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Exmª Senhora  

Presidente do Conselho Directivo 

 

 
Sou professora do 1º ciclo do ensino básico, na Escola EB1/JI Cesário Verde 

em Caneças e nos últimos anos tenho colaborado com o ISCE, na orientação de 

estágios pedagógicos.  

Neste momento, estou a realizar um trabalho de investigação aplicada, inserido 

no projecto de preparação da dissertação de mestrado em Ciências de Educação na 

especialidade de Supervisão Pedagógica, na Faculdade de Motricidade Humana, tal 

como comprova fotocópia que junto anexo.  

Esta investigação enquadra-se nas áreas temáticas definidas pela Direcção 

Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular que se revestem de particular 

relevância para o ensino e educação: Formação Inicial Professores. É um estudo 

centrado no problemas inerentes à prática pedagógica dos professores estagiários de  

Educação Física e Matemática e pretende estudar a relação entre as percepções 

dos professores estagiários, dos professores cooper antes e dos supervisores 

do ensino superior acerca dos problemas práticos do s primeiros.  

A investigação mais recente aponta para a formação inicial do professor e enfatiza a 

prática pedagógica como componente fundamental no processo de desenvolvimento de 

competências e capacidades, necessárias ao desempenho das funções docentes, 

devidamente articulada com a escola onde esta se realiza e a instituição de ensino superior 

que a organiza e promove, sem esquecer  as preocupações dos professores estagiários. 

 Numerosos estudos encontraram diferenças significativas na percepção dos 

professores cooperantes, dos supervisores e dos professores estagiários acerca do 

papel de cada um, das expectativas, das tomadas de decisão e do processo de 

regulamentação da formação.  



A análise bibliografia consultada sobre a investigação feita neste campo, 

suscita-nos a oportunidade do estudo comparativo das auto-percepções dos 

professores estagiários e as percepções reais dos orientadores de escola e de ensino 

superior acerca dos problemas inerentes à prática pedagógica e identificar as suas 

causas, na probabilidade de serem diferentes. 

 

A recolha de dados, a  decorrer durante o 3º Período, será realizada apenas por 

mim e implicará: a) a realização de entrevistas aos orientadores de escola, 

supervisores e professores estagiários; b) e de diários aula como complemento das 

entrevistas. 

Os dados recolhidos serão apenas divulgados no relatório final do estudo, 

sendo o anonimato dos seus protagonistas salvaguardado, incluindo  a identidade do 

próprio Instituto. 

 

Mais informo que solicitei a colaboração do (a)........, docente desta Instituição, 

com quem tenho cooperado, a qual, depois de tomar conhecimento das condições da 

realização do estudo, aceitou colaborar voluntariamente no mesmo. 

 

Neste sentido, solicito a Vossa Excelência se digne autorizar a realização da 

referida recolha de informação, a partir desta data e até ao final do ano lectivo. 

 

Caso me seja concedida a referida autorização, e porque o tempo é uma 

condicionante, solicito ainda que me seja facultado o número de professores 

supervisores, o número de professores cooperantes e o número de professores 

estagiários do 3º e 4ºanos das variantes de Educação física e de Matemática. 

 

Agradecendo desde já a atenção dispensada por Vª Exª, apresento os meus 

melhores cumprimentos. 

 

 

 


