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Anexo 7  

Quadro resumo das transcrições das entrevistas 

 

 

Entrevistado Conteúdo da entrevista Unidades de sentido 

Dimensão A - Perfil pessoal e profissional 
 
Qual o seu nome e a sua idade? 
Refira qual a sua formação académica. 
Há quanto tempo lecciona? 
Qual o grupo de recrutamento a que pertence e que disciplinas lecciona? 
Que cargos desempenha neste ano lectivo? 
Como se distribui o seu horário escolar? 
Exerce outra actividade profissional fora da escola a que está vinculada? Se sim, em que área? 
Sujeito A  Lecciona na Escola Secundária Filipa de Vilhena, há 25 anos 

Pertence ao grupo de recrutamento 500 
 Idade - 46 anos  
 Licenciatura em Matemática 
Mestrado em Matemática, vertente da didáctica 
Formadora  

 
Estabilidade profissional 
Investimento na formação superior 
especializada 
Exerce actividade fora da escola 
onde lecciona 
 

Sujeito B    Lecciona na Escola Secundária Filipa de Vilhena 
Pertence ao grupo de recrutamento 410 
Directora de Curso e Directora de Turma 
 Idade - 44 anos 

 
Estabilidade profissional 
Investimento na formação superior 
especializada 
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 Licenciatura em Filosofia 
Mestrado em Ética e Ciência Política 
Pós-graduação em Supervisão Pedagógica 
Formadora  

Exerce actividade fora da escola 
onde lecciona 
 

Sujeito C   Lecciona na Escola Secundária Filipa de Vilhena 
Pertence ao grupo de recrutamento 520 
Directora de Curso e Directora de Turma 
 Idade - 57 anos 
 Licenciatura no ramo educacional de Biologia 
Frequenta o ano curricular do Mestrado em Supervisão e Coordenação da 
Educação 
Coordenadora de Projectos 

 
Estabilidade profissional 
Investimento na formação superior 
especializada 
Dinamiza projectos de intervenção 
na escola onde lecciona 
 

Sujeito D    Lecciona na Escola Secundária Aurélia de Sousa 
Pertence ao grupo de recrutamento 430 
Directora de Turma 
 Idade - 47 anos 
 Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas na Universidade do Porto 
Frequenta o ano de dissertação do Mestrado em Supervisão e Coordenação da 
Educação 
Formadora 

 
Estabilidade profissional 
Investimento na formação superior 
especializada 
Exerce actividade pontual fora da 
escola onde lecciona 
 

Sujeito E    Lecciona na Escola Secundária Gonçalves Zarco e na AVER 
Pertence ao grupo de recrutamento 430 e 440 
 Idade - 36 anos 
 Licenciatura em Línguas e literaturas Modernas, Estudos Ingleses e Alemães, 
ramo educacional 
Frequenta o ano de dissertação do Mestrado em Supervisão e Coordenação da 
Educação 
Formadora 

 
Instabilidade profissional 
(professora contratada) 
Investimento na formação superior 
especializada 
Divide-se entre as duas instituições 
onde lecciona e aquela em que dá 
formação profissional modular 
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Dimensão B - Contributos da implementação do webfolio para o desenvolvimento profissional 
 
Quais as áreas que privilegiou durante a implementação do webfolio? 
Fê-lo de acordo com algum critério previamente definido? 
Essas áreas reflectiram o investimento que fez ao longo do ano? 
 
A organização da informação do seu webfolio abrange material sem selecção prévia? 
Engloba apenas aquele material que considerou “bom ou melhor”?  
 
O que considerou mais relevante na implementação do webfolio? 
Considera que trouxe algum contributo para o seu desempenho? 
Sujeito A    “Ficou organizado, da forma que eu uso o computador, para tudo passava a vida a 

procurar alguma pasta que não sabia onde estava arrumada. Desde que me 
apresentaste o instrumento, passei a …“ 
 
“Primeiro nunca mais procurei nada, está ali! O tempo é curto… mas realmente tudo o 
que faço no ano lectivo presente passou a estar de imediato e por outro lado passou a 
ter a vantagem … um grupo de trabalho a preparar aulas, somos 10 professores, das 
turmas piloto nos mais diversos pontos do país … quando alguém me pedia alguma coisa 
eu parava, ia procurar e mandava por mail …agora envio o endereço ah...ah... o 
endereço…” 
 
“…havia sítios, vários Moodles  onde eu armazenava… Até isso eu mudei passava a vida 
à procura dos endereços nos Moodles e agora não…” 
 
“São todas, precisamente o estar está disponível para todos, está na Web, é a 
fundamental, sabemos a importância que isso tem nos dias de hoje…” 
 

 
Organização dos materiais é 
facilitadora de consultas e 
manutenção da informação 
organizada. 
 
Privilegia dimensão de Ensino-
Aprendizagem, pois os materiais 
que referencia são os didáctico-
pedagógicos com que trabalha. 

Sujeito B     
“Privilegiei as Actividades pois é área onde tenho mais elementos, também era mais fácil 
porque tinha muitas imagens, documentos mais apelativos e para um webfolio pareceu-
me interessante explorar todos esses conteúdos que tinha.” 

 
Privilegia a participação na escola, 
actividades, desenvolvidas dentro e 
fora do contexto de aula. 
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“Não… até tenho uma pasta que é material não utilizado, onde tenho coisas que não uso 
ou que mudo e então ponho a pasta dos utilizados os que uso mesmo. Quero fazer do 
webfolio um instrumento de trabalho que reflicta aquilo que eu faço.” 
 
“O maior contributo é na minha organização mental (…) portanto há uma simetria de 
ambos e em terceiro lugar o que distingue o webfolio dos dois é que tem as reflexões 
sistemáticas e foram pensadas para aquele documento para aquele meio.” 
 
“Será uma mais-valia para outras pessoas que possam ter acesso…” 
 
“Principalmente há uma potencialidade que eu encontro e que ainda não explorei este 
ano e que é a disponibilidade daquela área aos alunos, coloca-lo à disposição dos alunos 
pelo menos muito do material didáctico do que lá esta é muito importante” 
 

A organização da informação que 
selecciona facilita a organização 
mental.  
Não selecciona apenas o material 
“bom”, armazena o não utilizado 
para posterior “reciclagem”. 
O acesso e a disponibilidade 
também são considerados 
potencialidades. 
  

Sujeito C    
“Vamos ver, tantos projectos… não são? … no ensino e aprendizagem também.” 
“Para já não tenho nada, ou profissionalidade e ética…” 
“Quando apresento metodologias diversificadas, se as ponho na dimensão ética e 
profissional, acabo por ter que repetir na aprendizagem. Pronto e foi isso que eu tive 
alguma dificuldade.” 
 
“…achei que aquilo não fazia sentido assim, então a partir daí comecei a seleccionar 
mais aquilo que, por exemplo no ensino e aprendizagem, os materiais que acabei por 
seleccionar foram aquilo só que achei que era…que resultou melhor, exacto.” 
 
“…o facto de ficar escrito, depois se uma pessoa quiser partilhar isso com alguém, o 
facto de estar escrito tem vantagens. Portanto eu acho que, a parte da … de reflexão é 
sem dúvida nenhuma o fundamental. “ 
 
“…eu acho que no fundo tudo.” 
 

 
Privilegia os projectos, dentro da 
participação na escola, mas 
também o ensino-aprendizagem 
reflectindo sobre os materiais e 
metodologias que neles revê. 
Selecciona os materiais que 
armazena evitando redundâncias e 
documentos rotineiros. 
Valoriza a possibilidade de partilha 
e o registo das reflexões como 
fundamental. 
Reconhece uma relevância de 
âmbito geral. 

Sujeito D     
“A maior parte das coisas que eu lá pus, são os materiais que eu desenvolvi para as 

 
Privilegia sem dúvida o ensino-
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aulas, portanto será do ensino aprendizagem (…) Portanto, eu produzo muitos materiais, 
só meus e portanto acho que a coisa que mais enchi, digamos, o portfolio foi de 
materiais que eu utilizo.” 
“Pois mas tem a ver já com a minha forma de estar, isto é, eu… esse material existe 
porque eu, é o que eu estou sempre a investir. Eu sempre produzi matérias.” 
 
“O que eu tenho é exactamente o que produzi, não fiz qualquer triagem nem nada, até 
porque o que fiz até agora, foi o que eu consegui fazer upgrade…” 
 
“Para mim é a acessibilidade, isto é, o facto de ter as coisas online, poder aceder a elas 
mesmo que esteja fora de casa, não é, porque normalmente quando nós temos tudo só 
no nosso laptop, o que é que acontece, é que sem ele depois não acedes e o facto de ter 
aí de ter o material online leva a que nós possamos aceder a ele, mostrar, utilizar 
material lá, inclusive, no fundo até ilustrar o nosso percurso, em qualquer outro sentido 
em qualquer lado que a gente esteja.” 
 
“Quanto à organização também acho que sim, acho que para uma mente tão 
desorganizada como a minha…” 
 
“ Sim, eu considero, aliás considero desde que fui pró mestrado que houve um upgrade 
na minha vida…” 
 
“…o que eu vejo de vantagem neste webfolio é por exemplo isso, é eu poder estar por 
exemplo como estive no ano passado na Inglaterra e tenho neste momento material no 
webfolio, se fosse este ano, queria mostrar esses materiais, queria partilhar coisas com 
as outras pessoas e tinha imediatamente uma ferramenta em que podia partilhar com os 
colegas de outras nacionalidades, podia partilhar as minhas coisas.” 
 

aprendizagem, dimensão à qual 
dedica o seu investimento, 
principalmente nos materiais que 
produz. 
Não os selecciona pois considera-
os todos relevantes e passíveis de 
“upgrade” 
Valoriza a acessibilidade online face 
à mobilidade do professor. 
A organização da informação é 
importante par a sua estruturação 
mental. 
Reconhece o crescimento pessoal e 
profissional. 

Sujeito E    “Eu preocupei-me essencialmente portanto quer com o meu desempenho profissional, o 
meu desenvolvimento e também com planificações, com orientações curriculares e 
descurei um bocadinho, portanto, a parte de tudo o que tinha a ver com a comunidade 
educativa (…) porque como estou a trabalhar em duas escolas então acabei por nunca 
participar muito nem envolver-me muito no trabalho que era aí desenvolvido para além 
das minhas aulas.” 

Privilegia o ensino-aprendizagem 
em detrimento de outras 
dimensões como participação na 
escola pois divide-se entre duas 
escolas. 
Também realça a formação 
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“Teve a ver neste momento com o investimento que fui fazendo em termos de formação 
contínua e portanto gostava que ficasse aí referido, o meu empenho no desenvolvimento 
profissional e também o trabalho que vou desenvolvendo com as minhas turmas acho 
que é importante que fique aí registado…” 
 
“Não, eu não fiz qualquer selecção porque acho que o webfolio tem de reflectir o nosso 
trabalho. O nosso trabalho não é sempre bom, portanto eu inclui no webfolio o material 
que eu achei que fosse relevante, se calhar algum estaria menos bom mas também me 
ajuda a pensar como melhora-lo.” 
 
“… porque até o facto de me permitir a colegas, pedir-lhes opinião relativa a algum 
material, … situação que não poderei fazer se for um portefólio normal, em papel não é, 
pois exactamente porque enquanto no webfolio tenho acesso à internet, ao material que 
fiz mais facilmente as colegas podem ver e mais facilmente haverá colaboração deste 
modo, não é?” 
 

contínua onde faz neste momento 
um investimento, a elaboração da 
sua dissertação de mestrado. 
Não seleccionou o “melhor” do seu 
trabalho pois considera que o 
webfolio deve reflectir todo o 
trabalho desenvolvido, bom ou 
menos bom. 
Valoriza a potencialidade de 
trabalho colaborativo através da 
partilha com os colegas, através da 
acessibilidade pela Net. 

 

Dimensão C - Implicações no desempenho profissional 
 
A selecção e organização da informação implicaram uma reflexão de forma mais sistemática? 
 
A implementação do webfolio traduziu-se de forma directa no seu desempenho? 
Identificou áreas de desempenho valorizadas? Ensino-aprendizagem; Comunidade escolar; Desenvolvimento e formação; Vertente ética e 
profissional. 
 
A sistematização da reflexão e selecção sobre o material apresentado conduziu a um amadurecimento/crescimento profissional? 
Sujeito A     

“Não, não … não, acho muito útil uma pessoa ter de reflectir sobre alguma coisa porque 
é um momento que pára… são reflexões que fi-las agora para aqui mas no futuro vou 
usa-las noutras coisas… estão feitas e em qualquer momento se vai usar.” 
 

A reflexão ajuda a organização 
mental e a percepção da acção. 
O desenvolvimento profissional só 
acontece com a reflexão. 
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“(O facto de reflectires de uma forma mais sistemática contribui directamente para 
uma…) …Muito mais para uma percepção do que se está a passar…Claro, 
necessariamente!” 
 

“Exactamente, está perfeitamente em sintonia, eu só posso fazer um desenvolvimento 
profissional se reflectir sobre ele… eu penso que fazia uma reflexão sistemática mesmo 
antes de aparecer o webfolio, agora ela aparece de uma forma mais organizada.” 
 
 

Sujeito B    “Enquanto no papel fazia reflexões laterais escritas, à mão muito breves, no computador 
não fazia rigorosamente nada disso e no webfolio faço-o sistematicamente e 
intencionalmente.” 
 
“Sinto que me organiza, basicamente acho que a reflexão (…) permite aprender para o 
futuro, é o permitir organizar-me e reflectir continuamente sobre o que estou a fazer.”  
 
“sempre que lhe peguei não me limitei a colocar informação mas a maior parte das vezes 
fiz reflexões sobre aquilo que lá estava a colocar.” 
 
“tem tudo a ver com a aprendizagem que fiz na pós-graduação e que me obrigou a ter 
uma imagem completamente diferente da escola e a encarar o trabalho de uma forma 
mais… mais reflexiva, basicamente mais reflexiva” 
 
“É de uma forma mais distanciada mais madura menos pressionada, portanto não é 
uma reflexão a quente, é de uma pessoa que não deve nada e portanto pode dizer tudo o 
que pensa.” 
 
 
 

A mudança para este suporte 
implicou reflexões sistemáticas. 
A reflexão conduz à sua 
organização mental.  
Não colocou informação sem 
reflectir sobre a mesma. 
A formação, pós-graduação que 
frequentou, tornou-a numa 
profissional mais reflexiva. 
A reflexão distanciada da acção é 
mais madura e segura. 
 

Sujeito C    
“… conversamos isto ainda ontem ao telefone com a Anabela, cada vez mais nós 
sentimos necessidade de reflectir sobre o que pomos lá e escrever sobre isso.” 
 
“… porque eu agora passei a sentir necessidade, de reflectir sobre aquilo, de escrever 

Sente necessidade de reflectir 
sobre tudo o que faz. 
Sentiu que cresceu com a reflexão 
escrita. 
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sobre tudo o que faço.” 
 
“… eu acho que, que deu para crescer em todos os aspectos, porque eu acho que em 
todos os aspectos, melhorei, tirando nos projectos em que já ia fazendo relatórios…” 
 

Sujeito D     
“…mas o facto é que no percurso da minha vida a reflexão escrita, o dialogo em papel, 
ajudava-me imenso e portanto eu voltei outra vez a essa a essa dimensão do meu ser em 
que eu entro dentro de mim e reflicto, registando, para que depois a palavra ao ser 
relida, dá outra vez, digamos,, pôr em movimento uma nova reflexão.” 
 
“É assim, eu comecei a reflectir de uma forma mais sistemática a partir do momento em 
que comecei, teoricamente, a ler sobre os benefícios da reflexão…” 
 
“O registar não é só para ver avanços mas também onde é que nós regredimos, portanto 
digamos que estes contornos de recuos e avanços na nossa vida são mais visíveis quando 
registados.” 
 

 
A reflexão que sempre teve um 
papel de relevo na sua vida voltou 
a surgir no quotidiano e registada. 
O registo sistemático da reflexão 
evidencia a evolução em todos os 
sentidos. 

Sujeito E    “Sim porque reflectir não é fácil, contrariamente ao que possam pensar não é fácil e se 
ao colocar material no meu webfolio, ah… reflecti mais sobre o que lá estava a fazer…” 
 
“O facto de ter um local onde eu possa armazenar material que eu vou fazendo, que eu 
acho que é importante ajuda-me também a reflectir no que fiz, no que posso melhorar e 
acho que essa própria reflexão vai ajudar, tem um contributo para o meu desempenho, 
não é?” 
 
“Sim, portanto, especialmente as áreas do ensino e aprendizagem e do desenvolvimento 
e formação porque além de… tudo isso implicou reflexão, ao colocar lá material estava a 
reflectir no material que lá estava, no que tinha feito e como é que esse material que aí 
estava poderia alterar no sentido de melhorar a minha performance, não é?” 
 

A reflexão não é fácil, e a selecção 
da informação ajudou no processo. 
Poder reflectir sobre o que faz é 
um contributo importante para 
melhorar o seu desempenho. 
Questiona-se sobre a sua acção e 
redirecciona-a se necessário. 

 

Dimensão D - Constrangimentos sentidos no uso do webfolio 
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Relativamente à estrutura organizacional do seu webfolio, considera que esta foi adequada às suas necessidades? 
Reajustou ou alterou facilmente a estrutura da informação? 
 
Sentiu dificuldades técnicas no acesso e manutenção dos materiais colocados no webfolio? 
Foram impeditivos de uma maior frequência na actualização da informação? 
Reconhece outras fragilidades no webfolio? 
 
O seu webfolio reflecte traços pessoais?  
Revê-se no resultado da sua apresentação e conteúdo? 
 
Como encarou a reflexão escrita sistemática? 
Considera dispendioso o tempo investido no desenvolvimento do webfolio? 
Que outros constrangimentos sentiu durante o processo? 
Sujeito A     

“Sim, eu acho que no futuro era capaz de propor alterações sem dúvida nenhuma… eu 
preciso de tempo para me ambientar às coisas e depois poder ter uma opinião sobre 
elas…” 
“Eu acho que era capaz de fazer reflexões que ficariam sem ser estar registadas 
provavelmente… “ 
“Só quando não houver Net… se pode ser atribuído ao webfolio…mas sim está 
associado.” 
“Eu acho que passa-se por aqui e eu identifico-me completamente naquilo que estou a 
fazer neste ano lectivo… e estamos a ver o meu ano lectivo…” 
 

A estrutura poderia ser alterada, 
reajustada. 
A reflexão escrita é uma vantagem 
pois caso contrário perder-se-ia. 
Reconhece o acesso à Net como 
possível fragilidade. 
Identifica-se completamente no 
seu webfolio. 

Sujeito B    “…mas o reflectir por escrito, digamos que é uma terceira reflexão e essa é 
completamente diferente da que só passa na nossa cabeça e no papel é um 
compromisso…” 
 
“Por outro lado se eu me comprometesse a uma estrutura rígida e depois não me 
sentisse identificada com ela eu rejeitava o instrumento, o que eu acho tem piada neste 
é que me permite ser eu própria!” 
 

A reflexão escrita é uma “terceira 
reflexão”, assume-se como 
compromisso. 
A estrutura foi alterada diversas 
vezes ao longo do ano, reflectindo 
um dinamismo fantástico nas 
reestruturações, conferindo-lhe 
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“Não, tu ajudavas-me sempre que eu tinha…” 
 
“Completamente… eu acho que até a apresentação, é incrível que eu olho para aquilo e 
vejo uma pessoa que não liga grande coisa ao aspecto…” 
“Eu acho que ele é bastante completo…pelo menos no que diz respeito a minha 
actividade, ele é completamente completo…” 
 
“…mas se os outros podem ver é bom que sintam o mínimo de interesse... e o aspecto… E 
depois acho que há outra coisa que é importante … é a localização ser adequada ao 
conteúdo e eu tive continuamente a reflectir sobre isso e estive a reflectir 
constantemente sobre isso…” 
 
“Muito bem, gostei muito, achei que foi não tanto enriquecedora, mas mais 
dinamizadora da minha cabeça… da minha forma de pensar…. Foi um bocado desafiante 
porque muitas vezes achava que não tinha tempo e ia adiando até que chegava a um dia 
e sentia mesmo necessidade de me sentar ali e fazer aquilo…” 
 
“fazer um ponto da minha situação e se não tivesse o webfolio não o teria feito iria 
rabiscando, como antigamente, umas coisas num papel e metia-o num dossier…” 
 
“Não antes pelo contrário acho que é um ganho…” 
 
“Na parte técnica, …, acho que o download na DROPBOX é muito mais fácil…” 
 
 
 

grande pessoalidade. 
Não reconhece dificuldades 
técnicas acrescidas. 
Revê-se completamente no seu 
webfolio. 
Reflectir sistematicamente e por 
escrito foi um desafio dinamizador. 
Permitiu balanços, considerando 
um ganho e não um dispêndio de 
tempo. 
Aponta a DropBox como potencial 
alternativa do ponto de vista 
técnico à Box. 

Sujeito C    
“Nós podemos por as dimensões que quisermos e eu deixei ficar e portanto é um dos 
itens que eu quero melhorar é isso. Portanto, não vou retirar nada.” 
 
“… houve uma altura que eu queria apagar documentos, mas depois tu ensinaste-me e é 
super fácil, mesmo colocar lá materiais e isso…” 
 
”Exacto, tem a ver com a minha cara.” 

 
Reconhece que a estrutura nem 
sempre ajudou na organização dos 
materiais, suscitando dúvidas 
quanto à localização dos 
documentos. 
Revê-se perfeitamente no seu 
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“Acho que aquilo traduz mesmo a maneira de ser e de estar…” 
 
“Claro que valeu a pena, e claro que tenho pena, de não ter mais tempo para… Portanto 
eu muitas vezes dou comigo a dizer: Olha já não vou uns dias ao webfolio gostaria de ir 
lá por não sei quê não sei quantos.” 
 
“…mas o facto de ficar escrito para poder ter acesso daqui a duas ou três semanas ou 
daqui a um ano, que já me esqueci de alguns pormenores, o facto de ficar escrito, depois 
se uma pessoa quiser partilhar isso com alguém, o facto de estar escrito tem vantagens.” 

webfolio. 
Considera válido o tempo investido 
na sua construção e ainda lamenta 
a falta de tempo para maior 
dedicação. 
A reflexão sistemática registada 
possibilita a partilha posterior. 
 

Sujeito D     
“reler o que eu já registei, tem causado uma (re)reflexão.” 
 
“…tive que me disciplinar. Porque são demasiados anos a reflectir muito rapidamente, 
muito superficialmente, e avançar para o próximo desafio, sem registar…” 
 
“É assim, para mim … estas quatro dimensões que aqui estão são impostas pela tutela 
eu se calhar não poria aqueles títulos, organizaria com outros” 
“Por mim a ferramenta deve ser criada e construída pela própria pessoa (…) O arranjo 
estético sim as dimensões não …”  
“Revejo, pois a maior parte do que lá está foi experienciado por mim …” 
 
“O problema de todos nós continua a ser o tempo… o maior constrangimento destas 
ferramentas é o tempo … e às vezes a solidão para pessoas com as minhas 
características.” 
 
“Claro que o tempo que a gente despende nestas coisas nunca é considerado um 
desperdício…” 
 

 
A reflexão registada tem um valor 
acrescido e obrigou a uma 
disciplina interior. 
A estrutura proposta não foi bem 
aceite, mas também não a alterou. 
Revê-se no aspecto e nos 
conteúdos colocados. 
Considerou a maior fragilidade do 
processo a falta de tempo. 
O tempo dispendido não foi m 
desperdício. 
 

Sujeito E     
“No inicio acrescentei uns tópicos que depois achei que deveria...uns mantive e outros 
acabei por tirar porque achei que não era viável incluir aquele tópico, pelo menos este 
ano, no meu webfolio…” 
 
“Não, por vezes acho que seria mesmo a falta de tempo, embora seja muito fácil termos 

 
Repensou a estrutura e reajustou a 
selecção de conteúdos 
A falta de tempo e alguma inércia 
são apontados como fragilidades, 
bem como a necessidade de um 
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acesso ao webfolio e a fazer upload da informação… às vezes é uma questão de… ou 
preguiça ou falta de tempo para inserir material…” 
 
“Ah sim, portanto, desde logo a apresentação, quem me conhece vê que aquele… aquele 
webfolio é mesmo da Susana, não é? … realmente tem de ter um aspecto sóbrio pois é 
profissional não é pessoal mas reflecte a pessoa que eu sou…portanto acho que sim… 
que está bem.” 
 
“…mas tenho de confessar que quando iniciei o processo de reflexão escrita realmente é 
custoso porque não é fácil nós colocarmos no papel tudo aquilo que vamos sentindo... 
vamos … porque obriga-nos a fazer um feedback de tudo aquilo que aconteceu de 
relevante e que sirva para nós alterarmos algum aspecto que correu menos bem ou 
realmente considerarmos que é válido e portanto temos de continuar a fazer assim, mas 
obriga-nos a pensar, escrevendo, que não é fácil.” 
 
“Não, não porque se estou a procurar investir no meu desenvolvimento profissional 
então não é dispendioso, é importante, é válido… e o tempo que eu neste momento 
estarei a consumir, noutra altura estarei a ganhar porque já fiz esse processo de 
reflexão, de comparação de estratégias de práticas de ideias, não sei, de outras 
situações…” 
 
“Mas aceder ao webfolio às vezes não acontece porque não tenho acesso à internet, 
porque não trouxe a minha pen com o material que queria incluir, basicamente foi isso… 
mais nada.” 
 

acesso à Net. 
Revê-se completamente no seu 
webfolio. 
A reflexão escrita sistemática não 
foi um processo naturalmente fácil 
mas reconhece a sua relevância. 
O tempo dispendido é encarado 
como investimento no seu 
desenvolvimento profissional 
 
Princípio de pessoalidade 
Principio da consciencialização 
  

 

Reconhece a relação directa entre a construção do webfolio reflexivo e o seu desenvolvimento profissional? 
 
 
“Completamente, completa a profissão … é muito o nosso apoio profissional… o nosso registo profissional, portanto ah … é parte de nós que está ali, o nosso 
desenvolvimento profissional que está arrumado organizado…” 
 
“O que eu posso acrescentar é que gostei, que estou a gostar muito de trabalhar com o webfolio e acho que é um instrumento que a partir de agora e nos anos 
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seguintes, muitos com certeza… irei utilizar para o meu desenvolvimento pessoal porque o facto de eu observar, no sentido de poder reler aquilo que eu fui 
fazendo ajuda-me a desenvolver como pessoa e como profissional também. Acho que isso é importante usei, portanto gostei e vou continuar a usar.” 
 
“O aspecto mais forte para mim é mesmo a organização não da informação mas a organização da minha cabeça… a organização da minha própria reflexão, duma 
reflexão anterior que eu já fazia do meu próprio trabalho depois é o acesso, a acessibilidade, a rapidez na consulta, a disponibilidade para terceiros, acho que são 
pontos muito fortes.” 
“Sim, no sentido de me obrigar à tal terceira reflexão… e de me permitir também antecipar algumas coisas e melhorar outras.” 
“O meu plano é esse é pegar noutro e fazer a partir daí , mas este também fiz a partir do que já tinha… sei lá vou fazer um novo… criar…” 
 
“Mas eu acho que ao nível da questão que me fizeste eh eh, eu acho que, que deu para crescer em todos os aspectos, porque eu acho que em todos os aspectos, 
melhorei…” 
 
“Ai traz! E de que maneira, eu espero fazer jus a esta ferramenta que é, o que de todo lhe reconheço imensas potencialidades…” 
 

 

 


