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Resumo  

 

O presente relatório insere-se no âmbito do Estágio do Mestrado em Educação da área 

de Especialização Mediação Educacional e Supervisão na Formação da Universidade do 

Minho. Este projeto traduz o trabalho desenvolvido com um grupo de alunos do 7º ano de 

uma escola de 3º ciclo e de ensino secundário. 

 A intervenção decorreu num período de cinco meses e procurou desenvolver no grupo 

de alunos competências sociais e pessoais de modo a que desenvolvessem uma identidade 

com a escola. Este grupo de alunos foi identificado como indisciplinado, desmotivado e alheio 

ao contexto educativo. A intervenção, que ocorreu num museu da escola (uma recriação de 

um antigo laboratório de ciências), contou com a participação de quinze alunos e utilizou na 

sua implementação uma metodologia coerente com o trabalho de projeto.  A investigação de 

tipo  investigação-ação, e na qual se usaram instrumentos reflexivos (como por exemplo, 

observação não participante, diários de bordo, inquérito por questionário, notas de campo e 

conversas informais), tinha como objetivos avaliar o impacto da intervenção no 

desenvolvimento de competências nos alunos e o modo como as reflexões das minhas 

práticas (autosupervisão) contribuíram para o meu desenvolvimento profissional. Os 

resultados obtidos indicam que a intervenção potenciou relações positivas entre pares, 

estimulou a sua autoestima, responsabilidade, autonomia e competências de cidadania. 

Contudo, os alunos ainda necessitam de desenvolver algumas competências de cooperação, 

partilha e respeito mútuo. O projeto também contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal, 

a partir das reflexões críticas que fui elaborando. Contudo, constatei que ainda necessito de 

progredir por forma a desenvolver de modo mais autónomo os níveis mais elevados da 

tipologia de Smyth.  

Palavras-Chaves: Práticas Reflexivas; Alunos; Museu da Escola e Competências Pessoais e 

Sociais.  
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Abstract  

 

This report part of the Master's Degree in Education Specialization in Educational 

Mediation and Supervision in the Training of the University of Minho. This project reflects the 

work developed with a group of 7 grade students . 

The intervention took place over a period of five months and sought to develop social 

and personal skills in the group of pupils in order to develop an identity with the school. This 

group of students was identified as undisciplined, unmotivated and unrelated to the 

educational context. The intervention, which took place in a school museum (a re-creation of 

a former science laboratory), involved fifteen students and used a methodology consistent 

with the project work in its implementation. Action-type research using reflexive instruments 

(eg, non-participant observation, logbooks, questionnaire survey, field notes and informal 

conversations) was used to assess the impact of development intervention of competences in 

the students and the way in which the reflections of my practices (self-supervision) 

contributed to my professional development. The results indicate that the intervention 

fostered positive relationships between peers, stimulated their self-esteem, responsibility, 

autonomy and citizenship competences. However, students still need to develop some skills 

of cooperation and sharing. The project also contributed to my personal development, based 

on the critical reflections that I have been elaborating. Nevertheless, I have found that I still 

need to progress in order to develop more autonomously the higher levels of the Smyth 

typology. 

Keywords: Reflective Practices; Students; School Museum and Social and Personal Skills. 
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Capítulo 1 – Contextualização  
"A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida." 

 (John Dewey) 

1.1-Contextualização 

 

O presente relatório de estágio, intitulado “O museu de escola na promoção de 

competências pessoais e sociais de alunos do 7º ano: O papel de práticas reflexivas” está 

inserido no plano de estudos do segundo ano do Mestrado em Educação, na Área de 

Especialização em Mediação Educacional e Supervisão na Formação da Universidade do 

Minho. A minha atuação decorreu no contexto do museu de escola no qual foi implementada 

uma intervenção com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais de um grupo de alunos do 7º ano de escolaridade considerado 

indisciplinado, desmotivado, desinteressado e alienado em relação às atividades 

desenvolvidas na escola. Alguns destes alunos apresentavam ainda absentismo e abandono 

escolar. Vários aspetos foram trabalhados com este grupo de alunos, designadamente o 

trabalho colaborativo, a comunicação, a capacidade de ouvir, a capacidade de respeitar as 

opiniões dos outros mesmo quando diferentes das suas. Para além disso, neste trabalho 

procurei avaliar em que medida as minhas práticas reflexivas evoluíram ao longo da 

intervenção. Este processo de autosupervisão apoiado por instrumentos como o diário de 

bordo, foi partilhado com a minha orientadora acompanhante e com a minha supervisora.  

Deste modo, para que fosse possível concretizar este projeto de intervenção-

investigação, foi necessário compreender o contexto onde estávamos inseridos. Num 

primeiro momento, foi necessário efetuar um levantamento e identificar as necessidades 

inerentes ao contexto através da utilização de métodos investigação qualitativa. Foi 

pertinente, perceber e conciliar os meus interesses e expetativas com os da instituição, por 

forma a que todos saíssemos a ganhar. Deste modo foi necessário estruturar e planear ações 

coerentes com as necessidades e expetativas encontradas. 

 

 



 

2 
 

1.2 Atualidade e pertinência do tema do estágio 

 

O estágio efetuado ao focar-se numa intervenção com vista ao desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais dos alunos envolvidos por um lado, e por outro no meu 

desenvolvimento profissional é pertinente. A atualidade desta intervenção relaciona-se com 

a importância crescente que os espaços de ensino não formal têm vindo a ter na 

aprendizagem dos alunos a diferentes níveis (Bell et al, 2009). Tal está em consonância com o 

que atualmente se observa e defende: uma mudança crescente no que se refere às politicas 

educativas, cada vez mais assentes no desenvolvimento de competências, em que a escola é 

vista como um espaço de “tornar os cidadãos de uma sociedade dita do conhecimento, 

efetivamente dotadas de competências que lhe permitirão viver com mais qualidade e 

inteligência nesta nossa sociedade” (Roldão, 2003,p. 76).   

A escola é um espaço de enorme envolvência social, onde as dinâmicas educacionais 

se desenrolam com o intuito de atender a um variado público-alvo, em diferentes situações 

económicas, sociais e emocionais. Como resultado, a intervenção é também pertinente pois 

procura promover a educação democrática e participação cívica ativa, atendendo às 

particularidades de cada aluno envolvido. Neste campo, a supervisão desempenha um papel 

preponderante na implementação de estratégias de ensino aprendizagem, assentes numa 

pedagogia escolar, apoiando-se na autonomia do aluno e do professor “à luz de uma educação 

como espaço de emancipação e transformação” (Vieira, 2009, p 58.).  

A supervisão pedagógica assenta em processos de ensino e aprendizagem, através da 

promoção da indagação crítica, intervenção crítica, democraticidade, dialogicidade, 

participação e emancipação (Vieira e Moreira, 2011, p.12), transformando o sujeito num ser 

crítico e criativo. Alarcão (2009, p. 121) defende que “todos na escola são supervisores, no 

sentido que tem o dever de se entreajudarem”.  Nesse sentido, ao focar uma das questões de 

investigação na supervisão (auto) partilhada, promove-se a construção de saberes através do 

feedback positivo promovendo a autoestima e confiança do seu supervisionado; deverá junto 

com o supervisionado, reconstruir as teorias e práticas adotadas; promover a indagação face 

à sua prática e por fim deverá avaliar o ciclo de observação, (Vieira, 1993 a). Através da 

autosupervisão reconstruimos as nossas ações e tornamo-nos supervisores de nós mesmos. 
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1.3 Motivações e expetativas face ao projeto de estágio 

 

Desde o início da minha formação académica tenho tido especial interesse em 

trabalhar com alunos do 3º ciclo e do ensino secundário. Sendo já este público-alvo o 

escolhido para trabalhar no decorrer do 3º ano da Licenciatura em Educação, no âmbito da 

unidade curricular Projeto e Seminário. Como resultado, fiquei motivada em desenvolver a 

minha intervenção com este nível de ensino quando este público alvo me foi sugerido.  

Após a realização do diagnóstico de necessidades verifiquei que tinha uma árdua tarefa 

pela frente. Desconhecendo os caminhos que iria percorrer entendi que não seria fácil, mas 

caminhando junto com os alunos o caminho seria menos penoso.  

A minha motivação em trabalhar com este público, deve-se à preocupação em 

compreender as dificuldades existentes e inerentes a esta faixa etária. É na adolescência que 

ocorrem as mudanças mais significativas no ser humano, quer a nível físico, emocional e social. 

(Amaral,2007). Conjugar todas as alterações num só corpo e numa só mente é um processo 

extremamente complexo, necessitando de um acompanhamento atento e orientador. Estas 

mudanças afetam o quotidiano destes jovens, influenciando a sua pré-disposição para efetuar 

aprendizagens a nível académico, emocional ou social (Amaral,2007). Consciente das 

potencialidades da supervisão, enquanto processo educativo, assente na emancipação do 

sujeito entendi que esta metodologia de trabalho seria a mais adequada a desenvolver junto 

deste grupo de alunos. A supervisão orientada coloca-os no centro da ação, promovendo a 

sua capacidade de iniciativa, autonomia e autoestima. Assente numa prática reflexiva e uma 

pedagogia para a autonomia (Vieira, 2009), a supervisão promove a interação e partilha de 

saberes “onde o professor desafie os limites da sua liberdade e explore campos de 

possibilidade no ensino e na aprendizagem, por referência a uma visão transformadora da 

educação escolar” (Vieira, 2009, p.61). Assim a supervisão, constitui-se um elemento 

importante na metodologia deste projeto de intervenção-investigação. 
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1.4 Apresentação da organização do relatório de estágio 

 

O presente relatório de estágio está organizado em capítulos, sendo o primeiro 

(capítulo 1) referente a uma breve nota introdutória. O capítulo 2 é constituído pelo 

enquadramento contextual do estágio, no qual se carateriza a instituição (secção 2.1), 

apresenta a área de intervenção (secção 2.2) e se menciona a minha integração na instituição 

de acolhimento (secção 2.3). Neste capítulo descreve-se o modo como se efetuou o 

diagnóstico de necessidades (secção 2.4) e como resultado do mesmo, as finalidades e 

objetivos escolhidos para a intervenção e investigação (secção 2.4.1). 

O capítulo 3 corresponde ao enquadramento teórico da problemática de estágio que 

fundamentam e justificam a minha intervenção no contexto escolhido. Este capítulo é 

composto pela (secção 3.1), enquadramento teórico da problemática de estágio; (secção 

3.1.2), supervisão análise do conceito; (secção 3.2), supervisão pedagógica- práticas reflexivas; 

(secção 3.3), metodologia, (secção 3.3.1), trabalho de investigação-intervenção- formas e 

registos de informação, (secção 3.3.2), a reflexão muda a ação, (secção 3.3.3), ver para agir, 

(secção 3.4), os museus de escola: contributos para a aprendizagem, (secção 3.4.1) a 

aprendizagem contextualizada. 

 O capítulo 4 diz respeito ao enquadramento metodológico e encontra-se dividido na 

(secção 4.1), apresentação e fundamentação da metodologia de intervenção; na (secção 4.2), 

apresentação e fundamentação da metodologia de investigação; na (secção 4.3), 

procedimento e análise de dados. Procura-se neste capítulo explicitar o percurso 

metodológico seguido, desde a planificação, à fundamentação da metodologia de intervenção 

terminando com o procedimento da análise de dados. 

 No capítulo 5 encontra-se explanado o projeto de intervenção, apresentando todas as 

ações desenvolvidas na (secção 5.1), encontra-se a discussão da intervenção no museu escola; 

na (secção 5.1.1), fase I apresentação do projeto aos alunos e professores; na (secção 5.1.2), 

fase II atividades desenvolvidas no âmbito da intervenção e seus participantes; na (secção 

5.1.2.1) a organização das sessões de trabalho; na (secção 5.1.2.2) as atividades desenvolvidas 

no âmbito do projeto; na (secção 5.2) fase III avaliação; na (secção 5.2.1) o impacto do projeto 

nos alunos na visão destes e dos professores; na (secção 5.2.2) atividades de reflexão no meu 
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desenvolvimento profissional. 

No capítulo 6 tecem-se as considerações finais, com descrição crítica dos resultados 

obtidos. Por fim, encontramos as referências bibliográficas que sustentaram teoricamente as 

intervenções seguidamente os apêndices e os anexos. 
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Capítulo 2- Enquadramento Contextual do Estágio 
 

2.1 Caraterização da instituição de acolhimento do estágio e respetivo público-alvo 

 

As atividades desenvolvidas no âmbito deste estágio decorreram numa escola de 3º 

ciclo e secundário, sede de um agrupamento de escolas TEIP (Território Educativo de 

Intervenção Prioritário). A escola situa-se num dos concelhos de Braga, dominado 

economicamente pelo sector da indústria têxtil e confeção (Projeto Educativo, 2014-2017). 

Apesar de nos últimos anos este concelho apresentar uma descida da taxa de desemprego a 

mesma ainda é motivo de preocupação. O desemprego apresenta uma maior taxa de 

incidência em jovens adultos licenciados, à procura do primeiro emprego, e em adultos entre 

os 40 e 55 anos de idade e com baixa escolaridade (Relatório de Avaliação Externa, 2015). 

Muitos destes últimos são pais de crianças e jovens em idade escolar que frequentam escolas 

do agrupamento.  

A escola também integra alunos provenientes de comunidades ciganas com crianças e 

jovens em idade escolar e que frequentam essencialmente escolas do agrupamento (Relatório 

de Avaliação Externa, 2015). Para as crianças e jovens desta etnia, as escolas do agrupamento, 

têm vindo a criar parcerias e projetos de intervenção. No entanto, constata-se que o 

absentismo escolar continua elevado, especialmente entre jovens de etnia cigana do sexo 

feminino. Para além deste grupo de crianças e jovens, a escola também acolhe filhos de 

famílias de nível socioeconómico médio e médio alto. Assim, a população da escola é 

considerada heterogénea quanto ao estatuto socioeconómico e cultural. A escola onde se 

realizou o estágio é de grandes dimensões e no ano letivo 2010/2011 foi alvo de intervenção 

no âmbito do programa de modernização e requalificação do Parque Escolar (Projeto 

Educativo, 2014, p.7). 

 Em virtude desta reformulação, os espaços foram melhorados, outros foram criados, 

como é o caso de uma réplica de um antigo laboratório da escola. Este laboratório encontrava-

se sem utilização. Constituía um espaço onde se guardavam em armários materiais de 

laboratório do passado, devidamente etiquetados. Em cima das bancadas encontravam-se 

manuais de laboratório em exposição, juntamente com alguns materiais de laboratório que 

permitiriam levar a cabo algumas atividades nestes descritas. Este espaço teve um papel 
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central na implementação da estratégia de intervenção descrita na (secção 5.1.2) do capítulo 

5. 

As atividades desenvolvidas neste estágio, tiveram como público-alvo os alunos do 7º 

ano de escolaridade da instituição, com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos. Este 

ano de escolaridade foi o escolhido por constituir o início de um percurso escolar naquela 

escola. Assim é importante que os alunos não só conheçam os espaços do local onde passam 

a maioria do seu tempo como também desenvolvam progressivamente um sentido de 

pertença com a escola, não sendo assim, apenas um local de passagem. Para além disso, 

estudos efetuados pela escola revelavam que eram os alunos em início de ciclo, do 7º ano, 

que apresentavam globalmente mais problemas de indisciplina, desmotivação, integração. 

Na impossibilidade de se realizar a intervenção com todos os alunos do 7º ano da 

escola, escolheu-se de entre as turmas aquela que apresentava um maior risco de insucesso 

e abandono escolar. Esta era uma turma heterogénea com alunos provenientes de diferentes 

contextos socioeconómicos, nomeadamente uma aluna de etnia cigana, que apresenta 

dificuldades de assiduidade, oito alunos repetentes, cinco alunos oriundos de famílias 

desestruturadas. Para além disso, quando o foco do estágio foi escolhido (em meados de 

outubro), cerca de 50% dos alunos da turma apresentam problemas de comportamento, 

indisciplina, desmotivação, baixa autoestima, falta de competências de estudo e de 

socialização e instabilidade emocional. 

2.2 Apresentação da área de intervenção  

 

 2.2.1 Análise da relevância da problemática no âmbito da especialização do 

Mestrado Educação, área de Especialização em Mediação Educacional e Supervisão na 

Formação 

  

O mestrado em Educação, especialização em Mediação Educacional e Supervisão na 

Formação, tem como objetivo: 

-proporcionar um conhecimento fundamentado e problematizado de teorias e práticas de 

mediação educacional e supervisão na formação nos diversos contextos de intervenção 

profissional; 

-desenvolver modelos e dispositivos conceptuais e metodológicos adequados a programas e 
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projetos, em contextos de intervenção, supervisão da formação e da mediação; 

-desenvolver metodologias de investigação em educação ajustadas ao estudo de e à 

intervenção em processo de mediação educacional e supervisão da formação; 

-habilitar para o exercício autónomo de funções de mediação educacional e supervisão da 

formação. 1 

As características dos alunos envolvidos na intervenção, tanto permite que esta se 

desenvolva tendo como enfoque a mediação no seu caráter resolutivo, preventivo ou 

restaurador ou na supervisão de um projeto de intervenção com o objetivo de desenvolver 

valores, competências que promovessem a autonomia, a integração, a motivação e 

consequentemente a melhoria dos resultados académicos. Após uma avaliação exaustiva do 

contexto, veio a verificar-se que não seria possível realizar uma intervenção tendo como 

enfoque a mediação. Deste modo, e indo de encontro à problematização encontrada 

decidimos focar a nossa intervenção numa perspetiva de supervisão orientada em contexto 

escolar.  

Estando a área da supervisão contemplada no mestrado, este trabalho assentou numa 

visão atualizada de supervisão, demarcada por uma conceção de pedagogia escolar (Vieira, 

2009, p. 56), desempenhando “uma função de transformação pessoal e social” (Vieira, 2009, 

p. 56). Assim, ao contrário de uma visão reprodutora, hierárquica e instrumental na qual ainda 

se inserem algumas das práticas que ocorrem em contexto escolar, a supervisão vem chamar 

atenção para a necessidade da emancipação do sujeito no contexto educativo, sendo o agente 

central no processo de aprendizagem. Deste modo, adotou-se uma “visão democrática da 

educação, favorecendo uma abordagem colegial, indagatória e transformadora” (Vieira, 2009, 

p. 56). Assenta numa relação de autonomia entre aluno e professor “no quadro de uma visão 

de educação como espaço de emancipação e transformação, assumindo-se a dimensão 

ideológica da pedagogia escolar” (Vieira, 2009, p. 58).  

A supervisão enquanto estratégia de monitorização do processo educativo e das 

aprendizagens, permitiu monitorizar e avaliar uma estratégia de intervenção com uma 

amostra de alunos do 7º ano de escolaridade. Esta estratégia tinha como principal objetivo 

                                                           
1 Informação retirada da apresentação do curso, no portal académico da Universidade  
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ajudar os alunos a desenvolver uma identidade com a escola, um sentido de pertença, 

partindo-se de um espaço pouco atraente (na perspetiva dos alunos), longe dos seus pontos 

de maior interesse, recheado de peças antigas, obsoletas que representavam o passado da 

escola. Contudo, este espaço, ao recriar espaços de outros tempos, despertava memórias 

sobre a escola em antigos alunos, hoje bem-sucedidos na vida. O papel que a escola teve 

nestes alunos e o modo como se integraram na escola poderia ser partilhado na primeira voz, 

com os alunos deste estudo, ajudando-os a refletir (de modo orientado) sobre as suas atitudes 

face à escola e a transformarem-se. Ao implementar o projeto e efetuar a autorreflexão sobre 

a estratégia de intervenção, a qual foi partilhada com a minha supervisora e acompanhante, 

este contribuiu também para o meu desenvolvimento profissional.  

2.3 Integração na instituição de acolhimento do estágio 

 

Após finalizadas todas as formalidades burocráticas, veio-se efetivamente a confirmar 

a realização do meu estágio na escola em questão. O enfoque do meu estágio no âmbito da 

mediação parecia facilitada, dado o interesse da instituição em ter um profissional da área da 

mediação que pudesse contribuir para minimizar os problemas de indisciplina dos alunos (com 

incidência nos inícios de ciclo, 7º e 10º anos). Contudo, desenvolver o meu trabalho na área 

da mediação acabou por não se tornar uma realidade. Inicialmente, a minha intervenção foi 

desenhada para ser implementada no gabinete do aluno. Este era um local onde os alunos 

que apresentavam problemas de indisciplina eram recebidos para averiguar o que se tinha 

passado. O local era percecionado pelos alunos como sendo um local de punição e não de 

transformação. A par dessa conotação negativa, a qual a minha intervenção neste espaço 

poderia alterar, existia a falta de privacidade e a confidencialidade do espaço, fatores 

determinantes no desenvolvimento do processo de mediação.  

Após dois meses, com um enfoque no gabinete do aluno, as reflexões efetuadas e 

partilhadas com a supervisora, bem como a apresentação das dificuldades na implementação 

do projeto com o diretor da escola, permitiram concluir que não era possível trabalhar na área 

da mediação no gabinete do aluno. Das várias alternativas apresentadas, surgiu a 

possibilidade de continuar a trabalhar com alunos do 7º ano de escolaridade (um dos públicos-

alvo iniciais), mas num contexto de supervisão. Tal implicou, não só reformular o projeto como 

uma alteração da acompanhante na instituição. A minha acompanhante foi decisiva na minha 
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integração no contexto de estágio, em encontrar um espaço em que eu pudesse trabalhar, e 

em indicar o público-alvo de entre as várias turmas de 7º ano em que lecionava.   

 

2.4 Identificação e avaliação de necessidades, motivações e expectativas  

 

Com o intuito de melhor preparar o processo de intervenção, foi realizado um 

diagnóstico de necessidades com a turma indicada. Um diagnóstico de necessidades é um 

processo de avaliação orientado para a tomada de decisões, onde se pretende avaliar um 

estado atual perspetivando um estado desejável, “sendo que o estado desejado pode ser 

definido de forma utópica (o que deve ser) de acordo com o possível (o que poderá ser) ou 

como uma referência (o que deve ser).” (Rodrigues e Esteves,1993, p.13). O diagnóstico de 

necessidades foi efetuado a partir de observação dos alunos dentro e fora da sala de aula, 

conversas informais com o diretor de turma, professores, funcionários e análise documental. 

Os dados recolhidos por intermédio deste processo, permitiu atingir diferentes objetivos. 

Tabela1 –Técnicas de recolha de dados para o diagnóstico de necessidades  

 

 

A técnica de inquérito foi efetuada de modo informal, com alunos e professores, e usando a 

Técnica Objetivo Intervenientes/documentos 

Inquérito Identificar os casos de maior preocupação na turma 

do 7º ano; 

Caracterizar esses alunos.  

Acompanhante na instituição, diretora da 

turma do 7º ano, supervisora e estagiária. 

 

Observação não participante 

Avaliar e caracterizar as interações entre alunos e 

entre alunos e pessoal docente e não docente, dentro 

da instituição 

 

Alunos, funcionários e professores da 

escola. 

 

 

 

Análise documental 

 

Conhecer o projeto e o plano educativo da escola; 

Conhecer o contexto de intervenção; bem como os 

seus intervenientes;  

Analisar as estratégias de melhoria desenvolvidas até 

à data; 

Conhecer os casos de indisciplina relatados nas atas 

das reuniões do conselho de turma; 

Elaborar um plano de ação concordante com o 

diagnóstico de necessidades. 

Projeto Educativo (PE)  

Plano de Anual de Atividades (PAA) 

 Relatórios de Avaliação Externas, (ERA) 

Planos de Melhoria (PM) 

Atas das reuniões do conselho de turma  
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conversa informal como forma de recolha de dados. Esta técnica foi escolhida por ser a mais 

simples de aplicar e a mais eficaz nesta fase do processo, pois a relação estabelecida com os 

intervenientes era muito frágil, e quanto mais informal fosse a abordagem menos 

constrangimentos constituía. 

  A conversa informal, decorreu no bar dos professores permitiu recolher relatos de 

casos de indisciplina que ocorriam em sala de aula, analisar a atitudes e emoções subjacentes 

a esses comportamentos de indisciplina, refletir sobre modos de atuação já implementados e 

novas estratégias de atuação. Deu para compreender que o conflito entre os intervenientes 

se encontrava numa fase latente, e que a tentativa de compreensão e reconciliação das partes 

era muito diminuta.  

Para melhor compreender os dados emergentes da conversa informal, efetuou-se uma 

observação não participante dos alunos indicados, quer dentro da sala de aula quer em outros 

espaços da escola, ex.: corredores, cantina, biblioteca e espaços exteriores à escola. A 

observação não participante foi utilizada porque esta permite recolher informações “dos 

sujeitos de forma natural, não intrusiva e não ameaçadora” (Bogdan e Biklen,1994, p.68).  

Na observação não participante, o investigador não interfere de forma direta com o 

objeto de estudo no momento em que realiza a observação, logo não poderá ser considerado 

participante. Esta técnica permite ao investigador efetuar registos em simultâneo com a 

observação (Bogdan e Biklen,1994, p.68). A observação foi efetuada sem obedecer a um guião 

prévio, porque a intenção era recolher o máximo de informação que o contexto permitisse. 

No entanto, tinha bem definido o que pretendia observar. Por exemplo, no que se refere às 

observações efetuadas em sala de aula, a minha intenção centrava-se nas interações entre 

aluno-aluno e aluno- professor e nas estratégias de aprendizagem desenvolvidas em sala de 

aula. 

 Nesta observação em sala de aula, não foi dado a conhecer aos alunos a verdadeira 

razão da minha presença, só mais tarde, aquando da apresentação do projeto, é que essa 

informação lhes foi facultada e explicitada pela diretora de turma. De todas as observações 

efetuadas, a que melhor permitiu recolher dados relevantes sobre os alunos do 7º ano, foi a 

que realizei em contexto de sala de aula. Estes dados revelaram que os professores 

apresentavam uma imensa dificuldade em lidar com os alunos, em captar a sua atenção, em 
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motivá-los para a aprendizagem, participação e colaboração. É de notar que não foi possível 

observar aulas em todas as disciplinas, porque não só o meu horário não o permitia como não 

encontrei abertura da parte dos restantes professores para tal. 

 A técnica de análise de documentos permite-nos conhecer melhor o contexto no que 

se refere a teorias e práticas implementadas bem como estratégias desenvolvidas. O uso desta 

técnica contribuiu, inicialmente, para conhecer o contexto no qual iria realizar o meu estágio. 

Numa fase posterior (isto é, após serem indicados os casos a trabalhar na turma do 7º ano), 

as análises das atas das reuniões dos conselhos de turma permitiram complementar os dados 

anteriormente recolhidos sobre os casos a trabalhar. Como resultado desta análise de 

necessidades, foram identificados alguns alunos na turma com necessidades de uma 

intervenção: 

Tabela 2-Alunos identificados como possíveis beneficiários da intervenção a realizar no 

âmbito do projeto 

 

Alunos* 

 

Idade 

 

Caso 

Manuel 13  Aluno com retenção, com problemas de indisciplina e desmotivação.  

José  

 

14 Aluno com retenções, proveniente de uma família destruturada, revela baixa 

autoestima e uma desmotivação pela escola 

Filipe  13 Apresenta graves problemas comportamentais (sendo colocado constantemente 

fora da sala). Sofre de perturbações emocionais resultantes da morte do pai. É 

considerado pelos colegas como um elemento perturbador do bom funcionamento 

da sala de aula. 

Ricardo 

 

13  Apresenta graves problemas comportamentais, promotor de situações de grande 

conflito na sala de aula (ex.: insultos e falta de respeito para com os colegas e para 

com os professores). É considerado pelos colegas como um elemento perturbador 

do bom funcionamento da sala de aula  

*Os nomes dos alunos são fictícios. 

Para além destes alunos, os restantes alunos da turma eram extremamente 

indisciplinados, irrequietos, faladores, pouco interventivos e colaborantes para com os 

professores e para com os seus pares. Considerando estes factos e após refletida ponderação 

considerou-se ser necessário desenvolver nestes alunos a cooperação, empatia, amizade, 

interesse pela escola e sentimento de pertença com o meio escolar.  
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2.4.1- Finalidades e objetivos da intervenção-investigação 

 

Este projeto, tem como finalidade contribuir para que alunos do 7º ano, desenvolvam 

atitudes positivas e um sentido de pertença face à escola, com o objetivo de os tornar cidadãos 

socialmente ativos, autónomos, responsáveis e implicados nas atividades desenvolvidas pela 

mesma. 

2.4.1.1- Objetivos de Intervenção 

 

a) Desenvolver um programa de intervenção com um grupo de alunos do 7º ano; 

b) Monitorizar o processo de implementação do programa de intervenção; 

c) Avaliar a qualidade do programa implementado; 

d) Capacitar os jovens de competências pessoais e sociais promotoras de uma cidadania ativa  

e) Contribuir para a construção da autonomia e coesão de grupo. 

2.4.1.2-Objetivos de investigação 

 

a) Analisar em que medida o projeto de intervenção contribuiu para o desenvolvimento 

pessoal e social dos alunos; 

b) Averiguar como o estágio contribuiu para o desenvolvimento da minha prática reflexiva; 

c) Averiguar em que medida melhorou as relações entre pares; 

d) Avaliar o impacto da intervenção junto dos alunos. 
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Capítulo 3-Contextualização teórica  
 

3.1 Enquadramento teórico da problemática do estágio 

 

Este capítulo é composto pela (secção 3.1), enquadramento teórico da problemática 

de estágio; (secção 3.1.2), supervisão análise do conceito; (secção 3.2), supervisão 

pedagógica- práticas reflexivas; (secção 3.3), metodologia, (secção 3.3.1), trabalho de 

investigação-intervenção- formas e registos de informação, (secção 3.3.2), a reflexão muda a 

ação, (secção 3.3.3), ver para agir, (secção 3.4), os museus de escola: contributos para a 

aprendizagem, (secção 3.4.1) a aprendizagem contextualizada. 

3.1.2- Supervisão análise do conceito 

 

 Na sua natureza etimológica, o termo “supervisão” integra dois étimos com raiz latina: 

“super” (significado de sobre) e vídeo (que significa ver)” (Gaspar, Seabra e Nunes, 2012, p.30). 

Segundo estes autores, se a ênfase for colocada no vocábulo “Super” emerge a imagem de 

supervisão com um olhar de cima, assumindo funções relacionadas com, “inspecionar, 

fiscalizar, controlar, avaliar e impor” (Gaspar et al. 2012). Vieira, por seu turno, destaca o 

vocábulo “visão” para evidenciar a “visão democrática da educação” (Vieira, 2009, p.58), 

assente numa abordagem colegial, indagatória e transformadora. Ao enfatizar este vocábulo, 

emerge o potencial visionário das relações colegiais entre os intervenientes num processo 

supervisivo e no qual todos podem tirar proveito (Waite, 1995). Nesta última perspetiva, a 

supervisão não deve temer o prefixo “super” o qual pode traduzir um “efeito zoom” "uma 

visão de helicóptero” (Sá-Chaves, 2000), permitindo desta forma uma melhor compreensão 

da ação supervisiva.  

Por sua vez, Oliveira Formosinho (2002), designa supervisão como “apoio à formação 

tendo da formação uma conceção integradora de várias dimensões: o currículo, o processo de 

ensino e aprendizagem, a sala de atividade e a escola, a sociedade e a cultura”. (p.16).  

Na perspetiva de Vieira e Moreira (2011) a supervisão é “um processo para promover 

processos. É um processo de apoio ao processo de aprendizagem profissional o qual está ao 

serviço da aprendizagem dos alunos” (p.57). Este processo tem como intenção apoiar o ato 
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educativo, sustentando-se na reflexão conjunta, contribuindo para uma melhoria continua.  

Toda a supervisão assenta numa visão de educação. Nas escolas a supervisão 

desempenha a função de ação dinamizadora de trabalho colaborativo, assumindo um papel 

pró-ativo na organização social e detendo um papel de mediação entre os diversos 

profissionais. Suportada por uma “plataforma comum de reflexão, aprendizagem e integração 

de saberes e competências quer numa dimensão pedagógico-didática quer numa dimensão 

prático-moral (Alves, 2013, p. 6). Tavares (1996), citado por Alarcão (2000), refere que “a 

escola é nos dias de hoje um conjunto de pessoas que age, interage, aprende e desenvolve-se 

como comunidade educativa e aprendente, de conhecimento e de desenvolvimento (p.58). 

Assumindo-se como uma plataforma reflexiva, dinâmica, participativa mobilizando-se para 

atingir objetivos educativos assentes na formação, investigação e socialização. 

Para Oliveira Formosinho (2002), a supervisão é “um processo sistemático em que uma 

candidata a educadora recebe o apoio, suporte e orientação de uma educadora mais 

experiente e especializada para fazer a sua aprendizagem profissional (p.116). Esta relação 

deve assentar na confiança, na cooperação, na empatia e no diálogo. Alarcão (2000), defende 

que “a escola é uma organização que continuamente se pensa a si própria, na sua missão 

social e na sua estrutura, e se confronta com o desenrolar da sua atividade num processo 

simultaneamente avaliativo e formativo” (p.13). Assim sendo, a escola enquanto estrutura 

“pensante” será capaz de enfrentar os desafios da atualidade, constituindo-se como uma 

organização em desenvolvimento e aprendizagem. 

 A supervisão assume múltiplas abordagens, sendo um conceito ao qual se encontram 

associados vários conceitos conexos como o de “Coordenação”, “Liderança” e “Mediação”, 

relacionados com a implementação da supervisão, enquanto processo social, (Alarcão e 

Canha, 2013, p.13). Gaspar, Seabra e Neves (2012), estabelecem a supervisão com base na 

observação, acompanhamento, orientação, avaliação e liderança. 

A existência de um conjunto de conceitos conexos com a supervisão tem-se traduzido 

na dificuldade em encontrar uma definição universal para a supervisão (Sá-Chaves, 2009). 

Para Alarcão (2003), a supervisão, numa visão de educação de transformação, é um “processo 

em que um professor, em princípio mais experiente e mais informado, orienta um outro 

professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento humano e profissional” (p16). 
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[Este processo] assenta “numa relação direta entre a teoria e prática, a formação e a 

investigação, noção de conhecimento como saber constituído e transmissível ou construção 

pessoal de saberes, papéis do supervisor e do professor, noções de educação e de formação 

de professores, assunção da escola como centro de formação ou como mera estação 

telecomandada de serviço à formação” (Alarcão, 2003, p.17). Emerge desta definição um 

afastamento da supervisão com um enfoque na inspeção.  

3.2 Supervisão pedagógica- práticas reflexivas  

 

O conceito de supervisão é abrangente, mas há que o definir recentrando-o na 

supervisão pedagógica como ponto fulcral da investigação em curso. Deste modo, convém 

perceber que a supervisão não é só um mero processo técnico, mas uma conjugação de 

dimensões cognitivas e relacionais, cujos objetivos fundamentais prendem-se com o 

desenvolvimento da escola enquanto organização e do seu pessoal docente e não docente. 

Nesta linha de pensamento, Vieira (2009) considera a supervisão pedagógica como “a teoria 

e prática de regulação dos processos de ensino e aprendizagem (p.56), como se encontra 

explanado no quadro síntese:  

Figura 1-Supervisão pedagógica  

 

Fonte: Supervisão pedagógica: uma perspetiva transformadora, baseada em Vieira et al. (2009)  

Com base na Figura 1, pode-se constatar que a supervisão assente num corpo de 

Supervisão 

Teoria e Prática de regulação de processos de ensino e de aprendizagem 

   -Interação dos contextos pessoal, 
público e partilhado do 
conhecimento teórico e prático. 

-Construção pessoal e social do 
conhecimento teórico e prático 

-Orientação transformadora e 
emancipatória da formação e da 
pedagogia escolar. 

-Valores de uma sociedade 
democrática: liberdade e 
responsabilidade social 

-Indagação crítica  

-Intervenção crítica  

-Democraticidade 

-Dialogicidade 

-Participação 

-Emancipação 

  

Aluno: consumidor crítico e produtor criativo do 
saber 

Professor, facilitador da relação aluno-saber -
processo aprender. 

Saber transformação dinâmica, transitória e 
diferenciada.  

Focalização no processo de aprender: reflexão, 
experimentação, regulação, negociação. 

Autonomização progressiva do aluno/cidadão  

Clima democrático informal  

Posição crítica face à pedagogia, à escola, à 
sociedade. 
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conhecimentos pode intervir nos contextos educativos, favorecendo o crescimento pessoal e 

social do indivíduo. Para tal, é necessário que a supervisão assente numa visão 

transformadora da educação, usando práticas de regulação e monitorização da aprendizagem 

que promovam a indagação e intervenção crítica, a democraticidade, a participação, levando 

o sujeito à emancipação transformando-o num ser crítico e criativo. Tendo em conta a 

problemática relatada neste documento, o trabalho desenvolvido junto dos alunos assentou 

numa prática supervisiva de caráter transformador, promotora de uma participação ativa e 

democrática, onde se instigou a criatividade e o pensamento crítico, tendo como suporte 

sessões de trabalho colaborativo. 

Gaspar et al. (2012) assenta a supervisão no campo educativo sobre quatro eixos: i) 

orientação, ii) acompanhamento, iii) liderança e iv) avaliação, sendo a orientação a criação de 

um caminho baseado em questões, dúvidas e problemas. Com um acompanhamento e ter um 

olhar crítico sobre as práticas pedagógicas e refletir sobre as mesmas. Por seu lado, a liderança 

requer um diálogo contínuo com o supervisionado sem nunca esquecer a responsabilidade de 

decisão. Por fim, a avaliação prende-se com necessidade de esclarecer o observado sobre a 

validade da sua ação, da sua prática e, ao mesmo tempo, dá ao supervisor a liberdade de 

intervir sobre o ato. Assim, surge o seguinte esquema: 

Figura 2 – Ações que sustentam as práticas de supervisão 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseada em Gaspar et al. (2012) 

Orientação  Liderança  

Acompanhamento 
Avaliação  

.conceber 

.problematizar 

.observar 

.refletir  

.decidir 

.comunicar  

.intervir 

.avaliar 
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3.3 Metodologia  

 

3.3.1 Trabalho de investigação-intervenção – formas e registos de informação 

 

A metodologia de investigação utilizada neste trabalho é do tipo investigação ação e 

assume um caráter interventivo e transformador, tendo bem presente a prática reflexiva. 

Entendendo-se ser a metodologia que mais se aproxima do meio educativo valorizando 

sobretudo a prática. E tendo em conta as questões de investigação escolhidas, considerou-

se que o paradigma de investigação utilizado assenta num paradigma de caráter qualitativo 

pois pretende analisar atitudes e comportamentos dos intervenientes. Para tal utilizaram-

se as seguintes formas e registos de informação: inquérito aos alunos (Apêndice 1); inquérito 

aos professores (Apêndice 2); grelha de autoavaliação (Apêndice 3); grelha de observação 

(Apêndice 4); grelha de tarefas para os alunos (Apêndice 5); grelha de heteroavaliação 

(Apêndice 7); grelha de avaliação das sessões (Apêndice 8); diário reflexivo (Apêndice 9); 

registo das atividades-momento de reflexão da suprevisora (Apêndice 10); diário das 

sessões (Apêndice 12); autoavaliação (Apêndice 14); inquérito aos alunos (Apêndice 15). 

 

3.3.2 -A reflexão muda a ação 

 

A prática reflexiva constitui um elemento chave dos processos de supervisão. Refletir 

é o mesmo que “ponderar (sobre), meditar (sobre), mudar de direção, seguir um caminho 

contrário ao primeiro” (Dicionário, Porto Editora, 2013, p.1362). Ao longo do tempo fomos 

entendendo que a tarefa do supervisor deve centrar-se num sistema contínuo e de espiral 

entre observação – reflexão e ação – reflexão. E este processo é partilhado com os seus 

supervisionados, o que leva a um pensamento uniformizado e enquadrado sobre os dados 

recolhidos chegando a uma avaliação e posteriormente a um melhor desempenho na ação. 

Durante o processo de intervenção, foram diversos os momentos de reflexão assentes numa 

observação atenta, esses momentos eram partilhados com os alunos por forma a melhor 

compreender a evolução da minha ação pedagógica. Tendo em conta que o contexto de 

estágio é um processo de aprendizagem, este sistema contínuo de observação-reflexão e ação 

era constante. 
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Para Alarcão e Tavares (2003), a abordagem reflexiva, de natureza construtivista, 

assenta na consciência da existência de contextos improváveis e incertos para a realização da 

ação profissional, o que promove a flexibilidade e a autorregulação. Ao mesmo tempo, 

Amaral, Moreira e Ribeiro sublinham que “A experimentação e reflexão são elementos 

autoformativos que levam a uma conquista progressiva de autonomia e descoberta de 

potencialidades (…). O papel do supervisor será então de facilitar aprendizagem, de encorajar, 

valorizar as tentativas erros e incentivar a reflexão sobre a ação” (1996, p.98). Smyth, (1989) 

reforça esta ideia quando diz que a reflexão, auto e hétero é essencial num processo de 

supervisão podendo ser dividido em quatro fases: i) descrição; ii) informação; iii) 

confrontação; iv) reconstrução.  

O autor entende que a descrição deve conter uma reflexão sobre o modo como 

atuamos no contexto, analisando criticamente essa ação. O mesmo realça que é só na prática 

em contexto que se consegue melhorar os resultados. Sem prática não há experiência nem 

mudança.  

Falar de informação, é somar um conjunto de dados para dar resposta ao modo como 

atuamos, exponenciando teoricamente a razão de o fazer. Por vezes a forma como 

trabalhamos no terreno advém de teorias de funcionamento, às quais procuramos uma 

justificação sustentável. Assim, toda a informação pode levar a uma ação mais realista e eficaz. 

A confrontação pode ser o gatilho para levantar questões, colocando em causa as 

teorias que estão subjacentes à nossa prática. A procura de respostas leva-nos a compreender 

melhor o ato e a legitimar o mesmo, numa tentativa de maior clarificação. Relativamente a 

esta fase, Smyth (1987), sustenta a sua teoria nas seguintes questões:   

1- O que é que as minhas práticas de ensinar dizem sobre suposições, crenças e 

valores?  

2- De onde vieram essas ideias? 

3- Que práticas sociais são expressas nessas ideias? 

4-O que faz com que eu mantenha as minhas teorias?   

5-Que visões de poder elas incorporam?  
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 6-Quais os interesses que parecem ser atendidos pelas minhas práticas?  

 7-Que atos restringem as minhas visões em relação ao modo de ensinar?”2  

Para Smyth (1989) este conjunto de interrogações leva-nos a repensar na nossa ação, 

numa tentativa de nos colocarmos dentro da situação efetuando um processo de 

autorregulação e autorresponsabilidade. Também sublinha que só nos é possível refletir sobre 

uma determinada ação ou contexto se conhecermos a realidade por dentro.  O autor afirma 

mesmo que “as pessoas que tem o trabalho de ensinar são as mesmas que devem refletir 

sobre isso” (Smyth, 1987c, p. 15). Por sua vez Schön (citado por Arantes, 2004) defende que 

as estratégias de ensino reflexivo tendem a produzir pensamentos autónomos, assumindo a 

escola um papel transformador da sociedade e que os alunos devem desenvolver atitudes de 

curiosidade acerca do conhecimento, dos processos e contextos de construção (p.51). Deve 

defender a exploração de teorias e práticas subjetivas, através de processos de 

consciencialização, interpretação, confronto e reconstrução. Refletir enquanto se atua e sobre 

o contexto, bem como a meta-reflexão são processos fundamentais no desenvolvimento 

profissional, pois promove o pensamento crítico e a reconstrução de teorias e práticas. 

Para tal, recorre-se a instrumentos de supervisão que permitam não só regular a 

atuação do educador, como contribuem para o crescimento pessoal profissional do mesmo 

(Vieira,2009). 

 Tendo a supervisão como meta final, entender e transformar processos de 

formação/mediação através da sua regulação crítica no quadro de valores democráticos 

(Vieira, 2011), várias estratégias e instrumentos de supervisão, capazes de promover a 

reflexão na e sobre a ação, podem ser usados. Temos como exemplo o diário reflexivo, a 

análise documental, o inquérito, a observação de aulas, as narrativas profissionais, as 

narrativas, os portefólios de ensino e a investigação-ação (Vieira, 2011). Cada uma destas 

estratégias apoia-se num registo próprio. Para reforçar o que aqui dizemos, podemos observar 

o esquema elaborado por (Vieira, 2011), no qual se apresenta uma esquematização de 

algumas estratégias de supervisão aplicáveis em processos de educação e formação (p.56). 

                                                           
2 Baseado em Smyth, J. (1989). Developing and sustaining critical reflection in teacher education. Journal of teacher education, 40(2), 2-9 
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Tabela 3-Estratégias de Supervisão: operacionalização, princípios de participantes 

Estratégias Formas de registo 

Recolha de informação 

Princípios de 

supervisão 

Participantes /  

Atores de 

supervisão 

Autoquestionamento 

/autoavaliação 

Questionários (guiões 

Notas de campo 

Registos reflexivos* 

Indagação crítica  

 

Intervenção crítica 

 

Democraticidade 

 

Dialogicidade 

 

Participação 

 

Emancipação 

Formador -supervisor 

 

Formando-professor 

 

Alunos 

 

(Outros  

Colaboradores) 

Diários reflexivo Gravação (áudio/vídeo) 

Notas de campo 

Registos reflexivos* 

Análise documental Guiões/grelhas 

Inquérito Questionário  

Entrevistas (notas de campo ou 

gravação) 

 

Observação de aulas 
Grelhas 

Gravação (áudio/ vídeo) 

Notas de campo 

Registo reflexivos* 

Narrativas profissionais Notas de campo 

Registos reflexivos 

Portefólio de ensino Documentos da prática 

Registos reflexivos* 

Investigação- ação (Todos os anteriores) 

*Os registos reflexivos podem incluir momentos de descrição, interpretação e problematização. Podem ser relatos de práticas/experiencias, 

relatos de incidentes críticos, reflexões sobre a formação, registos de autoavaliação, etc. 

  3.3.3 -Ver para agir  

 

A observação é um dos instrumentos fundamentais na recolha de dados, Bell (2004) 

defende que o investigador no ato de observar deverá ter a consciência do seu papel, pois 

este ato consiste em “observar e registar da forma mais objetiva possível e em interpretar 

depois os dados recolhidos” (p.164). Como se pode verificar, a nossa observação apresenta-

se na forma de registos escritos. Como é conhecido, pode ser participante ou não participante, 

sendo participante quando o observador está em contato direto com o grupo observado 

(Mosqueira, 2017) assumindo-se como membro do grupo; não participante, o investigador 

não interage de forma alguma com o objeto de estudo (Carmo, e Ferreira, 1998). Como tenho 

vindo a referir, este trabalho de investigação fundamentou-se essencialmente em momentos 
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de observação. Esses momentos ocorreram em contexto de sessões de trabalho em que a 

observação era suportada por instrumentos de recolha de dados (grelhas de observação de 

interação dos alunos-apêndice 4). Nesses documentos fui registando as interações dos alunos, 

como por exemplo a empatia, a cooperação, a iniciativa, o empenho, a autonomia e o respeito 

mútuo. 

A supervisão centrada na observação enquanto visão transformadora e emancipatória, 

assenta numa base colaborativa de ensino e aprendizagem e apresenta-se num “(…) modelo 

operacionalizado através de ciclos de observação compostos por três fases principais: Pré- 

observação- Observação –Pós -observação” (Vieira e Moreira, 2011, p.29). Para uma melhor 

compreensão do modelo operatório dos ciclos de supervisão, é apresentado o quadro (Vieira, 

citado em Vieira e Moreira, 2011, p.2). 

Figura 3- Tarefas do ciclo de observação 

PRÉ-OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO PÓS -OBSERVAÇÃO 

-Promover um clima relacional facilitador 

da construção/negociação de saberes. 

-Discutir as intenções e estratégias do 

professor relativamente à aula observar. 

Compreender os factores contextuais 

relevantes à observação a efetuar. 

-Definir objetivos, enfoques e estratégias 

de observação e distribuir tarefas de 

observação entre os observadores. 

-Desenhar/adaptar instrumentos de 

observação, global ou focalizada. 

… 

-Adoptar um comportamento discreto, não 

intrusivo, de observação. 

-Recolher informações em função dos 

objetivos/formas de observação definidos. 

-Recorrer a diversas formas de registos da 

informação. 

-Conciliar registos descritivos com registos 

interpretativos. 

… 

 

-Promover um clima relacional facilitador 

da construção/negociação de saberes. 

-Fornecer feedback informativo e não 

ameaçador da autoestima/confiança do 

professor. 

-Descrever, interpretar, confrontar e 

reconstruir teorias e práticas. 

- Encorajar uma atitude indagatória face à 

prática. 

Avaliar o ciclo de observação. 

… 

 

Fonte: baseado em Vieira (1993a) 

Como esclarece a autora, na fase preparatória (pré- observação) o supervisor deverá 

ser promotor de um clima relacional facilitador (Vieira, 1993), promovendo a construção de 

novos saberes; deverá compreender no contexto a observação a realizar; definir os seus 

objetivos; desenhar instrumentos de observação adequados ao contexto. Na fase seguinte 

(observação), o supervisor deverá ter em conta o seu comportamento, sendo discreto e não 

interferir no contexto a observar; recolher as informações segundo os objetivos previamente 

definidos; deverá sempre que possível, recorrer a diferentes formas de registos, e por fim 

conciliar as diversas formas de registos. Por último, (pós-observação), o supervisor deverá 
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centrar a sua atuação num clima relacional facilitador na construção e negociação de saberes 

(Vieira, 1993 a); dar um feedback positivo promovendo a autoestima e confiança do seu 

supervisionado; deverá junto com o supervisionado, reconstruir as teorias e práticas 

adotadas; promover a indagação face à sua prática e por fim deverá avaliar o ciclo de 

observação, (Vieira, 1993 a). 

A autosupervisão é aquela que é efetuada pelo próprio, numa procura de repensar, 

reavaliar, refletir e melhorar a prática pedagógica e o processo de ensino e aprendizagem, 

assumindo a responsabilidade e enfrentando as consequências (Silva, 2015, p.29). Através da 

autosupervisão reconstruimos as nossas ações e tornamo-nos supervisores de nós mesmos. 

A autosupervisão constituiu-se num instrumento chave no meu desenvolvimento profissional, 

permitindo-me avaliar progressivamente o meu desempenho. No entanto, nem sempre este 

processo foi fácil de gerir, momentos houve em que a dúvida persistiu e em que nem sempre 

foi encontrada a resposta mais adequada. Tal prende-se com a necessidade de colocar em 

prática as teorias apreendidas, o que nem sempre era possível no contexto. 

Neste trabalho dá-se destaque à autosupervisão partilhada assente no modelo ALACT 

de Fred Korthagen, (1992), citado por Vieira (2009) cujo a sigla significa A-action; - L- looking; 

A- Awareness; of the essencial aspects; C-creating alternative methos of action. Este modelo 

divide-se em cinco fases: 

1- Ação- ajuda a desenvolver experiências uteis; 

2- Análise da ação-aceitação, empatia, autenticidade, concretização; 

3- Consciencialização dos aspetos essenciais-autenticidade, concretização, 

confrontação, generalização, uso de experiências recentes, explicitação; 

4- Criação de métodos alternativos de ação-todas as competências anteriores, ajudar 

a encontrar e a escolher soluções;  

5- Experimentação-ajudar a continuar o processo.  

Baseado em Vieira (2009). 

Este método reflexivo ajuda-nos a chegar a respostas que podem servir para entender 

o contexto, o que se procurava saber , qual o pensamento que inquietava, o encaixe social, 

qual a ação; o que esperavam os alunos da ação; que pensamento tiveram os alunos com 

determinada ação; as emoções dos alunos e a ação dos próprios (Silva, 2011). 
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3.4 -Os museus de escola: contributos para aprendizagem  

 

O termo “museu escolar” é referido como sendo um espaço de preservação de 

património escolar, num determinado espaço e em determinado tempo. Nos séculos XIX e XX 

eram entendido como um local onde se conservava o acervo de objetos e vestígios ligados à 

história da educação, tendo como, objetivo a conservação do património escolar. Os museus 

escolares eram entendidos como simples repositórios de materiais escolares inutilizados, tais 

como cadeiras e carteiras velhas, livros de ponto dos professores, cadernos de exercícios, 

testes, etc. Serviam simplesmente para armazenar património excedente da escola, mas não 

para “guardar a sua memória” (Petry, 2010, p.1).  

Atualmente, esse paradigma mudou, e os museus das escolas são encarados como 

“instrumentos de progresso intelectual” (Eisenmenger, 1995, citado por Petry,2010), como 

possuindo uma função educativa. São espaços que comportam cultura e memórias de um 

povo, de uma época, de uma cultura, de uma comunidade. São espaços de conservação e 

produção de conhecimento que favorecem “a construção social da memória e a perceção 

crítica da sociedade” (Coelho, 2009, p.5). Nestes espaços é possível desenvolver múltiplas 

formas de cooperação e interação, um conjunto de ações educativas capazes de apoiar a 

construção de diversas aprendizagens de tipo cognitiva, afetiva e social (Varela, 2009; 

Manzanal et al, 1999, citado por Rodrigues, 2012).Mais concretamente, de acordo com Bell 

(2009), as respostas, em termos de aprendizagem, que o museu pode potencializar podem ser 

divididas em diferentes níveis, designadamente: 

Nível 1- Interesse e motivação para aprender sobre fenómenos do mundo natural e 

físico; 

Nível 2- Compreensão do conhecimento científico, envolve a capacidade para 

relembrar, compreender os produtos, tais como, as explicações, modelos teorias. 

Nível 3- Envolvimento com aspetos da prática científica a qual contempla, entre outros 

aspetos, questionar e responder a questões, avaliar evidências. Argumentar, (re) construir e 

avaliar modelos, predizer. 

Nível 4 -Refletir sobre a ciência como uma forma de saber; sobre os processos, 
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conceitos e instituições da ciência, e no seu próprio processo de aprendizagem sobre os 

fenómenos. 

Nível 5- participar em atividade científicas e prática de aprendizagem com os outros, 

usando ferramentas e linguagem científica. 

Nível 6- Pensar em si mesmos como aprendizes de ciências e desenvolver uma 

identidade como alguém que conhece, usa e, por vezes, contribui para a ciência. (Bell et al. 

2009 in de Rodrigues, 2012, p. 22). 

Estando o museu de escola integrado no contexto escolar, é importante que os 

professores dele retirem proveito, elaborando projetos em que os alunos estejam envolvidos 

e que lhes permita desenvolverem-se em termos de atitudes, valores e competências. Torna-

se, ainda, importante promover junto dos alunos a importância da preservação da memória 

cultural, perceber e compreender a trajetória dos objetos no museu e estabelecer uma 

relação com novos saberes (Coelho, 2009). No que se refere aos objetos, Nascimento (1998), 

destaca a importância de encarar o “objeto” do museu - como tendo um papel de 

“documento”, possuindo assim informação que dele pode ser extraída.  

Contudo, tirar partido do museu de escola não significa transformá-lo numa sala de 

aula pois como refere Reis (2005): 

(…)” os museus devem ser um espaço sugestivo, lúdico e interessante onde não 

necessariamente as coisas devam ser explicadas como acontece na escola [sala de 

aula]. E neste caso, considerar que não há uma única forma de construção do 

conhecimento, de aprendizagem, ele pode despertar no sujeito a afetividade 

instigando a emoção, o romantismo, ação, a interação e reflexão (p.42). 

Alguns autores têm relatado experiências nas quais fazem uso dos museus de escola 

para estimular diferentes aprendizagens. Pais (1999, p.44), citado por Solé, refere que o 

contacto direto com os museus são “representação do tempo histórico parece ser melhor 

apreensível, por parte dos adolescentes, quando colocados em contato direto com os 

vestígios do passado” (Solé, 2009, p.30). 

Ferreira (2002) citado por Solé (2009) manifesta a importância pedagógica dos museus 

afirmando “(o)s museus procuram presentemente, tornar-se um instrumento dentro do 
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processo educativo, com a vantagem de possuírem no seu espólio uma quantidade de fontes 

primárias que podem ser objeto de estudo permitindo aos alunos um conhecimento histórico” 

(p.31). 

 O museu da escola, no qual este trabalho se reporta, pode ser considerado um museu 

científico na medida em que recria um laboratório de ciência do passado. Tal não significa que 

este espaço apenas sirva para ativar memórias de alguma forma relacionadas com as ciências. 

Na verdade, um projeto financiado pela comunidade europeia intitulado “The Museum 

Mediators Project, Gallery of Modern and Contemporary Art (GAMeC) of Bergamo”, tinha 

como objetivo envolver no mesmo espaço mediadores museológicos e imigrantes com o 

propósito de explorar as exposições numa perspetiva colaborativa efetuando narrativas 

multivocais. Os mediadores atuavam como “pontes” entre as comunidades e o museu 

promovendo atividades multiculturais. 

 Subjacente ao modo como se tem vindo a desenvolver alguns projetos educativos em 

torno dos museus de escola parece estar a aprendizagem contextualizada, usando como 

abordagem a aprendizagem por projetos.  

3.4.1 -Aprendizagem Contextualizada  

 

A aprendizagem contextualizada ocorre quando esta se desenrola em torno de contextos 

relevantes para os intervenientes porque se relacionam com aspetos pessoais, sociais das suas 

vidas. A seleção destes contextos deve ter em conta que estes devem captar o interesse dos 

alunos; promover a interação aluno(s)-educador; adequar a linguagem aos conceitos a serem 

aprendidos; promover o uso do conhecimento prévio dos alunos; estimular a formulação de 

problemas para posterior resolução (Gilbert, 2006).  

A aprendizagem contextualizada favorece uma melhor compreensão e aquisição de ideias; 

promove a inter-relação entre os conceitos e a transferibilidade de conceitos a partir dos 

contextos; concentra-se nos interesses dos alunos promovendo, um maior interesse em 

relação à aquisição dos conceitos. Apesar de frequentemente os contextos ajudarem a dar 

sentido aos conceitos, De Jong (2006), afirma que os contextos também podem ajudar os 

alunos a dar sentido às atividades da escola, como a investigação e o planeamento. 

O uso de contextos para a aprendizagem, pode ser implementada de diferentes formas, 
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como ponto de partida ou justificativa para abordar conceitos, com a função de orientação 

que visam aumentar a motivação para aprender novos conceitos. Segundo alguns autores, a 

aprendizagem contextualizada pode unir dois mundos, o mundo educativo e o mundo 

científico. Por exemplo King (2012) argumenta que a ciência baseada no contexto aproxima 

dois mundos - o mundo da comunidade dos estudantes e o mundo da ciência - cujas fronteiras 

podem ser consideradas ou podem mesmo desaparecer, se uma abordagem sociocultural de 

ensino de ciências em sala de aula for reconhecida. 

No entanto, não é consensual como se implementa uma intervenção contextualizada, 

sendo referida que uma das abordagens é a aprendizagem por projeto. Segundo Mateus 

(1995) a metodologia de trabalho de projeto, permite aos alunos e educadores envolvidos: 

“realizar aprendizagens e desenvolver capacidades de integração de novas experiências 

conducentes a mudanças conceptuais alternativas; dar lugar à construção pessoal do saber de 

uma forma interativa, dinâmica, com autonomia e responsabilidade; estimular atitudes 

investigativas como observar, refletir, criar hábitos de trabalho, planificar, gerir o tempo e os 

imprevistos, aprender a ser solidário, ter opinião, ser mais imaginativo, a criticar, a estar mais 

atento ao quadro que o rodeia; alargar o espaço escolar e criar novos horizontes” (Mateus, 

1995, pp-79-80 in Mateus, 2011, p.6).  

A implementação não segue um conjunto linear de fases, mas envolve o problema nas 

questões científicas, pede aos alunos que projetem um final exequível e realista; promove a 

construção do saber científico e tecnológico; promove a escolha e o envolvimento dos alunos, 

promove o trabalho colaborativo. Arends (2008) defende que o “modelo de aprendizagem 

cooperativa requer a cooperação e interdependência entre alunos nas suas estruturas de 

tarefas, de objetivos e de recompensa” (p. 344).  

O autor salienta ainda três objetivos fundamentais da aprendizagem cooperativa: “a 

realização escolar; a tolerância e aceitação da diversidade e o desenvolvimento de 

competências sociais” (Arends, 2008, p.345). O autor refere ainda que as aprendizagens 

realizadas num processo de aprendizagem cooperativa “estabelece o contexto para os alunos 

aprenderem importantes competências sociais e de colaboração que irão utilizar ao longo das 

suas vidas” (Arends, 2008, p.345). Para uma melhor clarificação dos resultados conseguidos 

através da implementação de metodologias de trabalho, assentes no trabalho colaborativo, 
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Arends (2008) apresenta o seguinte esquema:  

Figura 4- Resultados dos alunos na aprendizagem cooperativa 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseada em Arends, (2008; p. 345) 

Implementar o trabalho de projeto não é tarefa fácil pois os participantes 

frequentemente possuem diferentes visões que necessitam de ser elaboradas, aceites e 

partilhadas ao longo do processo. Para além disso, as decisões devem ser fundamentadas e 

criativas, requerendo a mobilização de diferentes competências. Como resultado, alguns 

estudos têm vindo a revelar que o sucesso do trabalho de projeto, deve-se à construção do 

próprio saber que o aluno incorpora através do seu papel ativo, sendo mais exigente consigo 

e com os outros, projetando-se no futuro e tornando-se capaz de intervir socialmente 

(Mateus, 2011). 
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Capítulo 4 -Enquadramento metodológico do estágio 

 

4.1 -Apresentação e fundamentação da metodologia de intervenção 

 

No que concerne ao paradigma de intervenção, este esteve subjacente a um paradigma 

construtivista, o qual defende a importância de “despertar o desejo de aprender” (Freitas e 

Pereira,2012, p.53). Segundo esta perspetiva o indivíduo é responsável pela construção do 

seu conhecimento, sendo o ator principal dessa aquisição. Para Becker (1994, p.88) o 

construtivismo significa “a ideia que nada a rigor está pronto acabado, e de que, 

especificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado”. 

O autor defende ainda que o construtivismo se opõe ao paradigma tradicional, onde se instiga 

o aluno a repetir, recitar e aprender o que já está pronto, em detrimento de uma 

aprendizagem construída através do agir, criar, operar e construir.   

Com base no paradigma construtivista, desenhou-se uma intervenção no contexto 

escolar com o objetivo de contribuir para a transformação de um grupo de alunos do 7º ano, 

ajudando-os a desenvolverem uma identidade com a escola, um sentido de pertença, 

contribuindo para reduzir estereótipos sobre para quem é a escola, facilitando a sua 

integração na escola, despertando o interesse e motivação pela aprendizagem, 

coresponsabilizando-os pelo percurso formativo e projetos de vida, incutindo-lhes a 

necessidade de serem ativos, interventivos e responsáveis.  

Em síntese, a intervenção pedagógica tinha como intenção promover num grupo de 

alunos do 7º ano o desenvolvimento de comportamentos e atitudes, como iniciativa, 

curiosidade, persistência, adaptabilidade, consciência social, de e competências como 

colaboração, comunicação, pensamento crítico. De modo a atingir estes objetivos, a 

intervenção baseou-se numa metodologia de trabalho de projeto, o qual se caracteriza por 

uma metodologia que decorre do movimento de educação progressista associado ao 

pensamento de Jonh Dewy, que “preconiza abordagens pedagógicas que incluem o 

experimentalismo, a preocupação com as necessidades e motivações intrínsecas dos 

formandos” (Morin, 1999). 

 A metodologia de trabalho de projeto, consiste num trabalho orientado para a 

resolução de problemas, em que a participação de cada um dos membros é imprescindível, 
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tendo em conta as suas capacidades, deve ser um trabalho organizado, decidido e planeado 

em conjunto. Esta metodologia de trabalho visa promover aprendizagens significativas e 

carateriza-se da seguinte forma: 

-3pela intencionalidade, que deve ser dependente do contexto, dos agentes envolvidos e da 

capacidade de elaborar uma visão partilhada de todo o processo; 

-responsabilidade e autonomia, os processos de aprendizagem estão dependentes o 

envolvimento dos agentes, entendendo-se como autonomia “a capacidade que cada um tem 

para utilizar os seus recursos internos em interação com os externos ao serviço do 

desenvolvimento e da aprendizagem” (Mendonça, 2002); 

-autenticidade, as decisões devem ser fundamentadas e dirigidas pelos próprios a partir das 

suas próprias necessidades; 

-complexidade, deve integrar múltiplas dimensões (individuais, coletivas, psicológicas, socio-

culturais, técnicas,) 

- criatividade, a implementação de um projeto implica recriação da informação humana;  

-processo e produto; o trabalho de projeto é uma construção progressiva que tem um início, 

um meio e um fim.  

 O trabalho de projeto desenvolvido, implicou a elaboração de um plano conjunto de 

ação que envolveu alunos, professores e demais comunidade educativa. Foram intervenientes 

neste processo alunos de uma turma de 7º ano, professores da referida turma, diretora de 

turma e a estagiária.  

4.2 Apresentação e fundamentação da metodologia de investigação 

 

O paradigma de investigação utilizado neste trabalho é de caráter qualitativo, pois 

pretende analisar “atitudes e comportamentos das pessoas a quem se destina a intervenção”, 

(Denzi,1994, citado por Aires 2011, p.16). A investigação é do tipo investigação-ação. Esta 

metodologia é “um processo reflexivo que carateriza uma investigação numa determinada 

área problemática cuja prática se deseja aperfeiçoar ou aumentar a compreensão 

                                                           
3 Informação recolhida no documento- Metodologia do Trabalho de Projeto, capítulo 3- Exponente: Serviços de Economia e Gestão. 
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profissional” (McKernan, 1998, citado por Esteves, 2008, p 20).  

O trabalho investigativo no campo da educação, nomeadamente o que se refere projetos 

de investigação-intervenção, assumem um caráter interventivo e transformador, apostando 

“em metodologias capazes de proporcionar uma ação mais profícua e consequentemente na 

medida em que se centram na reflexão crítica, por um lado, e na atitude operacional de 

práticas” (Coutinho et al., 2009, p. 357). Esta metodologia é “a que mais se aproxima do meio 

educativo” (Coutinho et at., 2009, p. 357), valoriza sobretudo, a prática, tornando-a talvez o 

seu primeiro elemento chave.  

Na metodologia de investigação-ação, a prática reflexiva está muito presente assumindo 

uma interdependência muito relevante, sendo na capacidade de refletir que reside o 

reconhecimento dos problemas e a ponderação na eficácia da sua resolução. 

Este método de recolha de dados comporta vantagens para a investigação, que se 

pretende mais fidedigna quanto possível. Permite, observar os atores no seu contexto natural 

sem que este seja condicionado pela presença do investigador. Permitindo observar as 

“dinâmicas e inter-relações dos grupos em determinados cenários socioculturais” (Aires, 

2011, p.27). A observação “tenta evitar a distorção artificial da experimentação e a dimensão 

“entorpecedora” da entrevista” (Aires, 2011, p.27). A observação é uma técnica de 

investigação direta ou interativa, que consiste na recolha de informação de modo sistemático, 

através do contato direto com situações específicas (Aires, 2011, p.25). A observação não 

participante é aquela em que o investigador não interfere na interação do grupo em análise, 

tal como refere Almeida e Pinto (1975, p. 108), “a observação participante reside na 

intervenção do observador nos grupos, nas situações, nos processos sociais em análise”. 

No entanto, a observação não garante fiabilidade no processo investigativa por si só, 

sendo necessário efetuar uma “triangulação interna do observador (…), triangulação teórica 

(…) triangulação entre observadores e atores implicados (…) e descrições muito precisas das 

situações particulares” (Aires, 2011, p.27). Para tal, a par da observação, a investigação 

sustentou-se numa análise documental exaustiva, mas focalizada. A análise documental 

“constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações 

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspetos novos de um tema ou de problemas” 

(Ludke e André,1986). 
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Os diálogos reflexivos com a acompanhante na instituição, diretora de turma outros 

professores e as notas de campo recolhidas, foram cruciais na elaboração do plano de ação, 

pois permitiram elaborar uma reflexão consciente do contexto em que estava inserida e 

elaborar um plano de ação consonante com essa reflexão. O diário de bordo teve uma especial 

importância no decorrer da intervenção, permitindo-me deste modo ir monitorizando a minha 

ação junto dos alunos. Outro instrumento de recolha de dados utilizado foi o inquérito por 

questionário (apêndice 1- 2-15). O inquérito por questionário como o próprio nome indica é 

“uma técnica que se apoia numa série de perguntas dirigidas a um conjunto de indivíduos” 

(Almeida e Pinto, 1995, p. 112). Normalmente é utilizado para inquirir conjuntos de indivíduos 

que geralmente representam uma dada população, tendo como objetivo aferir 

comportamentos, valores ou opiniões. 

Numa fase inicial do processo investigativo numa tentativa de perceber quais as 

expetativas que os alunos colocavam no projeto, decidi introduzir um pequeno 

questionário ao grupo. No fim do projeto elaborei outro inquérito por questionário desta 

vez destinados aos professores do grupo de alunos com quem trabalhei (apêndice 2). 

Desses inquéritos, foram recolhidos dados importantes para avaliação da intervenção 

Para uma melhor eficácia do plano de intervenção, este carece de monitorização e 

avaliação.  A monitorização foi efetuada em cada sessão através de grelhas de observação 

(apêndice 4), que foram realizadas por mim e pelo grupo de alunos, grelhas de auto e 

heteroavaliação, (apêndice 3-7). Foram realizados registos das sessões (diários de bordo) 

(apêndice 9-12) e promovidos momentos de reflexão sobre a realização das atividades 

(apêndice 10).  

Tendo em consideração o paradigma adotado, predominantemente qualitativo, importa 

referir que os métodos e técnicas de recolha de dados selecionados são em consonância de 

natureza qualitativa. Utilizou-se a observação não participante, análise documental, diálogos 

reflexivos e o inquérito tal como se pode verificar na tabela abaixo:  

 

Tabela 4-Métodos e técnicas de recolha de dados  
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FASES DA INTERVENÇÃO  ESTRATÉGIAS  FORMAS DE REGISTO PARTICIPANTES  

 

 

Diagnóstico de necessidades 

 

Diálogos reflexivos 

Diários de bordo 

Notas de campo 

Estagiária   

Acompanhante e Diretora de turma 

Análise documental Síntese e análise de ideias centrais  Estagiária  

Intervenção 

(Monitorização das estratégias de 

intervenção) 

 

Diálogo reflexivo Diário de bordo 

Registos reflexivos  

Estagiária e alunos  

Avaliação Inquérito   Questionário  Professores e alunos  

 

4.3 Procedimento para análise de dados  

 

Nos processos investigativos, a análise dos dados é o momento decisivo da 

investigação, pois não basta recolher é necessário analisar, no entanto mais que analisar é 

preciso interpretar. A recolha fidedigna da informação, processa-se através de uma 

organização sistemática, que segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 225), “envolve o trabalho com 

dados, a sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, 

descoberta de aspetos importantes do que deve ser apreendido e a decisão do que vai ser 

transmitido aos outros”. Bardin (2009), organiza a análise em três polos: “1- a pré-análise; 2- 

A exploração de material e, por fim 3- o tratamento dos resultados: inferência interpretativa” 

(2009, p.121). Para Bardin (2009), a “análise de conteúdo enquanto método torna-se um 

conjunto de técnicas de análise de comunicação que utiliza procedimentos sistémicos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. 

O procedimento da análise de dados pode fundamentar-se através diversas 

perspetivas e tradições disciplinares, tradições linguísticas e tradições sociológicas (Amado, 

2013). No entanto, a análise de conteúdo é a que neste contexto ocupa um lugar de destaque, 

por ser uma a) técnica flexível e adaptável às estratégias e técnicas de recolha de dados 

anteriormente apresentadas (…), e b) por ser uma técnica que aposta claramente na 

possibilidade de fazer inferências interpretativas a partir dos conteúdos expressos (Amado, 

2013). 
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O procedimento da análise dos dados assente na análise de conteúdo, é muito mais 

que uma descrição dos conteúdos. Ele visa clarificar e interpretar os elementos constitutivos 

do processo investigativo. Porém Amado, (2013) apoiado na ideia de Vala (1986), sintetiza que 

a análise de conteúdo “tem como finalidade efetuar inferências, com base numa lógica 

explicativa, sobre as mensagens cujo características foram inventariadas e sistematizadas” (p. 

104). Neste projeto de investigação, houve a necessidade de sistematizar as mensagens 

recolhidas através dos vários instrumentos de recolha de dados e seguidamente sistematizá-

los e categorizá-los, constituindo-se deste modo, num processo de grande complexidade.  

Segundo Quivy e Campenhoudt, (1992), análise de conteúdo pode surgir de diversas 

formas: 

-“análise das ideologias, sistemas de valores, representações e aspirações e suas 

transformações; 

- o exame da alógica de funcionamento das organizações, graças aos documentos que 

elas produzem; 

-o estudo das produções culturais e artísticas; 

- a análise dos processos de difusão e de socialização; 

-a análise de estratégias, do que está em jogo num conflito, das interpretações, das 

reações; 

-a reconstituição de realidades passadas não materiais: mentalidades” (p,29). 

Neste trabalho a análise de conteúdo envolveu a análise dos dados do inquérito por 

questionário efetuado aos professores e alunos, e da análise da unidade de texto (Quivy e 

Campenhoudt,1992), das notas de campo e dos diários reflexivos.   
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Capítulo 5- Apresentação e discussão do processo de intervenção 
 

5.1- Discussão da intervenção no museu da escola 

 

O museu da ciência é um espaço da escola que comporta no seu interior mobiliário e 

objetos antigos usados pela escola ao longo de mais de seis décadas. A criação deste espaço 

ocorreu em 2009 no âmbito do “programa de modernização da rede pública de escolas 

secundárias, Parque Escolar, dando lugar às modernas instalações que hoje se dispõe” (Costa, 

2014, p.13). Nessa altura o Diretor do agrupamento teve a ideia de agrupar num mesmo 

espaço o espólio existente nos antigos laboratórios de físico-química. Durante cerca de três 

anos, o antigo laboratório de ciência convertido, em museu, ficou esquecido no fundo do 

corredor. junto dos atuais laboratórios de físico-química, no entanto, professores e alunos não 

haviam deparado com a sua existência antes da nossa intervenção.  

Após o diagnóstico de necessidades descrito no capítulo 2 (secção 2.4), desenhou-se 

uma intervenção a implementar no museu da escola com o objetivo geral de promover o 

desenvolvimento pessoal e social de alunos de uma turma de 7º ano, tendo como objetivos 

de investigação associados: a) analisar o impacto do projeto de intervenção nos alunos 

participantes, em termos de desenvolvimento pessoal e social e b) averiguar como o estágio 

contribuiu para o desenvolvimento da minha prática reflexiva.  

Contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos requer a compreensão 

dos professores, que interagem mais diretamente com os alunos, do diretor de turma, da 

direção da escola, dos funcionários, das famílias e toda a comunidade externa à escola e na 

qual esta se insere. Destes diferentes agentes, só alguns participaram no projeto, embora com 

diferentes graus de envolvimento. Assim, enquanto que a professora de Física e Química 

articulou o trabalho desenvolvido no museu com o programa da disciplina, a professora de 

Educação Visual colaborou em alguns momentos da implementação do projeto, isto é, na 

realização dos materiais de divulgação. No que se refere à direção da escola, na figura do 

Diretor da Escola, este além de se manter a par do projeto, sugeriu personalidades da 

sociedade civil (antigos alunos da escola) que poderiam contribuir para o projeto. Não foi 

possível envolver as famílias nem os professores de outras disciplinas por vários motivos, 

nomeadamente: dificuldade em conciliar o horário dos professores com o meu horário, falta 
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de interesse e disponibilidade e desconhecimento da área de intervenção. Quanto aos alunos, 

apenas alguns (15 em 30) manifestaram interesse em participar na intervenção. 

A intervenção envolveu diferentes dimensões para além da escola, pois a comunidade 

civil foi também chamada a intervir (figura 5). De facto, embora centrado num espaço do 

museu e num grupo de alunos, a intervenção estendeu-se a outros domínios da escola, isto é, 

à turma a que os alunos pertenciam e à comunidade escolar, ou seja, ultrapassou os, muros 

da escola ao envolver pessoas da comunidade civil. Neste último caso, um antigo aluno da 

escola e antigos professores foram convidados a colaborar com o projeto. 

Figura 5- Envolvência do Projeto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A intervenção nas diferentes dimensões, foi efetuada utilizando o trabalho de projeto, 

em que o meu papel enquanto estagiária, passou por desenhar a estrutura da intervenção, 

colaborar, monitorizar e regular a implementação de atividades. A elaboração das atividades 

que dinamizei com os alunos no âmbito da intervenção, foram aquelas que não envolveram 

conhecimentos específicos, como era o caso da área da Física e Química. Um resumo da 

intervenção implementada ao longo do estágio encontra-se descrita na tabela 5: 

Comunidade civil 

Comunidade escolar  

Turma  

MUSEU 
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Tabela 5- Etapas de desenvolvimento do Projeto 

 

No que se refere à intervenção propriamente dita, esta envolveu diferentes etapas: 

apresentação do projeto aos alunos e professores; atividades desenvolvidas no âmbito da 

intervenção e seus participantes, incluindo seleção do grupo de trabalho, preparação das 

atividades, desenvolvimento das atividades e avaliação final do projeto. Ao longo de todo o 

processo, teve-se o cuidado de o monitorizar de modo a fazer os ajustes necessários. Cada 

uma das etapas será apresentada de seguida.  

5.1.1- Fase I Apresentação do projeto aos alunos e professores 

 

Numa primeira fase do projeto, era necessário encontrar um grupo de alunos da turma 

do 7º ano que estivesse interessado em participar no projeto em horário não letivo, para não 

perturbar o normal funcionamento das aulas. Embora o currículo de algumas disciplinas 

pudesse ter sido integrado e abordado no âmbito deste projeto, a maioria dos professores 

não mostraram abertura para tal. Com estas condições, foi necessário dar a conhecer o 

projeto aos alunos e convidá-los a participar. Em colaboração com a diretora de turma esta 

cedeu uma das suas aulas, de cidadania, para apresentação do mesmo. Para além disso, como 

os alunos ainda não me conheciam foi necessário apresentar-me. Assim, comecei por explicar 

quem era, qual era o meu papel na escola e qual seria o trabalho a desenvolver junto deles 

durante o ano letivo. Nesse sentido, preparei uma apresentação onde esquematizei o projeto 

que pretendíamos desenvolver (anexo 4). Foi mencionado o local onde este se iria realizar (o 

qual era desconhecido dos alunos); o tipo de atividades que se poderiam desenvolver (ex.: 

divulgar o museu junto da comunidade educativa, mobilizar e articular os conhecimentos de 
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algumas disciplinas, com o trabalho no museu, convidar antigos alunos para apresentar as 

suas memórias sobre o papel dos laboratórios na sua formação, criação e manutenção de um 

site para o projeto etc.), sendo mencionado que estas teriam que ser acordadas entre todos 

os intervenientes, tendo os alunos um papel importante na sua definição.  

O grupo que aceitou voluntariamente participar era constituído por 15 alunos (oito do 

sexo feminino e sete do sexo masculino), com idades compreendidas entre o 12 e os 14 anos 

de idade. Neste grupo inscreveram-se alguns elementos identificados no diagnóstico de 

necessidades como apresentando dificuldades de interação, indisciplina e baixa autoestima 

capítulo 2 (secção 2.4). Neste grupo foi aplicado um pequeno questionário com duas questões 

(O que te levou a querer participar no projeto?) e (Quais são as tuas expectativas em relação 

ao projeto?) para compreender melhor as expectativas destes alunos face ao projeto.  

Também aos professores foi dado conhecimento do projeto, tendo sido convidados a 

participar. A dificuldade em reunir com todos os professores da turma para expor o projeto 

implicou que a sua divulgação se tivesse efetuado por intermédio da professora 

acompanhante e pela diretora de turma. 

De entre os professores da turma, alguns professores, como a professora de 

Português, aceitaram participar pontualmente; professora de Ciências Físico-Química, 

mostrou interesse no projeto, entendendo ser uma oportunidade para enquadrar as 

temáticas do programa, outros professores, como foi o caso da professora de inglês, não 

quiseram participar. 

 

5.1.2- Fase II Atividades desenvolvidas no âmbito da intervenção e seus participantes 

 

5.1.2.1 Organização das sessões de trabalho 

 

As sessões no âmbito do trabalho de projeto decorreram todas as quintas-feiras das 

11h:45 às 13h:15 no museu. Foi escolhido este horário porque era o único possível de conciliar 

comigo e com os alunos. Nesse espaço, discutiam-se as estratégias a desenvolver para colocar 

o projeto em prática. Para tal, os alunos foram divididos em dois grupos de trabalho. Os grupos 

foram constituídos pelos alunos com o meu auxílio.  Os alunos formaram os grupos segundo 
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o grau de amizade entre eles, tendo sido efetuado alguns ajustes de modo a que os grupos 

ficassem equivalentes em número, género e competências atribuídas, apelando sempre para 

uma constituição equitativa. 

A participação ativa dos alunos era essencial para levar a cabo as atividades, pelo que, 

em traços gerais, as sessões desenrolavam-se em torno da discussão de ideias usando técnicas 

diversificadas como o “focus group”, o “brainstorming”, “chuva de ideias”. No decorrer da 

discussão, ia registando as ideias, utilizando notas de campo. Sempre que possível efetuava o 

registo da sessão no meu diário de bordo, instrumento de reflexão para avaliação futura. Das 

ideias que iam surgindo, analisávamos em conjunto a sua exequibilidade. Eram momentos de 

grande euforia, pois alguns alunos tinham dificuldade em respeitar o outro, falando todos ao 

mesmo tempo, era necessário intervir e mediar a discussão. Eram também momentos de 

alguma tensão, nos grupos. Cada aluno tentava a todo o custo levar a sua ideia avante, nestas 

situações a minha intervenção era imprescindível. Deste modo, chegava-se a um consenso 

por votação (voto secreto ou braço no ar) e ganhava a proposta mais votada. Assim, ao longo 

da implementação do projeto, procurou-se alterar esta forma de estar em grupo, acordando 

e regulando com os alunos algumas regras de interação. Assim, em todas as atividades, os 

intervenientes tinham que decidir o plano de ação, discutir ideias de modo fundamentado, 

aceitar as opiniões dos outros mesmo que diferentes das suas, saber ouvir as ideias dos 

outros, estimular os colegas a darem a sua opinião, tomar decisões e a sentir o projeto como 

seu. Sempre que possível (por vezes acontecia alguns alunos faltarem às sessões) as decisões 

eram tomadas em consenso. Quanto ao meu papel, procurei assegurar a participação 

equitativa de todos os elementos do grupo nos trabalhos desenvolvidos bem como motivá-

los para um melhor empenho na execução das tarefas. Finalmente, a parte final das sessões 

era sempre reservada para conversas informais com os alunos, nesses momentos os alunos 

iam partilhando as suas frustrações, conflitos, medos e anseios vividos no seu quotidiano 

escolar. O meu papel era de escutar com atenção as suas inquietudes, sem fazer julgamentos 

de qualquer ordem, ser imparcial (não dando a minha opinião, mas valorizando os relatos dos 

alunos), ser facilitadora da comunicação promovendo um ambiente propício ao diálogo. Os 

dias iam passando, e eles tinham consciência que podiam contar comigo, a partilha ia 

aumentando a ponto de me procurarem em outros dias e horários. 
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5.1.2.2 -As atividades desenvolvidas no âmbito do projeto 

 

No que se refere às atividades propriamente ditas, num primeiro momento, depois de 

o grupo visitar o museu, para se familiarizarem com o espaço e compreenderem o contexto a 

que este se refere, foi-lhes dado tempo para observarem o seu interior. Após esta visita, foi 

pedido aos alunos para pensarem em propostas de atividades para o museu, tendo emergido 

algumas, designadamente dar a conhecer o museu à comunidade escolar e à população; saber 

para que serviam alguns dos objetos guardados nos armários e criar um site sobre os mesmos 

e promover atividades em torno de alguns deles, conhecer antigos alunos que frequentaram 

a escola e perceber que memórias guardam dos antigos laboratórios da escola, criar 

sinaléticas, recriar representações de momentos históricos assentes nas temáticas que 

constituem o museu. Algumas destas ideias não foram da autoria dos alunos, pois tinham sido 

apresentadas como possíveis propostas aquando da apresentação do projeto, mas foram 

repetidas por estes, o que parece indicar que os alunos as tinham considerado interessantes. 

Uma vez feito este levantamento de propostas de atividades, era necessário selecionar 

aquelas consideradas relevantes e possíveis de realizar no âmbito do projeto e com os alunos 

em causa. A seleção das atividades teve em conta que o objetivo não era o desenvolvimento 

das atividades por si (o produto) mas o processo, isto é, a possibilidade de ao trabalharem em 

grupos colaborativos, os alunos pudessem desenvolver competências, valores e atitudes. 

As atividades efetivamente realizadas podem ser agrupadas em dois grandes grupos 

que, em alguns momentos, se intercetam: abertura do museu na e para além da escola e o 

significado dos objetos expostos. O segundo grupo de atividades só foi possível implementar 

em colaboração com a professora de Físico-Química que abraçou o projeto, pois eu não 

dispunha de conhecimentos específicos na área para sozinha implementar esta parte do 

projeto.  

Numa das sessões iniciais no museu, os grupos de alunos discutiram a melhor 

estratégia de o promover, as atividades a desenvolver e meios de divulgação das mesmas. Os 

alunos mencionavam a elaboração de cartazes e panfletos, mas a vontade da professora de 

Ciências Físico-Química de contribuir para o projeto, levou à criação de uma atividade 

inspirada no projeto “Um objeto e os seus discursos” (http: 
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www.umobjetoeseusdiscursos.com/). Este projeto foi dado a conhecer à professora a qual 

considerou a ideia relevante. Na atividade “um objeto e seus significados” os alunos, em 

pequenos grupos, estudaram objetos expostos no museu e que eram do seu interesse. Estes 

objetos articulavam-se com o programa da disciplina de Física e Química (ex.: dinamómetro 

ou o alambique). Assim, embora tendo colaborado nesta atividade, ela foi maioritariamente 

dinamizada pela professora da disciplina nas suas aulas.  

A professora responsável pela disciplina de Física e Química elaborou uma lista de 

objetos existente no museu e escolheu aqueles que melhor se enquadravam no plano 

curricular da disciplina. Seguidamente constituiu grupos e atribuiu a cada grupo a 

responsabilidade de pesquisar toda a informação possível existente sobre o objeto em 

questão, tendo em conta as seguintes orientações: ano da sua invenção ou criação, autor ou 

inventor, utilidade do objeto/pertinência da sua invenção; variantes do objeto ao longo dos 

anos/ transformações; o objeto que o substituir na atualidade (caso se verifique a sua 

existência). Com a informação recolhida, cada grupo de alunos, preparou uma apresentação 

para a turma nas aulas de físico-química. Esta apresentação foi alvo de avaliação na disciplina 

(anexo 4). Finalizado este processo, a professora escolheu os trabalhos de melhor qualidade 

para os alunos elaborem folhetos informativos com a informação obtida. Esses folhetos foram 

colocados junto aos respetivos objetos no museu. Assim, todos os alunos da turma tiveram 

oportunidade de contribuir para o museu  

No que se refere à atividade “visitas ao museu” esta consistiu na realização em dias 

específicos de visitas ao museu para a comunidade escolar. A atividade apenas decorreu no 

mês de maio. O trabalho com os alunos foi coordenado por mim e pela professora de física e 

química. Assim, aproveitando o trabalho desenvolvido no âmbito da disciplina de física e 

química, os alunos iam apresentando os vários modelos de balanças existentes e explicando 

aos visitantes a sua evolução ao longo dos tempos. Nesta atividade participaram todos os 

alunos da turma, reunindo-se semanalmente comigo no museu, no horário da disciplina (a 

turma era dividida em dois grupos que reuniam comigo alternadamente). Para finalizar a 

visita, os alunos que participaram comigo no projeto do museu (15 alunos iniciais), preparam 

uma atividade lúdica, caça ao tesouro dentro do museu, e um conjunto de palavras cruzadas 

(anexo 5-6-7-8) para os visitantes resolverem antes de sair do museu. Estas atividades foram 

preparadas pelos alunos, sempre com o meu apoio, mas as ideias surgiram deles, (nesta fase 

http://www.umobjetoeseusdiscursos.com/
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do projeto, verifiquei que os alunos desenvolveram a sua autonomia e criatividade). Esta 

atividade “visita ao museu” foi divulgada através de cartazes e convites (anexo- 2-3) 

Finalmente, foi sugerido pelo diretor da escola que um dos dias para abrir as portas do 

museu poderia coincidir com o aniversário da escola, que iria ser comemorado. Optou-se por 

realizar uma atividade no museu que foi dinamizada por duas pessoas fora da comunidade 

civil cuja relação afetiva com a escola e nomeadamente com os laboratórios da escola, 

representados no museu era significativa. Estas pessoas, poderiam ser entrevistadas pelos 

alunos sobre os seus percursos escolares e o significado dos laboratórios da escola, 

constituindo assim exemplares de como se constrói uma identidade com a escola, um sentido 

de pertença. Tendo por base esta ideia, foi pedido ao diretor da escola sugestões de pessoas 

a convidar.  

Das várias pessoas indicadas, aceitou o convite um antigo aluno da escola, hoje com 

um cargo público na cidade, tendo sido previamente entrevistado pelos alunos no seu 

gabinete. Foi também convidado o marido de uma antiga professora (já falecida) que teve um 

papel importante na dinamização da componente laboratorial. Duas alunas prepararam 

comigo uma entrevista a estes dois convidados, a qual foi corrigida pelo professor de 

Português. Os alunos fizeram questão de se vestir de modo formal e receber os convidados 

no dia da visita, fizeram a apresentação do espaço e explicaram o objetivo do projeto que 

estavam a desenvolver no museu. 

5.2 -Fase III – Avaliação 

 

Embora a monitorização do projeto tenha sido implementada ao longo de todo o seu 

desenvolvimento, houve também lugar para uma avaliação realizada no final do mesmo. Esta 

avaliação, no seu todo, permitiu recolher dados para a componente investigativa deste 

projeto. A realização do diagnóstico de necessidades indicava que era necessário desenvolver 

nos alunos competências pessoais e sociais. Como resultado, a intervenção foi desenhada de 

modo a que as atividades permitissem trabalhar questões como a autoestima, o respeito pelas 

opiniões dos outros, o desenvolvimento de um sentimento de pertença à escola, entre outras. 

A avaliação do impacto da intervenção foi efetuada por intermédio de um questionário 

aplicado aos professores e alunos após a intervenção no projeto bem como a partir de dados 
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que foram recolhidos ao longo do processo de implementação.   

5.2.1 O impacto do projeto nos alunos na visão destes e dos professores 

 

Os dados recolhidos com professores, a partir do questionário, revelam que, para a 

maioria, o comportamento dos alunos melhorou a partir do momento que estes começaram 

a participar no projeto. Esta melhoria foi sentida como mais acentuada na disciplina de 

português e com menos conseguida na disciplina de ciências. da natureza. Esta melhoria no 

comportamento é um dado importante, - dado que este grupo de alunos, era tido como muito 

indisciplinado no início do ano letivo. No que se refere à participação dos alunos em sala de 

aula, também a maioria dos professores, em particular a professora de inglês, considerou que 

os alunos adotaram uma postura mais interventiva, colocando dúvidas, pedindo 

esclarecimentos. O que parece evidenciar um maior interesse em termos de aprendizagem. 

No que se refere ao desempenho e como seria de esperar este sofreu uma melhoria na 

disciplina de físico-química, pois foi apenas esta a disciplina que se articulou com o projeto. 

Os registos efetuados por mim complementam as respostas dadas pelos professores no 

questionário, como se pode verificar no gráfico que apresento: 

Figura 6 - Apresentação do resultado do inquérito aos professores, tendo em conta as 

seguintes variáveis: comportamento, participação e empenho. 
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Para cada uma das variáveis: Concordo plenamente (CP); Concordo (C); Discordo 

Plenamente (DP); Discordo (D) e Sem opinião (SO), foi-lhes atribuído níveis diferentes, (entre 

0-4), sendo o 4 nível mais elevado e o 0 o nível mais baixo. Como se pode verificar no que diz 

respeito ao comportamento a português seis dos alunos (em nove) melhoraram o seu 

comportamento à disciplina. O mesmo já não se verificou na disciplina de ciências da natureza, 

onde apenas um aluno se destacou pela positiva. No que se refere à participação na disciplina 

de inglês, como podemos verificar cinco dos nove alunos apresentaram um grau de 

participação elevado, sendo positivo, dado que no início do projeto a professora queixava-se 

das suas dificuldades em prender a atenção dos alunos. Como seria de esperar, foi na 

disciplina de física e química que se notou um melhor desempenho por parte destes alunos, 

dado ter sido a professora desta disciplina que mais se envolveu no projeto. O resultado da 

investigação confirma isso mesmo. 

De facto, inicialmente, nenhum professor acreditava no sucesso deste projeto, 

inclusive a diretora de turma. Esta, apesar de sempre ter apoiado o projeto, referiu quando 

este terminou que: “não contava que o projeto tivesse tanto sucesso e impacto junto dos 

alunos” (relato das notas de campo). Inclusive referiu que alguns elementos do grupo 

participante, foram indicados para o quadro de Mérito Atitudinal (ANEXO 13). Como registei 

nas minhas notas de campo a referida diretora de turma referiu que: “que a turma xxx 

considerada como problemática, está muito melhor, demostrou orgulho nos alunos e vai 

referenciá-los no sentido de lhes ser atribuída uma menção honrosa no quadro de honra da 

escola”. (notas de campo do dia 01-06-17)  

De modo semelhante, o professor de português referiu que um dos alunos “teve uma 

evolução enorme, notou-se empenho e esforço. (…) o aluno progrediu muito nas atitudes e 

comportamento.” (relatos de reunião de final de ano)  

No que se refere aos alunos, os questionários aplicados, antes e após a intervenção, 

revelam que inicialmente alguns alunos consideraram o divertimento como a razão para 

participar no projeto: “As minhas expectativas são diverti-me e ganhar”, “Que esta atividade 

seja interessante divertida e que corra bem.” 

No final do projeto, os alunos referiram que a participação no projeto foi relevante não 

só porque se divertiram mas “porque fizeram coisas importantes e ficaram mais amigos” mas 
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também porque foi importante trabalhar em grupo e aprender: “eu gosto de trabalhar em 

grupo com os meus amigos e ter mais conhecimentos.” 

Para além dos questionários os meus registos e observações ao longo das sessões 

também indicam que a intervenção teve um impacto positivo, pelo menos em alguns alunos. 

Não só o envolvimento dos alunos nas diferentes atividades como também alguns 

acontecimentos inesperados (por exemplo a oferta da tese de doutoramento do antigo aluno 

da escola e a entrega do diploma do curso da falecida professora da escola ao museu pelos 

palestrantes) tiveram um impacto afetivo importante nos alunos, sentindo-se orgulhosos do 

seu projeto. Alguns registos que comprovam isso mesmo: 

“no início estava com muitos nervos, o mas agora estou feliz e orgulhoso” (nota de campo, no 

dia da visita ao museu- 15 de março) 

“hoje senti-me orgulhosa e feliz porque estiveram cá aqueles senhores e deixaram aqueles 

objetos no museu, que ficarão cá para sempre” (nota de campo, no dia da visita ao museu -15 

de março) 

A partir das minhas observações, constatei ainda uma evolução dos alunos em termos 

de aceitação da opinião dos outros mesmo quando divergentes das suas; uma maior 

capacidade de cooperação entre colegas e uma maior coesão grupal. Contudo, existem, ainda, 

outros aspetos que necessitam de ser desenvolvidos nos alunos, designadamente: a 

capacidade de comunicar as suas ideias de modo fluente; desenvolver uma identidade com 

outros espaços da escola; melhorar a empatia nas relações entre a colegas e professores; 

melhorar a motivação, por forma a obter melhor resultados académicos. Vários registos 

efetuados ao longo das sessões e referentes a comentários dos alunos revelam que estes 

também sentiram o impacto positivo do projeto na medida em que este contribuiu para 

fortalecer os laços afetivos com os colegas e sentirem-se mais responsáveis.  

(…) “confessou-me que é visível a melhoria de comportamentos, atitudes do grupo turma, 

nota-se, que a relação entre pares é mais positiva e que a turma inicialmente problemática, e 

considerada como um a “má turma” já não o era”. (nota de campo -relato de um aluno no 

final do projeto) 

(…) “e não é que eu agora até consigo compreender melhor o XXX! já não me irrita tanto.” 
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(nota de campo -relato de um aluno no final do projeto) 

De facto, as competências que desenvolveram foram mobilizadas para a ação. Estes 

alunos, por sua iniciativa, solicitaram a colaboração da professora de físico-química para a 

elaboração de uma candidatura ao projeto “orçamento participativo” com o museu da escola. 

A proposta apresentada e divulgada pelos alunos saiu vencedora (anexo 14). Denotando-se 

assim uma maior envolvência com a escola e participação cívica. 

5.1.3- Atividades de reflexão no meu desenvolvimento profissional 

 

Um outro objetivo deste trabalho, era analisar o modo como este projeto contribuiu 

para o meu desenvolvimento profissional, em particular no modo como evoluiu a minha 

capacidade de reflexão. Para analisar este aspeto utilizaram-se estratégias e instrumentos 

reflexivos. Estes foram notas de campo; diários de bordo e diários reflexivos. Estes 

instrumentos acompanharam-me diariamente no decorrer do desenvolvimento do projeto, 

isto é, desde a fase do diagnóstico de necessidades até ao final da intervenção. Neles fui 

registando a minha ação em cada sessão de trabalho e no final de cada sessão realizava uma 

reflexão crítica sobre cada uma. Uma análise dos registos que fui efetuando permite-me 

constatar que: 

a). As minhas observações do trabalho dos alunos foram-se tornando mais focalizadas. 

Inicialmente as observações eram mais gerais e progressivamente eram focadas em aspetos 

específicos relacionados com as competências pessoais e sociais que se pretendiam 

desenvolver, como se pode constatar no exemplo de registos iniciais e finais, assim alguns 

registos iniciais foram: 

a) “Penso que com este(aluno) irei conseguir trabalhar depois de resolver algumas 

questões básicas (aprender a controlar o volume da voz (sempre muito elevado) e respeitar a 

vez para falar.” (registo do Diário de Bordo- 18-10-16)   

b) Comecei a sentir-me frustrada sem saber muito bem o que fazer. Tentei colocar-me 

no lugar da professora de inglês e senti-me em pânico. Confesso que me senti impotente 

perante aquele cenário.” (registo do Diário de Bordo- 08-11-16) 

c).”A conclusão a que chego, é que eles entendem a participação nas atividades do 
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projeto como um escape às aulas. Como viram que isso não sucedeu na semana passada, esta 

semana resolveram não aparecer. Poderá ser essa razão ou não …só o tempo o dirá. Por hoje 

estou triste e em desalento pois sinto que todo o trabalho feito até aqui foi em vão.” (14-01-

17) 

Enquanto que exemplos de registos finais são: 

a) “Embora esta atividade (orçamento participativo), não estivesse inserida nem 

programada no meu projeto de intervenção ela não deixa de ser relevante para o meu 

projeto, pois os alunos com esta iniciativa desenvolveram competências de 

cooperação, envolvimento e cidadania ativa”. (registo do Diário de Bordo 17-04-17) 

b) “A aluna XXX não tem muita iniciativa, falta de autoestima, autoconfiança; e 

dificuldades em realizar tarefas sozinha” (registo nota de campo do mês de maio 15-

05-17) 

c) “A aluna XXX lidera o grupo, no entanto não consegue terminar nenhuma das tarefas 

que lhe são propostas”. (registo nota de campo do mês de maio 15-05-17) 

b) Estes foram importantes para me ajudar a refletir sobre a ação, monitorizá-la e regulá-la. 

Contudo, a reflexão sobre a ação nem sempre foi fácil. Assim, tendo por base os níveis de 

desenvolvimento mencionados por Smyth (1987), constato que no decorrer da minha 

intervenção não tive dificuldades em efetuar registos sobre o que observava na minha prática 

os quais eram acompanhados, por vezes, das intencionalidades pedagógicas da minha ação: 

a) “achei muito interessante este facto, pois pareceu-me um miúdo perspicaz e 

criativo”.  

b) “Neste dia reunimos na biblioteca, tal como combinado. Consegui reunir um grupo 

de 15 alunos, aos quais pedi para responderem a um pequeno inquérito para análise futura. 

As questões que compunham o inquérito por questionário consistiam em saber quais as 

perspetivas e motivações em relação ao projeto”. (registo diário de bordo 07-10-16) 

c) “Fiquei com a perceção que ia ter muitas dificuldades em trabalhar com este grupo, 

principalmente devido ao facto de dois desses alunos não conseguirem estar calados durante 

um único segundo. Um deles fala só para chamar atenção (…) outro porque não consegue 

mesmo estar calado um segundo e não consegue ouvir primeiro antes de falar. No entanto, 



 

48 
 

manifestou-se muito interessado na atividade.” (registo diário de bordo 18-10-16) 

d).” Por fim os alunos convidaram o entrevistado a visitar a escola na comemoração 

dos 60 anos, com o objetivo de levar o seu testemunho de sucesso como ex-aluno desta 

escola. 

e).“Não satisfeitos, e querendo saber sempre mais a XXX mostrou-se curiosa por ver a 

tese de mestrado do doutor, perguntando-lhe onde a podia encontrar. O doutor referiu que a 

podia encontrar na biblioteca municipal. Antes de sair o entrevistado quis mostrar aos alunos 

o seu local de trabalho e levou-os ao seu gabinete onde tiramos a fotografia de grupo”. 

(diário de bordo-27-04-17) 

Por outro lado, senti mais dificuldade na confrontação, pois esta requer analisar o que 

é que a minha prática reflete em termos de pressupostos, valores. Tal implica uma 

confrontação das várias correntes teóricas adotadas. Como se pode constatar pelos seguintes 

registos efetuados em diferentes momentos: 

a) “passados três meses do início da minha intervenção, pretendo saber quais foram as 

alterações que se evidenciaram nos alunos, caso tenham ocorrido” 

b) “Hoje a comunicação com os alunos foi difícil (falavam todos ao mesmo tempo” 

c) “o que tinha planeado para hoje (…), no entanto não consegui fazer, não tive muita 

atenção por parte deles” 

Contudo, a autosupervisão deve ser partilhada (Alarcão e Tavares, 2003) e neste 

sentido as reuniões com a professora acompanhante e com a minha supervisora em 

momentos ajudavam, noutros complicavam porque a minha acompanhante tinha uma 

perceção diferente da minha orientadora em relação ao  meu trabalho em termos 

académicos, o que por vezes tornava-se complexo para mim atender às necessidades do 

contexto sem me afastar demasiado do rigor académico. 
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Capítulo 6 -Considerações finais  
 

6.1 Em que medida a intervenção assente numa supervisão orientada, contribui para o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais assentes numa participação cívica 

ativa. 

 

Terminado o estágio, importa refletir sobre o trabalho feito e os resultados obtidos. 

Torna-se essencial comparar aquilo que efetivamente tínhamos, com o que conseguimos 

atingir. Por vezes não nos apercebemos no imediato do quão importante é a nossa presença e 

influência positiva junto de quem pouco tem, pouco pede, mas muito precisa.  

6.1.1 Reflexão crítica sobre os objetivos de intervenção 

 

a) Desenvolver um programa de intervenção com um grupo de alunos do 7º ano 

No que se refere a este objetivo, o programa foi efetivamente implementado e 

desenvolvido com um grupo de alunos do 7º ano, alguns dos quais apresentavam dificuldades 

de integração, baixa autoestima, desmotivação e alienação de todas as questões relativas à 

vida em contexto escolar. Assim, a intervenção teve em consideração estas características dos 

alunos e procurou desenvolver competências pessoais e sociais, ajudando a desenvolver uma 

identidade com a escola. A intervenção desenvolveu-se em grande parte no museu da escola 

(modelo de um laboratório), um espaço que comporta parte da história dessa escola, - que se 

encontrava fechado. Não sendo, por isso, do conhecimento da maioria dos alunos. 

O processo de implementação do projeto foi monitorizado por mim e contou com a 

colaboração de alguns professores da turma. O empenho do grupo de alunos possibilitou a 

realização de atividades, até porque estas eram realizadas na sua maioria em espaço 

extracurricular. Parte do sucesso do envolvimento ativo dos alunos poderá dever-se ao facto 

da metodologia de ensino usada, pois os trabalhos de projeto têm vindo a revelar o seu 

sucesso quando comparado com as metodologias mais tradicionais, em especial em termos 

afetivos (Mateus,2011). 

Durante a implementação da intervenção, foram usados diversos instrumentos que 

permitiram avaliar o impacto desta no desenvolvimento pessoal e social dos alunos. Foi possível 

concluir que os alunos conseguiram alterar alguns dos seus comportamentos, com os pares e 
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com os professores, melhoraram o seu comportamento a nível disciplinar, a participação e o 

empenho na sala de aula. Em termos de grupo turma, as relações entre pares ficaram mais 

positivas favorecendo a coesão do grupo, aspeto referido quer por professores quer por alunos. 

Deste modo, e tendo em conta o espaço onde se realizaram as atividades, este permitiu o 

desenvolvimento de ferramentas capazes de promover o sucesso pessoal, social desses alunos. 

b) Avaliar em que medida a supervisão contribuiu para o meu desenvolvimento profissional 

Uma das particularidades da supervisão partilhada prende-se com possibilidade de analisar 

criticamente a minha ação, de modo a desenvolver-me profissionalmente (Alarcão,2003). 

Através da análise dos meus registos e da inquéritos e nota de campo, verifica-se que a 

intervenção teve um impacto positivo no meu desenvolvimento profissional, enquanto 

educadora. Em termos da minha capacidade reflexiva, e usando os níveis de Smyth (1987), 

concluí que ainda preciso de me desenvolver para atingir os níveis mais elevados, em 

particular informação e confrontação com base na literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

Bibliografia 
 

Aires, L. (2011). Paradigma Qualitativo e Práticas de Investigação Educacional. Universidade 

Aberta. 

 

Alarcão, I. (2000). Escola reflexiva e supervisão. Uma escola de desenvolvimento e 

aprendizagem. In I. Alarcão (Org.). Escola reflexiva e supervisão. Uma escola de 

desenvolvimento e aprendizagem. Porto: Porto Editora. 

 

Alarcão, I., Tavares, J. (2003, 2ª ed.; 1ª ed. 1987). Supervisão da prática pedagógica-uma 

perspetiva de desenvolvimento e de aprendizagem. Coimbra: Almedina. 

 

Alarcão, I., Canha, B. (2013). Supervisão e colaboração. Uma relação para o desenvolvimento. 

Porto: Porto Editora, pp. 16-21. 

 

Amado, J. (2013). Manual de Investigação Qualitativa em educação. Imprensa da 

Universidade de Coimbra: Coimbra. 

 

Amaral, V., L., (2007). Psicologia da Educação. UFRN/Biblioteca Central: Natal 

 

Arends, I. R. (2008). Aprender a Ensinar. Lisboa: Editora McGraw-Hill de Portugal,  

Lda. 

 

Arantes, M., J., G., M., A. (2004). Conceções e práticas de avaliação de professores estagiários 

de matemática. Dissertação de Mestrado em Educação - Supervisão Pedagógica em Ensino 

da Matemática. Instituto de Educação e psicologia: Universidade do Minho. Braga. 

 

Amaral, M. J., Moreira, M. A. E Ribeiro, D. (1996). O papel do supervisor no desenvolvimento 

do professor reflexivo- estratégias de supervisão. Em I. Alarcão (Org), Formação reflexiva de 

professores- Estratégias de supervisão (pp.89-122). Porto: Porto Editora. 



 

52 
 

Almeida, J., Pinto, J. M. (1975). A investigação nas Ciências Sociais. Lisboa. Editorial Presença. 

 

Alves, A., P., F. (2013). A Supervisão Pedagógica e a Reflexividade Docente. Dissertação para 

a obtenção do Grau de Mestre em Supervisão Pedagógica. Universidade da Beira Interior. 

Covilhã  

 

Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70. 

 

Bell, P.; Lewenstein, B.; Shouse, A.W.; Feder, M.A. (2009). Learning science in informal 

environments: People, places, and pursuits. Washington DC: The National Academies Press. 

 

Becker, F. (1994). O que é o construtivismo: Ideias. São Paulo FDE, nº 20, p.87-93  

Bogdan R., Biklen S. (1994). Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e 

aos métodos. Porto: Porto Editora. 

 

Costa, A.M., Oliveira, J. M. (20034)- no 40º aniversário da inauguração do edifício. 1963-2003. 

Prova partes gráficas. 

 

Costa, E.P. (2009). Projeto de Mediação de Conflitos em Contexto Escolar. EB 2/3 Prof. Óscar 

Lopes. Universidade Lusófona do Porto. Instituto de Mediação da Universidade Lusófona do 

Porto. 

 

Coutinho, C.P.; Sousa, A.; Dias, A.; Bessa, F.; Ferreira, M.J. (2009). Investigação-ação: 

metodologia preferencial nas práticas educativas. Universidade do Minho. Instituto da 

Educação. Vol. XII nº 2, P.455.475. 

 

Coelho, E., A. (2009). A relação entre Museu e Escola. Relatório Final de Estágio. Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo. UE Lorena. Disponível em 

http://www.lo.unisal.br/nova/estagio/arquivos/producao_academica_erica.pdf 

                                                           
4 Suprimi o título da obra, pois identifica a instituição do estágio.  

http://www.lo.unisal.br/nova/estagio/arquivos/producao_academica_erica.pdf


 

53 
 

 

Correia, J. A., Silva, A. M. C. (orgs.) (2010). Mediação: (D)Os Contextos e (D)Os Atores. Porto: 

Edição Afrontamento/ CIIE. 

 

Costa, M.A.M. (2014).5Mais de Meio Século ao Serviço da Comunidade. Papelmunde. 

 

Carmo, H e Fereira, M. M. (1998). Metodologia da Investigação guia para a auto - 

aprendizagem, Lisboa, Ed. Universidade Aberta   

 

Dicionário da Porto Editora (2013). Dicionário da Língua Portuguesa 2013: acordo ortográfico 

o antes e o despois. Porto: Porto Editora  

 

DeKetele, J., Roegiers. X. (1999). Metodologia da recolha de dados: Lisboa: Instituto Piaget. 

 

Esteves, L. M. (2008). Visão Panorâmica da Investigação-Ação. Porto: Porto Editora. 

 

Fino, C., N. (2001). Vygotsky e a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP): três implicações 

pedagógicas. In Revista Portuguesa de Educação. Vol. 14, nº2, pp 273-291)  

 

Freire, I. (2009). Mediação e formação: em busca de novas profissionalidades e de novos perfis 

profissionais. In A. M. Silva, & M. A. Moreira (orgs.). Formação e Mediação sócio-educativa: 

perspetivas teóricas e práticas (pp.15-40). Porto: Areal Editores. 

 

Gaspar, I., M.; Seabra, F.; Neves, C. (2012). A supervisão pedagógica: significados e 

operacionalização. In Revista Portuguesa de Investigação Educacional, vol.12, pp.29-57. 

 

Guimarães, M.; Sobral F. C.; Menezes, I.  (2007). Adolescência na escola: o desafio do 

desenvolvimento integral. Um estudo sobre as opções pedagógicas e organizacionais de uma 

                                                           
5 Suprimi o título da obra, pois identifica a instituição do estágio. 



 

54 
 

escola kentenichiana. NO. 5 pp. 82-109. Interações. Disponível em http://www. eses.pt 

 

Gilbert, J. (2006). “On the Nature of “ Context” in Chemical Education”. Internacional Journal 

of Science Education. Vol. “8, Nº 9, 957-976,2 

Hill, M.M., Hill, A. (2009). Investigação por Questionário. Lisboa. Edições Silabo. 

 

Ludke, M.; André, M.E. D.A. (1986). Pesquisa em Educação Qualitativa. São Paulo. 

 

Mateus, E., N., M. (2011). Metodologia de trabalho de projeto: Nova relação entre os saberes 

escolares e os saberes sociais. Revista de Educação EDUSER, Instituto Politécnico de Bragança. 

Vol. 3 (2). Escola Superior de Bragança. Disponível em: http://www.eduser.ipb.pt 

 

Mendonça, M. (2002). Ensinar e aprender por projectos. Porto: Edições ASA 

 

Mosqueira, P, M., R., A., (2017). O papel da supervisão pedagógica nos primeiros anos de 

prática docente no 1º ciclo do ensino básico. Escola Superior de Educação João de Deus: 

Lisboa. Disponível em 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/18709/1/PatríciaMosqueira.pdf 

 

NEMO Webinars series (2016) disponível em: https://www.ne-

mo.org/fileadmin/Dateien/public/Activities_2014.2017/Webinars/NEMO_webinar_Simona_

Bodo_museums_as_intercultural_spaces.pdf 

 

Nascimento, R. (1998) O objeto museal, sua historicidade: implicações na ação documental e 

na dimensão pedagógica do museu. 121f. Dissertação Mestrado em Educação. ULHT, 

Universidade Federal da Bahia. 

 

Oliveira, F., J. (2002). A supervisão na formação de professores I. Da sala à escola. Porto: Porto 

Editora. 

 

http://www.eduser.ipb.pt/
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/18709/1/PatríciaMosqueira.pdf
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/Activities_2014.2017/Webinars/NEMO_webinar_Simona_Bodo_museums_as_intercultural_spaces.pdf
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/Activities_2014.2017/Webinars/NEMO_webinar_Simona_Bodo_museums_as_intercultural_spaces.pdf
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/Activities_2014.2017/Webinars/NEMO_webinar_Simona_Bodo_museums_as_intercultural_spaces.pdf


 

55 
 

Plano Anual de Atividades. (2015/2016). Da escola  

 

Projeto Educativo. (2013/2017). Da escola  

 

Präss, A. R. (2012). Teorias da aprendizagem. ScriniaLibris.com 

 

Petry, M. G.(2012). Museu Escolar: o que dizem os inventários (Santa Catarina/1941-1942). In: 

GASPAR da SILVA; Vera Lucia; PETRY, Marilia Gabriela (Orgs.). Objetos da Escola: Espaços e 

lugares de constituição de uma cultura material escolar (Santa Catarina - séculos XIX e XX). 

Florianópolis: Insular, 2012. p.79-101. 

 

Quivy, R., Campenhoudt, L. V. (1992). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: 

Gradiva. 

 

Regulamento Interno (2013). Da escola. 

 

Roldão, M. D.C. (2003). Gestão do currículo e avaliação de competências. As questões dos 

professores. Lisboa: Presença. 

 

Rodrigues, A.; Esteves, M. (1993). A análise de necessidades na formação de professores. 

Porto: Porto Editora. 

 

Smyth, J. (1987). Developing and sustaining critical reflection in teacher education. Journal of 

teacher education, 40(2), 2-9 

 

Smyth, J. (1989). Developing and sustaining critical reflection in teacher education. Journal of 

teacher education, 40(2), 2-9 

 

Solé, G., P., S. (2009). A História no 1º Ciclo do Ensino Básico: a conceção do tempo e a 



 

56 
 

compreensão histórica das crianças e os contextos para o seu desenvolvimento. Dissertação 

de Doutoramento ramo de Estudos da Criança. Área de Estudos do Meio Social. Universidade 

o Minho: Braga. Disponível em: 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10153/1/TESE.pdf  

 

Silva, R., B., A., (2015) Conhecimento profissional docente uma experiência de auto-supervisão. 

Departamento de Educação: Universidade de Aveiro 

 

Silva, J. L. C. (2015). Trabalho Cooperativo como finalidade e estratégia de aprendizagem. Um 

estudo de caso em biologia humana. NO.39, PP. 485-510. Universidade do Minho. Disponível 

em  https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/8754. 

 

Silva, A. M. (2011). Mediação e(m) educação: discurso e prática. Revista Intersaberes, Curitiba, 

ano 6, nº 12, jul/dez 2011, pp. 249-265. Disponível em http:// 

repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/15409. 

 

Silva, A. M., Caetano, A. P. Freire, I., Moreira, M. A., Freire, T. & Ferreira, A. S. (2010). Novos 

actores no trabalho em educação: os mediadores socioeducativos. Revista Portuguesa da 

Educação, 23,2, 119-151 

 

Sá-Chaves, I. (2009). Supervisão, Complexidade e Mediação. In A. M. Silva, & M. A. Moreira 

(orgs.). Formação e Mediação sócio-educativa: perspetivas teóricas e práticas (pp.47-54). 

Porto: Areal Editores. 

 

Vieira, F. (1993). Diários de bordo- reconstruir as aulas para construir a viagem da pedagogia. 

In Ensino Superior: Imagens e Práticas /CIEd. Universidade do Minho. 

 

Vieira, R., Marques, J., Silva, P., Vieira, A., Margarido, C. (Orgs.) (2016). Pedagogias de 

Mediação Intercultural e Intervenção Social. Porto Edições: Afrontamento. 

 

 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10153/1/TESE.pdf
https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/8754


 

57 
 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 

 
 

 

 

 

 



 

58 
 

 
 Apêndice 1- Inquérito aos alunos 

 

Inquérito aos alunos  

O que te levou a querer participar neste projeto? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são as tuas expectativas em relação ao projeto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                     Obrigado  
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Apêndice 2- Inquérito aos professores no fim do projeto 

 

No âmbito da realização do meu estágio inserido no 2º ano do Mestrado em Mediação 
Educacional e Supervisão na Formação, a minha intervenção incidiu num grupo de alunos da 
turma 706. Optou-se por este público-alvo, por apresentar problemas de indisciplina, 
desmotivação, baixa autoestima e necessidade de sentido de presença. 

Após a realização do diagnóstico e levantamento de necessidades, elaborei um 
conjunto de objetivos aos quais pretendo responder positivamente, através da realização de 
um conjunto de atividades junto dos alunos. 

Passados três meses de intervenção, cumpre-se fazer uma avaliação intermédia do 
trabalho realizado, no sentido de melhor aferir quais foram as efetivas mudanças ocorridas 
até ao momento nos alunos. Para tal, preciso da vossa colaboração respondendo a este 
pequeno inquérito por questionário. Por favor responda com sinceridade, colocando um (X) 
na resposta que melhor identifica a vossa opinião. 

Legenda: 1- Concordo Plenamente (CP); 2- Concordo (C); 3- Discordo Plenamente 
(DP); 4- Discordo (D); 5- Sem Opinião (SO).  

Níveis: 4(CP);-3(C)- 2 (DP); -1( D)-0 (SO) 

 

 

 

Nome do 
aluno 

Questões CP C DP D SO 

 
 
 

A 

A aluna melhorou o seu comportamento a nível disciplinar.       

A aluna apresenta uma postura mais interventiva em sala de aula.      

A aluna aumentou a sua autoestima.      

A aluna está mais implicada com as atividades da comunidade escolar, (sentimento de pertença).       

A aluna melhorou o seu desempenho na disciplina.      

A aluna apresenta maior motivação na realização das tarefas, (trabalhos de casa, estudo individualizado, fichas 
de trabalho, testes e outras atividades complementares) 

     

Comentário: 
 

Nome do 
aluno 

Questões CP C DP D S
O 

 
 
 

B 

A aluna melhorou o seu comportamento a nível disciplinar.       

A aluna apresenta uma postura mais interventiva em sala de aula.      

A aluna aumentou a sua autoestima.      

A aluna está mais implicada com as atividades da comunidade escolar, (sentimento de pertença).       

A aluna melhorou o seu desempenho na disciplina.      

A aluna apresenta maior motivação na realização das tarefas, (trabalhos de casa, estudo individualizado, fichas 
de trabalho, testes e outras atividades complementares) 

     

Comentário: 
 

Nome do 
aluno 

Questões CP C DP D S
O 

 
 

C 

A aluna melhorou o seu comportamento a nível disciplinar.       

A aluna apresenta uma postura mais interventiva em sala de aula.      

A aluna aumentou a sua autoestima.      

A aluna está mais implicada com as atividades da comunidade escolar, (sentimento de pertença).       

A aluna melhorou o seu desempenho na disciplina.      

A aluna apresenta maior motivação na realização das tarefas, (trabalhos de casa, estudo individualizado, fichas 
de trabalho, testes e outras atividades complementares) 

     

 

 O aluno está mais implicada com as atividades da comunidade escolar, (sentimento de pertença).       

O aluno melhorou o seu desempenho na disciplina.      

O aluno apresenta maior motivação na realização das tarefas, (trabalhos de casa, estudo individualizado, fichas 
de trabalho, testes e outras atividades complementares) 

     

Comentário: 
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Apêndice 3- Grelha de autoavaliação por sessão  

Grupo______ 

 Nome: ________________________________________________________ 

 

 

 Datas das sessões do trabalho de grupo 
 

 
Autoavaliação  
 

 
__/__/__ 
 

 
__/__/__ 

 
__/__/__ 

 
__/__/__ 

 
__/__/__ 

 
__/__/_
_ 

 
__/__/_
_ 

 
__/__/_
_ 

Segui as orientações dadas         

Cooperei no trabalho de grupo         

Realizei as tarefas 

responsavelmente  
        

Escutei os outros sem 

interromper 
        

Conclui as tarefas iniciadas na 

sessão 
        

 

Legenda: 1- Nunca; 2-Nem Sempre; 3- Sempre 
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Apêndice 4 -Grelha de Observação- Interação dos alunos na Realização das Atividades 
 

Data: ______/______/______ 

 

 
Competências a Observar 

 
Nome 

 
Empatia 

 
Cooperação 

 
Iniciativa 

 
Empenho 

 
Autonomia 
 

 
Respeito 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

  Legenda: 1- Nunca; 2-Nem Sempre; 3- Sempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 
 

 

 Apêndice 5-Grelha de Tarefas para os Grupos- Atividade: Mês de maio- mês da balança. 
 

Grupo:1 

Nome dos elementos do grupo: 

1________________________ 

2________________________ 

3________________________ 

 
Data: ___/___/___ 

 

 
Data: ___/___/___ 

 

 
Data: ___/___/___ 

 

 
Data: ___/___/___ 

 

 
Data: ___/___/___ 

 
Data: ___/___/___ 

Atividade: 
 
 

Atividade: 

 
Atividade: 

 
Atividade: 

 
Atividade: 

 
Atividade: 

 

Quem faz o quê? Quem faz o quê? Quem faz o quê? Quem faz o quê? Quem faz o quê? Quem faz o quê? 

 
 
 
 
 
 

     

O que ficou por fazer? O que ficou por fazer? O que ficou por 
fazer? 

O que ficou por fazer? O que ficou por fazer? O que ficou por 
fazer? 

      

Nota: será um elemento do grupo a fazer este registo, a cada sessão troca. 
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Apêndice 6- Grelha de registos das notas dos alunos por período (monitorização do 

desempenho académico) 

 

 
Disciplinas 

1º Período 2º Período 3º Período Média 

 
1º Teste       2º Teste 

 
1º Teste           2º Teste 

 
1º Teste              2º Teste 

Português         

Matemática        

Ciências         

Inglês        

Espanhol         

Físico-química         

História         

Geografia        
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Apêndice 7- Grelha de Heteroavaliação  

 

Grupo_________                                                                                              Data____/___/__ 

Legenda:(N) -Nunca; 2-(NS)-Nem sempre; 3- (S)-Sempre 

Nome Itens a avaliar N NS S 
  Seguiu as orientações dadas    

Cooperou no trabalho de grupo    

Realizou as tarefas responsavelmente     

Escutou os outros sem interromper    

Concluiu as tarefas iniciada na sessão    

 

Nome Itens a avaliar  N NS S 

 Seguiu as orientações dadas    

Cooperou no trabalho de grupo    

Realizou as tarefas responsavelmente     

Escutou os outros sem interromper    

Concluiu as tarefas iniciada na sessão    

 

Nome  Itens a avaliar N NS S 

 Seguiu as orientações dadas    

Cooperou no trabalho de grupo    

Realizou as tarefas responsavelmente     

Escutou os outros sem interromper    

Concluiu as tarefas iniciada na sessão    

 

Nome Itens a avaliar  N NS S 

 Seguiu as orientações dadas    

Cooperou no trabalho de grupo    

Realizou as tarefas responsavelmente     

Escutou os outros sem interromper    

Concluiu as tarefas iniciada na sessão    

 

Nome  Itens a avaliar  N NS S 

 Seguiu as orientações dadas    

Cooperou no trabalho de grupo    

Realizou as tarefas responsavelmente     

Escutou os outros sem interromper    

Concluiu as tarefas iniciada na sessão    

 

Nome  Itens a avaliar  N NS S 

 Seguiu as orientações dadas    

Cooperou no trabalho de grupo    

Realizou as tarefas responsavelmente     

Escutou os outros sem interromper    

Concluiu as tarefas iniciada na sessão    

 

Nota: este documento é para preencher pelo responsável do grupo na sessão 
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Apêndice 8 –Avaliação das sessões  

LEGENDA: ESFORÇOU-SE (ES), NÃO SE ESFORÇOU (NSE) ESFORÇOU-SE BATANTE (EB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datas das sessões 8/05/17 15/05/17 22/05/17 
25/05/17 

Nome  Itens  ES NSE EB ES NSE EB ES NSE EB 

   
 

 

Segue as orientações dadas. X   X     X 

Coopera no trabalho de grupo. X   X     X 

Realiza as tarefas responsavelmente.  X   X     X 

Escuta os outros sem interromper. X   X     X 

Realiza e conclui as tarefas que lhe são atribuídas com correção e rigor. X   X   X   

A aluna inicialmente teve dificuldades em cumprir com o que lhe foi pedido, no entanto no dia das visitas esforçou-se bastante por cumprir com rigor o que lhe foi pedido. 

Datas das sessões 8/05/17 15/05/17 22/05/17 

Nome  Itens  ES NSE EB ES NSE EB ES NSE EB 

 
 
 

 

Segue as orientações dadas. X   X   X   

Coopera no trabalho de grupo. X   X   X   

Realiza as tarefas responsavelmente.  X   X   X   

Escuta os outros sem interromper. X   X   X   

Realiza e conclui as tarefas que lhe são atribuídas com correção e rigor. X   X   X   

A aluna inicialmente teve dificuldades em cumprir com o que lhe foi pedido, no entanto no dia das visitas esforçou-se por cumprir com o que lhe foi pedido. 

Datas das sessões 8/05/17 15/05/17 22/05/17 
25/05/17 

Nome  Itens  ES NSE EB ES NSE EB ES NSE EB 

 
 

 

Segue as orientações dadas. X   X   X   

Coopera no trabalho de grupo. X   X   X   

Realiza as tarefas responsavelmente.  X   X   X   

Escuta os outros sem interromper. X   X   X   

Realiza e conclui as tarefas que lhe são atribuídas com correção e rigor. X   X   X   

O aluno esforçou-se em todas as sessões por cumprir com o que lhe foi pedido. 

Datas das sessões 8/05/17 15/05/17 22/05/17 
25/05/17 

Nome  Itens  ES NSE EB ES NSE EB ES NSE EB 

 
 

 

Segue as orientações dadas.  X   X  X   

Coopera no trabalho de grupo.  X   X  X   

Realiza as tarefas responsavelmente.   X   X  X   

Escuta os outros sem interromper.  X   X  X   

Realiza e conclui as tarefas que lhe são atribuídas com correção e rigor.  X   X  X   

O aluno inicialmente, teve dificuldades em cumprir com as tarefas, no entanto no dia da visita esforçou-se por fazer um bom trabalho.  

Datas das sessões 8/05/17 15/05/17 22/05/17 
25/05/17 

Nome  Itens  ES NSE EB ES NSE EB ES NSE EB 

 
 

 

Segue as orientações dadas.  X   X  X   

Coopera no trabalho de grupo.  X   X  X   

Realiza as tarefas responsavelmente.   X   X  X   

Escuta os outros sem interromper.  X   X  X   

Realiza e conclui as tarefas que lhe são atribuídas com correção e rigor.  X   X  X   

O aluno inicialmente, teve dificuldades em cumprir com as tarefas, no entanto no dia da visita esforçou-se por fazer um bom trabalho. 

Datas das sessões 8/05/17 15/05/17 25/05/17 

Nome  Itens  ES NSE EB ES NSE EB ES NSE EB 

 

 
Segue as orientações dadas.  X   X  X   

Coopera no trabalho de grupo.  X   X  X   

Realiza as tarefas responsavelmente.   X   X  X   

Escuta os outros sem interromper.  X   X  X   

Realiza e conclui as tarefas que lhe são atribuídas com correção e rigor.  X   X  X   

O aluno não conseguiu integrar-se num grupo. 

Datas das sessões 8/05/17 15/05/17 25/05/17 

Nome  Itens  ES NSE EB ES NSE EB ES NSE EB 

 
Segue as orientações dadas. X   X  X    

Coopera no trabalho de grupo. X   X  X    

Realiza as tarefas responsavelmente.  X   X  X    

Escuta os outros sem interromper. X   X  X    

Realiza e conclui as tarefas que lhe são atribuídas com correção e rigor. X   X  X    

A aluna esforçou-se sem todas as sessões por cumprir com o que lhe foi pedido. 
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Apêndice 9- Diário reflexive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão da atividade: Mês de maio- mês da balança 
Nome __(alunos)____________ 
Mês Dias Análise das sessões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
15 
22 
 
 
 

O que resultou particularmente de valioso, útil e interessante durante as sessões? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Resultaria melhor se…. 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Como me senti na realização das atividades? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
__ 
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Apêndice 10-Registo das atividades-momento de reflexão-Supervisora  
 

Diário das sessões 

Mês Dia Análise da sessão 

 
 
 
 
Maio 

 
 
 
 
8 

O que resultou particularmente de valioso, útil e interessante nesta sessão? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Resultaria melhor se…. 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
Maio 

 
 
 
 
15 

O que resultou particularmente de valioso, útil e interessante nesta sessão? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Resultaria melhor se…. 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Como me senti na realização das atividades? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_ 

 
 
 
22 

O que resultou particularmente de valioso, útil e interessante nesta sessão? 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Resultaria melhor se…. 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Como me senti na realização das atividades? 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Apêndice 11-Atividade- Mês temático: A Balança 

 

Dinamizadores:   turma 1111 

 

Objetivos: 

o Promover uma maior interação entre escola e comunidade; 

o Promover condutas de cidadania ativa 

o Desenvolver relações de empatia entre os alunos e entre alunos e a comunidade 

educativa; 

o Desenvolver competências de cooperação; 

o Divulgar o museu no seio da comunidade educativa, através da sua dinamização; 

o Promover o estudo de um objeto do museu com interesse científico e social. 

Atividades: 

Atividades Público-alvo Calendarização 

 
Vista ao museu da escola, onde poderá entrar em 
contato com vários exemplares de balanças, desde 
as mais antigas às mais modernas. 
Encenação e apresentação da evolução histórica das 
balanças, bem como tipos e finalidades.  
Apresentação de um ppt realizado pelos alunos 
sobre a evolução histórica da balança. 
 

 
Turma 805-  
11h:40-13h:15 

 
22 de maio 

 
Turma 807 
10h:50-11h: 35 
 

 
25 de maio 

Turma do 1º ciclo da 
Escola EB1 de 
Cabeçudos 
11h:30- 12h:15 

 
25 de maio 

 
Turma 804- 
13h:30- 14h: 35 

 
25 de maio 
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Apêndice 12 Diário das sessões 

 

 
Atividade: Mês da Balança 

 
Nome: _________________________________________________ 
Turma:_____ 

Mês Dia Análise da sessão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
Que dificuldades senti? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
O que alteraria? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
O que correu bem? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
O que correu mal? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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Apêndice 13-Registo das presenças nas sessões 
 

Atividade: mês da Balança  

Aluno: ______________________________________ _________ nº_____ Turma____ 

 

Data  Hora  Rubrica do aluno Rubrica da supervisora  

___/___/___ ___:___   
___/___/___ ___:___   
___/___/___ ___:___   
___/___/___ ___:___   
___/___/___ ___:___   

____/___/___ ___:___   
____/___/___ ___:___   
___/___/___ ___:___   
___/___/___ ___:___   
___/___/___ ___:___   
___/___/___ ___:___   
___/___/___ ___:___   

____/___/___ ___:___   
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Apêndice 14- Autoavaliação 
 

Data: _____/______/_____ 

O que pretendo fazer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O que efetivamente fiz? 
 
 
 

Constrangimentos /Impedimentos  
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Apêndice 15- Inquérito para os alunos 

 

Agora que já passou algum tempo, e já participaste em algumas sessões e atividades do 

museu, diz-me como te sentiste no desenvolvimento das atividades e o quais são as tuas 

expectativas para este período. 

Como te sentiste? 
 Correspondeu às tuas expectativas? 

Quais as tuas expectativas para este 
período? 
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Apêndice 16- Guião da entrevista 

Nome- 

Idade-  

Formação académica- 

Percurso profissional- 

 

O percurso académico na escola D. Sancho I 

     Em que ano letivo iniciou os estudos na escola D. Sancho I? 

           Como foi a sua integração na escola? 

Como se sentia na escola?  

Como eram os espaços da escola e com que espaços mais se identificava? 

As escolhas profissionais. 

Lembra-se dos seus professores e das aulas? 

Como decorriam as aulas nos laboratórios de F/Q? 

 

Tinham trabalho de laboratório para entregar? Como eram? 

Que contributos tiveram esses trabalhos para a sua aprendizagem e que influência tivera 

na sua escolha profissional? 

 

              Como se sentia nas aulas de laboratório? Gostava ou não das aulas? 

            Quais as experiências que mais gostava de fazer? E as que menos gostava? 

 

A que disciplinas tinha mais dificuldades? 

Como conseguia superar essas dificuldades? 
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75 
 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
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Anexo 1-Apresentação do projeto aos alunos 
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Anexo 2-Folheto de divulgação do Museu 
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Anexo 3- Cartaz de divulgação 
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Anexo 4 -Atividade -mês da balança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

 

Anexo 5-Sopa de letras  

 

Aqui tens um pequeno texto sobre a Balança Primitiva, lê e prepara-te para o 1º desafio: 

Sopa de letras. 

A BALANÇA PRIMITIVA foi inventada pelos egípcios, por volta do ano 5000 a.C. e era usada 

para julgar as almas dos mortos. É um instrumento que mede a massa de um corpo. 

O seu mecanismo possui elevada sensibilidade de leitura e indicação. 

É usada, para fins: 

• Farmacêuticos- determinar a massa de medicamentos e drogas. 

• Biomédicos- determinar a massa de pessoas nas clínicas, hospitais, etc. 

• Industrial- determinar a massa de bens em maior escala como veículos. 

Sopa de letras 

Encontra as 11 palavras relacionadas com o texto acima. 

w e s r t j y u o i k p a s c g b n i e f g b a q b h 

f o s e n s i b i l i d a d e e v d h k a b m u i o p 

d e u j o l n d a n f r e i o g b e w q n h j l ç y R 

s e u 5 t i v ç t i q w r o b í x c b i o 6 u f h t k 

a w e t y f e b u l a e y p q p s d f h - 0 I m l p u 

q e u m h n n e m ç z r u l v c b t s j 5 p n p t u ç 

B a l a n ç a - d e - p r e c i s ã o p 0 h d n y r q 

i m g s m p d m i o p i a u p o m o p m 0 i u ç o m d 

o q w s l o a m r u i o p e n s a d a p 0 g s o c z x 

m n i a i m i o p i c o r p o m h g i n 0 p t b p t ç 

é d a n f r e i o m i o p i m i o p i y - o r n m l v 

d ç t i q w r o b t ç d a n f r e m e c a n i s m o l 

i b u l a e y p q o c ç t i q w r o b k c p a p t u ç 

c e m ç z F a r m a c ê u t i c o s q l o c l o c z x 

o b u l a e y p q u i e m ç z r u l v m l m u i o p e 

s e m ç z r u l v b u l a e y p q b u l a e y p q o y 
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Anexo 6- Desafio 1- Balança Romana ou Articulada 

 

 

Esta balança tinha os dois braços de pesagem com comprimentos desiguais e o objeto que se 

pretendia pesar era sempre colocado no braço mais curto. A balança estava pendurada num 

gancho existente num ponto fixo e no braço mais longo deslizava um peso que se fazia correr 

em ambas as direções até se encontrar o ponto de equilíbrio. Nesse braço mais longo existiam 

marcações que indicavam o peso do objeto. Este tipo de balança teve um enorme sucesso em 

Roma e acabou por se espalhar pelo mundo, chegando até aos nossos dias, podendo-se ainda 

encontrar algumas em uso por vendedores de artigos alimentares em feiras e mercados. 

Depois de leres o texto decifra o próximo desafio, faz a correspondência dos números às 

letras e descobre a palavra correspondente.  

 

 

 

1- 3647                   ____  _____  _____   ______                              

 

2- 272267               ____   ____   ____   ____  ____    

 

3- 37448247            _____ _____ _____ ____ ____ _____ _____ _____ ____ 

 

4- 42624 6              ______  _____  ______   ______   _______  ______  

 

5- 7662                   ______   ______     ______    ______ 

 

6- 3784542746    _____  _____  _____  _____   ____ _____  _____ ___ ____ ____          
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Anexo 7 -Sopa de letras  

 

 

 

Sopa de letras  

Tema: A balança 

Descobre as seguintes palavras na sopa de letras: 

Egípcios, Industrial, Balança- de- precisão, corpo, mecanismo, massa, sensibilidade, analítica, 

articulada, Roberval. 

 

w e s r t v y u o i k p a s c g b n i e f g b a q b h 

f m s e n s i b i l i d a d e e v d h k a b m u i o p 

d e u j o l n d a n f r e i o g b e w q n h j l ç y R 

s e u 5 t i v ç t i q w r o b í x c b i o 6 u f h t k 

a w e t y f e b u l a e y p q p s d f h o 0 I m l p u 

q e u m h n n e m ç z r u l v c b t s j i p n p t u ç 

B a l a n ç a - d e - p r e c i s ã o p l h d n y r q 

i m g s m p r m i o p i a u p o m o p m b i u ç o m d 

o q w s l o t m r u i o p e n s a d a p j g s o c z x 

m n i a i m i o p i c o r p o m h g i n k p t b p t ç 

é d a n a l c i o m i o p i m i o p i y h o r n m l v 

d ç t i q w u o b t ç d a n f r e m e c a n i s m o l 

i b u l a e l p q o c ç t i q w r o b k c p a p t u ç 

c e m ç z F a r m a n a l í t i c a q l o c l o c z x 

o b u l a e d p q u i e m ç z r u l v m r m u i o p e 

s e m ç z r a l v b R o b e r v a l u l a e y p q o y 
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Anexo 8- Caça palavras Balança de precisão 

 

Envelope com a imagem da balança de precisão-dentro este caça-palavras: 

A BALANÇA DE PRECISÃO foi inventada pelos egípcios, por volta do ano 5000 

a.C. e era usada para julgar as almas dos mortos. É um instrumento que mede 

a massa de um corpo. 

O seu mecanismo possui elevada sensibilidade de leitura e indicação. 

É usada para fins: 

• Farmacêuticos- determinar a massa de medicamentos e drogas. 

• Biomédicos- determinar a massa de pessoas nas clínicas, hospitais, etc. 

• Industrial- determinar a massa de bens em maior escala como veículos.  
Caça-palavras: encontra as 10 palavras relacionadas com o texto acima. 

w e s r t  y u o i k p a s c g b n i e f g b a q B h 

f  s e n s i b i l i d a d e e v d h k a b m u i O p 

d e u j o l n d a n f r e i o g b e w q n h j l ç Y R 

s e u 5 t i v ç t i q w r o b í x c b i o 6 u f h T k 

a w e t y f e b u l a e y p q p s d f h  0 I m l P u 

q e u m h n n e m ç z r u l v c b t s j 5 p n p t U ç 

B a l a n ç a  d e  p r e c i s ã o p 0 h d n y R q 

i m g s m p d m i o p i a u p o m o p m 0 i u ç o m d 

o q w s l o a m r u i o p e n s a d a p 0 g s o c Z x 

m n i a i m i o p i c o r p o m h g i n 0 p t b p T ç 

é d a n f r e i o m i o p i m i o p i y  o r n m L v 

d ç t i q w r o b t ç d a n f r e m e c a n i s m O  

i b u l a e y p q o c ç t i q w r o b k c p a p t U ç 

c e m ç z r u l v m p b u l a e y p q l o c l o c Z x 

o b u l a e y p q u i e m ç z r u l v m l m u i o P e 

s e m ç z r u l v b u l a e y p q b u l a e y p q O y 
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Anexo 9-Folheto informativo 
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Anexo 10-fotografias das atividades  
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Anexo 11-Fotografias das atividades  
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Anexo 12-Fotografias das atividades  
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Anexo 13- ARTIGO 4º - Condições de candidatura ao Quadro de Mérito Atitudinal 
 

Agrupamento de Escolas xxxx 
 

Regulamento dos Quadros de Excelência, Honra e Mérito 
 

ARTIGO 4º - Condições de candidatura ao Quadro de Mérito Atitudinal 

 

1. Condições de candidatura ao Quadro de Mérito Atitudinal 

1.1. São candidatos a figurar no Quadro de Mérito Atitudinal os alunos que se tenham destacado: 

1.1.1. Pelo sentido de ajuda no estudo, nas atividades da turma dentro e fora da sala de aula; 

1.1.2. Pela grande preocupação na procura do bem-estar dos outros e pelo empenho prestado nas 

atividades desenvolvidas na/pela comunidade educativa; 

1.1.3. Pelo empenho, determinação, esforço e persistência na superação das suas dificuldades e no 

desenvolvimento das suas competências de forma equilibrada. 

 

Aluno proposto para integrar o Quadro de Mérito Atitudinal 
 
Ano:  7º      Turma:     xxxx Ano letivo de 2016/2017    Diretor de Turma: xxxxxxx 
 
 

Nº. Nome do aluno 

8 xxxxx 

21 xxxxx 

23 xxxx 

 

Fundamentação da Proposta 

 
Estes alunos são propostos pelo excelente trabalho desenvolvido quer no seio da xxx quer na dinamização do Museu Cândida Madureira. 

Estes alunos, incluídos numa turma que, no início do ano letivo, apresentava um comportamento considerado pelo conselho de turma insuficiente, 

por ser perturbador e prejudicar de forma muito significativa as aprendizagens de todos, conservaram sempre atitudes de respeito, empenhamento, 

persistência e liderança, no sentido da responsabilidade, dedicação e respeito por todos. Lideraram o trabalho desenvolvido pela turma no museu, 

dinamizando, por iniciativa própria, contactos com a Câmara Municipal, conseguindo entrevistas, visitas e angariação de fundos para o museu, que 

permitiram a sua abertura ao público e levaram avante a candidatura ao Orçamento Participativo, que venceram, em nome da turma. 

Apesar das adversidades, desenvolveram todo este trabalho, conservando uma postura correta em termos de comportamento e empenho, que 

culminaram nos seus bons resultados finais, bem como na melhoria do panorama de aproveitamento e comportamento da turma, que alinhou nas 

suas propostas. A par disto, estes três alunos revelaram atitudes de muita persistência, equilíbrio e maturidade para a idade, que culminaram nos bons 

resultados pessoais e coletivos e na vitória no concurso ao Orçamento Participativo, que patenteiam a legitimidade desta proposta para Quadro de 

Mérito. 

 
 
Aluno proposto por: xxx professora de CFQ. 
 

xxxxxxxxx 

 
Parecer da Comissão do Quadro de Honra, Excelência e Mérito 

Proposta aceite                                     Proposta Recusada 

     Motivo: _____________________________________ 

 Homologação do Diretor: ___________________________      Data: _____/_____/_____ 
 

OBS: Deve ser preenchido um documento por ca 
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Anexo 14 -Proposta vencedora  
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Anexo 15- Fotos dos materiais desenvolvidos durante a intervenção  
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Anexo 16- Fotos dos materiais desenvolvidos durante a intervenção  
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Anexo 17- Fotos dos materiais desenvolvidos durante a intervenção  
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Anexo 18- ANÁLISE AO INQUÉRITO REALIZADO AOS PROFESSORES DA TURMA (aluna A) 

Com a realização deste inquérito por questionário, pretendo aferir quais foram as efetivas 
mudanças ocorridas nos comportamentos e atitudes dos alunos da turma, segundo a opinião 
dos seus professores. Deste modo irei analisar as respostas obtidas em relação a cada um dos 
alunos envolvidos no projeto, cada aluno será designado por aluno A; B; C; D; E; F; G; H; I. 

Aluno A 

As respostas obtidas foram as seguintes: questão 1- (A aluna melhorou o seu comportamento 

a nível disciplinar), 44,4% dos inquiridos responderam concordar, 33,3% responderam 

concordar plenamente e 11,1% inquiridos discordam ou não tem opinião. Depreendendo-se, 

deste modo, que em relação a esta questão, segundo a opinião dos professores, a aluna 

melhorou o seu comportamento a nível disciplinar. 

quadro 1 

 

 

 

 

 

 

Em relação à questão 2 (A aluna apresenta uma postura mais interventiva em sala de aula) 

55,6% dos inquiridos responderam concordar, 33,3% responderam concordar plenamente e 

11,1% inquiridos discordam. Depreendendo-se, deste modo, que em relação a esta questão 

segundo a opinião dos professores, a aluna adotou uma postura mais interventiva na sala de 

aula. 

quadro 2 

 

 

 

 

 

Em relação à questão 3 (A aluna aumentou a sua autoestima) 55,6% dos inquiridos 

responderam concordar, 33,3% responderam concordar plenamente e 11,1% inquiridos 

discordam. Depreendendo-se, deste modo, que em relação a esta questão segundo a opinião 
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dos professores, a aluna adotou uma postura mais interventiva na sala de aula. 

quadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à questão 4 (A aluna está mais implicada com as atividades da comunidade 

escolar) 50% dos inquiridos responderam concordar, 37,5% responderam concordar 

plenamente e 12,5% inquiridos discordam. Depreendendo-se, deste modo, que em relação a 

esta questão, segundo a opinião dos professores, a aluna manifestou uma maior implicação e 

envolvência nas atividades realizadas pela comunidade escolar. 

quadro 4 

 

Em relação à questão 5 (A aluna melhorou o seu desempenho na disciplina) 55,6% dos 

inquiridos responderam concordar, 33,3% responderam concordar plenamente e 11,1% 

inquiridos discordam. Depreendendo-se, deste modo, que em relação a esta questão, a aluna 

melhorou o seu desempenho às várias disciplinas. 

quadro 5 
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Em relação à questão 6 (A aluna apresenta maior motivação na realização das tarefas 

(trabalhos de casa, estudo individualizado, fichas de trabalho, testes e outras atividades 

complementares)) 55,6% dos inquiridos responderam concordar, 33,3% responderam 

concordar plenamente e 11,1% inquiridos discordam. Depreendendo-se, deste modo, que em 

relação a esta questão segundo a opinião dos professores, a aluna apresentou uma maior 

motivação na realização das várias atividades propostas pelos professores. 

quadro 6 
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Anexo19- ANÁLISE AO INQUÉRITO REALIZADO AOS PROFESSORES DA TURMA Aluno B 

As respostas obtidas foram as seguintes:  

questão 1- (A aluna melhorou o seu comportamento a nível disciplinar), 55,6% dos inquiridos 

responderam concordar, 22,2% responderam concordar plenamente e 11,1% inquiridos 

discordam ou não tem opinião. Depreendendo-se, deste modo, que em relação a esta 

questão, segundo a opinião dos professores, a aluna melhorou o seu comportamento a nível 

disciplinar.  

quadro1 

 

 

 

 

 

 

questão 2- (A aluna apresenta uma postura mais interventiva em sala de aula), 44,4% dos 

inquiridos responderam concordar, 33,3% responderam concordar plenamente e 11,1% 

inquiridos discordam plenamente ou discordam. Depreendendo-se, deste modo, que em 

relação a esta questão, segundo a opinião dos professores, a aluna apresenta uma postura 

mais interventiva em sala de aula às várias disciplinas. 

quadro2 

 

 

 

questão 3- (A aluna aumentou a sua autoestima), 55,6% dos inquiridos responderam 

concordar, 33,3% responderam concordar plenamente e 11,1% inquiridos discordam 

plenamente. Depreendendo-se, deste modo, que em relação a esta questão, segundo a 
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opinião dos professores, a aluna melhorou a sua autoestima.  

quadro3 

 

 

questão 4- (A aluna está mais implicada com as atividades da comunidade), 44,4% dos 

inquiridos responderam concordar, 33,3% responderam concordar plenamente e 22,2% 

responderam não ter opinião. Depreendendo-se, deste modo, que em relação a esta questão, 

segundo a opinião dos professores, a aluna está mais implicada nas atividades realizadas na 

escola pela e para a comunidades escolar. 

quadro4 

 

 

 

questão 5- (A aluna melhorou o seu desempenho na disciplina), 55,6% dos inquiridos 

responderam concordar, 44,4% responderam concordar plenamente. Depreendendo-se, 

deste modo, que em relação a esta questão, segundo a opinião dos professores, a aluna 

melhorou o seu desempenho às várias disciplinas. 

quadro5 
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questão 6- (A aluna apresenta maior motivação na realização das tarefas (trabalhos de casa, 

estudo individualizado, fichas de trabalho, testes e outras atividades complementares)), 55,6% 

dos inquiridos responderam concordar, 44,4% responderam concordar plenamente. 

Depreendendo-se, deste modo, que em relação a esta questão, segundo a opinião dos 

professores, a aluna apresentou uma maior motivação na realização das tarefas às várias 

disciplinas. 

quadro6 
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Anexo 20- ANÁLISE AO INQUÉRITO REALIZADO AOS PROFESSORES DA TURMA (aluna C) 

As respostas obtidas foram as seguintes:  

questão 1- (A aluna melhorou o seu comportamento a nível disciplinar), 44,4% dos inquiridos 

responderam concordar, 22,2% responderam concordar plenamente e 22,2% inquiridos 

discordam plenamente e 11,1% não tem opinião. Depreendendo-se, deste modo, que em 

relação a esta questão, segundo a opinião dos professores, a aluna melhorou o seu 

comportamento a nível disciplinar.  

quadro 1 

 

 

 

questão 2- (A aluna apresenta uma postura mais interventiva em sala de aula), 33,3% dos 

inquiridos responderam concordar, 11,1% responderam concordar plenamente e 22,2% 

inquiridos discordam plenamente e 33,3% afirmam discordar. Depreendendo-se, deste modo, 

que em relação a esta questão, as opiniões dividem-se presumindo-se uma fraca evidencia de 

resultados no que se refere a esta questão. 

quadro2 

 

 

 

questão 3- (A aluna aumentou a sua autoestima) 33,3% dos inquiridos responderam 
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concordar, 11,1% responderam concordar plenamente e 22,2% inquiridos discordam 

plenamente e 33,3% afirmam discordar. Depreendendo-se, deste modo, que em relação a 

esta questão, as opiniões dividem-se presumindo-se uma fraca evidencia de resultados no que 

se refere a esta questão. 

quadro 3 

 

 

 

questão 4- (A aluna está mais implicada com as atividades da comunidade escolar), 44,4% dos 

inquiridos responderam concordar, 33,3% responderam concordar plenamente e 22,2% 

inquiridos não tem opinião. Depreendendo-se, deste modo, que em relação a esta questão, a 

aluna está mais implicada com a as atividades da escola evidenciando maior sentido de 

presença. 

quadro 4 

 

 

questão 5- (A aluna melhorou o seu desempenho na disciplina), 44,4% dos inquiridos 

responderam concordar, 22,2% responderam concordar plenamente e 22,2% inquiridos 

discordam e 11,1% discordam plenamente. Depreendendo-se, deste modo, que apesar das 

opiniões divergirem torna-se evidente que na opinião dos professores a aluna melhorou o seu 

desempenho nas várias disciplinas. 

quadro 5  
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questão 6- (A aluna apresenta uma maior motivação na realização das tarefas (trabalhos de 

casa estudo individualizado, fichas de trabalho, testes e outros trabalhos complementares) ), 

44,4% dos inquiridos responderam concordar, 22,2% responderam concordar plenamente, 

11,1% inquiridos discordam, 11,1% discordam plenamente e 11,1% dos inquiridos não tem 

opinião. Depreendendo-se, deste modo, que apesar das opiniões divergirem, torna-se 

evidente que na opinião dos professores a aluna melhorou a sua motivação na realização das 

tarefas às várias disciplinas. 

quadro 6 
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Anexo 21- ANÁLISE AO INQUÉRITO REALIZADO AOS PROFESSORES DA TURMA (aluna D) 

As respostas obtidas foram as seguintes:  

questão 1- (A aluna melhorou o seu comportamento a nível disciplinar), 66,7% dos inquiridos 

responderam concordar, 33,3% responderam concordar plenamente. Depreendendo-se 

claramente que na opinião dos professores, houve uma melhoria significativa no 

comportamento da aluna a nível disciplinar. 

quadro 1 

 

 

questão 2- (A aluna apresenta uma postura mais interventiva em sala de aula),44,4% dos 

inquiridos responderam concordar, 33,3% responderam concordar plenamente, 11,1% 

responderam discordar plenamente e 11,1% responderam discordar. Depreendendo-se, que 

na opinião dos professores, a aluna apresentou uma postura mais interventiva na maioria das 

disciplinas. 

quadro 2 
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questão 3- (A aluna aumentou a sua autoestima), 56,5% dos inquiridos responderam 

concordar, 22,2% responderam concordar plenamente, 11,1% responderam discordar 

plenamente e 11,1% não tem opinião. Depreendendo-se, que na opinião dos professores, a 

aluna melhorou a sua autoestima. 

quadro 3 

.  

 

questão 4- (A aluna está mais implicada com as atividades da comunidade escolar), 44,4% dos 

inquiridos responderam concordar, 22,2% responderam concordar plenamente, 11,1% 

responderam discordar plenamente e 22,2% declara não ter opinião. Depreendendo-se, que 

os professores reconhecem uma maior implicação da aluna nas atividades da escola, 

evidenciando o seu sentido de presença. 

 quadro 4 
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questão 5- (A aluna melhorou o seu desempenho na disciplina), 66,7% dos inquiridos 

responderam concordar, 22,2% responderam concordar plenamente e 11,1% responderam 

discordar plenamente. Depreendendo-se, segundo a opinião dos professores uma evidente 

melhoria no desempenho da aluna às várias disciplinas. 

quadro 5 

 

 

questão 6- (A aluna apresenta maior motivação na realização das tarefas (trabalhos de casa, 

estudo individualizado, fichas de trabalho, testes e outras atividades complementares)), 77,8% 

dos inquiridos responderam concordar e 22,2% responderam concordar plenamente. 

Depreendendo-se, segundo a opinião dos professores, ter ocorrido uma manifesta melhoria 

na motivação da aluna na realização das várias atividades/tarefas realizadas nas disciplinas. 

quadro 6 
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Anexo 22- ANÁLISE AO INQUÉRITO REALIZADO AOS PROFESSORES DA TURMA (aluna E) 

As respostas obtidas foram as seguintes:  

questão 1- (A aluna melhorou o seu comportamento a nível disciplinar), 22,2% dos inquiridos 

responderam concordar, 33,3% responderam não concordar, 22,2% dos inquiridos 

responderam plenamente e 22,2% responderam não ter opinião. No caso desta aluna e 

relativamente a esta questão, as opiniões divergem, porque a aluna apresenta fraca 

assiduidade às várias disciplinas, tornando difícil a apreciação dos professores em relação ao 

seu comportamento.  

quadro 1 

 

 

 

questão 2- (A aluna apresenta uma postura mais interventiva em sala de aula), 55,6% dos 

inquiridos responderam discordar, 22,2% dos inquiridos responderam discordar 

completamente e somente 22,2% responderam concordar. Depreendendo-se deste modo o 

que já havia referido na primeira questão, o facto de a aluna apresentar fraca assiduidade não 

permite aos professores avaliar a sua postura em sala de aula. 

quadro 2 
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questão 3- (A aluna aumentou a sua autoestima), 44,4% dos inquiridos responderam 

discordar, 44,4% dos inquiridos responderam concordar e 11,1% responderam concordar 

plenamente. Mais uma vez se verifica a divergência de opinião dos professores em relação a 

esta aluna. No entanto, podemos verificar que 55,5% dos inquiridos entendem que a aluna 

melhorou a sua autoestima.  

quadro 3 

 

 

questão 4- (A aluna está mais implicada com as atividades da escola), 33,3% dos inquiridos 

responderam discordar, 11,1% responderam discordar plenamente, 22,2% dos inquiridos 

responderam concordar e 22,2% responderam concordar plenamente e 11,1% não 

manifestaram a sua opinião. Nesta questão torna-se ainda mais evidente a diversidade de 

opinião dos professores em relação à implicação ou não da aluna nas atividades da escola. 

Depreendendo-se deste modo uma fraca constatação de evidencias. 

quadro 4 

 

questão 5- (A aluna melhorou o seu desempenho na disciplina). 55,6% dos inquiridos 

responderam discordar 22,2% dos inquiridos responderam que discordar plenamente e 11,1% 

dos restante inquiridos responderam concordar ou concordar plenamente, podendo-se 

concluir que somente 22,2% dos inquiridos entendem que aluna melhorou o seu desempenho 

à disciplina. 
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quadro 5 

 

 

 

questão 6- (A aluna apresenta maior motivação na realização das tarefas (trabalhos de casa, 

estudo individualizado, fichas de trabalho, testes e outras atividades complementares)),22,2% 

dos inquiridos responderam concordar, 11,1% responderam concordar plenamente, 44,4% 

dos inquiridos responderam discordar e 22,2% dos inquiridos responderam discordar 

plenamente. Depreendendo-se que 66,6% dos inquiridos entendem que aluna não 

manifestou motivação na realização das atividades/ tarefas realizadas às várias disciplinas.  

quadro 6 
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Anexo 23- ANÁLISE AO INQUÉRITO REALIZADO AOS PROFESSORES DA TURMA (aluno F) 

As respostas obetidas foram as seguintes: 

questão 1- (O aluno melhorou o seu comportamento a nível disciplinar), 66,7% dos inquiridos 

responderam concordar, 33,3% responderam não concordar. Depreendendo-se que a maioria 

dos professore entende que o aluno melhorou o seu comportamento a nível disciplinar. 

quadro 1 

 

questão 2- (O aluno apresenta uma postura mais interventiva em sala de aula), 88,9% dos 

inquiridos responderam concordar e 11,1% responderam discordar. depreendendo-se que 

clara maioria dos professores considera que o aluno melhorou a sua postura em sala aula 

torna-se mais interventivo. 

quadro 2 

 

Em relação à questão 3 (O aluno aumentou a sua autoestima), 55,6% dos inquiridos 

responderam concordar, 11,1% responderam concordar plenamente, 22,2% inquiridos 

discordam e 11,1% não manifestaram a sua opinião. Depreendendo-se, deste modo, que em 

relação a esta questão segundo a opinião dos professores, o aluno melhorou a sua autoestima. 

 

quadro 3 
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Em relação à questão 4 (O aluno está mais implicado com as atividades da comunidade 

escolar) 55,6% dos inquiridos responderam concordar, 11,1% responderam concordar 

plenamente, 11,1% inquiridos discordam e 22,2% não manifestaram a sua opinião. 

Depreendendo-se, deste modo, que em relação a esta questão, segundo a opinião dos 

professores, o aluno manifestou-se mais implicado nas atividades realizadas no seio da 

comunidade escolar. 

quadro 4 

 

 

Em relação à questão 5 (O aluno melhorou o seu desempenho na disciplina) 55,6% dos 

inquiridos responderam concordar, 33,3% dos inquiridos discordam e 11,1% inquiridos 

discordam plenamente. Depreendendo-se que, no que concerne a esta questão não se 

evidenciam mudanças significadas do aluno em relação à melhoria do desempenho às várias 

disciplinas. 

quadro 5 
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Em relação à questão 6 (O aluno apresenta maior motivação na realização das tarefas 

(trabalhos de casa, estudo individualizado, fichas de trabalho, testes e outras atividades 

complementares)) 44,4% dos inquiridos responderam concordar, 44,4 % inquiridos discordam 

e 11,1% discordam plenamente. Depreendendo-se, deste modo, que em relação a esta 

questão segundo a opinião da maioria dos professores (5 dos 9 inquiridos), o aluno não 

apresentou uma maior motivação na realização das várias atividades propostas pelos 

professores. 

quadro 6 
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Anexo 24- ANÁLISE AO INQUÉRITO REALIZADO AOS PROFESSORES DA TURMA (aluno G) 

As respostas obtidas foram as seguintes:  

questão 1- (O aluno melhorou o seu comportamento a nível disciplinar), 77,8% dos inquiridos 

responderam concordar e 22,2% responderam não concordar. Depreendendo-se que a 

maioria dos professores entende que o aluno melhorou o seu comportamento a nível 

disciplinar. 

quadro 1 

 

 

 Em relação à questão 2- (O aluno apresenta uma postura mais interventiva em sala de aula), 

44,4% dos inquiridos responderam concordar 44,4% responderam discordar e 11,1% 

responderam concordar plenamente. Neste sentido, depreende-se que a opinião dos 

professores não é consensual no que refere a esta questão. Não se verificando uma evidente 

mudança de atitude do aluno em relação à sua postura em sala de aula.  

quadro 2 

 

 

Em relação à questão 3 (O aluno aumentou a sua autoestima), 44,4% dos inquiridos 

responderam concordar, 33,3 % inquiridos discordam e 22,2% dos inquiridos não 

manifestaram a sua opinião. Depreendendo-se, deste modo, que em relação a esta questão 

segundo a opinião dos professores não é consensual não manifestando haver uma perceção 
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da melhoria efetiva da autoestima do aluno.  

quadro 3 

 

 

Em relação à questão 4 (O aluno está mais implicada com as atividades da comunidade 

escolar) 33,3% dos inquiridos responderam concordar, 11,1% responderam concordar 

plenamente, 11,1% inquiridos discordam e 44,4% não manifestaram a sua opinião. 

Depreendendo-se, que em relação a esta questão não se verificou mudanças apreciáveis no 

que concerne à implicação do aluno nas atividades realizadas na comunidade escolar. 

quadro 4 

 

 

Em relação à questão 5 (O aluno melhorou o seu desempenho na disciplina) 44,4% dos 

inquiridos responderam concordar, 44,4% dos inquiridos discordam e 11,1% inquiridos 

concordam plenamente. Depreendendo-se que, no que concerne a esta questão não se 

evidenciam mudanças significadas do aluno em relação à melhoria do desempenho às várias 

disciplinas. 

quadro 5 
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Em relação à questão 6 (O aluno apresenta maior motivação na realização das tarefas 

(trabalhos de casa, estudo individualizado, fichas de trabalho, testes e outras atividades 

complementares)) 44,4% dos inquiridos responderam concordar, 44,4 % inquiridos discordam 

e 11,1% concordam plenamente. Tal como em questões anteriores, aa opinião dos 

professores em relação e esta questão não é consensual, no entanto verifica-se que 5 dos 9 

professores entendem que o aluno apresentou uma maior motivação na realização das várias 

tarefas realizadas às várias disciplinas. Porém não me parece que seja significativo para a o 

estudo que pretendo realizar. 

quadro 6 
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Anexo 25- ANÁLISE AO INQUÉRITO REALIZADO AOS PROFESSORES DA TURMA (aluno H) 

As respostas obtidas foram as seguintes:  

questão 1- (O aluno melhorou o seu comportamento a nível disciplinar), 37,5% dos inquiridos 

responderam concordar, 25% dos inquiridos responderam concordar plenamente, 22,2% 

responderam discordar e 12,5% não manifestaram a sua opinião. Depreendendo-se que a 

maioria dos professores entende que o aluno melhorou o seu comportamento a nível 

disciplinar. 

quadro 1 

 

Em relação à questão 2- (O aluno apresenta uma postura mais interventiva em sala de 

aula),50% dos inquiridos responderam concordar plenamente,37,5% responderam concordar 

e 12,5 reponderam discordar. Verificando-se uma clara evidencia na melhoria da postura do 

aluno em sala de aula. 

quadro 2 

 

 

 

Em relação à questão 3 (O aluno aumentou a sua autoestima) 50% dos inquiridos 

responderam concordar plenamente,37,5% responderam concordar e 12,5 reponderam 
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discordar. Verificando-se que na opinião dos professores, houve uma clara melhoria na 

autoestima do aluno. 

quadro 3 

 

 

Em relação à questão 4 (O aluno está mais implicada com as atividades da comunidade 

escolar)50% dos inquiridos responderam concordar, 37,5% responderam concordar 

plenamente e 12,5% inquiridos discordam. Verificando-se que na opinião dos professores, o 

aluno participou mais ativamente nas atividades realizadas pela comunidade educativa. 

quadro 4 

 

Em relação à questão 5 (O aluno melhorou o seu desempenho na disciplina) 50% dos inquiridos 

responderam concordar, 37,5% inquiridos concordam plenamente e 12,5% dos inquiridos 

discordam. Depreendendo-se que, no que concerne a esta questão evidenciam-se mudanças 

significadas do aluno em relação à melhoria do desempenho às várias disciplinas. 

quadro 5 
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Em relação à questão 6 (O aluno apresenta maior motivação na realização das tarefas 

(trabalhos de casa, estudo individualizado, fichas de trabalho, testes e outras atividades 

complementares)) 50% dos inquiridos responderam concordar, 37,5% concordam plenamente 

e 12,5% dos inquiridos discordam. Depreendendo-se que no concerne a esta questão a 

opinião dos professores é consensual, confirmando uma maior motivação do aluno na 

realização das tarefas realizadas nas várias disciplinas. 

quadro 6 
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Anexo 26- ANÁLISE AO INQUÉRITO REALIZADO AOS PROFESSORES DA TURMA (aluno I) 

As respostas obtidas foram as seguintes:  

 Em relação à questão 1- (O aluno melhorou o seu comportamento a nível disciplinar),55,6% 

dos inquiridos responderam concordar, 11,1% responderam discordar, 11,1% responderam 

discordar plenamente e 22,2% não manifestaram a sua opinião. Depreendendo-se que a 

maioria dos professores entende que o aluno melhorou o seu comportamento a nível 

disciplinar. 

quadro 1 

 

Em relação à questão 2- (O aluno apresenta uma postura mais interventiva em sala de 

aula),11,1% dos inquiridos responderam concordar plenamente,11,1% responderam 

concordar, 44,4% reponderam discordar e 33,3% responderam discordar plenamente. 

Verificando-se claramente, na opinião dos professores, o aluno não apresentou melhoria na 

sua postura em sala de aula. 

quadro 2 

 

 

 

Em relação à questão 3 (O aluno aumentou a sua autoestima) 22,2% dos inquiridos 

responderam concordar ,22,2% responderam discordar plenamente, 44,4% responderam 

discordar e 11,1% não manifestaram a sua opinião. Verificando-se que na opinião dos 
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professores, o aluno não apresentou melhoria na sua autoestima. 

quadro 3 

 

 

 

Em relação à questão 4 (O aluno está mais implicada com as atividades da comunidade 

escolar)11,1% dos inquiridos responderam concordar, 11,1% responderam concordar 

plenamente, 33,3% dos inquiridos discordam plenamente, 11,1% discordam e33,3% não 

manifestaram a sua opinião. Verificando-se que na opinião dos professores, o aluno participou 

não apresentou uma postura ativa nas atividades realizadas pela comunidade educativa. 

quadro 4 
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Em relação à questão 5 (O aluno melhorou o seu desempenho na disciplina)22,2% dos 

inquiridos responderam concordar, 11,1% inquiridos responderam concordam plenamente, 

44,4% % dos inquiridos responderam discordam plenamente e 22,2% dos inquiridos 

responderam discordar. Depreendendo-se que, no que concerne a esta questão, não se 

evidenciam mudanças significadas do aluno em relação à melhoria do desempenho às várias 

disciplinas. 

quadro 5 

 

 

Em relação à questão 6 (O aluno apresenta maior motivação na realização das tarefas 

(trabalhos de casa, estudo individualizado, fichas de trabalho, testes e outras atividades 

complementares)) 22,2% dos inquiridos responderam concordar, 44,4% dos inquiridos 

discordam e 33,3% dos inquiridos responderam discordar plenamente. Depreendendo-se, no 

concerne a esta questão, na opinião dos professores, o aluno não manifestou uma maior 

motivação na realização das tarefas realizadas às várias disciplinas. 

quadro 6 
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