
Guião de Entrevista aos supervisores/ cooperantes 
 

1. Dados gerais 

 

1.1.Nome da Instituição: 

1.2.Níveis de educativos: 

 

 

2. Dados pessoais e Biográficos 

 

2.1.Qual é a sua habilitação académica e profissional?  

2.2.Quantos anos têm de docência?  

2.3.Há quantos anos é orientador de estágios? 

2.4.Teve alguma formação específica para desempenhar o cargo? Qual? 

2.5.Como foi recrutado para exercer as funções de orientador?  

2.6.Que tipo de relação mantém com a escola em que está colocado os estagiários 

que orienta? 

 

 

3. Prática Pedagógica 

 

3.1. Considere a sua experiência, deste ano lectivo , na orientação dos 

estagiários, na área do planeamento do ensino.  

 

1.Na sua opinião, quais são os maiores problemas sentidos pelos professores 

estagiários nessa área?  

2.Que importância atribui a esses problemas? 

3.Esses problemas variam ao longo do percurso do estágio? Se sim, como? 

4.Que factores considera estarem na origem desse problema? 

5.Ponderando a sua experiência de orientação com outros estagiários, considera 

esses problemas como situações problemáticas típicas ou atípicas? 

6.Considera que os professores estagiários têm consciência desses problemas?  

7.Habitualmente, os estagiários conseguem resolver satisfatoriamente esses 

problemas? Se sim, Como? 

 

 



3.2. Considere a sua experiência, deste ano lectivo , na orientação dos 

estagiários, na área da condução do ensino.  

 

1.Na sua opinião, quais são os maiores problemas sentidos pelos professores 

estagiários nessa área?  

2.Que importância atribui a esses problemas? 

3.Esses problemas variam ao longo do percurso do estágio? Se sim, como? 

4.Que factores considera estarem na origem desse problema? 

5.Ponderando a sua experiência de orientação com outros estagiários, considera 

esses problemas como situações problemáticas típicas ou atípicas? 

6.Considera que os professores estagiários têm consciência desses problemas?  

7.Habitualmente, os estagiários conseguem resolver satisfatoriamente esses 

problemas? Se sim, Como? 

 

3.3. Considere a sua experiência, deste ano lectivo , na orientação dos 

estagiários, na área da avaliação do ensino.  

 

1.Na sua opinião, quais são os maiores problemas sentidos pelos professores 

estagiários nessa área?  

2.Que importância atribui a esses problemas? 

3.Esses problemas variam ao longo do percurso do estágio? Se sim, como? 

4.Que factores considera estarem na origem desse problema? 

5.Ponderando a sua experiência de orientação com outros estagiários, considera 

esses problemas como situações problemáticas típicas ou atípicas? 

5.Considera que os professores estagiários têm consciência desses problemas?  

6.Habitualmente, os estagiários conseguem resolver satisfatoriamente esses 

problemas? Se sim, Como? 

 

3.4. Considere a sua experiência, deste ano lectivo , na orientação dos 

estagiários, na área da investigação/acção.  

 

1.Na sua opinião, quais são os maiores problemas sentidos pelos professores 

estagiários nessa área?  

2.Que importância atribui a esses problemas? 

3.Esses problemas variam ao longo do percurso do estágio? Se sim, como? 

4.Que factores considera estarem na origem desse problema? 



5.Ponderando a sua experiência de orientação com outros estagiários, considera 

esses problemas como situações problemáticas típicas ou atípicas? 

6.Considera que os professores estagiários têm consciência desses problemas?  

7.Habitualmente, os estagiários conseguem resolver satisfatoriamente esses 

problemas? Se sim, Como? 

 

3.5. Considere a sua experiência, deste ano lectivo , na orientação dos 

estagiários, na área da intervenção na escola e na comunidade.  

 

1.Na sua opinião, quais são os maiores problemas sentidos pelos professores 

estagiários nessa área?  

2.Que importância atribui a esses problemas? 

3.Esses problemas variam ao longo do percurso do estágio? Se sim, como? 

4.Que factores considera estarem na origem desse problema? 

5.Ponderando a sua experiência de orientação com outros estagiários, considera 

esses problemas como situações problemáticas típicas ou atípicas? 

6.Considera que os professores estagiários têm consciência desses problemas?  

7.Habitualmente, os estagiários conseguem resolver satisfatoriamente esses 

problemas? Se sim, Como? 

 

3.6. Considere a sua experiência, deste ano lectivo , na orientação dos 

estagiários, na área da relação entre o eu e outros  intervenientes.  

 

1. Na sua opinião, quais são os maiores problemas sentidos pelos professores 

estagiários nessa área?  

2. Que importância atribui a esses problemas? 

3. Esses problemas variam ao longo do percurso do estágio? Se sim, como? 

4. Que factores considera estarem na origem desse problema? 

5.Ponderando a sua experiência de orientação com outros estagiários, considera 

esses problemas como situações problemáticas típicas ou atípicas? 

6.Considera que os professores estagiários têm consciência desses problemas?  

7.Habitualmente, os estagiários conseguem resolver satisfatoriamente esses 

problemas? Se sim, Como? 

 

 

 

 


