deveria ser o constante na documentação de curso; na duração da sessão 
deveriam ter constado 50minutos em vez de 3 horas”. 

1 

Sub-total 3 

Preparação da sala 
de aula 

  “Preparou a sala de aula”. 7 

 “Demonstrou dificuldade na preparação da sala de aula, pois não colocou o seu nome nem o 
título da sessão no quadro”. 

2 

Sub-total 9 

TOTAL 12 

 
 
 

                                                 
2   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 



Anexo E           Matriz_AC_Relatórios de Avaliação de Desempenho 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Estruturação da 
sessão 

Objectivos  “Apresentou a sessão e os seus objectivos”.3 6 

 “Não enunciou os objectivos da sessão”. 1 

Diagnóstico dos 
conhecimentos

 “Verificou conhecimentos anteriores”. 
5 

Motivação  “Não fez a motivação inicial”. 1 

 “Motivou os formandos”. 7 

Contacto  “Estabeleceu o contacto com os formandos”. 5 

Regras  “Estabeleceu as regras da sessão”. 3 

 “Não estabeleceu regras da sessão” 2 

Sub-total 30 

Concepção e 
utilização de 

recursos didácticos 

Diapositivos  “Alguns diapositivos possuíam informação em excesso, sendo o tamanho e tipo de letra pouco 
legível”. 

2 

 “No que respeita à concepção dos recursos didácticos, estes encontravam-se de uma forma 
geral bem concebidos. Contudo, deveriam ser respeitadas as margens dos diapositivos de 
forma a permitir uma melhor visualização dos mesmos”. 

1 

Sub-total 3 

TOTAL 33 

 
                                                 
3   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

“Competências 
Comportamentais” - 
Científico-pedagógicas 

Concepção e 
utilização de 

recursos didácticos 

Diapositivos  “Tratando-se de informação credenciada, o formador deveria ter identificado os 
diapositivos entregues de CONFIDENCIAL”. 4

3 

 “Os Recursos didácticos (slides em Powerpoint) foram utilizados de forma adequada”. 9 

 “Utilizou recursos didácticos de forma satisfatória”. 1 

 “Demonstrou algumas dificuldades na concepção dos recursos didácticos, uma vez que 
alguns tinham um contraste fraco entre o fundo e a cor da letra, não se percebendo o que 
estava escrito”. 

1 

 “No que respeita, à concepção dos recursos didácticos, estes encontravam-se de uma forma 
geral bem concebidos”. 

2 

Fichas de trabalho  “Utilizou uma ficha de trabalho relativa ao exercício a desenvolver, de aspecto pouco 
atractivo, ainda escrita à máquina e com dados já desactualizados”. 

1 

Métodos e técnicas  “Utilizou métodos e técnicas pedagógicas adequadas”. 8 

 “Utilizou satisfatoriamente os métodos e as técnicas pedagógicas adequados”. 1 

Sub-total 26 

Procura de 
feedback relativo à 
aprendizagem 

Questões ao 
raciocínio 

 “Fez perguntas ao raciocínio, mas não usou a “técnica das 5 fases”, preferindo 
normalmente questionar a turma sem individualizar os formandos” 

1 

Sub-total 1 

TOTAL 27 

 

                                                 
4   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Procura de feedback 
relativo à 

aprendizagem 

Questões ao 
raciocínio 

 “Faz perguntas ao raciocínio, tendo optado por dirigi-las à turma, sem encaminhamento para 
um formando específico, preocupando-se no final em sisTematizar as respostas”. 5

1 

 “Demonstrou alguma dificuldade na aplicação da técnica de formulação de perguntas aos 
formandos”. 

3 

 “Não aplicou a técnica da formulação de perguntas, “técnica das 5 fases”. 3 

Dúvidas  “Perguntou se existiam dúvidas”. 7 

  “Não perguntou correctamente se existiam dúvidas”. 1 

Sub-total 15 

Organização e 
gestão do tempo e 

das actividades 

  “Geriu bem o tempo”. 5 

 “Não geriu o tempo” 2 

 “O tempo não foi gerido adequadamente pois ultrapassou o tempo estimado em 15 minutos e 
não o ajustou equilibradamente aos diferentes momentos da sessão”. 

1 

 “Revelou criatividade”. 6 

Sub-total 14 

TOTAL 29 

 
 
 

                                                 
5   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 

TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 
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Joana Caldeira E-34 

 

TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Encerramento da 
sessão e avaliação 
das aprendizagens 

Resumo da sessão  “Fez o resumo da sessão”. 6 4 

 “Não resumiu a sessão”. 3 

 “Efectuou o resumo da sessão, através a projecção de um quadro, o qual, no entanto explicou 
muito rapidamente”. 

1 

Avaliação das 
aprendizagens 

 “Avaliou a aprendizagem”. 
3 

  “Não fez a avaliação da aprendizagem”. 4 

Sub-total 15 

Comunicacionais Contacto visual  “O formador dirigiu o olhar para a tela, aspecto este que deveria ser evitado, de forma a não 
perder o contacto com os formandos”. 

2 

 “O contacto visual foi adequado”. 5 

 “Estabeleceu algum contacto visual com os formandos, de forma a estabelecer a interacção 
com os mesmos”. 

3 

Fomento da 
participação 

 “Criou condições para a participação dos formandos”. 3 

 “Não criou condições para a participação dos formandos”. 1 

Atenção  “Conseguiu despertar o interesse e atenção dos formandos”. 1 

Sub-total 15 

TOTAL 30 

 
                                                 
6   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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Joana Caldeira E-35 

 

TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Comunicacionais Resposta  “Conseguiu motivar os formandos, que se mostraram atentos, interessados e participativos”. 7 1 

 “Motivou os formandos, os quais revelaram um certo interesse na realização do trabalho”. 1 

Diálogo  “Interagiu com os formandos, mostrando-se atento à turma e ao desenrolar do exercício. Mas 
limitou-se a acorrer aos seus pedidos de ajuda, não tendo sido pró-activo”. 

1 

 “Interagiu com os formandos”. 4 

Não verbal  “Os gestos e movimentos foram adequados”. 8 

Sub-total 15 

Expressão verbal Fluência e dicção  “Expressou-se de forma fluente e com excelente dicção”. 1 

 “Demonstrou fluência verbal e dicção”. 7 

Volume e modelação  “O volume da voz foi um pouco baixo, face a algum barulho de fundo produzido pelas 
ferramentas utilizadas”. 

1 

 “Adequou o volume e a modelação”. 8 

Linguagem e discurso  “O seu discurso apresenta uma linguagem pouco estruturada pontualmente”. 1 

Sub-total 18 

TOTAL 33 

 
 
 
 
                                                 
7   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

“Competências 
Comportamentais” – 
Técnico-científicas 

Exposição/ 

Esclarecimento de 
conteúdos 

Informação  “Revelou domínio dos conteúdos, no esclarecimento das dúvidas dos formandos”. 8 1 

Organização e 
selecção 

 “Revelou um domínio satisfatório dos conteúdos, desenvolvendo-os de forma lógica e 
sequencial”. 

1 

 “Revelou domínio dos conteúdos, desenvolvendo-os de forma lógica e transmitindo os 
conteúdos relevantes para os objectivos de aprendizagem”. 

7 

Sub-total 9 

Auto-avaliação dos 
formadores 

Verificação do 
cumprimento das 

normas 

  “O item 22 (avaliação da aprendizagem no final da sessão) foi assinalado como “Sim” pelo 
formador e como “Não observado” pela equipa de avaliação”. 

1 

 “Foram identificados pelo formador como aspectos não efectuados, a aplicação da “técnica 
das 5 fases” na formulação de perguntas”. 

7 

 “Foram igualmente identificados pelo formador como itens não observados, a promoção de 
actividades para consolidar a aprendizagem, a realização do resumo e a avaliação da sessão, 
que não se aplicaram à sessão”. 

1 

 “Foram identificados pelo formador como aspectos não efectuados os pontos 2, 9 e 24”. 8 

 “Foram ainda identificados como aspectos não observados os pontos 15, 19 e 20”. 1 

 “À excepção dos itens 9, 21 e 23”. 1 

Sub-total 19 

TOTAL 28 

 
 
                                                 
8   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Auto-avaliação dos 
formadores 

Verificação do 
cumprimento das 

normas 

  “Foram identificados pelo formador como aspectos não efectuados: a formulação de perguntas 
através da técnica das 5 fases, a promoção de actividades que permitiam a consolidação da 
aprendizagem, a elaboração do resumo da sessão e a avaliação da aprendizagem”.

1 

 “Foram igualmente enunciados como não observados os seguintes itens: evitar que as 
discussões fossem desviadas dos objectivos da sessão e resistir à tentação de dominar as 
discussões, não sendo estes itens aplicáveis à sua sessão”. 

1 

 “Foram identificados pelo formador como aspectos não efectuados, a aplicação da “técnica 
das 5 fases”, a gestão do tempo e o encerramento da sessão na altura devida”. 

1 

 “É de realçar que o formador focou como aspectos não observados o esclarecimento de 
questões, o desvio das questões em relação aos objectivos, a tentativa de não dominar as 
sessões, o respeito por diversos pontos de vista expressos e a promoção de actividades de 
consolidação da aprendizagem”. 

1 

Sub-total 4 

Desempenho Global Apreciação do 
desempenho do 

formador 

  “A avaliação decorreu de forma geral positiva”. 6 

 “A sessão decorreu de forma geral satisfatória”. 1 

 “ A sessão decorreu de forma geral muito positiva”. 1 

Sub-total 8 

TOTAL 12 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Aspectos positivos Atitudes pessoais   “As suas competências pessoais, em particular a autoconfiança demonstrada”. 9 2 

 “Relativamente às suas competências pessoais salienta-se o à-vontade, criatividade e a atitude 
positiva perante a situação de ensino-aprendizagem”. 

2 

Sub-total 4 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Planificação (PGS)  “O PGS e a introdução/desenvolvimento da sessão”. 1 

Estruturação da 
sessão 

 “Com destaque para a verificação dos conhecimentos anteriores, métodos utilizados e 
criatividade demonstrada”. 

1 

Concepção e 
utilização dos 

recursos didácticos 

 “A forma como foram utilizados os recursos didácticos”. 1 

 “O método utilizado”. 1 

Comunicacionais  “Relacionais e de comunicação em geral”. 1 

 “Competências técnicoprofissionais e de comunicação em geral”.  1 

 “Relacionais, em especial a adequação de gestos e movimentos”. 1 

Sub-total 7 

TOTAL 11 

 
 
 

                                                 
9   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Aspectos positivos “Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Comunicacionais   “No que diz respeito às competências relacionais é de notar a interacção com os formandos”. 
10 1 

  “A disponibilidade para elucidar os formandos”. 1 

Expressão verbal  “Capacidade de expressão e adaptação”. 1 

 “As suas competências pessoais, técnicoprofissionais, relacionais e de comunicação, de onde 
se salienta a sua autoconfiança e capacidade de expressão”. 

4 

Sub-total 7 

Competências 
Comportamentais” - 
Técnico-científicas“ 

Exposição/ 

Esclarecimento de 
conteúdos 

 “Domínio dos conteúdos”. 5 

 “Técnicoprofissionais”. 1 

Sub-total 6 

Aspectos negativos Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas“ 

Planificação (PGS)  “Concepção e utilização do PGS”. 6 

Sub-total 6 

TOTAL 19 

 
 

                                                 
10   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Aspectos negativos “Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Preparação da sala de 
aula 

 “Preparação da sala de aula”. 11 

1 

Sub-total 1 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Estruturação da 
sessão 

 “Verificação dos conhecimentos anteriores dos formandos de forma mais aprofundada”. 1 

 “Inexistência de estratégia de motivação inicial e de avaliação final da aprendizagem”. 1 

Sub-total 2 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Concepção e 
utilização dos 

recursos didácticos 

 “Ficha de trabalho”. 1 

 “Os slides”. 5 

Sub-total 6 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Procura de feedback 
relativo à 

aprendizagem 

 “Técnica da formulação de perguntas”. 8 

Sub-total 8 

TOTAL 17 

                                                 
11   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

                                                 
12   Lógica de verificação;   Lógica de apreciação. 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Aspectos negativos 

 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Organização e gestão 
do tempo e das 

actividades 

 “A gestão do tempo”. 12 

2 

Sub-total 2 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Encerramento da 
sessão e avaliação das 

aprendizagens 

 “Síntese da sessão”. 2 

 Melhor aplicação da avaliação da aprendizagem”. 1 

Sub-total 3 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Comunicacionais  “Contacto visual”. 1 

 “Interacção com os formandos”. 1 

Sub-total 2 

“Competências 
Comportamentais” - 

Científico-
pedagógicas 

Preenchimento da 
documentação 

 “Preenchimento do BDI”. 2 

Sub-total 2 

TOTAL 9 
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CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Sugestões Planificação (PGS)   “Utilizar o PGS durante a sessão”. 1 

 “Aperfeiçoar o PGS”. 13 2 
Estrutura

 “Elaborar um PGS que seja realmente uma ajuda à formação, com a discriminação do tempo 
estimado para cada uma das actividades”. 

1 

Coerência 
 “O PGS não continha título e data da sessão; os objectivos específicos apresentavam-se em 

forma de conteúdos e na avaliação é referido que a sessão não é sujeita a avaliação, mas no 
final da sessão o formador efectuou a avaliação da aprendizagem, daí que essa deva constar no 
PGS”. 

1 

 “Em relação à elaboração do PGS, o PGS apresentava alguns campos omissos nomeadamente 
o título e a data da sessão; o tempo total da sessão não estava conforme a distribuição da carga 
horária por conteúdos; no que se refere à avaliação da aprendizagem, esta deverá encontrar-se 
descrita na parte referente à “avaliação” e não às “actividades””. 

1 

Sub-total 6 

Preparação da sala 
de aula 

  “Melhorar a preparação da sala de aula no que diz respeito à colocação no quadro do nome do 
formador e título da sessão”. 

5 

Sub-total 5 

TOTAL 11 

 
 
 
 

                                                 
13   Lógica de verificação;   Lógica de apreciação. 

TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Sugestões Estruturação da 
sessão 

Diagnóstico dos 
conhecimentos 

 “Verificar de forma mais concreta os conhecimentos anteriores dos formandos”. 14 
1 

Motivação  “Fazer a motivação inicial”. 1 

Sub-total 2 

Concepção e 
utilização dos 

recursos didácticos 

Diapositivos  “Aperfeiçoamento dos slides”. 1 

 “Ao nível da concepção dos diapositivos, o corpo do texto deverá respeitar as margens 
definidas nos mesmos e deverão igualmente ser distinguidos os tópicos dos sub-tópicos 
aumentando o tamanho da letra ou utilizando bullets com avanços mais evidentes de forma a 
melhor estruturar a informação”. 

1 

 “Ao nível da concepção dos diapositivos, deverão ser respeitadas as margens dos diapositivos, 
de forma a que os formandos consigam visualizar toda a informação e aumentar o tamanho de 
letra”. 

1 

 “Clareza do texto presente nos diapositivos deve ser melhorada, de forma a obter-se um 
contraste melhor entre o fundo e a cor do texto, bem como o tamanho da letra e quantidade da 
informação que os diapositivos contêm”. 

1 

 “Credenciação da informação contida nos diapositivos”. 3 

 “Os diapositivos deverão conter menos informação”. 1 

Sub-total 8 

TOTAL 10 

 
 

                                                 
14   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO  DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Sugestões Concepção e 
utilização dos 

recursos didácticos 

Ficha de trabalho  “Reformular a ficha de trabalho, em especial no que diz respeito à forma”. 15 
1 

Sub-total 1 

Procura de feedback 
relativo à 

aprendizagem 

Questões ao 
raciocínio 

 “Envolvimento de todos os formandos nas discussões, através do encaminhamento de 
questões para formandos específicos”. 

1 

 “Procurar individualizar as perguntas depois de as colocar à turma, não se esquecendo de 
reforçar ou reformular a resposta no final”. 

1 

 “Aplicação da técnica das 5 fases”. 5 

 “Realizar perguntas ao raciocínio e perguntar aos formandos se têm questões a colocar”. 1 

Dúvidas  “O formador deverá efectuar mais perguntas ao raciocínio, questionar mais vezes os 
formandos se estes têm dúvidas de forma a verificar se os mesmos estão a compreender e 
assimilar os conteúdos”. 

1 

Sub-total 9 

TOTAL 10 

 
 
 
 

                                                 
15   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Sugestões Organização e 
gestão do tempo e 

das actividades 

  “Gestão do tempo”. 16 1 

 “Gerir as actividades programadas dentro do tempo atribuído”. 1 

Sub-total 2 

Encerramento da 
sessão e avaliação 
das aprendizagens 

Resumo da sessão  “Resumir a sessão”. 1 

 “Aumentar o tempo atribuído à sumarização, indicando o maior número de aspectos focados 
durante a sessão”. 

1 

Avaliação das 
aprendizagens 

 “Fazer a avaliação final da aprendizagem”. 2 

Sub-total 4 

Comunicacionais Contacto visual  “Manter contacto visual com todo o grupo de forma equitativa”. 1 

 “O formador deve dirigir o olhar para o monitor do computador e não para a tela”. 3 

Diálogo  “Interagir com os formandos, não se limitando a orientar os trabalhos quando solicitado”. 1 

 “Estabelecer uma maior interacção com os formandos no que respeita ao desenvolvimento da 
sessão”. 

1 

Sub-total 6 

TOTAL 12 

 
 

                                                 
16   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO  DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Sugestões Documentação   “Preencher o BDI de acordo com as normas”. 17 1 

Sub-total 1 

Verificação do 
cumprimento das 

normas 

Testes   “Os testes aplicados são de escolha múltipla e são de origem norte americana. Têm expressas 
no topo de cada uma das partes componentes as instruções para a sua realização. Estas 
instruções, para além de poderem ser lidas, são também ouvidas pelos formandos, em inglês, 
através dos auriculares; são também lidas em português pelo formador que assiste ao teste. A 
cotação dos testes não está expressa nos mesmos. Outrossim, os formandos são informados 
ainda através dos auriculares, também em inglês e posteriormente em português pelo formador 
presente no teste, que cada questão tem uma cotação de 2% num total de 50 perguntas”. 

1 

 “A cotação atribuída às questões que avaliam o objectivo estava correcta, apesar do tipo de 
perguntas formuladas não fosse o mais correcto, devendo o formador incluir itens de 
verdadeiro/falso”. 

1 

Sub-total 2 

PGS   “O PGS encontra-se em conformidade com o modelo definido pela Instrução Permanente do 
Director Técnico-Pedagógico da ETNA-IP 06.018, pois possui toda a informação relevante”. 

6 

 “O documento analisado apresenta coerência com os objectivos e conteúdos definidos na 
documentação de curso utilizada”. 

5 

Sub-total 11 

TOTAL 14 

 
 
 

                                                 
17   Lógica de verificação;   lógica de apreciação. 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Verificação do 
cumprimento das 

normas 

PGS   “É um PGS para 40 tempos, não ficando claros os conteúdos e actividades de cada sessão”. 1 

 “O documento analisado não apresenta coerência com o objectivo geral definido na 
documentação de curso, apesar de alguns conteúdos serem os definidos na mesma”. 

1 

 “O documento analisado apresenta coerência com os objectivos e conteúdos definidos na 
documentação de curso utilizada”. 

2 

Sub-total 4 

BDI   “A cópia do BDI fornecida está correctamente preenchida, se bem que a assinatura da 
formadora pudesse estar mais legível”. 

1 

 “Os conteúdos identificados são os ministrados na sessão formativa e encontram-se conformes 
com a documentação de curso”. 

5 

 “A cópia do BDI fornecida está correctamente preenchida, à excepção do facto do conteúdo 
abordado ter sido identificado em termos de objectivo”. 

1 

 A cópia do BDI fornecido apresentava algumas lacunas de preenchimento. o formador não 
identificou o número do objectivo da sessão, conforme previsto na respectiva coluna (e de 
acordo com a documentação de curso)”. 

1 

Sub-total 10 

TOTAL 14 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Verificação do 
cumprimento das 

normas 

BDI   “A cópia do BDI fornecido apresentava algumas lacunas de preenchimento, nomeadamente 
em relação à designação do sub-módulo e aos conteúdos programáticos abordados. Contudo, 
os conteúdos ministrados na sessão formativa, apresentavam-se coerentes com a 
documentação de curso”. 

2 

 Apresentava algumas lacunas de preenchimento, nomeadamente em relação à designação do 
módulo”. 

1 

 “Os objectivos da sessão formativa e os conteúdos abordados não estão expressos nas células 
respectivas”. 

 

Sub-total 4 

Recursos didácticos   “Os slides estavam conformes com os conteúdos formativos, mas apresentavam algumas 
deficiências”. 

5 

 “O formador forneceu uma ficha de trabalho com o exercício a resolver e foram 
disponibilizados os materiais e ferramentas necessários à execução da tarefa”. 

1 

 “Os slides estavam bem elaborados, eram apelativos e estavam conformes com os conteúdos 
formativos. A letra, tamanho, cor e fundo permitiam uma fácil visão”. 

1 

 “Os slides estavam bem elaborados, eram apelativos e encontravam-se coerentes com os 
conteúdos formativos”. 

3 

 Alguns slides não estavam bem elaborados, mas estavam conformes com os conteúdos 
formativos. A letra, tamanho, cor e fundo não permitiam uma boa visualização da 
informação”. 

1 

Sub-total 10 

TOTAL 14 
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TEMA: VERIFICAÇÃO DAS RÚBRICAS DA GRADE DE AVALIAÇÃO NO DESEMPENHO DO FORMADOR COMO MODO DE APRECIAÇÃO DOS DESEMPENHOS DOS AVALIADOS. 

 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
COMPONENTES 
DAS COMPET. 

INDICADORES FREQª. 

Verificação do 
cumprimento das 

normas 

Recursos didácticos   “O formador utilizou para apoio da sessão, imagens em "power point", apelativas e conformes 
com os conteúdos formativos. Utilizou também fichas -formativas adequadas aos conteúdos e 
ao nível dos formandos”. 

2 

 O formador utilizou para apoio da sessão, uma folha com um exercício (matching do 
vocabulário) para os formandos efectuarem após se organizarem em grupos. Foi também 
utilizado um exercício retirado do manual que os alunos realizaram novamente organizados 
em grupos”. 

1 

Sub-total 3 

TOTAL 3 

 
 



 

 

   

ANEXO F – QUESTIONÁRIOS DE IMPACTO DOS EX-FORMANDOS 

AVALIADOS 



 

 

   

ANEXO F – MODELO DE QUESTIONÁRIO DE IMPACTO DOS EX-

FORMANDOS AVALIADOS 
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AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Questionário de Avaliação da Satisfação dos Ex-formandos do 

“Curso de Técnicas de Formação” (AET05)  

 

Contexto e objectivos do questionário: 
 

A avaliação externa visa obter informação relevante para avaliar em que medida a 

formação desenvolvida no Sistema de Formação Profissional de Marinha (SFPM) 

corresponde às necessidades de preparação exigidas para o desempenho das 

actividades inerentes ao cargo, posto e classe a que os formandos se destinam, no 

final dos cursos de formação. Os resultados do processo de avaliação externa 

constituem o ponto de partida para a revisão e redefinição da documentação de 

curso. 

Como tal o presente questionário, tem como objectivo verificar se os aspectos 

desenvolvidos no âmbito do “Curso Técnicas de Formação” estão ou não a ter o 

impacto desejado ao nível da formação de formadores, nomeadamente ao nível da 

aquisição de competências técnico-pedagógicas. Mais especificamente, se aquilo 

que foi adquirido no curso tem aplicabilidade prática no desempenho das suas 

funções como formador. 

Nesse sentido, gostaríamos que respondesse ao presente questionário com 

sinceridade, pois a sua opinião é de extrema relevância para a elevação da qualidade 

da formação. É garantido o anonimato e a confidencialidade de todas as suas 

respostas. 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Dados de Identificação: 

A informação que se segue visa analisar as características dos formandos, ou seja, analisar a relação ou 

adequação do curso às características dos formandos. 

 

Ano em que tirou o CTF:  Idade: 

Sexo: Data: 

Posto/classe: 

Habilitações académicas: Anos de serviço: 

Unidade/serviço: Anos de serviço como formador: 

 

1. Qual é o principal cargo que desempenha actualmente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Paralelamente ao cargo que referiu anteriormente, desempenha cargos adicionais? Qual (is)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Quais são as principais funções que desempenha, enquanto formador? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Quando foi nomeado para o cargo de formador, já possuía experiência profissional na área da 

formação? 

Qual(is)?_____________________________________________________________________ 

 

Sim  

  Não  
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5. Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar o cargo de formador (na Marinha e/ou no 

exterior)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o cargo que 

desempenha actualmente?  

Qual(is)?_____________________________________________________________________ 

 

 

Opinião sobre o curso: 

7. Existem conhecimentos/competências adquiridos no curso que ainda não tenha posto em prática?  

Qual(is)?Justifique______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_ 

 

8.  Em que grau os seguintes factores lhe impedem de pôr em prática os conhecimentos/competências 

adquiridos e/ou desenvolvidos no curso?  

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 A B C D E 

Falta de recursos materiais 

 

    

Falta de recursos humanos 

 

    

Falta de condições ambientais 

 

    

Falta de oportunidade 

 

    

Outro(s)__________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Sim  

  Não  

Sim  

 Não  
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9. O que é que o curso lhe permitiu? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 A B C D E 

Melhorar o meu desempenho profissional enquanto formador      

Adquirir  os novos conhecimentos e competências essenciais do formador      

Mudar de atitudes necessárias ao cargo de formador      

Adquirir as ferramentas base para ministrar formação      

Adquirir estratégias fundamentais ao nível da planificação,  
concepção e avaliação da formação 

     

Aumentar a minha motivação para o desempenho do cargo de formador      

Outro(s)_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

10. Tendo em conta a sua experiência, qual foi o grau de relevância em que tiveram os diferentes 

módulos do curso para o seu desempenho profissional, enquanto formador? 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada Relevante;              

B– Pouco Relevante; C - Em parte Relevante; D– Muito Relevante; E– Totalmente Relevante. 

 

Conteúdos/Temas A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação        

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)_____________________________________________________________________________________________ 
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11. Relativamente ao desempenho das funções/tarefas que lhe estão atribuídas, refira o grau em 

que o “Curso de Técnicas de Formação” lhe conferiu as competências, para o adequado 

desempenho do seu cargo? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C - Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

Relativamente às competências de planificação da formação A B C D E 

Planificar e conceber sessões de formação 
 

     

Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os seus 
princípios orientadores 
 

     

Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas  
 

     

Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária definida 
para os mesmos  
 

     

Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às situações de 
ensino-aprendizagem 
 

     

Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes tipos de 
suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada 
 

     

Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, folhetos, 
textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte às actividades 
formativas 

     

Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de avaliar e 
monitorizar o desempenho e a aquisição de competências por parte dos 
formandos 

     

Outro(s)_______________________________________________________________________________________________ 

Relativamente às competências de execução da formação A B C D E 

Desenvolver e conduzir acções de formação 
 

     

Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo com as 
regras pedagógicas 
 

     

Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação 
 

     

Desenvolver a comunicação e interacção no grupo 
 

     

Gerir fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica do grupo      

Dinamizar e motivar os formandos para o processo de aprendizagem, 
criando ambientes e situações motivadoras 
 

     

Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação  
 

     

Outro(s)______________________________________________________________________________________________ 
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Relativamente às competências de avaliação da formação A B C D E 

Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos 
formandos 
 

     

Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos 
de avaliação destinados para o efeito 
 

     

Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à 
avaliação formativa e sumativa 
 

     

Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função 
dos objectivos definidos de forma a verificar e controlar 
os resultados da aprendizagem dos formandos 
 

     

Outro(s)________________________________________________________________________________________ 

 

12. Na sua opinião, considera que os módulos abordados ao longo do “Curso de Técnicas de Formação” 

deviam ter sido mais ou menos desenvolvidos? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Bastante mais 

desenvolvido; B– Um pouco mais desenvolvido; C – Nem mais nem menos desenvolvido; D– Um pouco menos 

desenvolvido; E– Bastante menos desenvolvido. 

 

 

Módulos A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação       

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)___________________________________________________________________________________ 
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13. De uma forma geral, o “Curso Técnicas de Formação” correspondeu aos seus 

interesses/expectativas? (Coloque um X na(s) quadricula(s) que melhor traduz(em) a sua opinião) 

 

Nada   

Pouco   

Suficiente  

Muito   

Totalmente   

 

14. Tendo em conta, a sua experiência no terreno, alteraria algum aspecto do curso, para que o mesmo 

fosse mais ao encontro da sua prática formativa? 

Qual(is)?Justifique_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ 

 

15. Considera que, para o seu desempenho profissional, a frequência do “Curso de Técnicas de 

Formação” foi? 

Nada Útil  

Pouco Útil  

Suficientemente Útil  

Muito Útil  

Totalmente Útil  

 

16. Se considera que o curso foi pouco ou nada útil para o desempenho das suas funções, refira o(s) 

motivo(s) referente(s) à sua opinião? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Sim  

 Não  
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17. Em que grau sente necessidades em termos de formação, ao nível da área pedagógica? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C – Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

 A B C D E 

Curso de Análise de Trabalho  
    

Curso de Desenho de Cursos  
    

Cursos de Avaliação da Formação  
    

Curso de Audiovisuais e Multimédia 
 

    

Outro(s)_____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Outras observações/ sugestões, de forma a melhorar a qualidade da formação: 
 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração!



 

 

   

ANEXO F – QUESTIONÁRIO DE IMPACTO_F1 
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AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Questionário de Avaliação da Satisfação dos Ex-formandos do 

“Curso de Técnicas de Formação” (AET05)  

 

Contexto e objectivos do questionário: 
 

A avaliação externa visa obter informação relevante para avaliar em que medida a 

formação desenvolvida no Sistema de Formação Profissional de Marinha (SFPM) 

corresponde às necessidades de preparação exigidas para o desempenho das 

actividades inerentes ao cargo, posto e classe a que os formandos se destinam, no 

final dos cursos de formação. Os resultados do processo de avaliação externa 

constituem o ponto de partida para a revisão e redefinição da documentação de 

curso. 

Como tal o presente questionário, tem como objectivo verificar se os aspectos 

desenvolvidos no âmbito do “Curso Técnicas de Formação” estão ou não a ter o 

impacto desejado ao nível da formação de formadores, nomeadamente ao nível da 

aquisição de competências técnico-pedagógicas. Mais especificamente, se aquilo 

que foi adquirido no curso tem aplicabilidade prática no desempenho das suas 

funções como formador. 

Nesse sentido, gostaríamos que respondesse ao presente questionário com 

sinceridade, pois a sua opinião é de extrema relevância para a elevação da qualidade 

da formação. É garantido o anonimato e a confidencialidade de todas as suas 

respostas. 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Dados de Identificação: 

A informação que se segue visa analisar as características dos formandos, ou seja, analisar a relação ou 

adequação do curso às características dos formandos. 

 

Ano em que tirou o CTF: 2008 Idade:42 

Sexo: Masculino Data:25-11-2008 

Posto/classe:1 SAR "R" 

Habilitações académicas:Ensino Secundário Anos de serviço:21 

Unidade/serviço:ETNA-DOP Anos de serviço como formador:10 MESES 

 

1. Qual é o principal cargo que desempenha actualmente? 

Formador em táctica e procedimentos na guerra anti-submarina 

2. Paralelamente ao cargo que referiu anteriormente, desempenha cargos adicionais? Qual (is)? 

Não 

3. Quais são as principais funções que desempenha, enquanto formador? 

Apenas formação 

 

4. Quando foi nomeado para o cargo de formador, já possuía experiência profissional na área da 

formação? 

Qual(is)?       

 

5. Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar o cargo de formador (na 

Marinha e/ou no exterior)? 

O Curso de tecnicas de formação 

 

6. Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o cargo que 

desempenha actualmente?  

Qual(is)?Supervisor da compilação de superfície e subsuperfície a bordo dos navios 

classe "Vasco da Gama"  

 

Opinião sobre o curso: 

7. Existem conhecimentos/competências adquiridos no curso que ainda não tenha posto em prática?  

Sim  

  Não  

Sim  

  Não  
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Qual(is)?Justifique 

      

 

8. Em que grau os seguintes factores lhe impedem de pôr em prática os 

conhecimentos/competências adquiridos e/ou desenvolvidos no curso?  

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 
A B C D E 

Falta de recursos materiais      

Falta de recursos humanos      

Falta de condições ambientais      

Falta de oportunidade      

Outro(s)      

 

9. O que é que o curso lhe permitiu? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 A B C D E 

Melhorar o meu desempenho profissional enquanto formador      

Adquirir os novos conhecimentos e competências essenciais do formador      

Mudar de atitudes necessárias ao cargo de formador      

Adquirir as ferramentas base para ministrar formação      

Adquirir estratégias fundamentais ao nível da planificação, concepção e 
avaliação da formação 

     

Aumentar a minha motivação para o desempenho do cargo de formador      

Outro(s)      

Sim  

 Não  
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10. Tendo em conta a sua experiência, qual foi o grau de relevância em que tiveram os diferentes 

módulos do curso para o seu desempenho profissional, enquanto formador? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada Relevante;              

B– Pouco Relevante; C - Em parte Relevante; D– Muito Relevante; E– Totalmente Relevante. 

 

Conteúdos/Temas A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação        

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      
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11. Relativamente ao desempenho das funções/tarefas que lhe estão atribuídas, refira o grau em 

que o “Curso de Técnicas de Formação” lhe conferiu as competências, para o adequado 

desempenho do seu cargo? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C - Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

Relativamente às competências de planificação da formação A B C D E 

Planificar e conceber sessões de formação      

Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os seus 
princípios orientadores 

     

Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas       

Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária definida 
para os mesmos  

     

Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às situações de 
ensino-aprendizagem 

     

Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes tipos de 
suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada 

     

Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, folhetos, 
textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte às actividades 
formativas 

     

Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de avaliar e 
monitorizar o desempenho e a aquisição de competências por parte dos 
formandos 

     

Outro(s)      
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Relativamente às competências de avaliação da formação A B C D E 

Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos 
formandos 

     

Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos 
de avaliação destinados para o efeito 

     

Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à 
avaliação formativa e sumativa 

     

Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função 
dos objectivos definidos de forma a verificar e controlar 
os resultados da aprendizagem dos formandos 

     

Outro(s)      

 

 

12. Na sua opinião, considera que os módulos abordados ao longo do “Curso de Técnicas de 

Formação” deviam ter sido mais ou menos desenvolvidos? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Bastante mais 

desenvolvido; B– Um pouco mais desenvolvido; C – Nem mais nem menos desenvolvido; D– Um pouco menos 

desenvolvido; E– Bastante menos desenvolvido. 

 

Relativamente às competências de execução da formação A B C D E 

Desenvolver e conduzir acções de formação      

Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo com as 
regras pedagógicas 

     

Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação 

     

Desenvolver a comunicação e interacção no grupo      

Gerir fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica do grupo      

Dinamizar e motivar os formandos para o processo de aprendizagem, 
criando ambientes e situações motivadoras 

     

Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação  

     

Outro(s)      
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Módulos A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação       

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      

 

 

13. De uma forma geral, o “Curso Técnicas de Formação” correspondeu aos seus 

interesses/expectativas? (Coloque um X na(s) quadricula(s) que melhor traduz(em) a sua opinião) 

 

Nada   

Pouco   

Suficiente  

Muito   

Totalmente   

 

14. Tendo em conta, a sua experiência no terreno, alteraria algum aspecto do curso, para que o mesmo 

fosse mais ao encontro da sua prática formativa? 

Qual(is)?Justifique 

      

 

15. Considera que, para o seu desempenho profissional, a frequência do “Curso de Técnicas de 

Formação” foi? 

Nada Útil  

Pouco Útil  

Suficientemente Útil  

Muito Útil  

Totalmente Útil  

Sim  

 Não  
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16. Se considera que o curso foi pouco ou nada útil para o desempenho das suas funções, refira o(s) 

motivo(s) referente(s) à sua opinião? 

Nada a referir 

 

17. Em que grau sente necessidades em termos de formação, ao nível da área pedagógica? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C – Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

 A B C D E 

Curso de Análise de Trabalho      

Curso de Desenho de Cursos      

Curso de Avaliação da Formação      

Curso de Audiovisuais e Multimédia      

Outro(s)      

 

Outras observações/ sugestões, de forma a melhorar a qualidade da formação: 
 
      
 
 

Obrigado pela sua colaboração! 



 

 

   

ANEXO F – QUESTIONÁRIO DE IMPACTO_F2 
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AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Questionário de Avaliação da Satisfação dos Ex-formandos do 

“Curso de Técnicas de Formação” (AET05)  

 

Contexto e objectivos do questionário: 
 

A avaliação externa visa obter informação relevante para avaliar em que medida a 

formação desenvolvida no Sistema de Formação Profissional de Marinha (SFPM) 

corresponde às necessidades de preparação exigidas para o desempenho das 

actividades inerentes ao cargo, posto e classe a que os formandos se destinam, no 

final dos cursos de formação. Os resultados do processo de avaliação externa 

constituem o ponto de partida para a revisão e redefinição da documentação de 

curso. 

Como tal o presente questionário, tem como objectivo verificar se os aspectos 

desenvolvidos no âmbito do “Curso Técnicas de Formação” estão ou não a ter o 

impacto desejado ao nível da formação de formadores, nomeadamente ao nível da 

aquisição de competências técnico-pedagógicas. Mais especificamente, se aquilo 

que foi adquirido no curso tem aplicabilidade prática no desempenho das suas 

funções como formador. 

Nesse sentido, gostaríamos que respondesse ao presente questionário com 

sinceridade, pois a sua opinião é de extrema relevância para a elevação da qualidade 

da formação. É garantido o anonimato e a confidencialidade de todas as suas 

respostas. 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Dados de Identificação: 

A informação que se segue visa analisar as características dos formandos, ou seja, analisar a relação ou 

adequação do curso às características dos formandos. 

 

Ano em que tirou o CTF: 2008 Idade:41 

Sexo: Masculino Data:12-12-08 

Posto/classe:1SAR/R 

Habilitações académicas:Ensino Secundário Anos de serviço:20 

Unidade/serviço:ETNA-DOP Anos de serviço como formador:1 

 

1. Qual é o principal cargo que desempenha actualmente? 

Formador 

2. Paralelamente ao cargo que referiu anteriormente, desempenha cargos adicionais? Qual (is)? 

NAO 

3. Quais são as principais funções que desempenha, enquanto formador? 

Formação, encargos relativos á formação e encarregado de turma 

 

4. Quando foi nomeado para o cargo de formador, já possuía experiência profissional na área da 

formação? 

Qual(is)?Duas passagens temporárias como adjunto á formação  

 

 

5. Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar o cargo de formador (na Marinha e/ou no 

exterior)? 

CTF 

 

6. Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o cargo que 

desempenha actualmente?  

Qual(is)?Vários embarques em navios operacionais  

 

 

 

Sim  

  Não  

Sim  

  Não  
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Opinião sobre o curso: 

7. Existem conhecimentos/competências adquiridos no curso que ainda não tenha posto em prática?  

Qual(is)?Justifique 

Embora alguns aspectos não possam ser postos em prática exactamente ou com a 

frequência recomendada no curso.  

8.  Em que grau os seguintes factores lhe impedem de pôr em prática os 

conhecimentos/competências adquiridos e/ou desenvolvidos no curso?  

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 
A B C D E 

Falta de recursos materiais      

Falta de recursos humanos      

Falta de condições ambientais      

Falta de oportunidade      

Outro(s)Incompatibilidade de horários de aulas e sobrecarga das 
mesmas com actividades paralelas dentro ou fora do âmbito dos cursos 

 

9. O que é que o curso lhe permitiu? 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 A B C D E 

Melhorar o meu desempenho profissional enquanto formador      

Adquirir os novos conhecimentos e competências essenciais do formador      

Mudar de atitudes necessárias ao cargo de formador      

Adquirir as ferramentas base para ministrar formação      

Adquirir estratégias fundamentais ao nível da planificação, concepção e 
avaliação da formação 

     

Aumentar a minha motivação para o desempenho do cargo de formador      

Outro(s)      

Sim  

 Não  
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10. Tendo em conta a sua experiência, qual foi o grau de relevância em que tiveram os diferentes 

módulos do curso para o seu desempenho profissional, enquanto formador? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada Relevante;              

B– Pouco Relevante; C - Em parte Relevante; D– Muito Relevante; E– Totalmente Relevante. 

 

Conteúdos/Temas A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação        

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)NIL 
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11. Relativamente ao desempenho das funções/tarefas que lhe estão atribuídas, refira o grau em 

que o “Curso de Técnicas de Formação” lhe conferiu as competências, para o adequado 

desempenho do seu cargo? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C - Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

Relativamente às competências de planificação da formação A B C D E 

Planificar e conceber sessões de formação      

Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os seus 
princípios orientadores 

     

Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas       

Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária definida 
para os mesmos  

     

Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às situações de 
ensino-aprendizagem 

     

Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes tipos de 
suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada 

     

Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, folhetos, 
textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte às actividades 
formativas 

     

Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de avaliar e 
monitorizar o desempenho e a aquisição de competências por parte dos 
formandos 

     

Outro(s)NIL 
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12. Na sua opinião, considera que os módulos abordados ao longo do “Curso de Técnicas de 

Formação” deviam ter sido mais ou menos desenvolvidos? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Bastante mais 

desenvolvido; B– Um pouco mais desenvolvido; C – Nem mais nem menos desenvolvido; D– Um pouco menos 

desenvolvido; E– Bastante menos desenvolvido. 

Relativamente às competências de execução da formação A B C D E 

Desenvolver e conduzir acções de formação      

Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo com as 
regras pedagógicas 

     

Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação 

     

Desenvolver a comunicação e interacção no grupo      

Gerir fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica do grupo      

Dinamizar e motivar os formandos para o processo de aprendizagem, 
criando ambientes e situações motivadoras 

     

Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação  

     

Outro(s)      

Relativamente às competências de avaliação da formação A B C D E 

Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos 
formandos 

     

Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos 
de avaliação destinados para o efeito 

     

Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à 
avaliação formativa e sumativa 

     

Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função 
dos objectivos definidos de forma a verificar e controlar 
os resultados da aprendizagem dos formandos 

     

Outro(s)      
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13. De uma forma geral, o “Curso Técnicas de Formação” correspondeu aos seus 

interesses/expectativas? (Coloque um X na(s) quadricula(s) que melhor traduz(em) a sua opinião) 

 

Nada   

Pouco   

Suficiente  

Muito   

Totalmente   

 

14. Tendo em conta, a sua experiência no terreno, alteraria algum aspecto do curso, para que o mesmo 

fosse mais ao encontro da sua prática formativa? 

Qual(is)?Justifique 

      

 

15. Considera que, para o seu desempenho profissional, a frequência do “Curso de Técnicas de 

Formação” foi? 

Nada Útil  

Pouco Útil  

Suficientemente Útil  

Muito Útil  

Totalmente Útil  

Módulos A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação       

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      

Sim  

 Não  
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16. Se considera que o curso foi pouco ou nada útil para o desempenho das suas funções, refira 

o(s) motivo(s) referente(s) à sua opinião? 

NIL 

 

17. Em que grau sente necessidades em termos de formação, ao nível da área pedagógica? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C – Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

 A B C D E 

Curso de Análise de Trabalho      

Curso de Desenho de Cursos      

Curso de Avaliação da Formação      

Curso de Audiovisuais e Multimédia      

Outro(s)      

 

Outras observações/ sugestões, de forma a melhorar a qualidade da formação: 
 
Maior atenção á distribuíção das cargas horárias e ás sobrecargas de actividades paralelas á 
formação 
 
 

Obrigado pela sua colaboração! 

 



 

 

 

ANEXO F – QUESTIONÁRIO DE IMPACTO_F3 
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AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Questionário de Avaliação da Satisfação dos Ex-formandos do 

“Curso de Técnicas de Formação” (AET05)  

 

Contexto e objectivos do questionário: 
 

A avaliação externa visa obter informação relevante para avaliar em que medida a 

formação desenvolvida no Sistema de Formação Profissional de Marinha (SFPM) 

corresponde às necessidades de preparação exigidas para o desempenho das 

actividades inerentes ao cargo, posto e classe a que os formandos se destinam, no 

final dos cursos de formação. Os resultados do processo de avaliação externa 

constituem o ponto de partida para a revisão e redefinição da documentação de 

curso. 

Como tal o presente questionário, tem como objectivo verificar se os aspectos 

desenvolvidos no âmbito do “Curso Técnicas de Formação” estão ou não a ter o 

impacto desejado ao nível da formação de formadores, nomeadamente ao nível da 

aquisição de competências técnico-pedagógicas. Mais especificamente, se aquilo 

que foi adquirido no curso tem aplicabilidade prática no desempenho das suas 

funções como formador. 

Nesse sentido, gostaríamos que respondesse ao presente questionário com 

sinceridade, pois a sua opinião é de extrema relevância para a elevação da qualidade 

da formação. É garantido o anonimato e a confidencialidade de todas as suas 

respostas. 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Dados de Identificação: 

A informação que se segue visa analisar as características dos formandos, ou seja, analisar a relação ou 

adequação do curso às características dos formandos. 

 

Ano em que tirou o CTF: 2005 Idade:49 

Sexo: Masculino Data:18/04/59 

Posto/classe:1ºSARG 

Habilitações académicas:
2º Ciclo do Ensino Básico 

Anos de serviço:28 

Unidade/serviço:DLA Anos de serviço como formador:5 

 

1. Qual é o principal cargo que desempenha actualmente? 

FORMADOR HSHT e Ambiente 

2. Paralelamente ao cargo que referiu anteriormente, desempenha cargos adicionais? Qual (is)? 

Tratamento de testes 

3. Quais são as principais funções que desempenha, enquanto formador? 

Aulas teoricas 

 

4. Quando foi nomeado para o cargo de formador, já possuía experiência profissional na área da 

formação? 

Qual(is)?       

 

 

5. Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar o cargo de formador (na Marinha e/ou no 

exterior)? 

Frequentei os cursos de: SHST, Ambiente, LA Avançado para Sargentos e CNPP 

na certitécnica 

 

6. Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o cargo que 

desempenha actualmente?  

Qual(is)?       

 

Sim  

  Não  

Sim  

  Não  
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Opinião sobre o curso: 

7. Existem conhecimentos/competências adquiridos no curso que ainda não tenha posto em prática?  

Qual(is)?Justifique 

aulas práticas 

 

8.  Em que grau os seguintes factores lhe impedem de pôr em prática os conhecimentos/competências 

adquiridos e/ou desenvolvidos no curso?  

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 A B C D E 

Falta de recursos materiais      

Falta de recursos humanos      

Falta de condições ambientais      

Falta de oportunidade      

Outro(s)A materia dada náo necessitade aulas práticas 

 

9. O que é que o curso lhe permitiu? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 A B C D E 

Melhorar o meu desempenho profissional enquanto formador      

Adquirir os novos conhecimentos e competências essenciais do formador      

Mudar de atitudes necessárias ao cargo de formador      

Adquirir as ferramentas base para ministrar formação      

Adquirir estratégias fundamentais ao nível da planificação, concepção e 
avaliação da formação 

     

Aumentar a minha motivação para o desempenho do cargo de formador      

Outro(s)      

Sim  

 Não  
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10. Tendo em conta a sua experiência, qual foi o grau de relevância em que tiveram os diferentes 

módulos do curso para o seu desempenho profissional, enquanto formador? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada Relevante;              

B– Pouco Relevante; C - Em parte Relevante; D– Muito Relevante; E– Totalmente Relevante. 

 

Conteúdos/Temas A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação        

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      
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11. Relativamente ao desempenho das funções/tarefas que lhe estão atribuídas, refira o grau em 

que o “Curso de Técnicas de Formação” lhe conferiu as competências, para o adequado 

desempenho do seu cargo? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C - Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

Relativamente às competências de planificação da formação A B C D E 

Planificar e conceber sessões de formação      

Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os seus 
princípios orientadores 

     

Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas       

Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária definida 
para os mesmos  

     

Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às situações de 
ensino-aprendizagem 

     

Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes tipos de 
suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada 

     

Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, folhetos, 
textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte às actividades 
formativas 

     

Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de avaliar e 
monitorizar o desempenho e a aquisição de competências por parte dos 
formandos 

     

Outro(s)      
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Relativamente às competências de avaliação da formação A B C D E 

Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos 
formandos 

     

Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos 
de avaliação destinados para o efeito 

     

Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à 
avaliação formativa e sumativa 

     

Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função 
dos objectivos definidos de forma a verificar e controlar 
os resultados da aprendizagem dos formandos 

     

Outro(s)      

 

12. Na sua opinião, considera que os módulos abordados ao longo do “Curso de Técnicas de 

Formação” deviam ter sido mais ou menos desenvolvidos? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Bastante mais 

desenvolvido; B– Um pouco mais desenvolvido; C – Nem mais nem menos desenvolvido; D– Um pouco menos 

desenvolvido; E– Bastante menos desenvolvido. 

 

 

Relativamente às competências de execução da formação A B C D E 

Desenvolver e conduzir acções de formação      

Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo com as 
regras pedagógicas 

     

Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação 

     

Desenvolver a comunicação e interacção no grupo      

Gerir fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica do grupo      

Dinamizar e motivar os formandos para o processo de aprendizagem, 
criando ambientes e situações motivadoras 

     

Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação  

     

Outro(s)      
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Módulos A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação       

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      

 

 

13. De uma forma geral, o “Curso Técnicas de Formação” correspondeu aos seus 

interesses/expectativas? (Coloque um X na(s) quadricula(s) que melhor traduz(em) a sua opinião) 

 

Nada   

Pouco   

Suficiente  

Muito   

Totalmente   

 

14. Tendo em conta, a sua experiência no terreno, alteraria algum aspecto do curso, para que o mesmo 

fosse mais ao encontro da sua prática formativa? 

Qual(is)?Justifique 

      

 

15. Considera que, para o seu desempenho profissional, a frequência do “Curso de Técnicas de 

Formação” foi? 

Nada Útil  

Pouco Útil  

Suficientemente Útil  

Muito Útil  

Totalmente Útil  

Sim  

 Não  
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16. Se considera que o curso foi pouco ou nada útil para o desempenho das suas funções, refira 

o(s) motivo(s) referente(s) à sua opinião? 

      

 

 

17. Em que grau sente necessidades em termos de formação, ao nível da área pedagógica? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C – Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

 A B C D E 

Curso de Análise de Trabalho      

Curso de Desenho de Cursos      

Curso de Avaliação da Formação      

Curso de Audiovisuais e Multimédia      

Outro(s)      

 

Outras observações/ sugestões, de forma a melhorar a qualidade da formação: 
 
      
 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Questionário de Avaliação da Satisfação dos Ex-formandos do 

“Curso de Técnicas de Formação” (AET05)  

 

Contexto e objectivos do questionário: 
 

A avaliação externa visa obter informação relevante para avaliar em que medida a 

formação desenvolvida no Sistema de Formação Profissional de Marinha (SFPM) 

corresponde às necessidades de preparação exigidas para o desempenho das 

actividades inerentes ao cargo, posto e classe a que os formandos se destinam, no 

final dos cursos de formação. Os resultados do processo de avaliação externa 

constituem o ponto de partida para a revisão e redefinição da documentação de 

curso. 

Como tal o presente questionário, tem como objectivo verificar se os aspectos 

desenvolvidos no âmbito do “Curso Técnicas de Formação” estão ou não a ter o 

impacto desejado ao nível da formação de formadores, nomeadamente ao nível da 

aquisição de competências técnico-pedagógicas. Mais especificamente, se aquilo 

que foi adquirido no curso tem aplicabilidade prática no desempenho das suas 

funções como formador. 

Nesse sentido, gostaríamos que respondesse ao presente questionário com 

sinceridade, pois a sua opinião é de extrema relevância para a elevação da qualidade 

da formação. É garantido o anonimato e a confidencialidade de todas as suas 

respostas. 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Dados de Identificação: 

A informação que se segue visa analisar as características dos formandos, ou seja, analisar a relação ou 

adequação do curso às características dos formandos. 

 

Ano em que tirou o CTF: 2006 Idade:28 

Sexo: Masculino Data:3-12-2008 

Posto/classe:1sar MQ 

Habilitações académicas:Ensino Secundário Anos de serviço:10 

Unidade/serviço:ETNA.polo VFX Anos de serviço como formador:3 

 

1. Qual é o principal cargo que desempenha actualmente? 

Formador 

2. Paralelamente ao cargo que referiu anteriormente, desempenha cargos adicionais? Qual (is)? 

Não 

3. Quais são as principais funções que desempenha, enquanto formador? 

Formação em serralharia e caldeiraria. 

 

4. Quando foi nomeado para o cargo de formador, já possuía experiência profissional na área da 

formação? 

Qual(is)?       

 

 

5. Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar o cargo de formador (na Marinha e/ou no 

exterior)? 

Curso de técnicas de formação; curso de avaliação da formação. 

 

6. Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o cargo que 

desempenha actualmente?  

Qual(is)?       

 

 

 

Sim  

  Não  

Sim  

  Não  
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Opinião sobre o curso: 

7. Existem conhecimentos/competências adquiridos no curso que ainda não tenha posto em prática?  

Qual(is)?Justifique 

      

 

8.  Em que grau os seguintes factores lhe impedem de pôr em prática os conhecimentos/competências 

adquiridos e/ou desenvolvidos no curso?  

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 
A B C D E 

Falta de recursos materiais      

Falta de recursos humanos      

Falta de condições ambientais      

Falta de oportunidade      

Outro(s)      

 

9. O que é que o curso lhe permitiu? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 A B C D E 

Melhorar o meu desempenho profissional enquanto formador      

Adquirir os novos conhecimentos e competências essenciais do formador      

Mudar de atitudes necessárias ao cargo de formador      

Adquirir as ferramentas base para ministrar formação      

Adquirir estratégias fundamentais ao nível da planificação, concepção e 
avaliação da formação 

     

Aumentar a minha motivação para o desempenho do cargo de formador      

Outro(s)      

Sim  

 Não  
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10. Tendo em conta a sua experiência, qual foi o grau de relevância em que tiveram os diferentes 

módulos do curso para o seu desempenho profissional, enquanto formador? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada Relevante;              

B– Pouco Relevante; C - Em parte Relevante; D– Muito Relevante; E– Totalmente Relevante. 

 

Conteúdos/Temas A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação        

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      
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11. Relativamente ao desempenho das funções/tarefas que lhe estão atribuídas, refira o grau em 

que o “Curso de Técnicas de Formação” lhe conferiu as competências, para o adequado 

desempenho do seu cargo? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C - Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

Relativamente às competências de planificação da formação A B C D E 

Planificar e conceber sessões de formação      

Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os seus 
princípios orientadores 

     

Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas       

Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária definida 
para os mesmos  

     

Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às situações de 
ensino-aprendizagem 

     

Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes tipos de 
suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada 

     

Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, folhetos, 
textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte às actividades 
formativas 

     

Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de avaliar e 
monitorizar o desempenho e a aquisição de competências por parte dos 
formandos 

     

Outro(s)      
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Relativamente às competências de avaliação da formação A B C D E 

Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos 
formandos 

     

Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos 
de avaliação destinados para o efeito 

     

Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à 
avaliação formativa e sumativa 

     

Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função 
dos objectivos definidos de forma a verificar e controlar 
os resultados da aprendizagem dos formandos 

     

Outro(s)      

 

12. Na sua opinião, considera que os módulos abordados ao longo do “Curso de Técnicas de 

Formação” deviam ter sido mais ou menos desenvolvidos? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Bastante mais 

desenvolvido; B– Um pouco mais desenvolvido; C – Nem mais nem menos desenvolvido; D– Um pouco menos 

desenvolvido; E– Bastante menos desenvolvido. 

 

 

Relativamente às competências de execução da formação A B C D E 

Desenvolver e conduzir acções de formação      

Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo com as 
regras pedagógicas 

     

Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação 

     

Desenvolver a comunicação e interacção no grupo      

Gerir fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica do grupo      

Dinamizar e motivar os formandos para o processo de aprendizagem, 
criando ambientes e situações motivadoras 

     

Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação  

     

Outro(s)      
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Módulos A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação       

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      

 

 

13. De uma forma geral, o “Curso Técnicas de Formação” correspondeu aos seus 

interesses/expectativas? (Coloque um X na(s) quadricula(s) que melhor traduz(em) a sua opinião) 

 

Nada   

Pouco   

Suficiente  

Muito   

Totalmente   

 

14. Tendo em conta, a sua experiência no terreno, alteraria algum aspecto do curso, para que o mesmo 

fosse mais ao encontro da sua prática formativa? 

Qual(is)?Justifique 

      

 

15. Considera que, para o seu desempenho profissional, a frequência do “Curso de Técnicas de 

Formação” foi? 

Nada Útil  

Pouco Útil  

Suficientemente Útil  

Muito Útil  

Totalmente Útil  

Sim  

 Não  
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16. Se considera que o curso foi pouco ou nada útil para o desempenho das suas funções, refira 

o(s) motivo(s) referente(s) à sua opinião? 

      

 

 

17. Em que grau sente necessidades em termos de formação, ao nível da área pedagógica? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C – Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

 A B C D E 

Curso de Análise de Trabalho      

Curso de Desenho de Cursos      

Curso de Avaliação da Formação      

Curso de Audiovisuais e Multimédia      

Outro(s)      

 

Outras observações/ sugestões, de forma a melhorar a qualidade da formação: 
 
      
 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Questionário de Avaliação da Satisfação dos Ex-formandos do 

“Curso de Técnicas de Formação” (AET05)  

 

Contexto e objectivos do questionário: 
 

A avaliação externa visa obter informação relevante para avaliar em que medida a 

formação desenvolvida no Sistema de Formação Profissional de Marinha (SFPM) 

corresponde às necessidades de preparação exigidas para o desempenho das 

actividades inerentes ao cargo, posto e classe a que os formandos se destinam, no 

final dos cursos de formação. Os resultados do processo de avaliação externa 

constituem o ponto de partida para a revisão e redefinição da documentação de 

curso. 

Como tal o presente questionário, tem como objectivo verificar se os aspectos 

desenvolvidos no âmbito do “Curso Técnicas de Formação” estão ou não a ter o 

impacto desejado ao nível da formação de formadores, nomeadamente ao nível da 

aquisição de competências técnico-pedagógicas. Mais especificamente, se aquilo 

que foi adquirido no curso tem aplicabilidade prática no desempenho das suas 

funções como formador. 

Nesse sentido, gostaríamos que respondesse ao presente questionário com 

sinceridade, pois a sua opinião é de extrema relevância para a elevação da qualidade 

da formação. É garantido o anonimato e a confidencialidade de todas as suas 

respostas. 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Dados de Identificação: 

A informação que se segue visa analisar as características dos formandos, ou seja, analisar a relação ou 

adequação do curso às características dos formandos. 

 

Ano em que tirou o CTF: Janeiro 2005 Idade:44 

Sexo: Masculino Data:      

Posto/classe:Saj ETS 

Habilitações académicas:
3º Ciclo do Ensino Básico 

Anos de serviço:26 

Unidade/serviço:ETNA Anos de serviço como formador:13 

 

1. Qual é o principal cargo que desempenha actualmente? 

Formador 

2. Paralelamente ao cargo que referiu anteriormente, desempenha cargos adicionais? Qual (is)? 

      

3. Quais são as principais funções que desempenha, enquanto formador? 

Técnico de Manutenção de equipamentos ASW 

 

4. Quando foi nomeado para o cargo de formador, já possuía experiência profissional na área da 

formação? 

Qual(is)?       

 

 

5. Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar o cargo de formador (na Marinha e/ou no 

exterior)? 

CTF 

 

6. Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o cargo que 

desempenha actualmente?  

Qual(is)?Técnico de manutenção dos equipamentos ASW a bordo das unidades 

navais  

 

Sim  

  Não  

Sim  

  Não  
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Opinião sobre o curso: 

7. Existem conhecimentos/competências adquiridos no curso que ainda não tenha posto em prática?  

Qual(is)?Justifique 

      

 

8.  Em que grau os seguintes factores lhe impedem de pôr em prática os 

conhecimentos/competências adquiridos e/ou desenvolvidos no curso?  

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 
A B C D E 

Falta de recursos materiais      

Falta de recursos humanos      

Falta de condições ambientais      

Falta de oportunidade      

Outro(s)      

 

9. O que é que o curso lhe permitiu? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 A B C D E 

Melhorar o meu desempenho profissional enquanto formador      

Adquirir os novos conhecimentos e competências essenciais do formador      

Mudar de atitudes necessárias ao cargo de formador      

Adquirir as ferramentas base para ministrar formação      

Adquirir estratégias fundamentais ao nível da planificação, concepção e 
avaliação da formação 

     

Aumentar a minha motivação para o desempenho do cargo de formador      

Outro(s)      

Sim  

 Não  
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10. Tendo em conta a sua experiência, qual foi o grau de relevância em que tiveram os diferentes 

módulos do curso para o seu desempenho profissional, enquanto formador? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada Relevante;              

B– Pouco Relevante; C - Em parte Relevante; D– Muito Relevante; E– Totalmente Relevante. 

 

Conteúdos/Temas A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação        

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      
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11. Relativamente ao desempenho das funções/tarefas que lhe estão atribuídas, refira o grau em 

que o “Curso de Técnicas de Formação” lhe conferiu as competências, para o adequado 

desempenho do seu cargo? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C - Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

Relativamente às competências de planificação da formação A B C D E 

Planificar e conceber sessões de formação      

Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os seus 
princípios orientadores 

     

Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas       

Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária definida 
para os mesmos  

     

Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às situações de 
ensino-aprendizagem 

     

Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes tipos de 
suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada 

     

Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, folhetos, 
textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte às actividades 
formativas 

     

Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de avaliar e 
monitorizar o desempenho e a aquisição de competências por parte dos 
formandos 

     

Outro(s)      
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Relativamente às competências de avaliação da formação A B C D E 

Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos 
formandos 

     

Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos 
de avaliação destinados para o efeito 

     

Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à 
avaliação formativa e sumativa 

     

Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função 
dos objectivos definidos de forma a verificar e controlar 
os resultados da aprendizagem dos formandos 

     

Outro(s)      

 

12. Na sua opinião, considera que os módulos abordados ao longo do “Curso de Técnicas de 

Formação” deviam ter sido mais ou menos desenvolvidos? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Bastante mais 

desenvolvido; B– Um pouco mais desenvolvido; C – Nem mais nem menos desenvolvido; D– Um pouco menos 

desenvolvido; E– Bastante menos desenvolvido. 

 

 

Relativamente às competências de execução da formação A B C D E 

Desenvolver e conduzir acções de formação      

Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo com as 
regras pedagógicas 

     

Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação 

     

Desenvolver a comunicação e interacção no grupo      

Gerir fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica do grupo      

Dinamizar e motivar os formandos para o processo de aprendizagem, 
criando ambientes e situações motivadoras 

     

Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação  

     

Outro(s)      
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Módulos A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação       

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      

 

 

13. De uma forma geral, o “Curso Técnicas de Formação” correspondeu aos seus 

interesses/expectativas? (Coloque um X na(s) quadricula(s) que melhor traduz(em) a sua opinião) 

 

Nada   

Pouco   

Suficiente  

Muito   

Totalmente   

 

14. Tendo em conta, a sua experiência no terreno, alteraria algum aspecto do curso, para que o mesmo 

fosse mais ao encontro da sua prática formativa? 

Qual(is)?Justifique 

      

 

15. Considera que, para o seu desempenho profissional, a frequência do “Curso de Técnicas de 

Formação” foi? 

Nada Útil  

Pouco Útil  

Suficientemente Útil  

Muito Útil  

Sim  

 Não  
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Totalmente Útil  

 

16. Se considera que o curso foi pouco ou nada útil para o desempenho das suas funções, refira o(s) 

motivo(s) referente(s) à sua opinião? 

      

 

 

17. Em que grau sente necessidades em termos de formação, ao nível da área pedagógica? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C – Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

 A B C D E 

Curso de Análise de Trabalho      

Curso de Desenho de Cursos      

Curso de Avaliação da Formação      

Curso de Audiovisuais e Multimédia      

Outro(s)      

 

Outras observações/ sugestões, de forma a melhorar a qualidade da formação: 
 
      
 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Questionário de Avaliação da Satisfação dos Ex-formandos do 

“Curso de Técnicas de Formação” (AET05)  

 

Contexto e objectivos do questionário: 
 

A avaliação externa visa obter informação relevante para avaliar em que medida a 

formação desenvolvida no Sistema de Formação Profissional de Marinha (SFPM) 

corresponde às necessidades de preparação exigidas para o desempenho das 

actividades inerentes ao cargo, posto e classe a que os formandos se destinam, no 

final dos cursos de formação. Os resultados do processo de avaliação externa 

constituem o ponto de partida para a revisão e redefinição da documentação de 

curso. 

Como tal o presente questionário, tem como objectivo verificar se os aspectos 

desenvolvidos no âmbito do “Curso Técnicas de Formação” estão ou não a ter o 

impacto desejado ao nível da formação de formadores, nomeadamente ao nível da 

aquisição de competências técnico-pedagógicas. Mais especificamente, se aquilo 

que foi adquirido no curso tem aplicabilidade prática no desempenho das suas 

funções como formador. 

Nesse sentido, gostaríamos que respondesse ao presente questionário com 

sinceridade, pois a sua opinião é de extrema relevância para a elevação da qualidade 

da formação. É garantido o anonimato e a confidencialidade de todas as suas 

respostas. 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Dados de Identificação: 

A informação que se segue visa analisar as características dos formandos, ou seja, analisar a relação ou 

adequação do curso às características dos formandos. 

 

Ano em que tirou o CTF: 2007 Idade:44 

Sexo: Masculino Data:2-12-2008 

Posto/classe:SAJ ETA 

Habilitações académicas:Ensino Secundário Anos de serviço:25 

Unidade/serviço:ETNA-DOP Anos de serviço como formador:3 

 

1. Qual é o principal cargo que desempenha actualmente? 

FORMADOR 

2. Paralelamente ao cargo que referiu anteriormente, desempenha cargos adicionais? Qual (is)? 

POC INFORMÁTICA 

3. Quais são as principais funções que desempenha, enquanto formador? 

PREPARAÇÃO DE AULAS 

 

4. Quando foi nomeado para o cargo de formador, já possuía experiência profissional na área da 

formação? 

Qual(is)?3 ANOS NO G2EA-EAN  

 

 

5. Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar o cargo de formador (na Marinha e/ou no 

exterior)? 

CURSO AET05 

 

6. Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o cargo que 

desempenha actualmente?  

Qual(is)?FORMAÇÃO NAS ÁREAS EM QUE DOU FORMAÇÃO E EXPERÊNCIA A 

BORDO.  

 

 

Sim  

  Não  

Sim  

  Não  
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Opinião sobre o curso: 

7. Existem conhecimentos/competências adquiridos no curso que ainda não tenha posto em prática?  

Qual(is)?Justifique 

      

 

8.  Em que grau os seguintes factores lhe impedem de pôr em prática os conhecimentos/competências 

adquiridos e/ou desenvolvidos no curso?  

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 
A B C D E 

Falta de recursos materiais      

Falta de recursos humanos      

Falta de condições ambientais      

Falta de oportunidade      

Outro(s)      

 

9. O que é que o curso lhe permitiu? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 A B C D E 

Melhorar o meu desempenho profissional enquanto formador      

Adquirir os novos conhecimentos e competências essenciais do formador      

Mudar de atitudes necessárias ao cargo de formador      

Adquirir as ferramentas base para ministrar formação      

Adquirir estratégias fundamentais ao nível da planificação, concepção e 
avaliação da formação 

     

Aumentar a minha motivação para o desempenho do cargo de formador      

Outro(s)      

Sim  

 Não  
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10. Tendo em conta a sua experiência, qual foi o grau de relevância em que tiveram os diferentes 

módulos do curso para o seu desempenho profissional, enquanto formador? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada Relevante;              

B– Pouco Relevante; C - Em parte Relevante; D– Muito Relevante; E– Totalmente Relevante. 

 

Conteúdos/Temas A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação        

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      
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11. Relativamente ao desempenho das funções/tarefas que lhe estão atribuídas, refira o grau em 

que o “Curso de Técnicas de Formação” lhe conferiu as competências, para o adequado 

desempenho do seu cargo? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C - Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

Relativamente às competências de planificação da formação A B C D E 

Planificar e conceber sessões de formação      

Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os seus 
princípios orientadores 

     

Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas       

Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária definida 
para os mesmos  

     

Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às situações de 
ensino-aprendizagem 

     

Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes tipos de 
suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada 

     

Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, folhetos, 
textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte às actividades 
formativas 

     

Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de avaliar e 
monitorizar o desempenho e a aquisição de competências por parte dos 
formandos 

     

Outro(s)      
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Relativamente às competências de avaliação da formação A B C D E 

Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos 
formandos 

     

Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos 
de avaliação destinados para o efeito 

     

Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à 
avaliação formativa e sumativa 

     

Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função 
dos objectivos definidos de forma a verificar e controlar 
os resultados da aprendizagem dos formandos 

     

Outro(s)      

 

12. Na sua opinião, considera que os módulos abordados ao longo do “Curso de Técnicas de 

Formação” deviam ter sido mais ou menos desenvolvidos? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Bastante mais 

desenvolvido; B– Um pouco mais desenvolvido; C – Nem mais nem menos desenvolvido; D– Um pouco menos 

desenvolvido; E– Bastante menos desenvolvido. 

 

 

Relativamente às competências de execução da formação A B C D E 

Desenvolver e conduzir acções de formação      

Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo com as 
regras pedagógicas 

     

Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação 

     

Desenvolver a comunicação e interacção no grupo      

Gerir fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica do grupo      

Dinamizar e motivar os formandos para o processo de aprendizagem, 
criando ambientes e situações motivadoras 

     

Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação  

     

Outro(s)      
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Módulos A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação       

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      

 

 

13. De uma forma geral, o “Curso Técnicas de Formação” correspondeu aos seus 

interesses/expectativas? (Coloque um X na(s) quadricula(s) que melhor traduz(em) a sua opinião) 

 

Nada   

Pouco   

Suficiente  

Muito   

Totalmente   

 

14. Tendo em conta, a sua experiência no terreno, alteraria algum aspecto do curso, para que o mesmo 

fosse mais ao encontro da sua prática formativa? 

Qual(is)?Justifique 

      

 

15. Considera que, para o seu desempenho profissional, a frequência do “Curso de Técnicas de 

Formação” foi? 

Nada Útil  

Pouco Útil  

Suficientemente Útil  

Muito Útil  

Totalmente Útil  

Sim  

 Não  
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16. Se considera que o curso foi pouco ou nada útil para o desempenho das suas funções, refira 

o(s) motivo(s) referente(s) à sua opinião? 

      

 

 

17. Em que grau sente necessidades em termos de formação, ao nível da área pedagógica? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C – Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

 A B C D E 

Curso de Análise de Trabalho      

Curso de Desenho de Cursos      

Curso de Avaliação da Formação      

Curso de Audiovisuais e Multimédia      

Outro(s)      

 

Outras observações/ sugestões, de forma a melhorar a qualidade da formação: 
 
      
 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Questionário de Avaliação da Satisfação dos Ex-formandos do 

“Curso de Técnicas de Formação” (AET05)  

 

Contexto e objectivos do questionário: 
 

A avaliação externa visa obter informação relevante para avaliar em que medida a 

formação desenvolvida no Sistema de Formação Profissional de Marinha (SFPM) 

corresponde às necessidades de preparação exigidas para o desempenho das 

actividades inerentes ao cargo, posto e classe a que os formandos se destinam, no 

final dos cursos de formação. Os resultados do processo de avaliação externa 

constituem o ponto de partida para a revisão e redefinição da documentação de 

curso. 

Como tal o presente questionário, tem como objectivo verificar se os aspectos 

desenvolvidos no âmbito do “Curso Técnicas de Formação” estão ou não a ter o 

impacto desejado ao nível da formação de formadores, nomeadamente ao nível da 

aquisição de competências técnico-pedagógicas. Mais especificamente, se aquilo 

que foi adquirido no curso tem aplicabilidade prática no desempenho das suas 

funções como formador. 

Nesse sentido, gostaríamos que respondesse ao presente questionário com 

sinceridade, pois a sua opinião é de extrema relevância para a elevação da qualidade 

da formação. É garantido o anonimato e a confidencialidade de todas as suas 

respostas. 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Dados de Identificação: 

A informação que se segue visa analisar as características dos formandos, ou seja, analisar a relação ou 

adequação do curso às características dos formandos. 

 

Ano em que tirou o CTF: 2005 Idade:40 anos 

Sexo: Feminino Data:24NOV08 

Posto/classe:1TEN TSN 

Habilitações académicas:Pós-graduação Anos de serviço:15 

Unidade/serviço:ETNA/DFTE Anos de serviço como formador:3 

 

1. Qual é o principal cargo que desempenha actualmente? 

Chefe de Gabinete 

2. Paralelamente ao cargo que referiu anteriormente, desempenha cargos adicionais? Qual (is)? 

Directora de Curso (que vejo mais como função do que cargo) 

3. Quais são as principais funções que desempenha, enquanto formador? 

Na função de formadora desempenho várias actividades, designadamente as de planeamento 

e preparação das sessões de formação, desenvolvimento ou implementação das referidas 

sessões e respectiva avaliação. Adicionalmente, indirectamente relacionada com a função de  

formadora há uma outra actividade que desenvolvo pontualmente que é a da revisão ou 

redacção da documentação de curso relativa aos cursos afectos ao gabinete (AET22, AET34 

e AET35), tendo também colaborado na redacção da última versão da documentação de 

curso do Curso AET04 (afecto a outro gabinete).  

 

4. Quando foi nomeado para o cargo de formador, já possuía experiência profissional na área da 

formação? 

Qual(is)?Sim, possuía alguma experiência na formação de professores na metodolgia 

de ensino a distância (tutoria, elaboração de materiais e avaliação)  

 

 

5. Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar o cargo de formador (na Marinha e/ou no 

exterior)? 

Cursos de formação inicial e contínua 

 

Sim  

  Não  
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6. Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o cargo que 

desempenha actualmente?  

Qual(is)?Sim… como Coordenadora do Curso de Ensino Secundário Recorrente a 

Distância (formação de adultos) e Co-autora de materiais de ensino a distância/ 

Pós-graduação em Ciências da Educação e frequência de mestrado em Psicologia 

Educacional.  

 

Opinião sobre o curso: 

7. Existem conhecimentos/competências adquiridos no curso que ainda não tenha posto em prática?  

Qual(is)?Justifique 

      

 

8.  Em que grau os seguintes factores lhe impedem de pôr em prática os conhecimentos/competências 

adquiridos e/ou desenvolvidos no curso?  

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 
A B C D E 

Falta de recursos materiais      

Falta de recursos humanos      

Falta de condições ambientais      

Falta de oportunidade      

Outro(s)      

 

9. O que é que o curso lhe permitiu? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 

 

Sim  

  Não  

Sim  

 Não  
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 A B C D E 

Melhorar o meu desempenho profissional enquanto formador      

Adquirir os novos conhecimentos e competências essenciais do formador      

Mudar de atitudes necessárias ao cargo de formador      

Adquirir as ferramentas base para ministrar formação      

Adquirir estratégias fundamentais ao nível da planificação, concepção e 
avaliação da formação 

     

Aumentar a minha motivação para o desempenho do cargo de formador      

Outro(s)      

 

10. Tendo em conta a sua experiência, qual foi o grau de relevância em que tiveram os diferentes 

módulos do curso para o seu desempenho profissional, enquanto formador? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada Relevante;              

B– Pouco Relevante; C - Em parte Relevante; D– Muito Relevante; E– Totalmente Relevante. 

 

Conteúdos/Temas A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação        

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      
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11. Relativamente ao desempenho das funções/tarefas que lhe estão atribuídas, refira o grau em 

que o “Curso de Técnicas de Formação” lhe conferiu as competências, para o adequado 

desempenho do seu cargo? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C - Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

Relativamente às competências de planificação da formação A B C D E 

Planificar e conceber sessões de formação      

Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os seus 
princípios orientadores 

     

Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas       

Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária definida 
para os mesmos  

     

Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às situações de 
ensino-aprendizagem 

     

Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes tipos de 
suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada 

     

Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, folhetos, 
textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte às actividades 
formativas 

     

Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de avaliar e 
monitorizar o desempenho e a aquisição de competências por parte dos 
formandos 

     

Outro(s)      
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Relativamente às competências de avaliação da formação A B C D E 

Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos 
formandos 

     

Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos 
de avaliação destinados para o efeito 

     

Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à 
avaliação formativa e sumativa 

     

Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função 
dos objectivos definidos de forma a verificar e controlar 
os resultados da aprendizagem dos formandos 

     

Outro(s)      

 

12. Na sua opinião, considera que os módulos abordados ao longo do “Curso de Técnicas de 

Formação” deviam ter sido mais ou menos desenvolvidos? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Bastante mais 

desenvolvido; B– Um pouco mais desenvolvido; C – Nem mais nem menos desenvolvido; D– Um pouco menos 

desenvolvido; E– Bastante menos desenvolvido. 

 

 

Relativamente às competências de execução da formação A B C D E 

Desenvolver e conduzir acções de formação      

Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo com as 
regras pedagógicas 

     

Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação 

     

Desenvolver a comunicação e interacção no grupo      

Gerir fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica do grupo      

Dinamizar e motivar os formandos para o processo de aprendizagem, 
criando ambientes e situações motivadoras 

     

Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação  

     

Outro(s)      
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Módulos A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação       

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      

 

 

13. De uma forma geral, o “Curso Técnicas de Formação” correspondeu aos seus 

interesses/expectativas? (Coloque um X na(s) quadricula(s) que melhor traduz(em) a sua opinião) 

 

Nada   

Pouco   

Suficiente  

Muito   

Totalmente   

 

14. Tendo em conta, a sua experiência no terreno, alteraria algum aspecto do curso, para que o mesmo 

fosse mais ao encontro da sua prática formativa? 

Qual(is)?Justifique 

Eliminaria duas das simulações pedagógicas de carácter sumativo, passando a 

avaliação do formando a consistir de uma simulação de carácter diagnóstico e 

formativo e de uma simulação de carácter sumativo, complementada por vários trabalhos/exercícios a 

propor aos formandos de carácter sumativo; alteraria a redacção do plano guia de sessão por forma  

torná-lo mais operacional.  

 

 

 

Sim  

 Não  
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15. Considera que, para o seu desempenho profissional, a frequência do “Curso de Técnicas de 

Formação” foi? 

Nada Útil  

Pouco Útil  

Suficientemente Útil  

Muito Útil  

Totalmente Útil  

 

16. Se considera que o curso foi pouco ou nada útil para o desempenho das suas funções, refira 

o(s) motivo(s) referente(s) à sua opinião? 

      

 

17. Em que grau sente necessidades em termos de formação, ao nível da área pedagógica? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C – Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

 A B C D E 

Curso de Análise de Trabalho      

Curso de Desenho de Cursos      

Curso de Avaliação da Formação      

Curso de Audiovisuais e Multimédia      

Outro(s)      

 

Outras observações/ sugestões, de forma a melhorar a qualidade da formação: 
 
      
 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Questionário de Avaliação da Satisfação dos Ex-formandos do 

“Curso de Técnicas de Formação” (AET05)  

 

Contexto e objectivos do questionário: 
 

A avaliação externa visa obter informação relevante para avaliar em que medida a 

formação desenvolvida no Sistema de Formação Profissional de Marinha (SFPM) 

corresponde às necessidades de preparação exigidas para o desempenho das 

actividades inerentes ao cargo, posto e classe a que os formandos se destinam, no 

final dos cursos de formação. Os resultados do processo de avaliação externa 

constituem o ponto de partida para a revisão e redefinição da documentação de 

curso. 

Como tal o presente questionário, tem como objectivo verificar se os aspectos 

desenvolvidos no âmbito do “Curso Técnicas de Formação” estão ou não a ter o 

impacto desejado ao nível da formação de formadores, nomeadamente ao nível da 

aquisição de competências técnico-pedagógicas. Mais especificamente, se aquilo 

que foi adquirido no curso tem aplicabilidade prática no desempenho das suas 

funções como formador. 

Nesse sentido, gostaríamos que respondesse ao presente questionário com 

sinceridade, pois a sua opinião é de extrema relevância para a elevação da qualidade 

da formação. É garantido o anonimato e a confidencialidade de todas as suas 

respostas. 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Dados de Identificação: 

A informação que se segue visa analisar as características dos formandos, ou seja, analisar a relação ou 

adequação do curso às características dos formandos. 

 

Ano em que tirou o CTF: 2005 Idade:26 

Sexo: Feminino Data:24-11-2008 

Posto/classe:STEN TSN 

Habilitações académicas:Licenciatura Anos de serviço:3 

Unidade/serviço:ETNA/DFG Anos de serviço como formador:3 

 

1. Qual é o principal cargo que desempenha actualmente? 

Formadora 

2. Paralelamente ao cargo que referiu anteriormente, desempenha cargos adicionais? Qual (is)? 

Directora de Curso 

3. Quais são as principais funções que desempenha, enquanto formador? 

Ministrar formação e preparação de aulas e materiais 

 

4. Quando foi nomeado para o cargo de formador, já possuía experiência profissional na área da 

formação? 

Qual(is)?       

 

 

5. Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar o cargo de formador (na Marinha e/ou no 

exterior)? 

AET05 

 

6. Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o cargo que 

desempenha actualmente?  

Qual(is)?Explicações  

 

 

 

Sim  

  Não  

Sim  

  Não  
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Opinião sobre o curso: 

7. Existem conhecimentos/competências adquiridos no curso que ainda não tenha posto em prática?  

Qual(is)?Justifique 

      

 

8.  Em que grau os seguintes factores lhe impedem de pôr em prática os conhecimentos/competências 

adquiridos e/ou desenvolvidos no curso?  

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 
A B C D E 

Falta de recursos materiais      

Falta de recursos humanos      

Falta de condições ambientais      

Falta de oportunidade      

Outro(s)      

 

9. O que é que o curso lhe permitiu? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 A B C D E 

Melhorar o meu desempenho profissional enquanto formador      

Adquirir os novos conhecimentos e competências essenciais do formador      

Mudar de atitudes necessárias ao cargo de formador      

Adquirir as ferramentas base para ministrar formação      

Adquirir estratégias fundamentais ao nível da planificação, concepção e 
avaliação da formação 

     

Aumentar a minha motivação para o desempenho do cargo de formador      

Outro(s)      

Sim  

 Não  
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10. Tendo em conta a sua experiência, qual foi o grau de relevância em que tiveram os diferentes 

módulos do curso para o seu desempenho profissional, enquanto formador? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada Relevante;              

B– Pouco Relevante; C - Em parte Relevante; D– Muito Relevante; E– Totalmente Relevante. 

 

Conteúdos/Temas A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação        

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      
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11. Relativamente ao desempenho das funções/tarefas que lhe estão atribuídas, refira o grau em 

que o “Curso de Técnicas de Formação” lhe conferiu as competências, para o adequado 

desempenho do seu cargo? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C - Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

Relativamente às competências de planificação da formação A B C D E 

Planificar e conceber sessões de formação      

Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os seus 
princípios orientadores 

     

Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas       

Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária definida 
para os mesmos  

     

Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às situações de 
ensino-aprendizagem 

     

Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes tipos de 
suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada 

     

Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, folhetos, 
textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte às actividades 
formativas 

     

Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de avaliar e 
monitorizar o desempenho e a aquisição de competências por parte dos 
formandos 

     

Outro(s)      
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Relativamente às competências de avaliação da formação A B C D E 

Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos 
formandos 

     

Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos 
de avaliação destinados para o efeito 

     

Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à 
avaliação formativa e sumativa 

     

Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função 
dos objectivos definidos de forma a verificar e controlar 
os resultados da aprendizagem dos formandos 

     

Outro(s)      

 

12. Na sua opinião, considera que os módulos abordados ao longo do “Curso de Técnicas de 

Formação” deviam ter sido mais ou menos desenvolvidos? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Bastante mais 

desenvolvido; B– Um pouco mais desenvolvido; C – Nem mais nem menos desenvolvido; D– Um pouco menos 

desenvolvido; E– Bastante menos desenvolvido. 

 

 

Relativamente às competências de execução da formação A B C D E 

Desenvolver e conduzir acções de formação      

Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo com as 
regras pedagógicas 

     

Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação 

     

Desenvolver a comunicação e interacção no grupo      

Gerir fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica do grupo      

Dinamizar e motivar os formandos para o processo de aprendizagem, 
criando ambientes e situações motivadoras 

     

Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação  

     

Outro(s)      
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Módulos A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação       

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      

 

13. De uma forma geral, o “Curso Técnicas de Formação” correspondeu aos seus 

interesses/expectativas? (Coloque um X na(s) quadricula(s) que melhor traduz(em) a sua opinião) 

 

Nada   

Pouco   

Suficiente  

Muito   

Totalmente   

 

14. Tendo em conta, a sua experiência no terreno, alteraria algum aspecto do curso, para que o mesmo 

fosse mais ao encontro da sua prática formativa? 

Qual(is)?Justifique 

Adaptação ao contexto da formação que irá ser ministrada pelos futuros 

formadores e actualização dos recursos didácticos. 

 

15. Considera que, para o seu desempenho profissional, a frequência do “Curso de Técnicas de 

Formação” foi? 

Nada Útil  

Pouco Útil  

Suficientemente Útil  

Muito Útil  

Totalmente Útil  

Sim  

 Não  
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16. Se considera que o curso foi pouco ou nada útil para o desempenho das suas funções, refira o(s) 

motivo(s) referente(s) à sua opinião? 

      

 

17. Em que grau sente necessidades em termos de formação, ao nível da área pedagógica? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C – Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

 A B C D E 

Curso de Análise de Trabalho      

Curso de Desenho de Cursos      

Curso de Avaliação da Formação      

Curso de Audiovisuais e Multimédia      

Outro(s)      

 

Outras observações/ sugestões, de forma a melhorar a qualidade da formação: 
 
acções de actualização/refrescamento ao nível da formação técnica 
 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Questionário de Avaliação da Satisfação dos Ex-formandos do 

“Curso de Técnicas de Formação” (AET05)  

 

Contexto e objectivos do questionário: 
 

A avaliação externa visa obter informação relevante para avaliar em que medida a 

formação desenvolvida no Sistema de Formação Profissional de Marinha (SFPM) 

corresponde às necessidades de preparação exigidas para o desempenho das 

actividades inerentes ao cargo, posto e classe a que os formandos se destinam, no 

final dos cursos de formação. Os resultados do processo de avaliação externa 

constituem o ponto de partida para a revisão e redefinição da documentação de 

curso. 

Como tal o presente questionário, tem como objectivo verificar se os aspectos 

desenvolvidos no âmbito do “Curso Técnicas de Formação” estão ou não a ter o 

impacto desejado ao nível da formação de formadores, nomeadamente ao nível da 

aquisição de competências técnico-pedagógicas. Mais especificamente, se aquilo 

que foi adquirido no curso tem aplicabilidade prática no desempenho das suas 

funções como formador. 

Nesse sentido, gostaríamos que respondesse ao presente questionário com 

sinceridade, pois a sua opinião é de extrema relevância para a elevação da qualidade 

da formação. É garantido o anonimato e a confidencialidade de todas as suas 

respostas. 

Obrigado pela sua colaboração!
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Dados de Identificação: 

A informação que se segue visa analisar as características dos formandos, ou seja, analisar a relação ou 

adequação do curso às características dos formandos. 

 

Ano em que tirou o CTF: 2007 Idade:26 

Sexo: Masculino Data:26-12-2008 

Posto/classe:STEN TSN 

Habilitações académicas:Licenciatura Anos de serviço:1,5 

Unidade/serviço:ETNA/DFG (GLI) Anos de serviço como formador:1,5 

 

1. Qual é o principal cargo que desempenha actualmente? 

Formador 

2. Paralelamente ao cargo que referiu anteriormente, desempenha cargos adicionais? Qual (is)? 

Adjunto ao Comandante da 9ª Companhia, POC do GLI 

3. Quais são as principais funções que desempenha, enquanto formador? 

Aulas de inglês a CFP e CFS 

 

4. Quando foi nomeado para o cargo de formador, já possuía experiência profissional na área da 

formação? 

Qual(is)?       

 

 

5. Que formação lhe foi proporcionada para desempenhar o cargo de formador (na Marinha e/ou no 

exterior)? 

CTF 

 

6. Teve outras experiências profissionais/formações que foram relevantes para o cargo que 

desempenha actualmente?  

Qual(is)?       

 

 

 

Sim  

  Não  

Sim  

  Não  
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Opinião sobre o curso: 

7. Existem conhecimentos/competências adquiridos no curso que ainda não tenha posto em prática?  

Qual(is)?Justifique 

      

 

8.  Em que grau os seguintes factores lhe impedem de pôr em prática os conhecimentos/competências 

adquiridos e/ou desenvolvidos no curso?  

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 
A B C D E 

Falta de recursos materiais      

Falta de recursos humanos      

Falta de condições ambientais      

Falta de oportunidade      

Outro(s)      

 

9. O que é que o curso lhe permitiu? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Discordo totalmente;       

B– Discordo; C– Não concordo nem discordo; D– Concordo; E– Concordo totalmente. 

 

 A B C D E 

Melhorar o meu desempenho profissional enquanto formador      

Adquirir os novos conhecimentos e competências essenciais do formador      

Mudar de atitudes necessárias ao cargo de formador      

Adquirir as ferramentas base para ministrar formação      

Adquirir estratégias fundamentais ao nível da planificação, concepção e 
avaliação da formação 

     

Aumentar a minha motivação para o desempenho do cargo de formador      

Outro(s)      

Sim  

 Não  
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10. Tendo em conta a sua experiência, qual foi o grau de relevância em que tiveram os diferentes 

módulos do curso para o seu desempenho profissional, enquanto formador? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada Relevante;              

B– Pouco Relevante; C - Em parte Relevante; D– Muito Relevante; E– Totalmente Relevante. 

 

Conteúdos/Temas A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação        

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      
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11. Relativamente ao desempenho das funções/tarefas que lhe estão atribuídas, refira o grau em 

que o “Curso de Técnicas de Formação” lhe conferiu as competências, para o adequado 

desempenho do seu cargo? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C - Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

Relativamente às competências de planificação da formação A B C D E 

Planificar e conceber sessões de formação      

Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os seus 
princípios orientadores 

     

Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas       

Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária definida 
para os mesmos  

     

Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às situações de 
ensino-aprendizagem 

     

Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes tipos de 
suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada 

     

Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, folhetos, 
textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte às actividades 
formativas 

     

Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de avaliar e 
monitorizar o desempenho e a aquisição de competências por parte dos 
formandos 

     

Outro(s)      
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Relativamente às competências de avaliação da formação A B C D E 

Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos 
formandos 

     

Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos 
de avaliação destinados para o efeito 

     

Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à 
avaliação formativa e sumativa 

     

Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função 
dos objectivos definidos de forma a verificar e controlar 
os resultados da aprendizagem dos formandos 

     

Outro(s)      

 

12. Na sua opinião, considera que os módulos abordados ao longo do “Curso de Técnicas de 

Formação” deviam ter sido mais ou menos desenvolvidos? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Bastante mais 

desenvolvido; B– Um pouco mais desenvolvido; C – Nem mais nem menos desenvolvido; D– Um pouco menos 

desenvolvido; E– Bastante menos desenvolvido. 

 

 

Relativamente às competências de execução da formação A B C D E 

Desenvolver e conduzir acções de formação      

Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo com as 
regras pedagógicas 

     

Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação 

     

Desenvolver a comunicação e interacção no grupo      

Gerir fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica do grupo      

Dinamizar e motivar os formandos para o processo de aprendizagem, 
criando ambientes e situações motivadoras 

     

Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação  

     

Outro(s)      
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Módulos A B C D E 

O formador face aos sistemas e contextos de formação       

Factores e processos de aprendizagem      

Comunicação e animação de grupos      

Métodos e técnicas pedagógicas      

Recursos didácticos      

Objectivos de formação      

Avaliação da formação      

Planificação de sessões de formação      

Simulações pedagógicas      

Outro(s)      

 

13. De uma forma geral, o “Curso Técnicas de Formação” correspondeu aos seus 

interesses/expectativas? (Coloque um X na(s) quadricula(s) que melhor traduz(em) a sua opinião) 

 

Nada   

Pouco   

Suficiente  

Muito   

Totalmente   

 

14. Tendo em conta, a sua experiência no terreno, alteraria algum aspecto do curso, para que o mesmo 

fosse mais ao encontro da sua prática formativa? 

Qual(is)?Justifique 

      

 

15. Considera que, para o seu desempenho profissional, a frequência do “Curso de Técnicas de 

Formação” foi? 

Nada Útil  

Pouco Útil  

Suficientemente Útil  

Muito Útil  

Totalmente Útil  

Sim  

 Não  
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16. Se considera que o curso foi pouco ou nada útil para o desempenho das suas funções, refira o(s) 

motivo(s) referente(s) à sua opinião? 

Nada de novo me foi transmitido. 

 

17. Em que grau sente necessidades em termos de formação, ao nível da área pedagógica? 

 

Coloque uma cruz () na quadrícula que melhor traduz a sua opinião, sabendo que:  A– Nada; B– Pouco;               

C – Suficiente; D– Muito; E– Totalmente. 

 

 A B C D E 

Curso de Análise de Trabalho      

Curso de Desenho de Cursos      

Curso de Avaliação da Formação      

Curso de Audiovisuais e Multimédia      

Outro(s)      

 

Outras observações/ sugestões, de forma a melhorar a qualidade da formação: 
 
      
 
 

Obrigado pela sua colaboração! 



 

 

 

ANEXO G – QUESTIONÁRIOS DE IMPACTO DAS CHEFIAS DIRECTAS 

DOS AVALIADOS 



 

 

   

ANEXO G – MODELO DE QUESTIONÁRIO DE IMPACTO DAS 

CHEFIAS DIRECTAS DOS AVALIADOS 
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Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Aplicar competências pessoais, técnicoprofissionais, pedagógicas, 
relacionais e de comunicação, necessárias ao perfil de formador 

 Implementar o modelo de formação vigente na Marinha (Modelo de 
Abordagem Sistémica à Formação) 

 Planificar e conceber sessões de formação 

 Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os 
seus princípios orientadores; 

 Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas; 

 Conceber e estruturar sequencialmente e de forma lógica 
conteúdos de formação adequados a diferentes contextos; 

 Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária 
definida para os mesmos; 

 Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às 
situações de ensino-aprendizagem; 

 Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes 
tipos de suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada; 

 Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, 
folhetos, textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte 
às actividades formativas; 

 Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de 
avaliar e monitorizar o desempenho e a aquisição de 
competências por parte dos formandos. 

 Desenvolver e conduzir acções de formação 

 Desenvolver conteúdos para as sessões de formação, de forma 
lógica e organizada em função dos contextos formativos; 

 Gerir o horário previamente definido para as sessões de formação; 

 Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo 
com as regras pedagógicas; 

 Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação;  

 Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação; 

 

 

 

 

3ª 

 

3ª 

 

 
3ª 

 
 

3ª 
 

3ª 
 
 

3ª 
 

3ª 
 
 

3ª 
 
 

3ª 
 
 
 

3ª 
 
 
 
 

3ª 
 

3ª 
 

3ª 
 
 

3ª 
 
 

3ª 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DE FORMAÇÃO CÓDIGO: AET05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Exformando: ______________________ 
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DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DE FORMAÇÃO CÓDIGO: AET05 

Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Desenvolver a comunicação e interacção no grupo; 

 Gerir os fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica 
do grupo; 

 Dinamizar e motivar os formandos para o processo de 
aprendizagem, criando ambientes e situações motivadoras. 

 Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos formandos 

 Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos de 
avaliação destinados para o efeito; 

 Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à avaliação 
formativa e sumativa; 

 Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função dos 
objectivos definidos de forma a verificar e controlar os resultados 
da aprendizagem dos formandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

a) Prioridades do Doc. IIIb 

b) Escala de 0 a 10. 

c) Razões de desempenho negativo (RDN) 

 Teoria 

 Prática 

 Atitudes 

 Condições de trabalho 

 Outras 

 

 

 

 

 

3ª 

 
3ª 
 

3ª 

 

 
 

3ª 
 
 

3ª 
 
 

3ª 
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ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DA FORMAÇÃO 

 

Avaliação do Desempenho 

 

 A avaliação dos desempenhos dos ex-formandos é realizada pelas 

Unidades/Organismos de colocação, utilizando um documento que integra a 

documentação do curso a que a avaliação diz respeito – o DOCUMENTO VIIb (cópia 

em anexo). 

 O Documento VIIb, contém um campo próprio para a concretização da avaliação dos 

perfis técnicos, militares e navais específicos, definidos num outro documento do curso 

(IIIb), no qual está atribuída a prioridade da formação para cada um dos itens incluídos. 

 Os resultados da apreciação do desempenho dos ex-formandos, para cada um dos itens 

considerados, devem ser inscritos na 2ª coluna do Documento VIIb. No caso de uma 

avaliação negativa do desempenho, na 3ª coluna do Documento VIIb) deve ser feita 

menção, às razões subjacentes a esse desempenho negativo. 

 Considera-se desempenho negativo aquele que é classificado pelo avaliador entre 0 e 4, 

numa escala de 0 a 10. 

 A qualificação/codificação das razões do desempenho negativo deve utilizar a seguinte 

tipologia: 

- (1)-Teoria (T) quando o ex-formando demonstra que não possui referências 

conceptuais suficientes para o desempenho das funções; 

- (2)- Prática (P) quando o ex-formando não é capaz de transferir os conhecimentos 

teóricos para o desempenho das funções; 

- (3)- Atitude (A) quando o ex-formando demonstra ausência de proactividade, 

motivação e interactividade; 

- (4)- Condições de trabalho (CT) quando se verifica inadequação/insuficiência de 

recursos materiais e humanos requeridos/atribuídos para o desempenho das funções; 

(5)– Outras (O) quando existem razões específicas e pontuais não previstas neste 

documento. 

 

Aplicação da Escala de Avaliação 

 

a. Escalas de avaliação 

(1) Na avaliação dos desempenhos (Documento VIIb) é utilizada uma escala de 0 a 10; 

(2) Nos itens (competências/padrões) em que a entidade avaliadora considera não terem sido 

observados, a avaliação deve ser substituída pela notação NO (Não Observado). 
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b. Itens não observados 

Consideram-se competências/padrões “não observados” aquelas/es que não foram 

desenvolvidas/os pelos ex-formandos: 

(1) Por tal não lhe ter sido solicitado/exigido, devido à natureza dos cargos ou à inexistência de 

oportunidade para tal; 

(2) Por a Unidade/Organismo não se encontrar apetrechada ou vocacionada para tal. 

 

c. Parâmetros de Avaliação. 

A aplicação da escala de avaliação, no documento (VIIb), deve tomar como referência os 

seguintes parâmetros: 

Valor  Descrição do Valor a atribuir  

0  O ex-formando demonstrou, sempre, fracos conhecimentos/capacidades/comportamentos 

relativos ao desempenho/execução da competência/função/tarefa descritas.  

1/2  O ex-formando demonstrou, quase sempre, fracos 

conhecimentos/capacidades/comportamentos relativos ao desempenho/execução da 

competência/função/tarefa descritas.  

3  O ex-formando demonstrou, por vezes, fracos conhecimentos/capacidades/comportamentos 

relativos ao desempenho/execução da competência/função/tarefa descritas  

4  O ex-formando demonstrou, por vezes, suficientes 

conhecimentos/capacidades/comportamentos relativos ao desempenho/execução da 

competência/função/tarefa descritas  

5/6  O ex-formando demonstrou, quase sempre, suficientes 

conhecimentos/capacidades/comportamentos relativos ao desempenho/execução da 

competência/função/tarefa descritas.  

7  O ex-formando demonstrou, sempre, suficientes 

conhecimentos/capacidades/comportamentos relativos ao desempenho/execução da 

competência/função/tarefa descritas.  

8  O ex-formando demonstrou, por vezes, bons conhecimentos/capacidades/comportamentos 

relativos ao desempenho/execução da competência/função/tarefa descritas.  

9  O ex-formando demonstrou, quase sempre, bons 

conhecimentos/capacidades/comportamentos relativos ao desempenho/execução da 

competência/função/tarefa descritas.  

10  O ex-formando demonstrou, sempre, bons conhecimentos/capacidades/comportamentos 

relativos ao desempenho/execução da competência/função/tarefa descritas.  
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Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Aplicar competências pessoais, técnicoprofissionais, pedagógicas, 
relacionais e de comunicação, necessárias ao perfil de formador 

 

 

3ª 

 

 

10 

 

 

Teoria 

 Implementar o modelo de formação vigente na Marinha (Modelo de 
Abordagem Sistémica à Formação) 

3ª 10 Teoria 

 Planificar e conceber sessões de formação 

 Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os 
seus princípios orientadores; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 
 

 Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas; 3ª 10 Teoria 

 Conceber e estruturar sequencialmente e de forma lógica 
conteúdos de formação adequados a diferentes contextos; 

3ª 10 Teoria 

 Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária 
definida para os mesmos; 

3ª 10 Teoria 

 Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às 
situações de ensino-aprendizagem; 

3ª 10 Teoria 

 Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes 
tipos de suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada; 

3ª 9 
 

Teoria 

 Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, 
folhetos, textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte 
às actividades formativas; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 
 

 Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de 
avaliar e monitorizar o desempenho e a aquisição de 
competências por parte dos formandos. 

3ª 10 Teoria 

 Desenvolver e conduzir acções de formação 

 Desenvolver conteúdos para as sessões de formação, de forma 
lógica e organizada em função dos contextos formativos; 

 
3ª 

 
10 

 

Teoria 

 Gerir o horário previamente definido para as sessões de formação 3ª 10 Teoria 

 Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo 
com as regras pedagógicas; 

3ª 
 

10 
 

Teoria 

 

 Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação;  

3ª 10 Teoria 

 Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação; 

3ª 10 Teoria 
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DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DE FORMAÇÃO CÓDIGO: AET05 

 

Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Desenvolver a comunicação e interacção no grupo; 

 

3ª 
 

10 

 

Teoria 

 Gerir os fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica 
do grupo; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 
 

 Dinamizar e motivar os formandos para o processo de 
aprendizagem, criando ambientes e situações motivadoras. 

3ª 10 Teoria 

 Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos formandos 

 Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos de 
avaliação destinados para o efeito; 

 
 

3ª 

 
 

10 

 
 

Teoria 

 Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à avaliação 
formativa e sumativa; 

3ª 
 

10 
 

Teoria 

 

 Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função dos 
objectivos definidos de forma a verificar e controlar os resultados 
da aprendizagem dos formandos. 

3ª 
 

9 
 

Teoria 

 

 

 

Notas: 

a) Prioridades do Doc. IIIb 

b) Escala de 0 a 10. 

c) Razões de desempenho negativo (RDN) 

 Teoria 

 Prática 

 Atitudes 

 Condições de trabalho 

 Outras 
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Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Aplicar competências pessoais, técnicoprofissionais, pedagógicas, 
relacionais e de comunicação, necessárias ao perfil de formador 

 

 

3ª 

 

 

10 

 

 

Teoria 

 Implementar o modelo de formação vigente na Marinha (Modelo de 
Abordagem Sistémica à Formação) 

3ª 10 Teoria 

 Planificar e conceber sessões de formação 

 Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os 
seus princípios orientadores; 

3ª 
 

10 
 

Teoria 
 

 Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas; 3ª 10 Teoria 

 Conceber e estruturar sequencialmente e de forma lógica 
conteúdos de formação adequados a diferentes contextos; 

3ª 10 Teoria 

 Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária 
definida para os mesmos; 

3ª 10 Teoria 

 Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às 
situações de ensino-aprendizagem; 

3ª 10 Teoria 

 Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes 
tipos de suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada; 

3ª 10 
 

Teoria 

 Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, 
folhetos, textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte 
às actividades formativas; 

3ª 
 

10 
 

Teoria 
 

 Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de 
avaliar e monitorizar o desempenho e a aquisição de 
competências por parte dos formandos. 

3ª 10 Teoria 

 Desenvolver e conduzir acções de formação 

 Desenvolver conteúdos para as sessões de formação, de forma 
lógica e organizada em função dos contextos formativos; 

 
3ª 

 
9 

 

Teoria 

 Gerir o horário previamente definido para as sessões de formação 3ª 9 Teoria 

 Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo 
com as regras pedagógicas; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 

 

 Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação;  

3ª 9 Teoria 

 Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação; 

3ª 9 Teoria 
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DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DE FORMAÇÃO CÓDIGO: AET05 

 

Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Desenvolver a comunicação e interacção no grupo; 

 

3ª 
 

8 

 

Teoria 

 Gerir os fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica 
do grupo; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 
 

 Dinamizar e motivar os formandos para o processo de 
aprendizagem, criando ambientes e situações motivadoras. 

3ª 8 Teoria 

 Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos formandos 

 Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos de 
avaliação destinados para o efeito; 

 
 

3ª 

 
 

8 

 
 

Teoria 

 Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à avaliação 
formativa e sumativa; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 

 

 Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função dos 
objectivos definidos de forma a verificar e controlar os resultados 
da aprendizagem dos formandos. 

3ª 
 

8 
 

Teoria 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

a) Prioridades do Doc. IIIb 

b) Escala de 0 a 10. 

c) Razões de desempenho negativo (RDN) 

 Teoria 

 Prática 

 Atitudes 

 Condições de trabalho 

 Outras 
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Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Aplicar competências pessoais, técnicoprofissionais, pedagógicas, 
relacionais e de comunicação, necessárias ao perfil de formador 

 

 

3ª 

 

 

9 

 

 

Teoria 

 Implementar o modelo de formação vigente na Marinha (Modelo de 
Abordagem Sistémica à Formação) 

3ª 8 Teoria 

 Planificar e conceber sessões de formação 

 Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os 
seus princípios orientadores; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 
 

 Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas; 3ª 8 Teoria 

 Conceber e estruturar sequencialmente e de forma lógica 
conteúdos de formação adequados a diferentes contextos; 

3ª 8 Teoria 

 Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária 
definida para os mesmos; 

3ª 9 Teoria 

 Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às 
situações de ensino-aprendizagem; 

3ª 9 Teoria 

 Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes 
tipos de suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada; 

3ª 8 
 

Teoria 

 Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, 
folhetos, textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte 
às actividades formativas; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 
 

 Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de 
avaliar e monitorizar o desempenho e a aquisição de 
competências por parte dos formandos. 

3ª 9 Teoria 

 Desenvolver e conduzir acções de formação 

 Desenvolver conteúdos para as sessões de formação, de forma 
lógica e organizada em função dos contextos formativos; 

 
 

3ª 

 
 

8 

 
 

Teoria 

 Gerir o horário previamente definido para as sessões de formação 3ª 8 Teoria 

 Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo 
com as regras pedagógicas; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 

 

 Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação;  

3ª 8 Teoria 

 Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação; 

3ª 8 Teoria 

DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DE FORMAÇÃO CÓDIGO: AET05 

Exformando: F3 



Anexo G       QI_CD_F3 

 

NÃO CLASSIFICADO                                                                                                  PEESCOLDOIS 1700 
 

 

Joana Caldeira G-10 

 

DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DE FORMAÇÃO CÓDIGO: AET05 

 

Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Desenvolver a comunicação e interacção no grupo; 

 

3ª 
 

8 

 

Teoria 

 Gerir os fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica 
do grupo; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 
 

 Dinamizar e motivar os formandos para o processo de 
aprendizagem, criando ambientes e situações motivadoras. 

3ª 7 Teoria 

 Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos formandos 

 Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos de 
avaliação destinados para o efeito; 

 
 

3ª 

 
 

9 

 
 

Teoria 

 Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à avaliação 
formativa e sumativa; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 

 

 Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função dos 
objectivos definidos de forma a verificar e controlar os resultados 
da aprendizagem dos formandos. 

3ª 
 

9 
 

Teoria 

 

 

 

Notas: 

a) Prioridades do Doc. IIIb 

b) Escala de 0 a 10. 

c) Razões de desempenho negativo (RDN) 

 Teoria 

 Prática 

 Atitudes 

 Condições de trabalho 

 Outras 

 

 

   

 



 

 

   

ANEXO G – QUESTIONÁRIO DE IMPACTO_CD_F4 



Anexo G       QI_CD_F4 

 

NÃO CLASSIFICADO                                                                                                  PEESCOLDOIS 1700 
 

 

Joana Caldeira G- 11 

 

 

Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Aplicar competências pessoais, técnicoprofissionais, pedagógicas, 
relacionais e de comunicação, necessárias ao perfil de formador 

 

 

3ª 

 

 

6 

 

 

Teoria 

 Implementar o modelo de formação vigente na Marinha (Modelo de 
Abordagem Sistémica à Formação) 

3ª 7 Teoria 

 Planificar e conceber sessões de formação 

 Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os 
seus princípios orientadores; 

3ª 
 

6 
 

Teoria 
 

 Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas; 3ª 6 Teoria 

 Conceber e estruturar sequencialmente e de forma lógica 
conteúdos de formação adequados a diferentes contextos; 

3ª 8 Teoria 

 Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária 
definida para os mesmos; 

3ª 7 Teoria 

 Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às 
situações de ensino-aprendizagem; 

3ª 6 Teoria 

 Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes 
tipos de suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada; 

3ª 6 
 

Teoria 

 Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, 
folhetos, textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte 
às actividades formativas; 

3ª 
 

7 
 

Teoria 
 

 Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de 
avaliar e monitorizar o desempenho e a aquisição de 
competências por parte dos formandos. 

3ª 6 Teoria 

 Desenvolver e conduzir acções de formação 

 Desenvolver conteúdos para as sessões de formação, de forma 
lógica e organizada em função dos contextos formativos; 

 
 

3ª 

 
 

6 

 
 

Teoria 

 Gerir o horário previamente definido para as sessões de formação 3ª 7 Teoria 

 Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo 
com as regras pedagógicas; 

3ª 
 

7 
 

Teoria 

 

 Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação;  

3ª 6 Teoria 

 Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação; 3ª 7 Teoria 

DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 
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DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DE FORMAÇÃO CÓDIGO: AET05 

 

Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Desenvolver a comunicação e interacção no grupo; 

 

3ª 
 

7 

 

Teoria 

 Gerir os fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica 
do grupo; 

3ª 
 

7 
 

Teoria 
 

 Dinamizar e motivar os formandos para o processo de 
aprendizagem, criando ambientes e situações motivadoras. 

3ª 7 Teoria 

 Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos formandos 

 Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos de 
avaliação destinados para o efeito; 

 
 

3ª 

 
 

6 

 
 

Teoria 

 Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à avaliação 
formativa e sumativa; 

3ª 
 

6 
 

Teoria 

 

 Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função dos 
objectivos definidos de forma a verificar e controlar os resultados 
da aprendizagem dos formandos. 

3ª 
 

6 
 

Teoria 

 

 

Notas: 

a) Prioridades do Doc. IIIb 

b) Escala de 0 a 10. 

c) Razões de desempenho negativo (RDN) 

 Teoria 

 Prática 

 Atitudes 

 Condições de trabalho 

 Outras 
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Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Aplicar competências pessoais, técnicoprofissionais, pedagógicas, 
relacionais e de comunicação, necessárias ao perfil de formador 

 

 

3ª 

 

 

8 

 

 

Teoria 

 Implementar o modelo de formação vigente na Marinha (Modelo de 
Abordagem Sistémica à Formação) 

3ª 8 Teoria 

 Planificar e conceber sessões de formação 

 Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os 
seus princípios orientadores; 

3ª 
 

7 
 

Teoria 
 

 Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas; 3ª 8 Teoria 

 Conceber e estruturar sequencialmente e de forma lógica 
conteúdos de formação adequados a diferentes contextos; 

3ª 9 Teoria 

 Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária 
definida para os mesmos; 

3ª 9 Teoria 

 Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às 
situações de ensino-aprendizagem; 

3ª 8 Teoria 

 Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes 
tipos de suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada; 

3ª 7 
 

Teoria 

 Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, 
folhetos, textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte 
às actividades formativas; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 
 

 Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de 
avaliar e monitorizar o desempenho e a aquisição de 
competências por parte dos formandos. 

3ª 8 Teoria 

 Desenvolver e conduzir acções de formação 

 Desenvolver conteúdos para as sessões de formação, de forma 
lógica e organizada em função dos contextos formativos; 

 
 

3ª 

 
 

9 

 
 

Teoria 

 Gerir o horário previamente definido para as sessões de formação 3ª 8 Teoria 

 Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo 
com as regras pedagógicas; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 

 

 Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação;  

3ª 9 Teoria 

 Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação; 

3ª 8 Teoria 

 

DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 
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DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DE FORMAÇÃO CÓDIGO: AET05 

 

Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Desenvolver a comunicação e interacção no grupo; 

 

3ª 
 

9 

 

Teoria 

 Gerir os fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica 
do grupo; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 
 

 Dinamizar e motivar os formandos para o processo de 
aprendizagem, criando ambientes e situações motivadoras. 

3ª 10 Teoria 

 Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos formandos 

 Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos de 
avaliação destinados para o efeito; 

 
 

3ª 

 
 

9 

 
 

Teoria 

 Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à avaliação 
formativa e sumativa; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 

 

 Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função dos 
objectivos definidos de forma a verificar e controlar os resultados 
da aprendizagem dos formandos. 

3ª 
 

8 
 

Teoria 

 

 

Notas: 

a) Prioridades do Doc. IIIb 

b) Escala de 0 a 10. 

c) Razões de desempenho negativo (RDN) 

 Teoria 

 Prática 

 Atitudes 

 Condições de trabalho 

 Outras 
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Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Aplicar competências pessoais, técnicoprofissionais, pedagógicas, 
relacionais e de comunicação, necessárias ao perfil de formador 

 

 

3ª 

 

 

10 

 

 

Teoria 

 Implementar o modelo de formação vigente na Marinha (Modelo de 
Abordagem Sistémica à Formação) 

3ª 10 Teoria 

 Planificar e conceber sessões de formação 

 Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os 
seus princípios orientadores; 

3ª 
 

10 
 

Teoria 
 

 Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas; 3ª 10 Teoria 

 Conceber e estruturar sequencialmente e de forma lógica 
conteúdos de formação adequados a diferentes contextos; 

3ª 10 Teoria 

 Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária 
definida para os mesmos; 

3ª 10 Teoria 

 Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às 
situações de ensino-aprendizagem; 

3ª 10 Teoria 

 Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes 
tipos de suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada; 

3ª 10 
 

Teoria 

 Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, 
folhetos, textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte 
às actividades formativas; 

3ª 
 

10 
 

Teoria 
 

 Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de 
avaliar e monitorizar o desempenho e a aquisição de 
competências por parte dos formandos. 

3ª 10 Teoria 

 Desenvolver e conduzir acções de formação 

 Desenvolver conteúdos para as sessões de formação, de forma 
lógica e organizada em função dos contextos formativos; 

 
 

3ª 

 
 

10 

 
 

Teoria 

 Gerir o horário previamente definido para as sessões de formação 3ª 10 Teoria 

 Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo 
com as regras pedagógicas; 

3ª 
 

10 
 

Teoria 

 

 Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação;  

3ª 10 Teoria 

 Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação; 

3ª 10 Teoria 

DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 
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DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DE FORMAÇÃO CÓDIGO: AET05 

 

Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Desenvolver a comunicação e interacção no grupo; 

 

3ª 
 

9 

 

Teoria 

 Gerir os fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica 
do grupo; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 
 

 Dinamizar e motivar os formandos para o processo de 
aprendizagem, criando ambientes e situações motivadoras. 

3ª 9 Teoria 

 Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos formandos 

 Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos de 
avaliação destinados para o efeito; 

 
 

3ª 

 
 

10 

 
 

Teoria 

 Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à avaliação 
formativa e sumativa; 

3ª 
 

10 
 

Teoria 

 

 Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função dos 
objectivos definidos de forma a verificar e controlar os resultados 
da aprendizagem dos formandos. 

3ª 
 

10 
 

Teoria 

 

 

 

 

Notas: 

a) Prioridades do Doc. IIIb 

b) Escala de 0 a 10. 

c) Razões de desempenho negativo (RDN) 

 Teoria 

 Prática 

 Atitudes 

 Condições de trabalho 

 Outras 
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Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Aplicar competências pessoais, técnicoprofissionais, pedagógicas, 
relacionais e de comunicação, necessárias ao perfil de formador 

 

 

3ª 

 

 

8 

 

 

Teoria 

 Implementar o modelo de formação vigente na Marinha (Modelo de 
Abordagem Sistémica à Formação) 

3ª 9 Teoria 

 Planificar e conceber sessões de formação 

 Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os 
seus princípios orientadores; 

3ª 
 

10 
 

Teoria 
 

 Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas; 3ª 10 Teoria 

 Conceber e estruturar sequencialmente e de forma lógica 
conteúdos de formação adequados a diferentes contextos; 

3ª 9 Teoria 

 Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária 
definida para os mesmos; 

3ª 9 Teoria 

 Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às 
situações de ensino-aprendizagem; 

3ª 10 Teoria 

 Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes 
tipos de suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada; 

3ª 8 
 

Teoria 

 Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, 
folhetos, textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte 
às actividades formativas; 

3ª 
 

7 
 

Teoria 
 

 Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de 
avaliar e monitorizar o desempenho e a aquisição de 
competências por parte dos formandos. 

3ª 9 Teoria 

 Desenvolver e conduzir acções de formação 

 Desenvolver conteúdos para as sessões de formação, de forma 
lógica e organizada em função dos contextos formativos; 

 
 

3ª 

 
 

9 

 
 

Teoria 

 Gerir o horário previamente definido para as sessões de formação 3ª 8 Teoria 

 Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo 
com as regras pedagógicas; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 

 

 Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação;  

3ª 9 Teoria 

 Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação; 

3ª 10 Teoria 
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DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DE FORMAÇÃO CÓDIGO: AET05 

 

Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Desenvolver a comunicação e interacção no grupo; 

 

3ª 
 

8 

 

Teoria 

 Gerir os fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica 
do grupo; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 
 

 Dinamizar e motivar os formandos para o processo de 
aprendizagem, criando ambientes e situações motivadoras. 

3ª 8 Teoria 

 Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos formandos 

 Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos de 
avaliação destinados para o efeito; 

 
 

3ª 

 
 

9 

 
 

Teoria 

 Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à avaliação 
formativa e sumativa; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 

 

 Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função dos 
objectivos definidos de forma a verificar e controlar os resultados 
da aprendizagem dos formandos. 

3ª 
 

9 
 

Teoria 

 

 

 

 

Notas: 

a) Prioridades do Doc. IIIb 

b) Escala de 0 a 10. 

c) Razões de desempenho negativo (RDN) 

 Teoria 

 Prática 

 Atitudes 

 Condições de trabalho 

 Outras 
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Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Aplicar competências pessoais, técnicoprofissionais, pedagógicas, 
relacionais e de comunicação, necessárias ao perfil de formador 

 

 

3ª 

 

 

10 

 

 

Teoria 

 Implementar o modelo de formação vigente na Marinha (Modelo de 
Abordagem Sistémica à Formação) 

3ª 8 Teoria 

 Planificar e conceber sessões de formação 

 Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os 
seus princípios orientadores; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 
 

 Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas; 3ª 8 Teoria 

 Conceber e estruturar sequencialmente e de forma lógica 
conteúdos de formação adequados a diferentes contextos; 

3ª 8 Teoria 

 Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária 
definida para os mesmos; 

3ª 8 Teoria 

 Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às 
situações de ensino-aprendizagem; 

3ª 8 Teoria 

 Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes 
tipos de suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada; 

3ª 7 
 

Teoria 

 Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, 
folhetos, textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte 
às actividades formativas; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 
 

 Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de 
avaliar e monitorizar o desempenho e a aquisição de 
competências por parte dos formandos. 

3ª 9 Teoria 

 Desenvolver e conduzir acções de formação 

 Desenvolver conteúdos para as sessões de formação, de forma 
lógica e organizada em função dos contextos formativos; 

 
 

3ª 

 
 

9 

 
 

Teoria 

 Gerir o horário previamente definido para as sessões de formação 3ª 7 Teoria 

 Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo 
com as regras pedagógicas; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 

 

 Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação;  

3ª 8 Teoria 

 Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação; 

3ª 9 Teoria 
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DOC VIIb: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FL  1   DE   1    FLS 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DE FORMAÇÃO CÓDIGO: AET05 

 

Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Desenvolver a comunicação e interacção no grupo; 

 

3ª 
 

9 

 

Teoria 

 Gerir os fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica 
do grupo; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 
 

 Dinamizar e motivar os formandos para o processo de 
aprendizagem, criando ambientes e situações motivadoras. 

3ª 9 Teoria 

 Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos formandos 

 Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos de 
avaliação destinados para o efeito; 

 
 

3ª 

 
 

9 

 
 

Teoria 

 Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à avaliação 
formativa e sumativa; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 

 

 Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função dos 
objectivos definidos de forma a verificar e controlar os resultados 
da aprendizagem dos formandos. 

3ª 
 

9 
 

Teoria 

 

 

 

 

Notas: 

a) Prioridades do Doc. IIIb 

b) Escala de 0 a 10. 

c) Razões de desempenho negativo (RDN) 

 Teoria 

 Prática 

 Atitudes 

 Condições de trabalho 

 Outras 
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Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Aplicar competências pessoais, técnicoprofissionais, pedagógicas, 
relacionais e de comunicação, necessárias ao perfil de formador 

 

 

3ª 

 

 

10 

 

 

Teoria 

 Implementar o modelo de formação vigente na Marinha (Modelo de 
Abordagem Sistémica à Formação) 

3ª 8 Teoria 

 Planificar e conceber sessões de formação 

 Conceber e elaborar planos guias de sessão de acordo com os 
seus princípios orientadores; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 
 

 Definir objectivos pedagógicos, de acordo com regras específicas; 3ª 8 Teoria 

 Conceber e estruturar sequencialmente e de forma lógica 
conteúdos de formação adequados a diferentes contextos; 

3ª 8 Teoria 

 Planificar os conteúdos programáticos em função da carga horária 
definida para os mesmos; 

3ª 8 Teoria 

 Seleccionar os métodos e técnicas pedagógicas adequadas às 
situações de ensino-aprendizagem; 

3ª 8 Teoria 

 Seleccionar, conceber e adaptar recursos didácticos em diferentes 
tipos de suporte, em função da estratégica pedagógica adoptada; 

3ª 7 
 

Teoria 

 Conceber, elaborar e/ou adaptar materiais de apoio (manuais, 
folhetos, textos de apoio, actividades, etc) que sirvam de suporte 
às actividades formativas; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 
 

 Conceber e elaborar instrumentos de avaliação, capazes de 
avaliar e monitorizar o desempenho e a aquisição de 
competências por parte dos formandos. 

3ª 9 Teoria 

 Desenvolver e conduzir acções de formação 

 Desenvolver conteúdos para as sessões de formação, de forma 
lógica e organizada em função dos contextos formativos; 

 
 

3ª 

 
 

9 

 
 

Teoria 

 Gerir o horário previamente definido para as sessões de formação 3ª 7 Teoria 

 Utilizar os recursos didácticos de forma adequada e de acordo 
com as regras pedagógicas; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 

 

 Gerir os recursos necessários ao desenvolvimento das sessões de 
formação;  

3ª 8 Teoria 

 Utilizar métodos e técnicas pedagógicas adequadas aos objectivos 
pedagógicos, destinatários e contextos de formação; 

3ª 9 Teoria 
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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DE FORMAÇÃO CÓDIGO: AET05 

 

Tempo decorrido entre o final do curso e início de funções: 3 a 6 meses 

 PADRÕES / FUNÇÕES E TAREFAS 
Prior a) Av. Des. 

b) 
RDN 

c) 

FUNÇÕES E TAREFAS 

 Desenvolver a comunicação e interacção no grupo; 

 

3ª 
 

9 

 

Teoria 

 Gerir os fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica 
do grupo; 

3ª 
 

8 
 

Teoria 
 

 Dinamizar e motivar os formandos para o processo de 
aprendizagem, criando ambientes e situações motivadoras. 

3ª 9 Teoria 

 Gerir e avaliar a progressão da aprendizagem dos formandos 

 Avaliar o processo formativo, recorrendo a instrumentos de 
avaliação destinados para o efeito; 

 
 

3ª 

 
 

9 

 
 

Teoria 

 Avaliar a aprendizagem dos formandos, recorrendo à avaliação 
formativa e sumativa; 

3ª 
 

9 
 

Teoria 

 

 Aplicar instrumentos e técnicas de avaliação, em função dos 
objectivos definidos de forma a verificar e controlar os resultados 
da aprendizagem dos formandos. 

3ª 
 

9 
 

Teoria 

 

 

 

 

Notas: 

a) Prioridades do Doc. IIIb 

b) Escala de 0 a 10. 

c) Razões de desempenho negativo (RDN) 

 Teoria 

 Prática 

 Atitudes 

 Condições de trabalho 

 Outras 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

ANEXO H – INSTRUMENTOS REFERENTES À AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE FORMADORES   



 

 

 

ANEXO H – GRELHA DE OBSERVAÇÃO DA SESSÃO DE 

FORMAÇÃO 
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FORMADOR - GRELHA DE OBSERVAÇÃO 

 

 

Avaliador  Formador 
observado 

 

Módulo 
leccionado 

 

Tema da 
sessão 

 

Data  Tempo  

 

NÍVEL DA SESSÃO:     Conhecimento    Compreensão    Aplicação 

 

 

ESCALA
1
:  4 - MUITO BEM      3 - BEM      2 - SATISFAZ      1 – NÃO SATISFAZ 4 3 2 1 

 

PLANEAMENTO DA SESSÃO 

 

ANÁLISE DE 

CONTEÚDO 
1 Apresenta a análise de conteúdo      

 

PLANO GUIA 2 Elabora o Plano Guia de Sessão (PGS)     

DE SESSÃO 3 Apresenta o PGS     

 
 

INTRODUÇÃO 
 

PREPARAÇÃO 

DA SALA  

4 Prepara a sala de formação      

 

CONTACTO E 

VERIFICAÇÃO 

DOS PRÉ-

REQUISITOS 

5 Estabelece o contacto com os formandos     

6 Apresenta a sessão     

7 Verifica os conhecimentos anteriores     

 

MOTIVAÇÃO 8 Faz a motivação centrada nos objectivos de aprendizagem     

 

OBJECTIVOS 9 Enuncia os objectivos de aprendizagem     

 

REGRAS DA 10 Estabelece as regras para a sessão     

SESSÃO 11 Cria condições para a participação dos formandos     

 
 

                                                        
1 Nos casos em que o formado observado não executa a actividade requerida, não será atribuída 
pontuação ao item correspondente, mantendo-se o quantitativo global dos itens a considerar na 
obtenção da classificação. 
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 4 3 2 1 

DESENVOLVIMENTO 
 

 

SEQUÊNCIA 

DOS 

CONTEÚDOS 

12 Revela domínio dos conteúdos     

13 Desenvolve os conteúdos numa sequência lógica     

14 Transmite conteúdos relevantes para os objectivos de 
aprendizagem 

    

15 Utiliza o PGS     

16 Revela criatividade      

17 Gere o tempo     

 

MÉTODOS E 

TÉCNICAS 

PEDAGÓGICAS 

18 Utiliza métodos e técnicas pedagógicas adequados     

 

RECURSOS 19 Utiliza recursos didácticos adequados     

DIDÁCTICOS 20 Concebe recursos didácticos de qualidade      

 

 

ENVOLVIMENTO 

DOS 

FORMANDOS 

21 Faz perguntas ao raciocínio     

22 Aplica a técnica das 5 fases     

23 Pergunta se há dúvidas     

24 Interage com os formandos     

25 Motiva os formandos     

 

CONCLUSÃO DA SESSÃO 

 

SÍNTESE 26 Resume a sessão     

 

AVALIAÇÃO 
27 Avalia a aprendizagem     

28 Aplica a técnica das 5 fases     

 

CARACTERÍSTICAS DO FORMADOR 
 

CAPACIDADE 

DE EXPRESSÃO 

29 Demonstra fluência verbal e dicção     

30 Adequa o volume e a modelação     

 

COMPORTA-

MENTO 

FÍSICO / SOCIAL 

31 Estabelece contacto visual     

32 Adequa gestos e movimentos     

33 Demonstra autoconfiança     

34 Revela atitude positiva perante a situação de ensino-
aprendizagem 
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OBSERVAÇÕES: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          
 ___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          
 
 

 

NOTA: 

 

– A pontuação parcial é obtida através do somatório de pontos; 
 

 

– A pontuação total é a razão entre o somatório de pontos e o total de itens. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         

Avaliador 1:    _______________________________________________________________________        

 

         

 

Avaliador 2:    _______________________________________________________________________                
 
 
 
 

 PONTUAÇÃO PARCIAL     

PONTUAÇÃO TOTAL  
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1 

APRESENTA A ANÁLISE DE CONTEÚDO 

1 = Não é clara e não está apresentável  
2 = Está clara, mas pouco apresentável  
3 = Está apresentável e clara  
4 = Está apresentável, clara e personalizada correctamente 

Entende-se por: 

 Clareza: os conteúdos são apresentados de forma lógica, os pontos-chave são focados, ... 

 Apresentação: não tem “borrões”, está limpo, não está riscado, ... 

 Personalização: utiliza diferentes cores, diferentes tipos de letra para realçar notas, questões, .... 

2 

ELABORA O PLANO GUIA DE SESSÃO (PGS) 

1 = O PGS não está estruturado 
2 = O PGS está estruturado, mas alguns elementos estão omissos  
3 = O PGS está estruturado e apresenta todos os elementos de um plano de sessão 
4 = O PGS está estruturado e todos os elementos do plano de sessão apresentam coerência entre si 

3 

APRESENTA O PGS 

1 = O PGS não é claro e não está apresentável  
2 = O PGS está claro, mas pouco apresentável  
3 = O PGS está apresentável e claro 
4 = O PGS está apresentável, claro e personalizado correctamente * 

 Aplicam-se os mesmos critérios que em 1 

4 

PREPARA A SALA DE FORMAÇÃO 

a) = Condições ambientais (climatização, iluminação, ...) 
b) = Disposição do espaço 
c) = Disponibilização e funcionalidade dos recursos didácticos 
d) = Nome do formador e título da sessão escritos no quadro 
e) = Nome do formador e título da sessão escritos no quadro de forma clara e em local que não perturbe a 
explicitação dos conteúdos 

Atribuições na escala: 

1 =  a) ou b) ou c) ou d) 

2 =  (a) ou b) ou c)) + e) 

3 =  b) + c) + e) 

4 =  a) + b) + c) + e) 

 

5 

ESTABELECE O CONTACTO COM OS FORMANDOS 

1 = Cumprimenta o grupo de formandos 
2 = Cumprimenta o grupo de formandos e apresenta-se dizendo apenas o seu nome 
3 = Para além dos pontos anteriores, refere também a(s) área(s) em que é formador e o local onde 

desenvolve a sua actividade profissional 
4 = Para além dos pontos anteriores, o contacto é enriquecido com informação sobre o seu percurso 
profissional  

6 

APRESENTA A SESSÃO 

1 = Refere apenas a duração da sessão 
2 = Refere apenas a finalidade da sessão 
3 = Refere a finalidade e a duração da sessão 
4 = Refere a finalidade, a duração da sessão e explicita o modo como a sessão se vai desenvolver  

7 

VERIFICA OS CONHECIMENTOS ANTERIORES 

1 = Questiona vagamente os formandos sobre o tema da sessão  
2 = Faz uma pergunta objectiva aos formandos sobre o tema da sessão 
3 = Aborda elementos-chave para o tema da sessão 
4 = Verifica os conhecimentos dos formandos sobre os elementos-chave para o tema da sessão 

8 

FAZ A MOTIVAÇÃO CENTRADA NOS OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

1 = A estratégia de motivação não está adequada aos objectivos 
2 = A estratégia de motivação está adequada aos objectivos 
3 = A estratégia de motivação está adequada aos objectivos e estimula no formando o interesse pelos 

conteúdos 
4 = São usadas as leis da prontidão e do efeito 
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9 

ENUNCIA OS OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

1 = São comunicados de forma vaga 
2 = São comunicados em termos de fins a atingir 
3 = São comunicados em termos de comportamentos observáveis 
4 = São comunicados em termos de comportamentos observáveis e apoiados na situação motivante 

10 

ESTABELECE AS REGRAS PARA A SESSÃO 

1 = Estabelece regras, mas desadequadas ao grupo de formandos e sem ter em atenção os objectivos a 
atingir 
2 = Estabelece regras adequadas ao grupo de formandos e coerentes com os objectivos a atingir 
3 = Estabelece regras adequadas ao grupo de formandos, coerentes com os objectivos e com a 
concordância dos formandos 
4 = As regras são estabelecidas em conjunto com os formandos e estão coerentes com os objectivos a 
atingir 

 

11 

CRIA CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS FORMANDOS 

1 = Hostiliza os formandos tomando atitudes de superioridade 
2 = Dá oportunidade aos formandos para se exprimirem 
3 = Estabelece uma comunicação bilateral com o grupo e evita as barreiras à comunicação 
4 = Dinamiza as actividades dos formandos, incentivando e valorizando as suas iniciativas, discutindo as 

suas propostas 

12 

REVELA DOMÍNIO DOS CONTEÚDOS 

1 = Apresenta dificuldades no domínio dos conteúdos 
2 = Domina alguns conteúdos 
3 = Domina todos os conteúdos 
4 = Domina todos os conteúdos e revela segurança aquando do seu desenvolvimento 

13 

DESENVOLVE OS CONTEÚDOS NUMA SEQUÊNCIA LÓGICA 

1 = Apresenta os conteúdos, mas existem falhas na sua sequência 
2 = Apresenta os conteúdos com uma sequência lógica (princípio, meio e fim), embora não consiga “fazer 
a ponte” entre os diferentes momentos 
3 = Apresenta os conteúdos com uma sequência lógica, consegue “fazer a ponte” entre os vários 
momentos da sessão (introdução, desenvolvimento e conclusão) e evidencia os pontos-chave 
4 = Para além do ponto 3, não perde o fio condutor quando a dinâmica da sessão o obriga a retroceder ou 
avançar na explicitação dos conteúdos 

14 

TRANSMITE CONTEÚDOS RELEVANTES PARA OS OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

1 = Apenas alguns dos conteúdos transmitidos são relevantes para aos objectivos 
2 = A maioria dos conteúdos transmitidos é relevante para os objectivos 
3 = Todos os conteúdos transmitidos são relevantes para os objectivos 
4 = Todos os conteúdos transmitidos são relevantes para os objectivos e contribuem  para alcançar esses 
mesmos objectivos 

15 

UTILIZA O PGS 

1 = Usa o plano de forma inadequada (por exemplo, limita-se a lê-lo, mostra-se totalmente dependente do 
mesmo) 
2 = Utiliza adequadamente o plano, embora por vezes surjam quebras na sessão pela sua utilização 
excessiva ou por o ignorar  
3 = Utiliza adequadamente o plano, socorrendo-se dele quando necessário  
4 = Optimiza o uso do plano de sessão 

16 

REVELA CRIATIVIDADE 

1 = Reproduz com dificuldade o modelo do PGS 
2 = Reproduz o modelo do PGS não apresentando inovações no desenvolvimento da sessão 
3 = Reproduz o modelo do PGS, mas acrescenta algo de pessoal 
4 = Demonstra elevada criatividade no desenvolvimento da sessão 

17 

GERE O TEMPO 

1 = Não gere equilibradamente o tempo 
2 = Gere o tempo e ajusta-o ao desenvolvimento equilibrado da sessão 
3 = Controla adequadamente o tempo, tendo em conta uma gestão equilibrada e ajustada aos diferentes 
momentos da sessão   
4 = Controla adequadamente o tempo, tendo em conta uma gestão equilibrada e ajustada aos diferentes 
momentos da sessão e às necessidades (estilo e ritmos) dos formandos  
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18 

UTILIZA MÉTODOS E TÉCNICAS PEDAGÓGICAS ADEQUADOS 

1 = Utiliza incorrectamente os métodos e técnicas pedagógicos adequados  
2 = Utiliza correctamente os métodos e técnicas pedagógicos adequados  
3 = Utiliza correctamente os métodos e técnicas pedagógicos adequados, adaptando-os à estratégia 
pedagógica e aos formandos 
4 = Utiliza os métodos e técnicas pedagógicos adequados de modo pertinente, flexível e criativo 

19 

UTILIZA RECURSOS DIDÁCTICOS ADEQUADOS 

1 = São utilizados de forma limitada 
2 = São utilizados, mas apresentam dificuldades na exploração pedagógica 
3 = São utilizados adequadamente realçando os pontos-chave 
4 = São utilizados sistematicamente sob a forma de sequências de aprendizagem 

20 

CONCEBE RECURSOS DIDÁCTICOS DE QUALIDADE 

1 = Têm pouco rigor técnico, têm estruturação deficiente e falta de criatividade 
2 = Têm rigor técnico, têm estruturação deficiente e falta de criatividade  
3 = Têm rigor técnico, estão bem estruturados, mas falta de criatividade  
4 = Têm rigor técnico, estão bem estruturados e apresentam criatividade 
Entende-se por: 

 Rigor técnico: adequação dos recursos aos conteúdos e à estratégia pedagógica definida 

 Estruturação: aplicação dos princípios pedagógicos e técnicos específicos dos diferentes recursos 

 criatividade: concepção e selecção dos recursos com inovação e originalidade 

21 

FAZ PERGUNTAS AO RACIOCÍNIO 

1 = Faz perguntas que favorecem o raciocínio dos formandos  
2 = Faz perguntas que favorecem o raciocínio, mas algumas estão descontextualizadas  
3 = Faz perguntas que favorecem o raciocínio, mas contextualizadas 
4 = Faz perguntas que favorecem o raciocínio, contextualizadas e adequadas à complexidade dos 
conteúdos 

22 

APLICA A TÉCNICA DAS 5 FASES 

1 = Indica quem responde antes de colocar a pergunta ou faz perguntas, mas não as individualiza 
2 = Coloca perguntas ao grupo de formandos, encaminhando-as de imediato para um formando específico  
3 = Coloca perguntas dirigindo-as a todo o grupo, faz uma pausa e depois encaminha-as para um 
formando específico 
4 = Para além do ponto 3, após a resposta do formando, o formador reforça a participação ou reencaminha 
para outro formando, se necessário, e no final comenta/reformula a(s) resposta(s)  

23 

PERGUNTA SE HÁ DÚVIDAS 

a = Pergunta “dúvidas” no fim da introdução 
b = Pergunta “dúvidas” ao longo da exposição 
c = Pergunta “dúvidas” no fim do resumo 
d = Pergunta “dúvidas” no fim da sessão 

Atribuições na escala utilizada: 

1 = a + c 

2 = a + b 

3 = a + b + c 

4 = a + b + c + d 

24 

INTERAGE COM OS FORMANDOS 

1 = Ignora intervenções; ridiculariza os formandos; cria um clima de mal-estar 
2 = Considera apenas algumas intervenções 
3 = Considera cada uma das intervenções dos formandos e rectifica erros 
4 = Valoriza cada intervenção dos formandos, rectifica eventuais erros 

25 

MOTIVA OS FORMANDOS 

1 = Os formandos manifestam pouco interesse, intervindo raramente.  
2 = Os formandos manifestam um certo interesse, intervindo espontaneamente na sessão e quando 

solicitados. 
3 = Os formandos demonstram muito interesse, intervindo frequentemente na sessão. 
4 = Os formandos mostram-se vivamente interessados, desejam complementar as actividades 

desenvolvidas. 



Anexo H    Grelha de Observação da Sessão de Formação 

 

 

Joana Caldeira 

 H-7 

26 

RESUME A SESSÃO 

1 = Resume os conteúdos da sessão rapidamente 
2 = Resume os conteúdos da sessão evidenciando alguns dos pontos-chave mais importantes 
3 = Resume os conteúdos da sessão evidenciando todos os pontos-chave e estabelecendo relações 
estruturantes entre eles 
4 = Resume a sessão focando todos os pontos-chave, favorecendo a compreensão, retenção e 
generalização pelos formandos 

27 

AVALIA A APRENDIZAGEM 

1 = Efectua-a no fim da sessão sob a forma de perguntas (à memória, exercícios, execução,...), mas 
descontextualizada 
2 = Efectua-a no fim da sessão, mas não avalia todos os objectivos 
3 = Efectua-a no fim da sessão e avalia todos os objectivos 
4 = Efectua-a no fim da sessão, com recurso à auto-avaliação, de forma sistemática e favorecendo a 
recuperação 

 

 

28 

APLICA A TÉCNICA DAS 5 FASES 

1 = Indica quem responde antes de colocar a pergunta ou faz perguntas, mas não as individualiza 
2 = Coloca perguntas ao grupo de formandos, encaminhando-as de imediato para um formando específico  
3 = Coloca perguntas dirigindo-as a todo o grupo, faz uma pausa e depois encaminha-as para um 
formando específico 
4 = Para além do ponto 3, quando o formando não responde ou erra, passa a pergunta a outro formando. 
Assim que surge a resposta correcta, o formador reforça a participação e repete a resposta, para ter a 
certeza de que todo o grupo a ouviu  

29 

DEMONSTRA FLUÊNCIA VERBAL E DICÇÃO 

1 =  Tem pouca fluência verbal e má dicção 
2 =  Tem fluência verbal, boa dicção, apresenta um discurso estruturado, prevê pausas para facilitar a 

reflexão ou o trabalho dos formandos 
3 =  Tem fluência verbal, discurso estruturado e tem boa dicção 
4 =  Fala fluentemente, contribuindo para que os formandos melhor compreendam, retenham e       

generalizem os conteúdos e tem excelente dicção 

30 

ADEQUA O VOLUME E MODELAÇÃO 

1 =  Voz inaudível, sem expressividade 
2 =  Voz pouco audível, mas com alguma expressividade 
3 =  Voz perceptível e modelação adequada  
4 =  Volume e modelação de voz adequadas ao desenvolvimento da sessão 

31 

ESTABELECE CONTACTO VISUAL 

1 =  Contacto visual dirigido a um formando, a um pequeno grupo de formandos ou a uma zona da sala 
2 =  Contacto visual dirigido ao grupo de formandos, mas sem se aperceber das suas reacções 
3 =  Contacto visual correcto e constante, apercebendo-se das diversas reacções dos formandos à sua 

comunicação 
4 =  Mantém contacto visual com o grupo, embora personalize a sua exposição, fazendo-os sentir que fala 

para cada um individualmente 

32 

ADEQUA GESTOS E MOVIMENTOS 

1 =  Movimentos inadequados (factor de distracção) ou posição estática (falta de estímulo visual) e gestos 
desordenados 

2 =  Movimentos e gestos adequados 
3 =  Gestos e movimentos adequados e naturais 
4 =  Gestos e movimentos adequados e naturais, tendo como efeito captar a atenção do formando 

33 

DEMONSTRA AUTO-CONFIANÇA 

1 = Tímido, com pouco à vontade, evidenciando sinais de ansiedade 
2 = Seguro e calmo 
3 = Seguro e calmo, controla as suas reacções emocionais 
4 = Muito seguro de si e confiante, controla todas as suas emoções 
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34 

REVELA ATITUDE POSITIVA PERANTE A SITUAÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

1 =  Não mostra interesse nem entusiasmo pelos conteúdos, provocando o desinteresse dos formandos 
2 =  Mostra interesse e entusiasmo pelos conteúdos, criando um clima de confiança e de participação que 

enriquece o processo de comunicação 
3 =  Mostra interesse e entusiasmo pelos conteúdos, despertando o interesse e atenção dos formandos, que 

os motiva para a aprendizagem 
4 =  Mostra interesse e entusiasmo pelos conteúdos, despertando o interesse e a atenção dos formandos e 

motivando-os para a aprendizagem e trata todos os formandos de igual modo 
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AUTO-AVALIAÇÃO DOS FORMADORES 

 
Formador:                                                                             Data:  
 

Curso/Acção de Formação:  

 
 

Responda às seguintes questões colocando uma cruz (x) no quadrado 
respectivo. 

SIM NÃO 

   

1. Preparei-me adequadamente para esta sessão?   

2. Comecei a sessão à hora marcada?   

3. Os objectivos para a sessão foram apresentados no seu início?    

4. Motivei os formandos para a sessão?   

5. O plano guia foi adequado aos objectivos da  sessão?    

6. Segui o plano guia da  sessão?    

7. Fui claro na exposição?    

8. Apresentei a matéria com à-vontade?   

9. As perguntas que fiz foram formuladas adequadamente (segui a técnica das 
5 fases)? 

  

10. Esclareci correctamente os formandos sobre as questões colocadas?   

11. Dei oportunidade aos formandos de participar activamente na  sessão?   

12. Evitei que as discussões fossem desviadas dos objectivos da  sessão?    

13. Resisti à tentação de dominar as discussões?   

14. As minhas opiniões foram bem aceites pelos formandos?    

15. Consegui que os formandos escutassem e respeitassem os diversos pontos 
de vista expressos? 

  

16. Promovi actividades  adequadas à consolidação da aprendizagem?   

17. Mantive o controlo da turma ?    

18. Mantive o interesse dos formandos ao longo da  sessão?   

19. Os meios audiovisuais foram elaborados de forma adequada?     

20. Usei os meios audiovisuais adequadamente?   

21. Fiz um resumo da  sessão?   

22. Fiz a avaliação da aprendizagem no final da  sessão?   

23. Encerrei a  sessão na altura devida?   

24. Os formandos terão deixado a  sessão com alguma coisa em que pensar?   

25. Fiquei satisfeito com a minha prestação?   
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GUIÃO DE ENTREVISTA 

 

Categoria Questões Observações 

Desempenho do Formador 

 A apresentação foi representativa do seu 

desempenho habitual? 

 

 

 Seguiu o que tinha previamente 

planeado? 

 

 Quais os aspectos que considera terem 

sido mais positivos na sessão? E os 

menos positivos? 

 

- Caso negativo, saber os 

motivos que afectaram o 

desempenho 

 

- Caso negativo, saber 

porque é que não cumpriu o 

planeado 

Actuação dos formandos 

 Como sente que os formandos reagiram? 

 Está satisfeito com os contributos e com 

o tipo de trabalho que realizaram? 

- Importante saber se 

conseguiu manter a 

motivação e captar a atenção 

dos formandos ao longo de 

toda a sessão 

Recursos necessários 

 De que recursos necessitaria para 

implementar as mudanças necessárias? 

 De que forma poderemos ajudar a 

melhorar o seu desempenho e a 

qualidade da formação que proporciona? 

 

- Recursos humanos e/ou 

materiais 

Conclusões 

 Na sua opinião o que considera ser 

necessário mudar por forma a optimizar 

o seu desempenho? 

 Para melhorar o seu desempenho 

considera que necessita de algum tipo de 

formação complementar, ou de 

aprofundar algum aspecto da formação 

que já recebeu? 

 

-Detectar necessidades de 

formação 
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1. INTRODUÇÃO 

 

a. Avaliado 

b. Equipa de Avaliação 

c. Fases da avaliação 

 
2. ANÁLISE DE DADOS 
 

a.  Observação  

 

 Competências pessoais:  

 Competências técnicoprofissionais:  

 Competências pedagógicas:  

 Competências relacionais:  

 Competências de comunicação:  

b. Auto – Avaliação 

c. Reunião Final 

 

3. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

a. Documentação 

b. Sala de aula 

 

4. CONCLUSÕES 

 
5. SUGESTÕES 

 
6. ANEXOS (no relatório original) 

 

O Avaliador do GTE  O Avaliador do DEPFORM 
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(NII, POSTO e NOME)  (NII, POSTO e NOME) 

 

 

Lista de distribuição: 

(1) Original e documentação – GTE 

(2) Cópia do relatório – Chefe do DEPFORM a que pertence o formador avaliado 

(3) Cópia do relatório – Formador avaliado 
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