
Guião de entrevista aos formandos

Objectivos

• Obter informação acerca das características da avaliação nesta modalidade de 
formação de modo a construir um questionário fechado;

• Recolher informação sobre o processo de avaliação dos formandos durante o 
curso EFA;

• Conhecer o ponto de vista dos formandos sobre a avaliação das aprendizagens 
nos cursos EFA.

Blocos Objectivos Questões Observações

A
Legitimação da 

Entrevista

• Apresentar o estudo 
aos formandos

• Motivar os 
entrevistados

• Garantir a 
confidencialidade e 
anonimato

• Solicitar autorização 
para gravar a 
entrevista

A ANQ esta á desenvolver um estudo 
sobre a avaliação das aprendizagens dos 
cursos EFA de nível secundário. 
Pretende-se reunir um conjunto de boas 
práticas das várias entidades. Explicar os 
questionários. Para tal é preciso ouvir os 
formandos, conhecer a vossa opinião.
Tudo o que aqui se disser será 
confidencial e anónimo, será apenas 
usado para este trabalho. Para ser mais 
fácil registar tudo o que aqui será falado 
permite-me gravar esta entrevista? Será 
apenas para facilitar a minha análise e 
transcrição desta entrevista.

B
Operacionalização 

da avaliação

• Compreender o nível 
de conhecimento dos 
formandos acerca 
dos aspectos 
técnicos da sua 
avaliação.

• Perceber de que 
forma o modelo de 
avaliação utilizado 
pela entidade é 
entendido pelo 
formando.

Conhece os critérios 
que os formadores 
utilizam na sua 
avaliação?

Que instrumentos os 
seus formadores 
utilizam para o 
avaliar?

Qual a forma de 
apresentação dos 
resultados das suas 
aprendizagens?

Qual a sua opinião 
sobre a área de 
PRA?

Qual a avaliação 
que faz do seu 

Conseguir que os 
formandos dêem 
exemplos de 
critérios.

Pedir exemplos de 
instrumentos de 
auto-avaliação; 
avaliação 
formativa e 
sumativa.

Perceber se os 
resultados são 
apresentados 
quantitativa ou 
qualitativamente.

Identificar pontes 
fortes e pontos 
fracos.

Perceber se a 



mediador e dos seus 
formadores?

avaliação é feita 
quantitativa ou 
qualitativamente.

C
Papel do 

formando na 
avaliação

• Conhecer os papéis 
assumidos pelos 
intervenientes;

• Perceber como o 
formando participa 
na sua avaliação.

Descreva um 
momento de 
avaliação à sua 
escolha.

Gostaria de 
participar mais 
activamente na sua 
própria avaliação?
Como e porquê?

Tentar identificar 
práticas dos 
formadores.

Se não entenderem 
a questão dar 
exemplos de como 
podem participar 
na sua avaliação.

D
Percepção da 

avaliação

• Conhecer o ponto de 
vista dos formandos 
acerca da sua 
avaliação.

• Compreender o nível 
de percepção da 
avaliação.

• Perceber se os 
formandos gostariam 
de ser avaliados de 
outras formas.

O que entende por 
avaliação?

Quando é que sabe 
que está a ser 
avaliado?

Sente que a 
avaliação o ajuda no 
seu percurso 
formativo?

Gostaria de ser 
avaliado de outra 
forma? Qual? 
Porquê?

Tentar conseguir 
frases que definam 
avaliação.

Fazer a distinção 
entre UFCD e o 
PRA.

Pedir para 
justificarem a 
resposta.

Entender se os 
formandos 
concordam com 
avaliação que lhes 
é feita.

E
Finalização da 

entrevista

• Perceber se os 
formandos têm algo 
a acrescentar;

• Agradecer a 
colaboração do 
entrevistado.

Para terminar 
gostaria de 
acrescentar algo que 
considere não ter 
sido abordado?

Muito obrigada pela 
sua participação.

Perceber se 
existem aspectos 
que os incomodem 
na avaliação e que 
o questionário não 
contemple.


