
Entrevista Professor Cooperante 
1.Dados Gerais da Instituição 
1.1. Entrevistadora: Então, boa tarde, 
portanto... ah... já nos conhecemos 
(sorrisos)... pelo menos telefonicamente já 
nos conhecíamos, portanto... a entrevista, 
ah... é, tem então os mesmos objectivos que o 
diário, os quais a colega teve... a 
amabilidade de colaborar e desde já lhe 
agradeço também por isso. 
Ah... que é fazer o levantamento das situações 
problemáticas que... ocorreram ao longo deste 
ano ou que ocorrem normalmente nos estágios, 
com os professores supervi... ah, com os 
professores estagiários. Ah... eu ia-lhe 
começar então por... Ah, e, e, portanto, 
depois o final é comparar a percepção que os 
professores cooperantes, supervisores e os, e 
os estagiários... têm dos problemas da, da 
prática...Que se levantaram. No caso... e 
depois... tentar perceber as causas que estão 
por trás. Portanto eu ia-lhe... começar por 
perguntar qual é a instituição em que... ah, 
foi professor cooperante, portanto, orientador 
de estágio? 
1.1. Entrevistado: Foi no, no Colégio Sagrado 
Coração de Maria, em Fátima. 
1.2. Entrevistadora: E quais os níveis 
educativos? 
1.2. Entrevistado: Ahhhhhhhhh, portanto, eles 
tinham... sexto, sexto ano. 
1.2. Entrevistadora: Sexto ano? 
1.2. Entrevistado: Sim. 
2. Dados pessoais e biográficos 
2.1. Entrevistadora: Quais as sua habilitações 
académicas e profissionais? 
2.1. Entrevistado: Ah, portanto, uma 
licenciatura em economia... ah... tenho 
estágio, depois já em, em 
profissionalização... tenho... pronto, depois 
sou director de turma, sou... coordenador de 
departamento, pronto isso dentro do... 
2.1. Entrevistadora: Portanto e eu não sei... 
2.1. Entrevistado: E cooperante. 
2.1. Entrevistadora: E professor cooperante, 
sim (risos). Isto era estágio de Ciências 
Matemáticas? 
2.1. Entrevistado: Sim. Sim, a variável. 
Prática Pedagógica 4. 
2.2. Entrevistadora: Exacto. Quantos anos tem 
de docência? 
2.2. Entrevistado: Uns quinze. 
2.3. Entrevistadora: E... há quantos anos é 
orientador de estágio? 
2.3. Entrevistado: Aí há uns... seis. Se não 
me engano, seis. Penso que seis. 
2.4. Entrevistadora: Teve alguma formação 
específica para desempenhar o cargo? 
2.4. Entrevistado: Não. (Risos) 
2.5. Entrevistadora: (Risos) Ah, e como é que 
foi recrutado para esse... 



2.5. Entrevistado: Foi através da, da ESEL. 
Contactaram... ah, porque na altura eles 
estavam um pouco aflitos, também, em relação 
aos centros, que tinham disponíveis. E... 
comecei. Aliás comecei eu e a colega, claro. 
Nunca tínhamos feito esse tipo de, de 
trabalho. 
2.5. Entrevistadora: Gostaram e ficaram.  
2.5. Entrevistado: Sim, gostámos e ficámos. 
2.6. Entrevistadora: Que tipo de relação 
mantêm com a instituição de ensino superior... 
de, de que o aluno... é oriundo o professor 
estagiário? 
2.6. Entrevistado: Hum... somente, somente... 
quer dizer não tenho nenhum contacto nem... 
outro, outro tipo de contacto, a não ser mesmo 
esse vínculo de professor cooperante. 
2.6.Entrevistadora: Mas, portanto esse 
contacto faz apenas com o, com o supervisor? 
2.6. Entrevistado: Sim. Exacto. 
2.6. Entrevistadora: Ou, ou tem outro... 
2.6. Entrevistado: E depois vamos às reuniões, 
vamos, pronto... mas é apenas como supervisor. 
Entrevistadora: E... portanto, é uma relação 
estritamente profissional. 
2.6. Entrevistado: Sim. Sim. Embora... sejamos 
amigos, não é. Pronto, já conheço há muitos 
anos... e sejamos amigos... para além, de 
termos desse contacto profissional. 
2.6. Entrevistadora: Ao fim de algum tempo 
conseguiram... 
2.6. Entrevistado: Claro, claro. 
3. Problemas da prática Pedagógica 
3.1.1. Entrevistadora: Ah, agora falemos, 
então, agora dos problemas da prática 
propriamente dita. Considerando a sua 
experiência deste ano lectivo, na área de 
orientação de estágios, na orientação de 
estágios, ah... na área da planificação de 
ensino. Ah, na sua opinião quais os maiores 
problemas sentidos pelos professores 
estagiários, na planificação? 
3.1.1. Entrevistado: Ah... gestão do tempo, 
essencialmente. O tempo de aula, a 
coordenar... ah... a coordenar... o.. tempo 
que têm com... os assuntos e os conteúdos que 
têm para... para discutir, para transmitir, 
para... Penso que essencialmente foi, foi 
esse. Embora... eu penso que na escola, na 
ESEL, fazem um trabalho muito... um trabalho 
prévio muito bom em relação à, à... à 
planificação. Penso que eles já trazem uma 
grande... ah... pelo menos... um, um 
sentido... muito grande do que devem fazer no, 
no, na planificação, do que devem considerar 
em termos de objectivos. Agora, obviamente ao 
longo do ano, vão ter que fazer alguns 
ajustamentos. 
3.1.1. Entrevistadora: Claro. 
3.1.1. Entrevistado: Pronto, em termos de 
linguagem. Mas, essencialmente foi, foi, foi 



das... talvez das mais... onde eles tiveram 
mais dificuldade foi aí, talvez. 
3.1.2. Entrevistadora: E que importância 
atribuiu a esses problemas? 
Entrevistado: Uma importância relativa 
porque... pronto a nós, a mim também nos 
acontece, não é! 
3.1.2. Entrevistadora: Claro. 
3.1.2. Entrevistado: Pronto, acontece a todo, 
a todos. Ah... o que procuramos sempre é 
incutir-lhes essa, a necessidade de... porque 
depois precisam de uma síntese, precisam de 
fazer uma... é importante a síntese do fim da 
aula, se deixam... se vão deixando sempre... 
ah... “Áh, não acabámos”. “Áh, não acabámos, 
faz-se, continuasse na próxima aula”. Pronto 
acaba por...também não ser muito bom para os 
alunos, não é. 
3.1.3. Entrevistadora: Claro. Ah... esses 
problemas variaram ao longo do percurso de 
estágio? 
3.1.3. Entrevistado: (Longa Pausa) 
3.1.3. Entrevistadora: Mantiveram-se? 
3.1.3. Entrevistado: Ah... no fim melhoraram 
obviamente. Mas... uma ou outra situação ainda 
se manteve...  
3.1.4. Entrevistadora: E que factores 
considera estarem na origem desse problema? Ou 
desses problemas que focou? 
3.1.4. Entrevistado: Os tempos de quarenta e 
cinco minutos que eles não vêem, depois 
vêem... fazem um estágio no primeiro ciclo, 
que... tem uma... gestão completamente 
diferente do tempo. Ah... essencialmente... 
o... tentar... e então, se tivermos tempo, por 
acaso este ano não tínhamos, mas o ano passado 
tínhamos... ah, os tempos de quarenta e cinco 
minutos para eles são... muito complicados no 
princípio. Depois habituam-se e acabam por 
gerir, quer os noventa quer os quarenta e 
cinco, relativamente bem. Mas... penso que é 
essencialmente esse salto, essa transição do 
primeiro ciclo para... que têm... têm uma 
gestão diferente. 
3.1.4. Entrevistadora: Exacto, são cinco 
horas, não é. 
3.1.4. Entrevistado: Pois, são diferentes. 
3.1.5. Entrevistadora: Claro. Ah... ponderando 
a sua experiência de orientação com outros 
estagiários, considera esses problemas deste 
ano como situações problemáticas típicas ou 
atípicas? 
3.1.5. Entrevistado: São típicas. São... 
Acontece-me to... acontece todos os anos. 
3.1.5. Entrevistadora: (Risos). 
3.1.5. Entrevistado: Pois. 
3.1.6. Entrevistadora: Considera que os 
professores estagiários têm consciências 
desses problemas? 
3.1.6. Entrevistado: (Pausa) Ah... falando 
nos, nos... deste ano penso que sim. Há 



grupos, noutros anos que não têm assim tanta, 
tanta ideia daquilo que... que lhes é exigido 
nesse, nesse aspecto. Nesse aspecto e noutros! 
Muitas vezes. Pronto... há... a... costumamos 
dizer que... ah, o que vai depois diferenciá-
los são as notas. Nem todos estarão tão bem 
depois preparados para... para exercer a 
função docente. 
3.1.7. Entrevistadora: E... ah, habitualmente 
os estagiários conseguem resolver 
satisfatoriamente esse problema... 
3.1.7. Entrevistado: Sim, Sim. 
3.1.7. Entrevistadora:... da planificação? 
3.1.7. Entrevistado: Sim, sim, sim.  
3.1.7. Entrevistadora: Como? 
3.1.7. Entrevistado: Ah... integram muito bem 
os conselhos que lhes damos... ah... 
procuram... têm essa preocupação de... 
essencialmente eu, considero que é muito 
importante a síntese no final da aula. 
Considero que é muito importante. E eles 
procuram-na fazer. A partir do momento... 
3.1.7. Entrevistadora: A, a síntese reflexiva? 
3.1.7. Entrevistado: Exactamente. De, não! 
3.1.7. Entrevistadora: Ai não?! 
3.1.7. Entrevistado: Mas com os próprios 
alunos. 
3.1.7. Entrevistadora: Ah! 
3.1.7. Entrevistado: Com os alunos da turma, 
não eles comigo. 
3.1.7. Entrevistadora: Ah, sim, sim. 
3.1.7. Entrevistado: Mas eles...  
3.1.7. Entrevistadora: Pronto, para além da 
reflexão que fazem com... 
3.1.7. Entrevistado: Sim, sim. Com os alunos 
da turma... ah... deixarem a... mais ou menos 
as... como é que hei-de dizer, ah... o assunto 
(imperceptível)... entre aspas... aquilo que 
tiveram a falar na aula deixar, as coisas... 
procurar ao máximo... ah... ficar as coisas 
definidas naquela aula... 
3.1.7. Entrevistadora: Claro. Ah... mas 
estamos a falar, portanto... aí já me está um 
pouco a falar já na, no ensino propriamente 
dito, não é? Ah, pronto... 
3.1.7. Entrevistado: Sim. 
3.1.7. Entrevistadora:... está me a dizer que, 
a, a síntese que eles fazem com os alunos vai 
3.1.7. ajudar depois nas... 
3.1.7. Entrevistado: Sim. 
3.1.7. Entrevistadora:... nas planificações. 
Desculpe eu é estava agora... 
3.1.7. Entrevistado: E comigo também. Pronto, 
eu, eu penso que eles... ah... a maior parte 
deles têm, têm uma... uma... uma noção daquilo 
que lhe... nem sempre conseguem, mas têm uma 
noção daquilo que lhes é pedido e daquilo que 
eles têm que fazer. Só que muitas vezes não, 
ainda no princípio, é complicado Às vezes. 
3.1.7. Entrevistadora: Como tudo! 
3.1.7. Entrevistado: Pois. 



3.2.1. Entrevistadora: Ah, considerando agora 
a sua experiência, também deste ano lectivo, 
na orientação de estágio na área da condução 
do ensino, portanto no ensino propriamente 
dito, na sua opinião, quais os maiores 
problemas sentidos pelos professores 
estagiários? 
3.2.1. Entrevistado: (Longa pausa) Controlar a 
turma. É sempre um ponto que... que é 
importante. Ah... a questão do trabalho de 
grupo... nem sempre, eles conseguem... ah, por 
acaso estes até, até conseguiu, circulavam... 
portanto, tomavam atenção a que é que se, a 
que é que se estava a passar nos grupos. Mas 
os próprios grupos às vezes é difícil, ah, se 
eles não conhecem bem os alunos... ah... é 
difícil eles, eles entraram para o sexto ano, 
pronto, os alunos geralmente no passado 
tinham... estavam, estavam na escola... ah... 
onde os alunos já se conheciam muito entre 
eles, eles é que não os conheciam... os 
estagiários é que não conheciam os alunos. E 
então os grupos que foram definidos, se bem 
tivessem a minha ajuda, houve um ou outro que, 
no meio as coisas depois não funcionaram muito 
bem. Pronto em, em relação ao trabalho de 
grupo, alguns, assim pouco positivos... no 
principio pelo menos... penso que foram 
essencialmente essas, esses três factores... 
que eu considero assim mais, mais relevantes. 
Não estou agora assim a lembrar de nenhum, 
possivelmente até há, há mais. 
3.2.1. Entrevistadora: Associa, por exemplo, 
a... a dificuldade que eles têm ao princípio 
de... programar o tempo para determinadas 
tarefas... ah... isso depois reflecte-se 
também na... no ensino propriamente dito? 
3.2.1. Entrevistado: (imperceptível) 
3.2.1. Entrevistadora: A gestão do tempo, por 
exemplo, há também? 
3.2.1. Entrevistado: Sim, sim. 
3.2.1. Entrevistadora: Ah... porque eu fiquei 
com essa ideia da, da questão anterior. 
3.2.1. Entrevistado: Sim. Exacto. 
3.2.1. Entrevistadora: Portanto, como uma 
coisa se ia transpor para a outra. Ah... não 
se quer falar de mais algum? 
3.2.1.  Entrevistado: Ah... hum... 
essencialmente... ah... pronto, falando um 
pouco daquilo, das habilitações que nós... 
damos e, e... ah, nós essen... insistimos e na 
escola também e na ESEL também insistem, muito 
na... naquela questão de, da matemática re... 
pronto, real, ligada ao real, ligada a 
situações reais que tenham a ver com o 
aluno... ah... situações mais lúdicas, jogos, 
através dos quais eles... aprendem brincando, 
mas... não tem de ser sempre assim! 
3.2.1. Entrevistadora: Claro. 
3.2.1. Entrevistado: Surgiu... há, há uma 
ideia que “Ah, temos que ser muito levezinhos, 



muito... fazer as coisas de uma maneira muito, 
para os meninos não se aborrecerem”, ás vezes 
ainda, eles têm, têm de trabalhar e é isso 
que, que tem, tem de se lhe incutir, não é! 
Mas... hum... é diferente, a maneira como 
eles, perspectivam... os alunos, como eles 
perspectivam aquilo que nós queremos, os 
objectivos que estão definidos e como eles lá 
chegam, é muito diferente se formos por um 
caminho ou se formos por outro. E eu penso que 
eles, apesar de a princípio, para alguns deles 
ser difícil, ah... essa ligação ao real e... 
colocar em situações que o aluno lhe interesse 
e que... mas depois acabam por...  
3.2.1. Entrevistadora: (imperceptível) 
3.2.1. Entrevistado:... perceber, o que é que, 
o que é lhes... é pedido. 
3.2.3. Entrevistadora: Ah... esses problemas 
variaram ao longo do percurso de estágio?  
3.2.3. Entrevistado: Sim, mas sempre numa 
gradação... decrescente digamos assim. Pronto, 
passo, passa... 
3.2.4. Entrevistadora: Ah... que factores 
considera estarem na origem desse problema? 
3.2.4. Entrevistado: Eu penso que aquilo 
também que eles, a experiência deles como 
alunos também. 
3.2.4. Entrevistadora: Ah... 
3.2.4. Entrevistado: Na própria... no próprio 
percurso escolar dos alunos. Ah... penso que 
também, possivelmente não é dado muita 
relevância a essa ligação ao real. E então 
como aluno, como professores estagiários eles 
vão seguir aquilo que... também lhes foi 
transmitido. Penso eu que é um pouco isso. 
3.2.4. Entrevistadora: Não só na formação 
inicial como, como na formação anterior... 
3.2.4. Entrevistado: Na...  
3.2.4. Entrevistadora:... à, à ESEL? 
3.2.4. Entrevistado: Sim, essencialmente na 
formação anterior, porque eu penso que na 
ESEL, pronto a perspectiva já será outra. 
3.2.4. Entrevistadora: Exacto. 
3.2.4. Entrevistado: Ah... hum... alguns 
possivelmente não conseguem ainda absorver, 
entre aspas, ah... aquilo que lhes é pedido 
na, na ESEL... ah... mas penso que depois ao 
fim... neste, nesta altura eu penso que eles 
já perc... já entendem o que é que... qual é o 
objectivo. Muito deles... ah... alguns já não, 
nem precisam de ajuda para ir buscar esta 
situação A ou a situação B, para... para 
demonstrar com a realidade o que é que 
pretende. 
3.2.5. Entrevistadora: Ah, ponderando a sua 
experiência de outras orientações de estágios, 
considera... estas situações problema... 
problemáticas, estes problemas, portanto, como 
situações problemáticas típicas... 
3.2.5. Entrevistado: Sim. 
3.2.5.Entrevistadora:... ou atípicas? Típicas. 



3.2.5. Entrevistado: Sim, sim, sim. Típicas. 
3.2.6. Entrevistadora: Ah... considera que os 
professores têm consciência? Desses problemas? 
3.2.6. Entrevistado: Os estagiários? 
3.2.6. Entrevistadora: Sim. Os professores 
estagiários, claro. 
3.2.6. Entrevistado: Sim. Ah... a maior parte 
não tem. A maior parte não tem. Ah... embora 
eles se esforcem. Pronto, de uma maneira 
geral, não sei se... se te... se temos tido 
sorte, com algumas excepções, ah... eles 
são... de tal maneira empenhados, que 
rapidamente integram aquilo que nós, os 
conselhos que lhe damos... que lhes damos. 
Ah... e depressa vêm o que é, o que é que se 
pretendem. Nem sempre conseguem-no à 
primeira... pronto, mas isso é perfeitamente 
compreensível, mas depressa o que é que, o que 
é nós lhes queremos dizer. 
3.2.6. Entrevistadora: Ou seja, vão-se 
consciencializando. 
3.2.6. Entrevistado: Vão-se, vão, vão, vão, 
vão. 
3.2.7. Entrevistadora: Ah... habitualmente... 
ah, portanto pelo que me está a dizer os 
professores estagiários vão conseguindo 
resolver satisfatoriamente esses problemas. 
3.2.7. Entrevistado: Sim. Sim, sim. 
3.2.7. Entrevistadora: Como? Com a ajuda de 
quem? 
3.2.7. Entrevistado: Com a nossa ajuda. 
Essencialmente. Nas aulas de Metodologia, por 
exemplo, também ou a supervisora caso seja... 
seja ela que a... até tem sido. Ah... hum... a 
supervisora de, da escola... ah, porque... na 
Metodologia eles têm, vão contar as 
experiências que vão ter a grupo... de 
estágio. Vai contar as experiências que tem, 
não é! 
3.2.7. Entrevistadora: Exacto.  
3.2.7. Entrevistado: Ah, e a professora 
supervisora também vem à escola e também vê o 
que... o que acontece, então procura... 
precisamente como, servir-se dessa, desses 
exemplos... na prática pedagógica para as 
aulas de Metodologia. Penso que é assim um 
pouco, assim que funciona. 
3.2.7. Entrevistadora: Ah, passemos então 
agora a outra área, que é a avaliação de, do 
ensino propriamente dita. 
3.2.7. Entrevistado: Hum, hum. 
3.3.1. Entrevistadora: Eu pedia-lhe, então, 
que considerasse a sua experiência, ainda 
neste ano lectivo e, na sua opinião, ah, quais 
os maiores problemas sentidos pelos 
professores... estagiários... ah, na avaliação 
do ensino? 
3.3.1. Entrevistado: Ah... se... toda e qual 
avaliação. A avaliação global, ah... 



3.3.1. Entrevistadora: Portanto, exacto. A 
avaliação... deles, que eles fazem, em relação 
aos alunos com quem estão a trabalhar. 
3.3.1. Entrevistado: Hum. Hum, hum. Sim Ah... 
é a área mais complicada. 
3.3.1. Entrevistadora: (Risos) 
3.3.1. Entrevistado: É, é a mais complicada. 
Mesmo para quem já tem (risos)... algum, algum 
tempo de experiência, ah... para mim, pelo 
menos e... por aquilo que converso com os meus 
colegas é a área mais complicada. Ah... apesar 
de tudo, não os acho assim tão fora daquilo 
que se... que o... que eu penso que é a 
avaliação. 
3.3.1. Entrevistadora: Sim, sim. 
3.3.1. Entrevistado: Não penso que eles 
estejam assim tão mal preparados, ou da 
experiência que têm ou da... não penso que 
estejam... tão mal preparados. 
3.3.1. Entrevistadora: Mas quais os... 
3.3.1. Entrevistado: Sempre... Sim. 
3.3.1. Entrevistadora: Desses. Desses, poucos 
que acha... 
3.3.1. Entrevistado: Mais especificamente. 
(Longa respiração) Ah... (longa pausa)... por 
exemplo... os testes. Fazer os testes, as 
matrizes... isso, para eles é sempre um 
bocadito... mais difícil. Na avaliação dos 
trabalhos... os trabalhos... do dia-a-dia, as 
grelhas, etc, isso... mais ou menos, não tem, 
não tem assim... Para eles a maior dificuldade 
é os testes. Na minha opinião, pronto... por 
aquilo que sinto... 
3.3.1. Entrevistadora: Pois é... 
3.3.1. Entrevistado: E as matrizes... elaborar 
as matrizes. 
3.3.1. Entrevistadora: Aqui também o que 
pretende é, é a opinião... 
3.3.1. Entrevistado: É a opinião, exacto. 
3.3.1. Entrevistadora:... de cada um, para 
podermos... 
3.3.1. Entrevistado: Penso que na escola 
também fazem, fazem um, um... dão-lhe uma 
ajuda bastante grande nesse aspecto. E com, a 
nossa ajuda... com certeza... de cooperantes, 
também, procuramos... orientá-los. 
3.3.2. Entrevistadora: E que importância 
atribuiu a esses problemas de avaliação? 
3.3.2. Entrevistado: (Longa pausa) Uma 
importância relativamente grande (risos). 
Embora, embora... pronto, sabemos, sabemos 
que... que as coisas ao princípio nem 
sempre... nem sempre correm... como eles 
gostariam, como nós gostaríamos. Ah, em 
relação a este ano... sabe que eu tenho um 
pouco de dificuldade, eu... ah... junto 
tudo... os estagiários, junto os todos, não, 
não no mesmo saco, mas... 
3.3.2. Entrevistadora: Sim, sim. 



3.3.2. Entrevistado:... mas... ah... às vezes 
é, é complicado... destrinçar uma... um dos 
outros... ah... eu tive...  
3.3.2. Entrevistadora: Se calhar porque os 
problemas são... são muito semelhantes. 
3.3.2. Entrevistado: São muito semelhantes, 
exactamente. Os problemas são muito 
semelhantes. Mas na questão da 
ava...propriamente em relação a este ano 
lectivo, ah... (longa pausa), porque vamos lá 
ver uma coisa, ah...  
3.3.2. Entrevistadora: (imperceptível) 
3.3.2. Entrevistado: Quanto eu disse que tinha 
dado uma importância, ah, relativamente 
grande... quis-lhes transmitir a importância 
que essa avaliação tem, mas não é só essa 
avaliação que conta, obviamente. 
3.3.2. Entrevistadora: Claro! 
3.3.2. Entrevistado: Ah... eles fizeram 
imensos trabalhos, portofólios, organizaram, 
organizaram debates, pronto... concretamente 
em relação às ciências (imperceptível) fizeram 
isso, ah... hum... eles também ajudavam, o 
estagiário também ajudava no estudo 
acompanhado, também... portanto... penso que 
eles não estavam assim tão mal preparados em 
relação à avaliação como isso. Até penso, 
penso que... e, e eu dei, dei uma 
importância... grande, porque... penso que 
é... como considero... que é tão complicado, 
tão difícil avaliar, ah... penso que... tentei 
transmitir-lhes, também a importância que 
essa, que essa avaliação... que essa avaliação 
tem, porque... uma questão de, de justiça, 
de... saber avaliar os... diversos parâmetros 
em relação aos objectivos que estão definidos, 
portanto tudo isso. Não sei se... se 
transmiti... 
3.3.2.Entrevistadora: Ah... perfeitamente. 
(Risos) 
3.3.2.Entrevistado: (Risos) 
3.3.3. Entrevistadora: E esses problemas, 
ah... variaram ao longo do percurso de 
estágio, ou mantiveram-se? 
3.3.3. Entrevistado: Não! Melhoraram. Pronto, 
este ano, eu como lhe disse, este ano tive 
sorte (risos). Porque o grupo, realmente, era 
um grupo bom e um grupo muito trabalhador, 
muito interessados, muito empenhados... ah... 
pronto. Há anos em que as coisas já não correm 
tão bem, mas estes, estes... e concretamente 
em relação à avaliação penso que eles fizeram 
um percurso muito, muito bom. 
3.3.4. Entrevistadora: E que factores 
considera estarem na origem desses problemas? 
Entrevistado: (Longa Pausa) A dificuldade que 
existe... (riso)... em avaliar o trabalho...  
3.3.4. Entrevistadora: Para além dessa todos 
nós sentimos. 
3.3.4. Entrevistado: Para de todos essa...  



3.3.4. Entrevistadora: Porque essa mesma, como 
já disse... (imperceptível). 
3.3.4. Entrevistado: Não sei... (longa 
pausa)... a onde é que estará a origem! 
3.3.4. Entrevistadora: (Risos) 
3.3.4. Entrevistado: (Longa pausa) Não somos 
muito habituados a avaliar... (riso)... no 
nosso percurso. Como, quer como... as próprias 
reflexões que eles fazem, uns... melhores, 
sabem, sabem reflectir, para aquilo que se 
pretende. Outros fazem apenas, uma mera 
descrição daquilo que... que aconteceu, não, 
não sabem... ah, hum... Mas penso que estamos, 
no nosso percurso escolar estamos muito pouco 
habituados a avaliar. A avaliar e a ser 
avaliados! Possivelmente... devíamos ter... 
mais momentos em que... nos puséssemos à 
prova, talvez, não sei! (riso) 
3.3.5. Entrevistadora: Ponderando a sua 
experiência com outros estagiários, considera 
esses problemas como situações típicas? 
3.3.5. Entrevistado: Típicas. Sim, sim. Ah... 
3.3.5. Entrevistadora: Diga. 
3.3.5. Entrevistado: Há outros que conseguem 
ultrapassá-los... uns de uma melhor maneira 
outros de uma... de uma forma menos boa, mas 
eles... conseguem, conseguem ao longo do 
tempo, conseguem... 
3.3.5. Entrevistadora: Essa seria a última 
questão da... 
3.3.5. Entrevistado: Ah. 
3.3.5. Entrevistadora: Porque isto, não sei se 
reparou que são, que são... que são todos... 
Entrevistado: São parecidos, sobre a mesma... 
Exacto. 
3.3.5. Entrevistadora: O esquema é sempre o 
mesmo. Ah... mas claro... agente aproveita 
tudo o que se diz, não é! Depois encaixa-se no 
sítio certo para... para fazer a análise. 
3.3.5. Entrevistado: Hum, hum. 
3.3.6. Entrevistadora: Ah... considera que os 
professores estagiários têm consciência desses 
problemas? 
3.3.6. Entrevistado: Penso que sim. E 
concretamente em relação a este ano, eles 
tinham consciência disso. 
3.3.7. Entrevistadora: Portanto, pelo que já 
me estava a responder, habitualmente os 
estagiários conseguem resolver 
satisfatoriamente esses problemas, na maioria. 
3.3.7. Entrevistado: Sim. Sim. 
3.3.7. Entrevistadora: E como? 
3.3.7. Entrevistado: (Longa respiração) Para 
já, pedir ajuda. Pedem-me, pedem-me muita 
ajuda. Ah... 
3.3.7. Entrevistadora: E quem ajuda? 
3.3.7. Entrevistado: Os supervisores. 
3.3.7. Entrevistadora: Os professores 
cooperantes. 
3.3.7. Entrevistado: Os cooperantes. Pronto, 
que é... essa, essa a função. Ah... mas... eu 



insisto sempre, “Telefonem sempre que 
precisarem de, de ajuda, telefonem.” Uns 
telefonam outros não. Outros tentam... não 
quer dizer que o facto de não telefonarem que 
seja uma boa... que seja uma boa, que dê uma 
boa ideia daquilo que eles sabem ou não. Ah... 
porque alguns não telefonam por outras razões. 
Mas e... por acaso... e concretamente em 
relação aos deste ano, procuravam sempre... 
nós também nos pusemos à disposição e eles 
tentavam... ah, portanto, eu agora digo muito 
sinceramente, eu não conheço concretamente... 
na ESEL... ah... assim... questões concretas 
em relação a esse tipo de... em relação à 
avaliação. Que é que eles... 
3.3.7. Entrevistadora: Fazem. 
3.3.7. Entrevistado: O que é que, o que é que 
fazem. Ah... Portanto, não sei... assim 
concretamente. Aquilo que eu fui sentindo, é, 
é que eles rapidamente, também ultrapassaram 
as, as dúvidas que tinham. E como, antes de 
darem os testes, antes de, de fazerem 
qualquer... antes de fazermos as avaliações 
intercalares, qualquer situação, como o 
assunto era muito discutido entre nós, ah... 
pronto e havia sempre algo, alguma alteração a 
fazer. Portanto, fomos, fomo-nos, fui os 
aparando um pouco e penso que...  
3.4.1. Entrevistadora: Ah, considere agora sua 
experiência deste ano lectivo na orientação 
dos estagiários, mas na área da investigação. 
Ou seja toda a investigação que os professores 
estagiários tiveram que realizar nas suas 
diferentes áreas de intervenção, nomeadamente 
pesquisa de conteúdos... (imperceptível)... 
curricular. Portanto, tudo aquilo que eles 
precisaram para poder dar aula. Na sua 
opinião, quais os maiores problemas sentidos 
pelos professores nessa área? 
3.4.1. Entrevistado: (Longa pausa) Senti-os 
muito, senti-os à vontade. Na investigação 
senti-os à vontade. Ah, senti-os... ah... a 
pesquisar... ah... em relação à bibliografia 
sem, porque na escola penso que também lhes 
dão essa ajuda. Ah... na net, pronto foram... 
noutros manuais, noutros... foram, foram... 
Não, não senti assim nenhum, nenhum problema 
específico. 
3.4.4. Entrevistadora: Ah... portanto... 
avancemos, não é. Já agora, se não sentiu, 
embora... quando se pergunta qual... onde é 
que está a origem do problema, aqui, onde é 
que estará? Porque é que eles não preci, não 
tiveram dificuldades? 
3.4.4. Entrevistado: Essa dificuldade. Hum... 
3.4.4. Entrevistadora: O que é que acha, não 
é? Na sua opinião. 
3.4.4. Entrevistado: Penso que hoje em dia, 
talvez seja a área... menos... ah... em que 
eles têm menos dificuldade porque já estão 
habituados, penso que, para o próprio... para 



o trabalho na, na escola, para... penso que 
já, já estão habituados a, a procurar as 
fontes, a procurar e... referem-nas 
correctamente... penso... 
3.4.5. Entrevistadora: Pon, ponderando a sua 
experiência com outros estagiários de outros 
estágios, considera este, este, esta situação 
uma situação típica ou atípica? 
3.4.5. Entrevistado: Nem todos os grupos 
foram, conseguem... fazê-lo tão bem como, como 
este. Pronto. Ah... há, há grupos menos, 
menos... 
3.4.5. Entrevistadora: Mas normalmente? 
3.4.5. Entrevistado: Normalmente sim, eles 
conseguem! Mas há alguns grupos que não. 
3.4.5. Entrevistadora: Ah... 
3.4.5. Entrevistado: Não tão bem. Não tão bem 
como os deste ano. 
3.4.6. Entrevistadora: Exacto. E quando eles 
não conseguem, acha que... e os professores... 
que eles, professores estagiários, têm 
consciência de que, das suas limitações? 
3.4.6. Entrevistado: Penso que sim. 
3.4.5. Entrevistadora: Ah... quando esses, 
quando existem problemas na área da 
investigação... e já agora que falámos deste 
ano, ah... ah... nesta situação quando exi, 
quando ela existe porque já teve grupos em 
existiam essa dificuldades. 
3.4.5. Entrevistado: Hum, hum. 
3.4.5. Entrevistadora: Aí, onde é que achava 
que estavam os maiores problemas?  
3.4.5. Entrevistado: (Longa pausa) Ah... 
(Longa pausa)... Procurar talvez aquilo que... 
que sim, não sabiam talvez precisar, ah... o 
que é que andavam à procura, digamos assim. 
Era um pouco mais atabalhoados na, nas, na... 
na pesquisa, mais... Não sei se... (risos)... 
Não sei bem o que é que... Qual será, qual 
será... 
3.4.7. Entrevistadora: Eu percebi a ideia. 
Ah... portanto, aí quando esses problemas 
existem, habitualmente eles depois conseguem, 
ah...  
3.4.7. Entrevistado: Resolver?  
3.4.7. Entrevistadora:... resolver esses 
problemas ou... ou quando eles existem... 
3.4.7. Entrevistado: Nem sempre. Quando 
existem muitas vezes mantêm-se. 
3.4.7. Entrevistadora: E, e quando ele, 
quando, quando se eles resolvem 
satisfatoriamente é por... porquê? 
3.4.7. Entrevistado: Não, vão evoluindo 
naturalmente. 
3.4.7. Entrevistadora: Naturalmente... 
3.4.7. Entrevistado: Sim, Sim. 
3.4.7. Entrevistadora:... ou porque os 
professores... os orientadores... 
3.4.7. Entrevistado: Eventualmente alguma 
ajuda, mas... Sim eventualmente, mas...  
Entrevistadora:... vão alertando...  



3.4.7. Entrevistado: Mas eles depressa, 
depressa percebem o... o que é que andam à 
procura. 
3.5.Entrevistadora: Então, passemos agora a 
uma outra área que é a área de intervenção na 
escola e na comunidade. 
Eu tinha estas duas áreas separadas, aliás 
inicialmente estavam juntas, depois na última 
revisão da, da entrevista com, com o professor 
orientador resolvemos separar, mas ah... 
cheguei à conclusão nas primeiras entrevistas 
que fiz que não, que não tinha... 
3.5. Entrevistado: Hum, hum. Lógica. 
3.5. Entrevistadora:... lógica a separá-las e 
portanto eu volto a fazê-lo numa só... 
3.5. Entrevistado: Quer uma aguinha? 
3.5. Entrevistadora: Não, obrigada. Ah... 
portanto, falemos então na área da inter... do 
estagiário, da, dos professores estagiários na 
área de intervenção na escola e na comunidade. 
3.5. Entrevistado: Hum, hum. 
3.5. Entrevistadora: Quando eu falo da escola, 
eu estou a falar do estudo acompanhado, da, 
das reuniões de pais, das... do contacto com 
as funções de director de turma, com a área de 
projecto. 
3.5. Entrevistado: Sim, sim. 
3.5. Entrevistadora: Quando estou a falar da 
comunidade, estou a falar, portanto... ah, no 
papel que eles têm na divulgação, no contacto 
com as autarquias, com outras entidades. 
3.5. Entrevistado: Hum, hum. 
3.5.1. Entrevistadora: Na sua opinião quais os 
maiores problemas sentidos, aqui nestas áreas, 
ah, pelos estagiários? 
3.5.1. Entrevistado: Também é uma área na qual 
penso que eles não têm grande dificuldade em, 
em ter ideias e em, em contactar e em 
dinamizar e em... 
3.5.1. Entrevistadora: Mas entre, mas ah... 
Eles têm uma intervenção directa na escola e 
na comunidade? 
3.5.1. Entrevistado: Sim, nalguns, nalguns 
aspectos, sim. Por exemplo, em relação a 
directores de turma, por uma questão de 
horário, precisamente para colocar-mos as 
horas, ah... porque eles só têm aulas de ma, 
têm esta disponibilidade para de manhã. Ah, 
portanto, muitas vezes por uma questão de 
horário, é director, direcção de turma e tudo 
é... ah... é feita na parte da tarde, que eles 
já têm aulas, já não conseguem... já não 
conseguem acompanhar, mas o... (pausa devido 
ao barulho no local da gravação) 
Estávamos a falar da intervenção... 
3.5.1. Entrevistadora: Da intervenção na 
escola. 
3.5.1. Entrevistado:... na escola. Portanto, 
como... embora eles... Procuro transmitir um 
pouco as funções de director de turma, mas é 
um pouco... ao longe digamos assim. Eles não 



têm, não têm esse contacto porque não têm essa 
possibilidade. A hora de formação cívica e 
tudo isso, eles não têm hipótese. Uma questão 
de horário. Ah... o estudo acompanhado já é 
mais fácil. Eles também fazem um trabalho... 
fazem um trabalho que é o que considero que 
é... que é bom. Investigam, pesquisam e penso 
que, sabendo qual é a nossa planificação e 
quais sãos os objectivos, eles conseguem 
facilmente lá chegar. Também dina, 
dinamizam... Por exemplos, os... os 
estagiários deste ano fizeram uma acção de 
formação para professores... não é muito 
comum, não é muito comum. Ah... hum... mais... 
sempre que é preciso qualquer contacto... 
3.5.1. Entrevistadora: Qual foi o grau de 
participação dos outros professores? 
3.5.1. Entrevistado: Áh, muito bom! Tivemos 
vinte e, nós temos quarenta, à volta de 
quarenta professores. Tivemos vinte e quatro 
inscrições. Portanto, foi muito bom. Ah... 
mais... a nível de... de... (nome do programa 
imperceptível)... um programa para fazer 
testes... no computador. 
3.5.1. Entrevistadora: Sim. 
3.5.1. Entrevistado: Ah... (outro nome 
imperceptível)... pronto, como foi mais, foi 
mais esses programas.... 
3.5.1. Entrevistadora: Ah, foi... 
3.5.1. Entrevistado:... de aplicação à, a, à 
prática. Ah... mas penso que. Pronto, uns de 
uma, uma forma, outros de outra, ah, penso 
que... que é uma parte, é uma parte que eles 
até se interessam em, em... em participar. 
Têm, têm muito empenho em participar nessa 
parte. 
3.5.1. Entrevistadora: Então, ah... 
Portanto... 
3.5.1. Entrevistado: Assim noutros aspectos, 
nas ciências eventualmente a minha colega... 
Nas ciências eles têm outra oportunidade 
talvez de contactarem essa questão das 
autarquias, de associações. Presta-se um pouco 
mais de assuntos talvez... 
3.5.1. Entrevistadora: Então, neste grupo que 
teve este ano, ah... a participação que eles 
tiveram, a sua intervenção na escola, não teve 
qualquer tipo de problema. Não sentiu nenhum, 
nada. 
3.5.1. Entrevistado: Não senti. Não. 
3.5.1. Entrevistadora: Para além do tempo, não 
é? 
3.5.1. Entrevistado: Não. 
3.5.1. Entrevistadora: O único problema era o 
tempo? 
3.5.1. Entrevistado: Sim, era, era. 
3.5.3. Entrevistadora: Esses problemas... 
Portanto, esse problema variou ao longo do 
percurso de estágio? 
3.5.3. Entrevistado: Não. Pois... eles 
começaram muito bem, logo. E fizeram uma acção 



de formação no fim, mesmo fim, nesta semana... 
nesta última semana de... de aulas. Mas penso 
que... possivelmente podia não ter... 
(imperceptível) 
3.5.3. Entrevistadora: Mas mesmo... esse 
problema do tempo foi uma coisa que se 
manteve? 
3.5.3. Entrevistado: Sim. Precisamente. 
3.5.3. Entrevistadora: E... e já agora... 
3.5.3. Entrevistado: Eles nunca tinham 
hipótese de ir a uma formação cívica. Pelo 
menos na minha, na minha turma. Na turma e na 
turma da minha colega também penso que não. 
3.5.4. Entrevistadora: Aqui, qual o factor ou 
os factores que considera estarem na origem do 
problema? Deste problema de falta de tempo 
dele. 
3.5.4. Entrevistado: Eu penso que eles têm... 
Ah, na... 
3.5.4. Entrevistadora: Sim porque é o único 
problema que... 
3.5.4. Entrevistado: Pois é a questão, é a 
questão do horário na escola, não é. Eles têm, 
eles estão limitados... por esse, muitas vezes 
tínhamos, eles tinham que vir cá de propósito 
para reflectirmos sobre o trabalho da semana, 
porque não podíamos fazer à tarde porque eles 
tinham aulas. Não vieram... Muitas vezes 
tinham... Tinham que vir cá muitas vezes à 
sexta-feira, que não tinham aulas ali, aqui na 
escola para reflectir. Porque eu tinha um 
bocadinho para, para estar com eles e era 
assim que conseguíamos... 
3.5.5. Entrevistadora: Ponderando a sua 
experiência de orientação com outros 
estagiários, considera esta situação, uma 
situação típica ou atípica? 
3.5.5. Entrevistado: Sim, típica. Embora haja 
um ou outro grupo, ou um ou outro elemento de 
grupos, de alguns grupos não estão tão à 
vontade nesta, nesta área. Mas de uma maneira 
geral eles... são alinhados. 
3.5.5. Entrevistadora: E este problema tempo, 
também é uma situação típica ou atípica? 
3.5.5. Entrevistado: Não percebi, desculpe. 
Ah... 
3.5.5. Entrevistadora: Esta questão tempo... 
é, é já, pronto. 
3.5.5. Entrevistado: É, é da escola. 
3.5.5. Entrevistadora: Da escola... 
3.5.5. Entrevistado: Superior. 
3.5.6. Entrevistadora: Considera que os 
professores têm consciência desses problemas, 
principalmente da falta de tempo? 
3.5.6. Entrevistado: Sim. 
3.5.7. Entrevistadora: Ah, habitualmente os... 
os professores conseguem resolver 
satisfatoriamente esse problema? Como? 
3.5.7. Entrevistado: Sim. Pronto daquela 
maneira precisamente têm que se desdobrar um 
pouco mais. Em vez de trabalharmos e 



reflectirmos no mesmo dia temos que deixar 
para outro dia que eles não tenham aulas e 
seja possível... (imperceptível). 
3.6.1. Entrevistadora: Ah, considere agora a 
sua experiência... ah portanto em relação às 
autarquias portanto a questão é exactamente a 
mesma, não é? E.... 
3.6.1. Entrevistado: Em relação a quê, 
desculpe? 
3.6.1. Entrevistadora: À, à, à comunidade. 
3.6.1. Entrevistado: À comunidade. Ah... sim, 
sim, sim. Mas eles ah... pelo menos naquilo 
que me diz respeito, eles não, em relação á 
comunidade não fazem, os deste ano penso que 
não tiveram, não tiveram assim nenhuma 
intervenção... Organizámos a semana da 
matemática, mas isso pronto. 
3.6.1. Entrevistadora: Era... era dentro da 
escola. 
3.6.1. Entrevistado: De qualquer maneira era a 
nível interno. Como fazemos sempre todos os 
anos e são eles que estão, estão mais à frente 
do, dessa organização. Depois assim, não me 
estou a lembrar assim de nada que... 
(imperceptível)... à comunidade que tenham, 
que tenham feito. 
3.7.1. Entrevistadora: Ah... agora num, numa 
última questão pedia-lhe que considerasse a 
sua experiência deste ano lectivo também na 
orientação de estagiários e que me... na sua 
opinião que me, que me dissesse ou que... 
quais os problemas sentidos pelos professores 
estagiários na relação entre eles e com os 
outros intervenientes? 
3.7.1. Entrevistado: Olhe, eu... 
Entrevistadora: Qual foram os maiores 
problemas que sentiu? E que eles sentem, se 
calhar? Portanto, que acha que os 
professores... 
3.7.1. Entrevistado: Não é, não é por gabar a 
escola onde estou, mas... ah... todos os anos 
e este ano não foi, não foi excepção, ah, eles 
foram sempre muito bem recebidos. Ah... penso, 
quer por mim quer... quer pela minha colega 
que... (imperceptível)... ajudamos, quer pelos 
restantes professores. Ah, tentam integrá-los 
logo, procuram saber os nomes, pronto que é 
uma forma de os, de os integrar. Ah... 
qualquer questão que haja procuram sempre 
resolver a favor dos estagiários, porque têm 
uma aula supervisionada, porque têm... e... 
Por exemplo, imagine... ah... por qualquer 
razão houve uma requisição... ah... ou uma não 
requisição de um retroprojector, de um... Eles 
procuram sempre, ah... beneficiá-los nesse 
aspecto, porque sabem que vão ter, que são 
aulas que para eles têm uma certa importância 
e são supervisionadas e que são... Pronto, 
não... Procuram-nos sempre integrar muito 
bem... quer a nível da direcção, pronto. Penso 
que... que eles têm sempre... Este ano por 



acaso, no próximo ano lectivo, não, em 
princípio não teremos porque só vão necessitar 
de cinco centros de estágio, se não me engano. 
Ou quatro ou cinco. Portanto não vão 
necessitar do nosso centro de estágio, até 
porque a minha colega como está... como teve o 
bebé... 
3.7.1. Entrevistadora: Hum, hum. 
3.7.1. Entrevistado:... não vai estar com eles 
desde o princípio. Portanto, em princípio não 
teremos por essa razão. Mas penso que, quer 
nós em relação aos estagiários quer a ESEL em 
relação à nossa escola, penso que estamos, 
estamos sintonizados, estamos na mesma... 
3.7.1. Entrevistadora: Na mesma... 
(imperceptível). 
3.7.1. Entrevistado: Exacto. 
3.7.1. Entrevistadora: Ah... 
3.7.1. Entrevistado: Mas pronto... 
3.7.1. Entrevistadora: Diga, diga. 
E3.7.1. ntrevistado: A participação na nossa 
formação foi, foi excelente. Portanto, as 
pessoas aderiram muito bem. Ah, hum... estou 
assim a pensar na matemática, no próprio 
departamento também uma coisa muito... sempre 
muito participada, muito... Penso que... 
3.7.1. Entrevistadora: E na vossa... Portanto, 
as relações que estabelecem, que se 
estabelecem entre eles por exemplo, eles, eles 
estagiários? 
3.7.1. Entrevistado: Entre, entre eles no 
grupo? 
3.7.1. Entrevistadora: Que estabeleceram este 
ano? 
3.7.5. Entrevistado: Olhe, que eu veja são 
óptimas. Por aquilo que vejo são, são óptimas 
e é uma situação típica (risos). 
3.7.5. Entrevistadora: Típica? 
3.7.5. Entrevistado: Típica. Portanto, eles... 
Daquilo que eu me lembro, são talvez um grupo 
é, no ano passado, nos anos passados, é que as 
coisas não, não, talvez não estivessem tão, 
tão bem. Mas é, é típico eles... ajudarem-se, 
funcionam como grupo efectivamente. Não, não é 
o trabalho deste, o trabalho daquele, o 
trabalho daqueloutro, um trabalho, um trabalho 
de todos. Penso que, funcionam como grupo... 
(imperceptível). 
3.7.5. Entrevistadora: E... portanto, também 
já percebi que a vossa relação também era 
muito boa. Ah... Portanto... mesmo, porque já 
me disse que também é uma situação típica em 
relação a outros grupos de estágio... Ah... 
como de repente talvez um ou outro e nesse um 
ou outro, por exemplo, em relação a eles o que 
é que não funcionou ou... 
3.7.5. Entrevistado: É mais uma questão uma 
questão de personalidade dos próprios alunos, 
dos próprios estagiários. Ah... mais, mais 
tímidos, menos seguros. Porque uma das coisas 
que eu lhes digo logo é “a segurança 



científica é fundamental para... para a 
prática, para, para a maneira como se controla 
uma turma, a maneira como se enfrenta os 
problemas que todos os dias surgem”. Ah... a 
segurança científica se, se estivermos 
despreocupados com essa área, o resto vem, vem 
por acréscimo, digamos assim. Se estamos 
essencialmente preocupados com a área, com a 
segurança em termos científicos... as coisas 
depois não funcionam tão bem porque em 
qualquer situação uma pergunta... uma questão 
colocada, eu vejo isso mais nas ciências, 
talvez seja mais problemático. Ah... a 
matemática é mais... mais exacta, digamos 
assim. Por exemplo, o quinto ano, ah... a 
questão dos animais, há... perguntas que eles 
fazem interessantíssimas e que nós às vezes 
nem estamos preparados para elas porque não 
sabemos tudo, não é. 
3.7.5. Entrevistadora: Exacto. 
3.7.5. Entrevistado: E eles vêem este 
programa, vêem aquele, vêem a BBC Vida 
Selvagem, vêem... 
3.7.5. Entrevistadora: Ah, sim. Vêem tudo e 
mais alguma coisa. 
3.7.5. Entrevistado:... Discovery, vêem uma 
série de coisas... (engasga-se)... uma série 
de coisas. Ah... no sexto ano também, o corpo 
humano, etc, etc. É, é talvez mais complicado. 
Na matemática as coisas estão um pouco mais 
simples. Ah, embora eles muitas vezes façam 
perguntas que... que nos levam a... a 
discutir... E então se eles não estão seguros 
nessa área, muito dificilmente conse, 
conseguirão controlar uma turma, um 
comportamento menos correcto. Muito 
dificilmente saberão lidar com essas 
situações. Por isso é que eu lhes digo “é 
fundamental a segurança.” E muitos deles como 
não são muito seguros, logo à partida ficam... 
ficam retraídos, ficam... às vezes por uma 
questão de personalidade, também são tímidos, 
são... 
3.7.5. Entrevistadora: Depois isso reflecte-se 
nas relações que se estabelecem... 
3.7.5. Entrevistado: Reflecte-se na prática e 
nas relações que se estabelecem. 
3.7.5. Entrevistadora: Estabelecem com o 
grupo? 
3.7.5. Entrevistado: Que eu me lembre, que eu 
me lembre só tive assim um grupo que... um 
pouco mais de... dificuldade em chegar até 
eles ou eles... eu que chegarem até mim não 
porque eu... eu penso que o problema talvez 
não seja meu porque como me abro... a todos 
mais ou menos da mesma maneira. Pronto se não 
houve ali problema de ambas as partes, não 
sei. Mas penso que é uma questão de 
personalidade, talvez. 
3.7.5. Entrevistadora: Ah... portanto... ah... 
eu não sei agora como é que vou fazer, pronto, 



nesta área aqui também não, não encontrou... 
problemas de maior? 
3.7.5. Entrevistado: Não. Não. 
3.7.5. Entrevistadora: Nem este ano, nem nos 
outros anos? 
3.7.5. Entrevistado: Não, não. 
3.7.5. Entrevistadora: Ah... isso deve-se a 
quê? Há... será só há, há... há... portanto há 
segurança científica? 
3.7.5. Entrevistado: Ah... fuu... ter a ver 
com o empenho, tem a ver com o trabalho, tem a 
ver com... com o quererem muitos  deles, 
nós... damos-lhes determinados conselhos, 
ajudamos e eles, ah, tentam ouvir-nos, 
tentam... pronto... tentam que a nossa ajuda 
seja realmente uma ajuda para eles. Ah... 
penso, penso que, penso que será isso. Não sei 
se respondi. 
3.7.6. Entrevistadora: Acho que sim. Ah... e 
os estagiários têm consciência de que 
realmente, portanto... ah... as relações que 
es... 
3.7.6. Entrevistado: Existe esse, essa re... 
Eu penso que sim. Penso que sim. 
3.7.7. Entrevistadora: Quando ela não 
existe... ah... os estagiários que... que 
conseguem resolver satisfatoriamente, quando 
não existe? 
3.7.7. Entrevistado: Porque eu penso que... 
muitas vezes, ah... cria-se a ideia que o 
professor cooperante... ah... digo que, é a 
ideia que tenho. Muitas vezes não, não estará 
ali para os ajudar, pensarão eles. Aquilo que 
às vezes... 
3.7.7. Entrevistadora: Ah. 
3.7.7. Entrevistado:... a leitura que eu faço. 
Ah... “este senhor está aqui para dar nas 
orelhas, mas ah... sempre com o objectivo de 
me deitar a baixo”. Não é... 
3.7.7. Entrevistadora: Claro! 
3.7.7. Entrevistado:... absolutamente nada 
essa... a ideia. E possivelmente eles vêm ou 
com essa ideia ou tiveram uma má experiência 
anterior, não sei, digo eu! Ou que tiveram uma 
má experiência anterior ou no primeiro ciclo 
ou... as coisas não correram bem, então já vêm 
gatos um pouco escaldados, não sei. É a 
leitura muitas vezes que eu faço. Eu... 
insisto um pouco na, na questão da 
personalidade de cada um deles. Ás vezes nem, 
nem entre eles as coisas, concretamente em 
relação a esse grupo que eu, que eu me referi, 
ah... mesmo, mesmo dentro do grupo as coisas 
também não funcionavam bem. Ah... não havia, 
via-se que não havia... entreajuda, que não 
havia... tarefas muito separadas uns dos 
outros. 
3.7.7. Entrevistadora: Mas essa, essa, essa, 
por exemplo, às vezes acontece que eles estão 
no grupo, mas não estão porque estão muito 



preocupados com a nota, tão muito preocupados 
com não sei quê. 
3.7.7. Entrevistado: Eu não sei se seria bem 
essa, essa preocupação. 
3.7.7. Entrevistadora: Também não? 
3.7.7. Entrevistado: Penso que não. Penso que 
talvez não, não fosse essa preocupação. Não 
sei! 
3.7.7. Entrevistadora: Ok, pronto. Penso que 
ficámos com uma ideia, mais ou menos... do, 
dos problemas sentidos pelos... pelos 
professores estagiários e... 
3.7.7. Entrevistado: E possivelmente agora, 
vai-se embora e agora depois é que me vêm as 
ideias (risos). 
Entrevistadora: Está bem, mas se quiser 
acrescentar alguma coisa, depois... (risos)... 
preenche outro plano, outro diário de aula 
(risos). 
3.7.7. Entrevistado: (Risos) 
3.7.7. Entrevistadora: Como complemento da 
entrevista (risos). Ah... é verdade, a gente 
às vezes nas entrevistas depois diz “olha... 
3.7.7. Entrevistado: “Ah, mas porque é que eu 
não disse isto. Ah... depois, mas... Então, 
era, era uma coisa óbvia e tu não, acontece 
tantas vezes.” Eu sei que me vai acontecer 
porque eu às vezes... não sei bem o que é que. 
3.7.7. Entrevistadora: Mas se quiser depois 
pode... 
3.7.7. Entrevistado: Está bem! 
3.7.7. Entrevistadora:... fazer uma segunda 
entrevista. 
3.7.7. Entrevistado: Está bem. Ok. (Risos) 
Entrevistadora: (Risos. Professor 
obrigadíssimo.  
Entrevistado: Nada. 
Entrevistadora: Ah, hum...  
Entrevistado: Foi um prazer. 
Entrevistadora: Eu agradeço. Eu é que tenho a 
agradecer não só a colaboração nos diários 
como a disponibilidade que teve em me receber. 
Ah... 
Entrevistado: Alguma coisa que seja precisa. 
Entrevistadora: Isso exactamente. Sempre que 
precisar de mim, portanto, penso que tem o meu 
contacto, não têm? 
Entrevistado: Tenho, tenho, tenho. 
Entrevistadora: Ah... estarei à inteira, à 
vossa inteira disponibilidade, não só à sua 
como da colega... (imperceptível)... que 
depois vou telefonar. E... 
Entrevistado: Está bem. (Risos) 
Entrevistadora: Pois, o pior é quando eu 
começo a trocar os nomes. 
Entrevistado: A baralhar os nomes. 
Entrevistadora: Pronto e agora já posso 
deslig ar. 
^Z 


