
PROJECTO PORTEFÓLIO DE DOCÊNCIA - ENTREVISTAS 

 

1- Preparação da Entrevista 

Passos necessários Descrição 

1.1- Enquadramento da entrevista  Avaliação do projecto “Portefólio de Docência” 

1.2- Definição dos objectivos da 
entrevista 

1. Conhecer as motivações que levaram os participantes a envolverem-se no projecto; 

2. Analisar a perceção que os participantes no projecto têm do processo desenvolvido até ao momento; 

3. Analisar a percepção do impacto do projecto a nível individual, grupal e institucional; 

4. Identificar as dificuldades sentidas pelos participantes; 

5. Conhecer as necessidades de apoio; 

6. Avaliar a importância do portefólio no processo de mudança das concepções e práticas pedagógicas. 

1.3-  Entrevistados Participantes no projecto de investigação-acção que foram entrevistados: 

 CG 

 FS 

 GF 

 JP 

 CC 

 PF 

 PS 

 SF 

1.4- Entrevistadora Clementina Nogueira 

1.5- Prazos Julho 2009 



  

2- Planeamento da Entrevista 

Itens a considerar Discriminação 

2.1-  Propósito 

 

- Tema: Projecto “Portefólio de Docência” 

- Objectivo: Avaliação do projecto 

 

2.2- Meio de Comunicação 
Tipo – oral (se consentida, gravada); 

Espaço – espaço reservado (uma sala); 

Momento – a definir com o entrevistado. 

2.3- Tempo de Entrevista De 30 a 45 minutos. 

 
 



 

3 - Realização da Entrevista - (gravação áudio) 

Apresentação do tema e propósito da entrevista 

Objectivos Tópicos/Exemplos de Questões 

Legitimar a entrevista: 

Informar sobre o 
âmbito do trabalho que 
conduziu à realização 
desta entrevista 

 

Esta entrevista realiza-se no âmbito do projecto “Portefólio de Docência” que teve o seu início formal em Julho de 2008 e que 
envolveu um conjunto de dez docentes. Este grupo de docentes procurou desenvolver de forma colaborativa um portefólio de 
docência com o apoio de momentos formativos formais que tiveram uma regularidade sensivelmente trimestral e que contaram 
com o apoio de uma consultora.  

O objectivo da entrevista é permitir efectuar a avaliação do projecto até ao momento. 

 

 
 

  

 

  

  

 



1. Motivação para participar no projecto 

Objectivos Questões Observações 

- Conhecer as motivações que 
levaram os participantes a 
envolverem-se no projecto 

 

1.1. Porque é que decidiu participar no projecto? - Perceber se as motivações são 
fundamentalmente intrínsecas ou 
extrínsecas. 

  

2. Avaliação que os participantes fazem do projecto 

Objectivos Tópicos/Exemplos de Questões Observações 

- Analisar a percepção que os 
participantes no projecto têm do 
processo desenvolvido até ao 
momento 

2.1. Está a valer a pena participar neste projecto? 

2.2. Que sentimentos associa ao projecto? 

2.3. Que palavras utilizaria para descrever a experiência que tem 

tido? 

2.4. Qual a opinião que acha que os colegas têm sobre o projecto? 

2.5. O que acha da forma como o projecto foi conduzido até agora? 

Que sugestões de melhoria faria a este nível? 

 

 

- Conhecer os aspectos considerados 
mais positivos 

2.6. Quais os aspectos positivos do projecto? 

2.7. O que lhe agradou mais neste projecto até ao momento? 

 

 

- Conhecer os aspectos considerados 
negativos ou a melhorar 

2.8. Quais os aspectos negativos ou menos conseguidos do 

projecto? 

2.9. O que lhe agradou menos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Analisar a percepção do impacto do projecto a nível individual, grupal e institucional 

 

Objectivos Tópicos/Exemplos de Questões Observações 

- Analisar a percepção do impacto do 
projecto a nível individual 

3.1. Considera que a participação neste projecto lhe trouxe algum 

benefício? 

3.2. Que mudanças considera terem acontecido na sequência do seu 

envolvimento neste processo? (concepção do processo de 

ensino-aprendizagem; metodologia ensino-aprendizagem; 

avaliação da aprendizagem dos alunos; relação com os 

colegas)? 

 

 

- Analisar a percepção do impacto do 
projecto a nível grupal 

3.3. Considera que os colegas ganharam algo com o seu 

envolvimento? 

3.4. Considera que o grupo que tem vindo a participar ganhou algo 

enquanto grupo? 

 

 

- Analisar a percepção do impacto do 
projecto a nível institucional 

3.5. Existirá algum benefício a nível institucional? 

 

 

 



 

4. Identificar as dificuldades sentidas pelos participantes 

 

Objectivos Tópicos/Exemplos de Questões Observações 

- Identificar as dificuldades sentidas 
pelos participantes 

 

4.1. Existe/existiu algum momento particularmente difícil ou de 

maior complexidade? 

4.2. Quais as dificuldades que lhe parece que os colegas têm tido? 

4.3. De que forma as dificuldades poderiam ser eliminadas ou 

minimizadas, de forma a tornar o processo mais fácil? 

 

 

 
 
 
 

5. Conhecer as necessidades de apoio  

 

Objectivos Tópicos/Exemplos de Questões Observações 

- Conhecer as necessidades de apoio 

 

5.1. Que tipo de apoio será necessário nesta fase e até ao final?  

5.2. Quais as dificuldades que lhe parece que os colegas têm tido? 

5.3. Que condições poderiam existir para minimizar as 

dificuldades? 

5.4. Em relação aos outros colegas e conhecendo as suas 

dificuldades que apoio/condições poderiam existir para as 

minimizar? 

 

 



6. Avaliar a importância do portefólio no processo de mudança das concepções e práticas pedagógicas 
 

Objectivos Tópicos/Exemplos de Questões Observações 

- Avaliar a importância do portefólio 
no processo de mudança das 
concepções e práticas pedagógicas 

6.1. Se o processo que foi desenvolvido com o grupo fosse o mesmo 

mas não passasse pela escrita, pela elaboração do portefólio 

teria o mesmo efeito? 

6.2. Que diferença faz ter que escrever? 

 

 

   

 


