
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Guião de entrevista realizada à equipa técnico-pedagógica 

do Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel (CNOGE)



Guião da entrevista de grupo semi-estruturada (focus group interview) 

 

 

� O que quero? 
 

� Saber a opinião das colegas sobre o RVCC; 

� Perceber o seu grau de utilização das TIC; 

� Entender a sua opinião acerca da utilização das TIC na educação; 

� Saber se já conhecem o Moodle; 

� Saber da opinião das colegas sobre a introdução do Moodle no processo de RVCC, nomeadamente no 

centro em questão. 
 

 
� Categorias e Questões 

 

CATEGORIAS QUESTÕES 

1. O RVCC 

� Descrever por palavras suas o que é e em que consiste o 

processo de RVCC; 

� Principais vantagens/desvantagens? 

� Pertinência para a sociedade, sobretudo para os objectivos a 

que se propõe? 

2. Grau de utilização das TIC 

� Utilizam frequentemente as TIC? 

� Com que finalidade? 

� Despendem muito tempo na sua utilização? 



� Exploram? 

� Vão derrubando barreiras/limites ou procuram mais? Para além 

do tangível? 

� Papel das TIC nas suas vidas? 

� TIC no trabalho, para o trabalho ou também no trabalho? 

3. As TIC na Educação 

� Consideram importantes as TIC na educação? Porquê? 

� A concepção de TIC? 

� As TIC como suporte ou em substituição do processo 

educativo? 

� Processo de ensino – aprendizagem mais valorizado com o uso 

das mesmas? 

� Projecção das TIC na sociedade do conhecimento. 

4. O Moodle 

� O que é? Já ouviram falar? 

� Já utilizaram? 

� Descrever por palavras suas o que entendem pelo mesmo 

� Na vossa opinião em que paradigma da construção do 

conhecimento se insere esta ferramenta tecnológica? 

� Conhecem as potencialidades? 

5. O Moodle no RVCC 
� De acordo com as necessidades do centro (Gustave Eiffel), 

consideram a construção de uma plataforma moodle, uma 



ferramenta útil? 

� Em que sentido? 

� Poderá uma plataforma destas, ser encarada como pertinente ao 

processo de RVCC? Porquê? 

� Sugestão de conteúdos ou formas de a dinamizar. 

 


