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1. Introdução 

 O ano de estágio constitui, para a maioria dos alunos de uma licenciatura em 

ensino, o primeiro contacto com a profissão docente e apresenta-se como uma etapa crucial 

de convergência e confronto entre os saberes e as competências desenvolvidas durante a 

formação inicial e as práticas da realidade do ensino. 

 Neste início da sua carreira, o professor estagiário não deixa, frequentemente, de 

experienciar um estado de ansiedade, antecipando eventuais problemas de adaptação a uma 

nova etapa da sua vida e da sua formação profissional. Na superação destes problemas, ele 

contará com o apoio dos seus supervisores já que, citando as palavras Isabel Alarcão, “a 

supervisão é uma actividade de natureza psicossocial, de construção intra e interpessoal, 

fortemente enraizada no conhecimento do eu, do outro e dos contextos de acção-formação 

em que actuam” (1999: 264). Neste sentido, o papel do supervisor envolve múltiplas 

componentes de formação, quer científicas e pedagógicas, quer psicológicas e relacionais: 

“(...) a supervisão pode constituir-se como uma dupla mediação entre o conhecimento e o 

formando, num processo facilitador do desenvolvimento dos participantes através da 

reconstrução continuada dos saberes pessoais e profissionais” (Sá-Chaves, 2000: 193).  

Para a consolidação deste conhecimento profissional1 e interpessoal é importante que 

                                                                 
1 A consciência de que o professor não é um mero transmissor de conhecimentos e que, consequentemente, 
há uma especificidade profissional inerente à sua actuação tem vindo, progressivamente, a ser sublinhada: 
“Um primeiro pressuposto assume que a docência, enquanto profissão, tem uma praxis que lhe é própria e 
que, à semelhança de outras profissões, se concretiza no acto pedagógico, tal como na medicina é 



estagiário e supervisor tenham consciência das preocupações, anseios e expectativas que a 

prática pedagógica representa para quem a inicia.  

O presente estudo pretende dar um contributo nesse sentido, partindo da análise aos 

resultados de um inquérito efectuado junto dos estagiários de Português da Universidade 

de Aveiro no presente ano lectivo. Nesse sentido, foi efectuado, no início de Outubro de 

2000, um questionário aos professores estagiários das licenciaturas em ensino de 

Português-Francês (PF), Português-Inglês (PI) e Português-Latim-Grego (PLG), num total 

de 83 inquiridos. 

 Em linhas muito gerais, o perfil pessoal dos inquiridos caracteriza-se por 

algumas tendências dominantes, como sejam, o predomínio do sexo feminino (87,9% dos 

casos), idade até 25 anos (84,3%), leccionando pela primeira vez (89,2%). Por outras 

palavras, o estagiário típico aqui abordado é uma rapariga jovem que encara pela primeira 

vez a profissão docente, seja numa escola Secundária, seja numa EB2-3 (para mais 

pormenores sobre o perfil pessoal dos inquiridos, consultar os quadros 1 a 4, em anexo). 

Os itens constantes do inquérito que foi aplicado a estes estagiários foram 

escolhidos com base no documento Definição de Perfis para a Avaliação do Professor-

Estagiário de Português, da UA, onde se especificam as diversas competências a nível dos 

domínios do Saber, do Saber Fazer e do Ser (ver quadro 7). Trata-se de um documento que 

é distribuído aos estagiários e supervisores no início do ano lectivo e que tem como 

principal objectivo contribuir para uma maior uniformização de critérios e procedimentos a 

nível dos diversos núcleos de estágio. O nosso inquérito permite, portanto, identificar os 

parâmetros que, à partida, mais intimidam os professores estagiários. 

 

2. Uma leitura dos resultados 

Relativamente à colocação nas escolas, os estagiários de PF estão repartidos por 

escolas secundárias e escolas básicas em igual proporção, enquanto que os estagiários de 

PI se encontram mais nas escolas básicas, sendo este curso o que apresenta em maior grau 

o receio de não controlar a indisciplina dos alunos, receio que afecta a totalidade dos 

                                                                                                                                                                                                     
identificável o acto médico, ou, na magis tratura, o acto jurídico. Ou seja, admitimos que o exercício 
profissional, enquanto acto social, cultural e cientificamente específico, possui uma matriz que o identifica e 
simultaneamente o diferencia, relativamente aos outros./ Um segundo pressuposto assume que esse exercício 
ou essa praxis tem subjacente um saber próprio que configura na sua matriz dimensões múltiplas, umas de 
carácter mais aberto e genérico, outras, porém, de absoluta especificidade e que, habitualmente, se designa 
como conhecimento profissional./ No caso dos professores, e apesar do efeito perturbador da indefinição que 
persiste sobre o que é ser professor, admitimos que já é possível e, sobretudo, que é urgente identificar essa 
matriz, perceber em que consiste, como se organiza e constrói, como evolui ou estagna, como e porquê se 
nomeia e/ou se omite.” (Sá-Chaves, 2000:46) 



inquiridos. De registar, ainda, que os estagiários de PLG se encontram a leccionar nas 

escolas secundárias, com a excepção de um grupo de três estagiários, o que se explica pela 

natureza dos currículos escolares. No entanto, e apesar destes estagiários terem turmas do 

ensino secundário, também eles apresentam como principal receio a enfrentar na primeira 

aula (ver quadro 5) o de não conseguirem controlar a indisciplina dos alunos. O segundo 

grande receio para os formandos de PF e de PI é o de cometerem falhas científicas durante 

a exposição da matéria, receio este que afecta em muito menor escala os estagiários de 

PLG, que escolhem como o seu segundo maior receio o de não saberem a resposta para 

alguma dúvida colocada pela turma. 

 Em relação ao estágio na sua generalidade (quadro 6), os estagiários de PI apontam 

como primeiro receio as injustiças relativamente à avaliação final do estágio; o curso em 

que este receio apresenta uma menor frequência é o de PF, preocupando menos de metade 

dos inquiridos (e sendo a principal preocupação de apenas um estagiário), embora o curso 

de PF seja aquele em que as classificações de estágio são as mais baixas, em comparação 

com os outros três cursos de línguas (incluímos aqui também os dados de Inglês/Alemão). 

O receio de não ser colocado a seguir ao ano de estágio afecta sobretudo os estagiários de 

PF, seguindo-se, por ordem decrescente, o curso de PLG (aqui, a par do receio das aulas 

assistidas) e finalmente o curso de PI. 

 Encarando as suas primeiras impressões relativas ao estágio (quadro 7), os 

formandos sentem-se sobretudo seguros ao nível relacional, nomeadamente nas 

capacidades e atitudes de empenhamento e responsabilidade, de trabalho em grupo e de 

receptividade à hetero-avaliação, sendo os estagiários de PF novamente os que se sentem 

mais seguros neste campo (o dobro em relação aos de PLG, por exemplo, quando a hetero-

avaliação é feita pelos orientadores). Na mesma razão aparece o indicador relativo ao 

domínio de terminologias correctas: os estagiários de PF são os que se afirmam mais/muito 

seguros enquanto que apenas um formando de PLG se afirma muito seguro neste domínio. 

Relativamente ao domínio escrito e oral da língua são os estagiários de PI que se 

consideram mais seguros e os que se sentem menos seguros neste domínio são precisa-

mente os estagiários de PLG. Esta discrepância poderia, à partida, causar alguma 

perplexidade, já que se poderia esperar que os alunos que, a par do Português, estudam o 

Latim e o Grego, teriam mais conhecimentos acerca da origem, história e estrutura da 

nossa língua do que os dos outros cursos. Esta situação talvez se explique pelo facto desses 

conhecimentos lhes darem uma maior consciência e discernimento relativamente às 

eventuais lacunas nesses mesmos aspectos. Além disso, e tal como em qualquer outra 



discrepância patente nos resultados entre os três cursos, teremos sempre de contar com as 

particularidades inerentes aos diversos percursos pessoais dos estudantes. 

 Relativamente às principais inseguranças, verificam-se igualmente pequenas 

discrepâncias entre os cursos: para os estagiários de PLG, vem em primeiro lugar a gestão 

do tempo de aula, para os de PI os conhecimentos linguísticos/gramaticais e para os de PF 

a adaptação aos vários ritmos de aprendizagem dos alunos.  

 Se tivermos em conta os totais por curso das classificações de “pouco seguro - 

seguro - muito seguro” atribuídas pelos estagiários aos vinte parâmetros analisados, 

verificamos que as classificações mais frequentemente escolhidas são as de “seguro” 

(quase 60% de todas as respostas e em todos os cursos). Quanto ao “pouco seguro” e ao 

“muito seguro”, o curso de PF distingue-se um pouco dos outros dois já que é o único em 

que a percentagem de escolhas da classificação “muito seguro”  é superior à do “pouco 

seguro” (neste curso, estas classificações tiveram uma percentagem respectivamente de 

25% e 19%, enquanto PI apresenta 19% e 21%, e PLG 20% e 21%). De qualquer modo, 

em geral, há um equilíbrio entre o “pouco seguro” e o “seguro” e um claro predomínio do 

“seguro”, numa curva de Gauss quase perfeita. Esta distribuição mostra-nos que os 

estagiários, apesar de apontarem os receios que os preocupam, têm consciência de que 

dispõem, apesar de tudo, de meios, capacidades e competências para os ultrapassar. 

 

3.  Pontos de contacto entre os perfis de estagiário dos diversos cursos 

 Independentemente da sua formação de base, vamos encontrar alguns aspectos que 

são apontados, pelos estagiários dos três cursos analisados, como os principais geradores 

de preocupação, medo e até angústia em relação ao ano da prática pedagógica.  

 Em relação à expectativa criada pela primeira aula, e pensando que a grande 

maioria dos inquiridos não possuía experiência anterior de ensino, verificamos que o maior 

receio é o de não conseguirem controlar a eventual indisciplina dos alunos. Curiosamente, 

de entre as formulações propostas no inquérito, a menos escolhida é a que diz respeito ao 

receio de enfrentar a turma. Ou seja, o medo dos estagiários não é o de encarar pela 

primeira vez uma turma de alunos, mas o de que estes assumam um comportamento que 

impossibilite o normal decorrer da aula. Esta é, de facto, uma situação que actualmente se 

coloca aos professores em geral, mas que assume particular pertinência para o professor 

em início de carreira2. No equacionar desta questão é fundamental o exercício da reflexão 

                                                                 
2 É interessante notar que esta preocupação é das mais recorrentes para o estagiário, independentemente da 
disciplina leccionada. Um estudo efectuado junto a professores estagiários de Educação Física, por exemplo, 



sobre a prática docente e é interessante notar que os estagiários escolhem, como a principal 

preocupação a enfrentar na primeira aula, um aspecto do domínio da afectividade e 

relacionamento humano, o que espelha uma consciência de que a relação pedagógica é, 

antes de tudo, uma relação humana. Quando esta relação humana que se inicia está, à 

partida, impregnada de preocupação pelo seu eventual fracasso, todo o processo relacional 

sai questionado e o professor será, naturalmente, levado a reflectir sobre processos de 

prevenção de possíveis situações problemáticas3.  No estágio, princípio de carreira, e logo 

no início do ano lectivo, a colocação deste receio de uma forma tão vincada espelha, 

evidentemente, o tipo de representações que são feitas em relação aos alunos e importaria  

reflectir sobre os factores que levam os nossos estagiários a construir, à partida, uma 

representação tão negativa. Este será, talvez um indício da necessidade de se orientar a 

formação do futuro professor para a realidade da interacção com as turmas. 

 Analisando as expectativas dos estagiários em relação às outras aulas no decurso da 

prática pedagógica, verificamos que a maior preocupação destes professores, independen-

temente do curso que frequentaram, prende-se com as aulas assistidas (83,1% dos 

estagiários assinalaram esta situação como um dos três maiores receios que enfrentam 

relativamente ao ano de estágio, tendo mesmo sido escolhido, por 26,5% dos estagiários,  

como o receio número um, a par do receio de não ser colocado nos anos seguintes ao 

estágio).  A presença dos orientadores é, pois, vista como um factor intimidante a juntar a 

todos os outros que esta nova fase da vida naturalmente acarreta. Curiosamente, o factor 

menos apontado como preocupante na lista fornecida foi o da integração adequada no 

ambiente da escola (escolhido por apenas 13,3% e colocado em primeiro lugar por apenas 

dois dos inquiridos). Estes resultados mostram-nos que o estagiário, uma vez que não 

receia a sua integração na escola mas receia as aulas assistidas, encara estas últimas como 

um factor externo que, de alguma forma, perturbará ou condicionará a sua actuação. Ou 

seja, o facto da aula ser assistida torna-a, de algum modo, diferente das outras. A esta 

                                                                                                                                                                                                     
revelou uma idêntica ênfase neste aspecto: “ Na dimensão Condicionantes, a reflexão vai dominantemente 
para a categoria características da turma , que pode tornar-se um obstáculo quando esta é considerada difícil 
de envolver na prática docente, revelando-se como um factor de conflito e relacionamento negativo” 
(Rodrigues, J. & Ferreira, V., 1999, p. 282). 
3 Nas palavras de Maria do Céu Roldão: “para muitos desses meninos de quem dizemos que são distraídos, o 
problema não está em não terem poder de concentração (também tem de ser educado o esforço, 
evidentemente, mas quase sempre são muito atentos para o que lhes interessa...), o problema liga-se a algum 
desfasamento que existe entre o modo como a escola oferece o seu ensino e o modo como eles têm acesso a 
construir processos de conhecimento e que nós temos de ter em conta. O destinatário é o primeiro que se tem 
de ter em conta. Há uma citação de Ausubel, muitas vezes repetida, mas significativa. Falando da 
aprendizagem, Ausubel diz o seguinte: Se eu tivesse que reduzir toda a Psicologia Educacional a um único 
princípio diria isto: o factor singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o 
aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos” (2000, p. 23-34). 



preocupação não será alheia a consciência do papel de avaliador que o supervisor também 

desempenha e o receio de, perante ele, cometer falhas do foro científico e/ou pedagógico, 

especialmente perante situações imprevistas4. 

 Finalmente, em relação ao grau de segurança sentido relativamente às diversas 

tarefas, competências e qualidades esperadas do estagiário, a maioria dos inquiridos 

(69,9%) considerou estar muito seguro das suas qualidades de empenhamento e 

responsabilidade (nenhum estagiário entendeu estar pouco seguro a este respeito). No 

extremo oposto, o factor relacionado com a gestão do tempo durante a aula foi o mais 

escolhido como sendo uma competência em que o estagiário se sente pouco seguro (53% 

confessaram estar pouco seguros e apenas um dos inquiridos se considerou muito seguro 

em relação a este aspecto). É curioso notar que esta questão da gestão do tempo na aula, é 

de facto, uma competência que, sendo desenvolvida apenas na prática docente, não poderia  

ter sido exercida (pelo menos não de um modo sistemático) durante a formação inicial dos 

futuros professores. A novidade da situação, o primeiro confronto com uma competência 

que lhes é exigida e que nunca tiveram oportunidade de experienciar antes, será, sem 

dúvida, determinante para a alta frequência deste receio. Por outras palavras, tratar-se-á, 

mais uma vez, do “medo do escuro”, ou seja, do desconhecido, do nunca experimentado. 

 

4. Conclusão 

 Da breve análise que acabámos de apresentar, fica-nos a ideia de que, apesar de 

algumas discrepâncias pontuais, os professores estagiários de Português apresentam perfis 

muito semelhantes e preocupações comuns, independentemente do curso frequentado. De 

facto, a sua formação de base, no que diz respeito à componente curricular dos estudos 

portugueses, é bastante semelhante. Assim, e tomando os resultados como um todo, 

encontramos, não só uma preocupação geral em relação a aspectos de natureza científica e 

pedagógica, mas também uma grande ênfase nos aspectos humanos e relacionais, o que 

comprova a consciência da complexidade do acto pedagógico e do que significa ser 

professor e professor de língua materna. 

                                                                 
4 A este propósito, importa sublinhar que o estágio pedagógico, em cada uma das suas aulas, se apresenta 
como uma situação nova de aplicação de conhecimentos e competências. Nesse sentido, citando Idália Sá-
Chaves, “os professores estarão mais capacitados para enfrentar situações novas e complexas não apenas 
porque sabem, mas porque se não sabem, organizam-se para VIR A SABER mediante a capacidade prática 
de reflexão sobre as condições, premissas e consequências das acções que desencadeiam, operacionalizam e 
controlam” (1993, p.456). A complexidade destes processos, constitui, naturalmente, um importante desafio 
no ano de estágio. 



 No dizer de Sá-Chaves, “Uma das questões fulcrais para o desenvolvimento pessoal 

e profissional dos professores parece-nos ser a reflexão sobre a questão da sua identidade 

profissional. (...) a matriz identitária resulta da confluência de factores de natureza 

histórica, psicológica, sociológica, ecológica, filosófica e epistemológica (...)” (2000: 54). 

Assim, importa que o professor em formação e o supervisor, enquanto facilitador do 

desenvolvimento pessoal e profissional daquele, reflictam acerca dos fantasmas e receios 

que envolvem e povoam a situação de estágio pedagógico. É fundamental, neste processo, 

encarar o professor como um professor reflexivo, incentivando uma postura crítica e 

consciente relativamente a todas as problemáticas que rodeiam esta profissão como um 

todo envolvente, e não apenas no que respeita à acção docente propriamente dita: “o 

conceito de professor reflexivo não se esgota no imediato da sua acção docente. Ser 

professor implica saber quem sou, as razões pelas quais faço o que faço e consciencializar-

me do lugar que ocupo na sociedade. Numa perspectiva de promoção do estatuto da 

profissão docente, os professores têm de ser agentes activos do seu próprio 

desenvolvimento e do funcionamento das escolas como organização ao serviço do grande 

projecto social que é a formação dos educandos” (Alarcão, 1996: 177). Na prossecução 

deste objectivo, reveste-se de capital importância a existência de espaços de reflexão 

desenvolvida de uma forma contínua, crítica e autónoma, sem os quais o estagiário, e o 

docente em geral, se verão impossibilitados de implementar um verdadeiro e pleno auto-

desenvolvimento profissional: “O triplo movimento sugerido por Schön (1990) - 

conhecimento na acção, reflexão na acção e reflexão sobre a acção e sobre a reflexão na 

acção - ganha uma pertinência acrescida no quadro do desenvolvimento pessoal dos 

professores e remete para a consolidação no terreno profissional de espaços de 

(auto)formação participada. Os momentos de balanço retrospectivo sobre os percursos 

pessoais e profissionais são momentos em que cada um produz a “sua” vida, o que no 

caso dos professores, é também  produzir a “sua” profissão” (Nóvoa, 1997). 

 No que respeita ao ano de estágio, e tendo em mente que é um ano em que, de uma 

forma mais vincada, se reflecte sobre as necessidades formativas dos professores5, 

inquéritos como o que aqui acabámos de apresentar poderão constituir um precioso objecto 

                                                                 
5 Esta  preocupação sobre as necessidades formativas dos professores não se resume, evidentemente, ao ano 
de estágio, embora este ano, pela sua natureza e pelo papel activo dos supervisores e dos colegas de estágio, 
propicie momentos de reflexão, auto e hetero-avaliação sobre a actuação docente  com muito mais frequência 
e intensidade que noutra altura da carreira. No entanto, ela estará sempre presente num profissional 
consciente. C.M.García, citando Hewton, sublinha que, no processo contínuo de diagnóstico das necessidades 
formativas dos professores, se podem estabelecer quatro principais categorias: relativas aos alunos, ao 



de trabalho fornecendo um diagnóstico de expectativas que poderão ajudar estagiários e 

supervisores  na consciencialização dos aspectos que, sendo à partida mais temidos, serão 

eventualmente objecto de particular reflexão, a fim de se prevenirem situações problemá-

ticas reais ou se desmistificarem medos infundados. Importa aqui salientar que, estando a 

escola inserida numa sociedade em rápida, e por vezes radical, mudança, este é um 

trabalho que nunca poderá ser dado como concluído. Esse dinamismo exige uma constante 

actualização e acompanhamento dos processos de diagnóstico, já que só conhecendo as 

reais necessidades dos formandos é que os formadores os poderão acompanhar de um 

modo eficaz. Se exercícios como o que aqui fizemos forem executados ao longo de vários 

anos, poderemos, com certeza, ter um espelho da escola e da sociedade em que o jovem 

professor se insere.  

 Outra pesquisa que importa fazer será a de auscultar, já no final do ano lectivo, e 

em relação aos aspectos que o inquérito inicial diagnosticou, os mesmos estagiários. Os 

resultados obtidos permitirão concluir, por um lado, se os maiores receios que, num 

primeiro momento, o estagiário enfrentou se revelaram de facto, durante o estágio, 

problemas reais. E inversamente, por outro lado, será interessante verificar se os maiores 

problemas na realidade enfrentados tinham sido, à partida, escolhidos como factores de 

preocupação. Um estudo deste tipo (que temos intenção de levar a cabo) permitirá dizer se 

os medos que o estagiário leva consigo quando sai da Universidade para a Escola são, de 

facto, receios fundamentados ou não passam de fantasmas irreais. 

O estágio é, pois, sobejamente representado como uma situação constrangedora a 

vários níveis. Enquanto formadores, como poderemos intervir, então, para fazer desta 

experiência de prática pedagógica assistida uma ocasião profícua de desenvolvimento 

pessoal e profissional dos jovens professores? Um primeiro passo é talvez um melhor 

conhecimento de “quem tem medo do lobo mau” e da natureza desse medo.  

 

 

                                                                                                                                                                                                     
currículo, aos próprios professores e à escola enquanto organização (1997: 68). Trata-se, portanto, de um 
complexo de questões que importa ter em conta de uma forma global e integrada. 



5. Anexos 

Nesta secção, apresentamos os quadros dos resultados, em valores absolutos, relativamente 
às respostas às questões colocadas no nosso inquérito. O universo estudado é constituído 
por um total de 83 estagiários de licenciaturas em ensino de línguas (estágio integrado), 
distribuídos da seguinte forma: 27 do curso de Português-Francês (PF) , 31 do curso de 
Português-Inglês (PI) e 25 do curso de Português-Latim e Grego (PLG). Reproduzem-se 
aqui as questões, tal como foram colocadas no inquérito, seguidas dos quadros dos 
resultados obtidos (frequências absolutas). 
    
a) Dados pessoais 
 
Sexo PF PI PLG Total 
Feminino 26 27 20 73 
Masculino 1 4 5 10 

Quadro 1 
 
 
Idade PF PI PLG Total 
Até 25 24 25 21 70 
De 25 a 30 1 4 4 9 
Mais de 30 1 2 0 3 

Quadro 2  
 
 
Escola PF PI PLG Total 
EB23 13 17 3 33 
Secundária 14 13 22 49 

Quadro 3 
 
 
Já leccionou antes do ano de estágio? PF PI PLG Total 
Sim 2 4 2 8 
Não 25 26 23 74 

Quadro 4 
 
 
b) A minha primeira aula... 
Quais os maiores receios que enfrentou antes da primeira aula como professor-estagiário? 
Assinale as três respostas que achar mais adequadas, numerando-as por ordem de 
importância sendo 1 a mais importante e 3 a menos. 
 

Receio nº 1 Receio nº 2 Receio nº 3  
Receio de... PF PI PLG total PF PI PLG total PF PI PLG total 

total 

...não conseguir controlar a eventual 
indisciplina dos alunos  

13 15 13 41 5 6 2 13 5 6 17 28 82 

...cometer faltas científicas durante a 
exposição da matéria 

6 2 5 13 15 15 5 35 7 3 15 25 73 

...não saber a resposta para alguma 
dúvida colocada pela turma 

2 4 3 9 11 3 10 24 5 11 17 33 66 

...não conseguir escolher as 
estratégias apropriadas  

3 5 0 8 5 5 2 12 6 7 10 23 43 

...enfrentar a turma 3 3 1 7 0 1 3 4 4 2 10 16 27 
outro 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 

Quadro 5 



 
c) ...e as aulas seguintes 
Assinale de 1 a 3 outros receios que enfrenta relativamente ao ano de estágio. 
 

Receio nº 1 Receio nº 2 Receio nº3  
Receio de... PF PI PLG total PF PI PLG total PF PI PLG total 

total 

...não conseguir integrar-se adequa-
damente no ambiente da escola 

0 2 0 2 4 0 1 5 1 0 3 4 11 

...opinião dos alunos sobre a sua 
actuação 

6 5 2 13 4 6 4 14 6 5 6 17 44 

...aulas assistidas  7 7 8 22 7 9 3 19 8 13 7 28 69 

...injustiças relativamente à 
avaliação final do estágio 

1 12 3 16 7 6 8 21 3 2 1 6 43 

...não ser colocado/a  no(s) ano(s) 
seguinte(s) ao estágio 

10 4 8 22 4 9 5 18 8 9 3 20 60 

outro 3 0 1 4 1 0 0 1 1 1 0 2 7 
Quadro 6 

 
d) As minhas primeiras impressões do estágio 
Ao encarar a experiência de estágio, qual o grau de segurança que sente em relação aos 
seguintes domínios? Escolha, para cada aspecto, a resposta apropriada no quadro, 
assinalando-a um X.  
 

Pouco seguro(a) Seguro(a) Muito seguro(a) 
PF PI PLG total PF PI PLG total PF PI PLG total 

Domínio escrito e oral da língua 
portuguesa 

0 4 4 8 23 20 16 59 4 7 5 16 

Conhecimentos literários e culturais  6 5 6 17 19 24 19 62 2 2 0 4 
Conhecimentos 
linguísticos/gramaticais  

7 16 0 23 20 14 20 54 0 1 5 6 

Domínio das terminologias correctas 10 8 9 27 15 20 15 50 10 3 1 14 
Conhecimentos pedagógicos e 
didácticos  

10 14 10 34 15 15 13 43 2 2 2 6 

Planificação de aulas  12 12 7 31 12 18 14 44 3 1 4 8 
Gestão do tempo durante a aula 11 15 18 44 15 16 7 38 1 0 0 1 
Formulação de instruções e 
questões orais  

5 3 5 13 17 26 17 60 5 2 3 10 

Exploração dos materiais  5 3 4 12 17 25 16 58 4 3 5 12 
Adaptação aos vários ritmos de 
aprendizagem dos alunos  

14 14 10 38 12 16 15 43 1 1 0 2 

Criação de um bom clima de 
trabalho na turma 

5 7 5 17 15 19 18 52 7 5 2 14 

Avaliar os alunos  10 9 10 29 15 19 11 45 2 3 4 9 
Capacidade de trabalhar em grupo 
no núcleo 

0 1 0 1 11 12 10 33 16 18 15 49 

Empenhamento e responsabilidade 0 0 0 0 9 9 7 25 18 22 18 58 
Capacidade de auto-avaliação 0 3 2 5 18 18 15 51 9 10 8 27 
Capacidade de hetero-avaliação 3 8 5 16 16 18 14 48 8 5 6 19 
Receptividade à hetero-avaliação 
feita pelos colegas  

1 1 1 3 7 16 13 36 19 14 11 44 

Receptividade à hetero-avaliação 
feita pelos orientadores  

0 2 4 6 12 20 15 47 15 9 7 31 

Criatividade 1 3 3 7 23 22 19 64 3 6 3 12 
Autonomia 2 2 4 8 17 24 17 58 8 5 4 17 

Quadro 7 
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