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Finalidade da entrevista – Recolha de informação para análise dos 

contributos do instrumento e a sua implementação no contexto em 

estudo. 

 

Quadro de orientação 

Dimensão Questão Nota do 
entrevistador 

Pretende-se caracterizar o(a) professor(a) entrevistado(a), traçando um breve perfil biográfico e de 
acordo com as respostas dadas, analisar-se-ão posteriormente as possíveis conexões com os 
objectivos do estudo. 

 

 
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?  

Pretende-se reconhecer que áreas do desempenho profissional foram privilegiadas na 
implementação do webfolio, podendo estabelecer-se uma relação directa com as prioridades 
estabelecidas por cada participante. Também se deseja identificar a sua perspectiva sobre que 
contributos efectivos o docente obteve para o seu desempenho profissional.   

 
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? 

 
Podemos inferir sobre 
que orientação deu ao 
desempenho neste ano 
lectivo... 

 
A organização da informação do seu webfolio 
abrange material sem selecção prévia? 
Engloba apenas aquele material que 
considerou “bom ou melhor”?  
 

 
Houve princípios de 
selecção dos materiais? 
Os menos bons 
também aparecem? 

 
O que considerou mais relevante na 
implementação do webfolio? 
Considera que trouxe algum contributo para o 
seu desempenho? 

Reconhece mais valias 
inerentes ao 
instrumento e o seu 
desenvolvimento? 
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• Pretende-se delimitar quais as repercussões da utilização do webfolio sob diferentes aspectos 
tais como: o que muda na prática, o que valorizou em termos de referenciais teóricos, que 
implicações em áreas de desempenho. 

C. Implicações no 
desempenho 
profissional 

 
A selecção e organização da informação 
implicaram uma reflexão de forma mas 
sistemática? 
 

Repercussões sentidas 
e em que áreas do 
desempenho… 
Conduzir o entrevistado 
a cada dimensão do 
seu webfolio para 
identificar implicações 

 
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? 
 

• Pretende-se identificar dificuldades sentidas pelos participantes na implementação do webfolio, 
quer do ponto de vista técnico quer do ponto de vista funcional. Esta dimensão permitirá uma 
análise do instrumento desenvolvido, evidenciando que fragilidades emergem, quais os 
aspectos fortes. 

D. Constrangimentos 
sentidos no uso do 

webfolio 

 
Relativamente à estrutura organizacional do 
seu webfolio, considera que esta foi adequada 
às suas necessidades? 
Reajustou ou alterou facilmente a estrutura 
da informação?  

Validação da estrutura 
organizacional e 
funcional do 
instrumento 
desenvolvido… 

 
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? 
 

Característica de 
pessoalidade nos 
webfolios… 

 
Como encarou a reflexão escrita sistemática? 
Considera dispendioso o tempo investido no 
desenvolvimento do webfolio? 
Que outros constrangimentos sentiu durante 
o processo? 
 

 
Inferência sobre a 
dificuldade na escrita 
Identificação de outros 
problemas relativos ao 
desenvolvimento do 
webfolio… 

Referências 
 
 

 

 


