
 

 

Questionário de Avaliação sobre a Formação Colaborativa 

 
Responda, por favor, às seguintes questões: 
 

1 – Após dois anos de prática de formação colaborativa, na escola, qual a 

sua opinião sobre esta dinâmica de formação, comparativamente com 

outras dinâmicas? 
Penso que as dinâmicas desenvolvidas ao longo destes dois anos foram 
importantes, na medida em que me permitiram partilhar (dar e receber) práticas 
realizadas pelas minhas colegas.  

 

2 – O que pensa sobre a forma como decorreram as sessões de trabalho 
colaborativo no grupo “Escrita: composição de textos”? Que alterações 

proporia? 
As sessões de trabalho decorreram com uma periodicidade adequada. 
Relativamente ao nosso grupo colaborativo, sugiro que se coloque um enfoque 
ainda maior nas situações de escrita na sala de aula.   

 

3 – Ser colocado na situação de escrevente teve algumas implicações na 
sua prática pedagógica, relativamente ao ensino da composição escrita? 

Porquê? 
Sim teve implicações, na medida em que me permitiu compreender melhor 
algumas dificuldades que os alunos  sentem em relação aos temas que proponho e 
à maneira como lanço as propostas de trabalho.  

 
4 – Em que medida a formação sobre os enfoques teóricos/didácticos e os 

modelos cognitivos sobre o processo de escrita contribuíram para a 
alteração das suas práticas? 
A formação sobre os enfoques teóricos/didácticos e os modelos cognitivos sobre o 
processo de escrita contribuíram para a alteração das minhas práticas, na medida 
em adquiri novos conhecimentos, que por sua vez me permitiram ter uma reflexão 
mais profunda sobre o trabalho que desenvolvo.  
  

5 – Notou diferenças no processo/produto da escrita dos seus alunos? Em 

que aspectos? 
Sim, verifiquei que a maioria dos alunos abordava com mais facilidade os temas 
propostos. 

 
Nota: Se pretender acrescentar algum comentário sobre aspectos relativos à 

temática deste questionário, utilize, por favor, o espaço que se segue. 
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
 

Professor A 



 

 

Questionário de Avaliação sobre a Formação Colaborativa 

 

1 – Após dois anos de prática de formação colaborativa, na escola, qual a 

sua opinião sobre esta dinâmica de formação, comparativamente com 

outras dinâmicas? 

Na minha opinião esta dinâmica de partilha de experiências ajuda-nos a 

melhorar o nosso desempenho. Nos nossos encontros pudemos reflectir 

sobre as nossas práticas e reformular algumas estratégias. O mais 

importante foi tornarmo-nos mais seguros, pois quase sempre, as nossas 

inquietações eram partilhadas pelos colegas. 

 

2 – O que pensa sobre a forma como decorreram as sessões de trabalho 

colaborativo no grupo “Escrita: composição de textos”? Que alterações 

proporia? 

Penso que as sessões de trabalho foram muito enriquecedoras. Embora 

decorressem apenas uma vez por mês, durante a semana, em sala de aula, 

colocávamos em prática muitas ideias partilhadas pelos colegas nas sessões, 

não se sentindo assim o espaçamento temporal. O facto de trabalharmos 

muito próximos, também nos permitia a uma constante partilha que ia para 

além dos nossos mensais. 

 

3 – Ser colocado na situação de escrevente teve algumas implicações na 

sua prática pedagógica, relativamente ao ensino da composição escrita? 

Porquê? 

O facto de sentir dificuldade em começar a escrever, seleccionar e 

organizar as ideias, levou-me a ter mais atenção às propostas de escrita 

lançadas à turma. A fase de revisão passou, também, a ser mais valorizada 



 

 

desde que senti, enquanto escrevente, a necessidade de ter mais tempo 

para rever. 

 

4 – Em que medida a formação sobre os enfoques teóricos/didácticos e os 

modelos cognitivos sobre o processo de escrita contribuíram para a 

alteração das suas práticas? 

As sessões de enfoque mais teórico/didáctico e sobre os modelos cognitivos 

sobre o processo de escrita foram importantes porque ajudaram-me a 

compreender melhor todo o processo que envolve o acto de escrever. O 

ganhar maior consciência, permitiu-me reflectir e alterar alguns conceitos 

que tinha. 

 

5 – Notou diferenças no processo/produto da escrita dos seus alunos? Em 

que aspectos? 

O facto de estar mais consciente de todo o processo, fez-me criar mais 

material de apoio para os alunos, de forma a acompanhá-los em todo o 

processo de escrita. O objectivo desse material era dar-lhes algumas 

regras e, ao mesmo tempo, autonomia no processo de revisão. A minha 

intencionalidade em desenvolver os diferentes tipos de texto também os 

ajudou a desenvolver o seu processo de escrita e a estar mais atentos. Este 

grupo de alunos escreve com mais facilidade, de forma mais organizada, pois 

estão mais conscientes da finalidade do produto, e alguns até escrevem com 

grande prazer. Como o processo é mais reflectido o produto evoluiu 

bastante. 

 

 

   Professor B 

 



 

 

Questionário de Avaliação sobre a Formação Colaborativa 

 
Responda, por favor, às seguintes questões: 
 

1 – Após dois anos de prática de formação colaborativa, na escola, qual a 

sua opinião sobre esta dinâmica de formação, comparativamente com 

outras dinâmicas? 

Penso que esta dinâmica de formação - formação colaborativa - é muito 
importante e significativa para o meu desempenho como docente. O 
trabalhar em conjunto com outros colegas, partilhando experiências e 
vivências diárias da sala de aula, faz-nos sentir acompanhados e 
compreendidos, e permite-nos, acima de tudo, repensar a nossa prática 
educativa. Só assim, reflectindo sobre a nossa acção, e avaliando o nosso 
trabalho, podemos melhorar os aspectos em que ainda sentimos alguma 
fragilidade, e crescer enquanto profissionais de educação. 
 
 
2 – O que pensa sobre a forma como decorreram as sessões de trabalho 
colaborativo no grupo “Escrita: composição de textos”? Que alterações 

proporia? 

Na minha opinião, as sessões de trabalho colaborativo correram bastante 
bem ao longo destes dois anos. Considero que todos os professores 
mostraram muito empenho e vontade em colaborar com o grupo, tendo 
este sido um aspecto muito enriquecedor. Foi muito bom podermos 
partilhar ideias, dúvidas e inquietações. Permitiu-me alargar horizontes e 
reflectir sobre a minha prática, no que se refere à composição escrita,  
mudar algumas estratégias e adoptar outras novas. 
Apesar de ter existido sempre um fio condutor entre as sessões, o facto da 
periodicidade ter sido mensal, tornou-as muito espaçadas no tempo. 
Penso que o ideal era poder haver, futuramente, momentos mais 
frequentes de partilha e de troca de ideias. 
 
 

3 – Ser colocado na situação de escrevente teve algumas implicações na 
sua prática pedagógica, relativamente ao ensino da composição escrita? 

Porquê? 

Sem dúvida que ser colocada na situação de escrevente teve implicações 
na minha prática pedagógica, pois levou-me a reflectir bastante sobre o 
acto de escrever e sobre as propostas que costumo apresentar aos meus 
alunos. 
Apercebi-me da importância de fazer uma escolha criteriosa do tema que 



 

 

é proposto ao grupo e da necessidade de preparar, com calma, estes 
momentos, pensando sempre nos interesses dos alunos e nas 
necessidades que estes ainda apresentam enquanto aprendizes de escrita. 
Na verdade, só mesmo passando pela situação de escreventes é que 
sentimos quais são os aspectos que temos de ter em conta e as 
dificuldades que sentimos na elaboração de um texto (seja na parte de 
planificação, de desenvolvimento do corpo de texto ou de 
correcção/avaliação do mesmo). Ao ter passado por esta situação, dei por 
mim a preocupar-me muito mais com a preparação dos momentos de 
expressão escrita, e penso que isso é sinal que houve progressão, a esse 
nível, na minha prática como docente. 
 

 
4 – Em que medida a formação sobre os enfoques teóricos/didácticos e os 
modelos cognitivos sobre o processo de escrita contribuíram para a 

alteração das suas práticas? 

Na minha opinião, a formação sobre os enfoques teóricos/didácticos e os 
modelos cognitivos sobre o processo de escrita, ajudou-me bastante a 
aprofundar o meu conhecimento sobre o acto de escrever; a tornar-me 
mais consciente de tudo o que este implica e envolve e da importância da 
nossa acção, enquanto docentes, na formação de escritores competentes 
e criativos. 
Ao contactar com diferentes suportes teóricos (textos, livros e outros 
produtos) sobre o tema da composição escrita, pude maturar o meu 
conhecimento e torná-lo mais consciente e reflectido, pelo que foi muito 
importante a formação teórica que tivemos e os materiais que a nossa 
orientadora nos facultou.  
 
 

5 – Notou diferenças no processo/produto da escrita dos seus alunos? Em 
que aspectos? 

Reflectindo sobre este aspecto, penso que o facto de eu me ter debruçado, 
em conjunto com os meus colegas, sobre o tema “composição escrita” nas 
sessões de trabalho colaborativo, influenciou directamente a minha 
prática, no que diz respeito aos momentos de escrita. Ao alterar a minha 
acção, tornando-a mais reflectida e ponderada, constatei que se 
registaram diferenças no processo/produto da escrita dos meus alunos. 
Senti-os mais confiantes e motivados para o acto de escrever. Revelaram 
maior segurança nas várias fases - planificação, desenvolvimento corpo do 
texto e correcção do mesmo. Estiveram mais conscientes das “regras” de 
escrita que levam a escrever um bom texto, o que provocou melhorias na 



 

 

construção frásica, na organização textual e também na correcção 
ortográfica. Assim sendo, os produtos sofreram também uma evolução 
muito positiva, revelando os textos uma melhor estrutura, uma melhor 
consistência e uma maior criatividade.  
 
 
 

Nota: Se pretender acrescentar algum comentário sobre aspectos relativos à 
temática deste questionário, utilize, por favor, o espaço que se segue. 

 
 

 
 

 
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
 

 
Professor C 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

Questionário de Avaliação sobre a Formação Colaborativa 

 

 
Responda, por favor, às seguintes questões: 

 
 

1 – Após dois anos de prática de formação colaborativa, na escola, qual a 

sua opinião sobre esta dinâmica de formação, comparativamente com 

outras dinâmicas? 
 
A dinâmica escolhida parece-me ser muito pertinente e enriquecedora, visto podermos 

crescer intelectual e profissionalmente nesta área em particular.  

O facto de termos um “tutor”, com uma experiência e dinâmica conceptualizadas na 

área da composição escrita, fez com que sentíssemos uma maior segurança na 

exploração da revisão de literatura partilhada, assim como da sua componente prática. A 

partilha de conhecimentos e de experiências enriqueceu-nos enquanto grupo, e 

fortaleceu-nos, qualitativamente, enquanto docentes. 

 
 

2 – O que pensa sobre a forma como decorreram as sessões de trabalho 
colaborativo no grupo “Escrita: composição de textos”? Que alterações 

proporia? 
 
Na minha opinião, estes dois anos foram muito ricos em termos de aprendizagem 

pessoal e de grupo. Pela partilha de conhecimentos, de práticas educativas e de 

propostas de trabalho, senti que fui evoluindo na minha prática docente, no que diz 

respeito à estrutura dos pedidos/sugestões de escrita que faço aos meus alunos, assim 

como na avaliação formal do processo.  

Proponho que as sessões possam ser feitas com maior regularidade, de maneira a 

sistematizar e partilhar os resultados obtidos com o trabalho que vai sendo desenvolvido 

na aula, em conformidade com as orientações/sugestões facultadas pelo grupo de 

trabalho. 

 

3 – Ser colocado na situação de escrevente teve algumas implicações na 
sua prática pedagógica, relativamente ao ensino da composição escrita? 
Porquê? 

 



 

 

 
O ter sido colocada na situação de escrevente permitiu-me reflectir, de forma mais 

pragmática, sobre todo o processo de escrita, e sobre as dificuldades sentidas a nível 

pessoal. Foi uma mais-valia o ter-me colocado no papel do aluno, a quem tantas vezes 

me dirijo com um suposto pedido “explícito” de escrita.  

Na minha prática pedagógica, esta experiência levou-me a redimensionar e apelar à 

minha criatividade no que diz respeito aos temas propostos para a composição escrita e 

a dar mais liberdade de escolha no que diz respeito aos mesmos. É fundamental 

escrever-se com motivação, sobre aquilo de que realmente se gosta, para o resultado 

final ser o reflexo das nossas capacidades. 

 

 
4 – Em que medida a formação sobre os enfoques teóricos/didácticos e os 

modelos cognitivos sobre o processo de escrita contribuíram para a 
alteração das suas práticas? 

 
O facto das sessões terem sido acompanhadas de material teórico, assim como de 

apresentações orais sedimentadas nos enfoques teórico/didácticos e nos modelos 

cognitivos sobre o processo de escrita, ajudou-nos a assimilar e a integrar a complexa 

tarefa que propomos aos nossos alunos: a arte de bem escrever e, principalmente, de o 

fazer com prazer.  

Ao termos um conhecimento mais aprofundado dos modelos cognitivos e, 

consequentemente, dos processos mentais que levam a este progressivo 

desenvolvimento intelectual, fez com que a nossa sensibilidade e sentido de adequação 

dos temas propostos fosse o mais concertado e adequado à faixa etária e motivações dos 

discentes. 

 
 

5 – Notou diferenças no processo/produto da escrita dos seus alunos? Em 
que aspectos? 

 
Ao longo deste processo formativo, considero que, a par com o desenvolvimento 

cognitivo dos discentes, a alteração da minha prática docente se reflectiu positivamente 

nos trabalhos realizados pelos mesmos.  



 

 

Ao nível do processo, apercebi-me que os alunos estavam mais alerta para os diferentes 

passos da composição escrita, preocupando-se cada vez mais com a estrutura e 

organização textual/sequência lógica da mesma.  

No que diz respeito ao produto final, notei que as produções escritas foram sendo, 

temporalmente, cada vez mais criativas. Este aspecto foi-me tranquilizando mais, 

enquanto docente, visto ter-me vindo a aperceber (no passado), que os alunos tendiam a 

cingir-se à realidade e ao que é muito concreto e objectivo, fugindo a enredos mais 

imaginativos. Associo esta mudança à alteração das minhas práticas na proposta de 

escrita, mas também ao enriquecimento que têm obtido pela sua experiência de leitores. 

Penso que não há um bom escritor, sem um bom leitor. Os dois são inalienáveis. 

 

 
 

Nota: Se pretender acrescentar algum comentário sobre aspectos relativos à 
temática deste questionário, utilize, por favor, o espaço que se segue. 

 
 

 
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
 
 

 
Professor D 


