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ENTREVISTA COLECTIVA EDUCAÇÃO 

TEMAS QUESTÕES POSSIVEIS 

A.PERCURSO profissional Profissão 
Formação 
Experiência profissional anterior 
Escolas a que pertencem ou já pertenceram 
(mais registo escrito do percurso, a preencher por cada elemento 
presente na reunião) 

B.CONTEXTUALIZAÇÂO 1.Em que agrupamento escolar trabalham? Há quanto tempo estão a 
ele ligados e de que forma (contrato, vínculo…) 
2.Como caracterizam esse agrupamento do ponto de vista 
- da organização e cultura escolar 
- da população escolar 
- do corpo docente 
- dos projectos 
- dos resultados escolares 
- que pontos fortes e fracos’ 
3.Que tipo de trabalho no agrupamento desenvolve cada um de vós? E 
que funções exercem no mesmo? Tem havido mudanças ao longo do 
tempo relativamente a uma coisa e à outra? 
4. Que ligação tem tido cada um de vós à área da Educação para a 
Saúde/Educação Sexual? 
 

C. CONCEPÇÕES DA EDUCAÇÃO 
PARA A SAÚDE e EDUCAÇÃO 
SEXUAL 

1. Para cada um de vós o que significa a Educação Sexual? Que 
sentidos e importância lhe atribuem no conjunto das diversas missões 
que a Educação tem? 
2.. E o que pensa cada um de vós relativamente à necessidade da 
Educação Sexual na escola? São a favor e porquê? São contra e 
porquê?  
3. Se defendem que a Educação Sexual deve existir no projecto e no 
currículo da escola, há algum tipo de princípios ou valores que 
considerem essenciais?  
4. Ao longo da nossa História/considerando essencialmente o período 
a seguir ao 25 de Abril, quais consideram terem sido os principais 
marcos (ideias/leis/programas/projectos) nesta área? Houve algum 
tipo de mudanças nas práticas das escolas nesta área? E quem as 
promoveu?  
 

D.TRABALHO DESENVOLVIDO 
NA ÁREA DA EDUCAÇÂO SEXUAL 
NAS ESCOLAS 

1.Ao longo do tempo que participação teve o vosso agrupamento em 
projectos de âmbito nacional como o PES, Projecto piloto de ES, 
RNPES…esses projectos, no vosso caso, tiveram alguma 
especificidade/alguma diferença face aos outros que tiveram lugar a 
nível nacional? O que se fez em cada nível de ensino? 
 
2.Criaram alguns projectos/práticas locais de âmbito escolar e/ou 
comunitário que de algum modo estivessem relacionados com a 



Educação para a Saúde/Educação Sexual? Como é que essa ideia 
surgiu/se desenvolveu? Esses projectos ainda se mantêm? 
 
3. Quais são Perspectivas actuais de trabalho na escola? Há diferenças 
em relação ao que se fazia/não fazia antes? 
 
4. Há algum tipo de dificuldades que ao longo dos anos tenham 
enfrentado? Houve alguma mudança relativamente a elas? 
 
5. Há alguns aspectos bem sucedidos que queiram sublinhar? 
 

E.REDE DE (OUTROS) ACTORES 
INTERNOS E EXTERNOS À 
COMUNIDADE 
(nacionais/internacionais) 

1.Que tipo de parcerias em torno de práticas/projectos nesta área se 
costumam estabelecer dentro do agrupamento? Quem trabalha com 
quem e porquê? 
2. Que tipo de parcerias costumam desenvolver com outros 
profissionais e/ou instituições da comunidade?  
3. Como se geraram essas relações de trabalho/parceria? 
4. Há algum tipo de órgão/estrutura/projecto em que as pessoas se 
encontrem e discutam este tipo de questões? 
5. Que importância atribuem a essas parcerias? Que efeitos têm elas 
sobre o trabalho? E sobre os resultados? 
6. Em termos dos profissionais/pessoas cujo trabalho reconhecem 
como importante nesta comunidade, há alguém que considerem 
fundamental? Porquê? 
7. No plano nacional, há alguém cujo pensamento/acção considerem 
importante? Quem? Porquê? 

F.RELAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE 
PODER LOCAL/NACIONAL 

1.Que tipo de relação/cooperação existe entre as escolas do 
agrupamento relativamente a esta área? 
2. Que tipo de relação é que especificamente nesta área a Direcção 
Regional Centro (Coimbra) tem procurado estabelecer convosco? Há 
diferenças agora face a esse tipo de relação no passado? 
3. Que tipo de relação é que especificamente nesta área a DGDIC/ou 
outros serviços centrais têm estabelecido convosco? Há diferenças 
agora face a esse tipo de relação no passado? 
4. Que tipo de ascendentes/directivas consideram que existe sobre o 
trabalho local? 
5. Que tipo de diplomas/projectos/programas consideram que ao 
longo dos anos têm sido relevantes? 
6. Até que ponto consideram que nesta área tem havido algum 
impacto das políticas nacionais sobre o trabalho local das escolas? E o 
contrário também acontece? Isto é, o trabalho que aqui fazem 
também tem tido influência ao nível das políticas nacionais? 
7. Que modos existem de superar dificuldades ou contornar obstáculos 
e/ou imposições que vos são colocadas? 
 

CONSTRUÇÃO DOS SABERES 
(CONHECIMENTO) 

1.Que tipo de saberes consideram importantes nesta área da Educação 
Sexual? 
2. E vocês, em que foram baseando/fundamentando a vossa acção 
nesta área? (Até que ponto esses saberes vos ajudaram a criar um 
pensamento nesta área? Até que ponto eles foram orientadores para a 
acção?) 
3. Quais têm sido as vossas fontes de saber nesta área? 
(instituições/lugares/publicações/pessoas (Há algum tipo de 
materiais/publicações portuguesas que tenham usado e/ou que 
consideram importantes? E internacionais? 
4. Ao longo destes anos, que dinâmicas de troca de saberes nesta área 
têm sido promovidas aqui na comunidade? E a nível nacional e/ou 



internacional, têm ido ou participado em alguns eventos desse tipo? 
Que tipo de saberes têm trazido/ou levado? 
5. Que tipo de coisas consideram que têm aprendido uns com os 
outros? 
6. Que tipo materiais para divulgação e/ou partilha de experiências se 
têm produzido aqui (fóruns, publicações, redes intra ou internet…) 
7. Que tipo de apoios têm procurado ou tido para fazer e/ou divulgar o 
vosso trabalho? Houve alguma candidatura a projectos/programas 
nacionais? Algum dessas candidaturas tinha a ver com a área do 
saber/da Ciência? E há quem vos tenha procurado para divulgar e/ou 
apoiar o trabalho que desenvolvem? 

CONTROVÉRSIAS E DEBATE 
PÚBLICO 
(dentro e fora da comunidade) 

1.Que tipo de controvérsias se têm gerado na comunidade em torno 
das questões da Educação Sexual? 
2.Há na comunidade e/na escola defensores e oponentes 
relativamente à Educação Sexual? Que argumentos expressam uns e 
outros? 
3. Que veículos encontram uns e outros para as suas ideias? 
4. Que modos têm encontrado os defensores de contornar os 
obstáculos/de conquistar as pessoas? 
5.Que ecos chegam à comunidade das controvérsias que nesta área 
são geradas a nível nacional? 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PARA 
A SAÚDE E DE EDUCAÇÃO 
SEXUAL 

1.Que opinião têm sobre as políticas de ES seguidas até agora? Notam 
mudanças?  
2. Ate que ponto consideram que tem havido factos ou momentos 
decisivos na para a mudança de opinião das pessoas em geral? Há 
conquistas que consideram feitas?  
3. O que consideram que os políticos podiam ou deviam fazer nesta 
matéria? Que papel poderiam ter os políticos nessas mudanças? E os 
actores locais? 

ESPECIFICIDADES E 
PARTICULARIDADES DO 
TRABALHO EM GOUVEIA 

1.Encontram algum tipo de especificidade no trabalho com esta 
comunidade/população? Qual/quais? 
2. E relativamente ao trabalho entre os diversos profissionais e 
instituições, há algum tipo de diferenças relativamente a outras nas 
quais tenham trabalhado? Qual/Quais? 
3. Há algum aspecto que queiram distinguir/sublinhar relativamente à 
área da Educação/Educação para a Saúde em Vila Branco? 
 

 

 

 

 


