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Anexo I

Exmo. Sr. Encarregado de Educação

Vera L. Cardoso Neto encontra-se a realizar uma Dissertação de Mestrado intitulada


































ão e Formação: uma Trajetória de Reconciliação com o Sistema



Este estudo pretende investigar o modo como estes alunos encaram os C.E.F, com
vista a um melhor conhecimento do perfil dos jovens que os frequentam.
Este trabalho implica a recolha das suas opiniões através de uma entrevista, sendo por este
motivo preciosa a sua colaboração.
Esta carta serve assim para lhe solicitar autorização para entrevistar o seu educando.
Toda a informação recolhida será tratada com confidencialidade e todos os participantes
mantidos anónimos.

Com os melhores cumprimentos

Eu,

,

Encarregado de Educação do aluno,

, nº

, turma

, autorizo o meu educando

a ser entrevistado para efeitos da realização da Dissertação de Vera Neto.

Data:
Assinatura:

Anexo II
Guião da Entrevista
Blocos

A
Legitimação da
Entrevista

Objetivos
Específicos
Legitimar a
entrevista e
motivar os
entrevistados

Questões
· Revelar os objetivos do estudo.
· Solicitar a colaboração dos
entrevistados para recolher as
informações necessárias.
· Garantir a confidencialidade da
informação partilhada.
· Proporcionar um clima de abertura
e confiança.
·

B
Dados Pessoais
e
Percurso
Escolar

Conhecer dados
pessoais dos alunos
·
Conhecer o
percurso escolar e
individual dos
·
alunos

Conhecer os
aspetos que os
alunos apreciam ou
não na Escola

C
Envolvimento
na Vida e
Comunidade
Escolar

Conhecer a visão
dos alunos em
relação à Escola

Questões com vista à obtenção de
dados pessoais: idade, género,
residência, agregado familiar.
Percurso Escolar: existência de
reprovações e na sua opinião qual
o motivo.
Existência de processos
disciplinares e razões para tal.

· O que é que a Escola representa
para ti? Gostas da escola? Como te
sentes aqui?
· De que mais gostas na escola?
Porquê?
· De que menos gostas na escola?
Porquê?
· Existem atividades
extracurriculares? Gostas de
participar?
· Sentes que a tua participação
nessas atividades é valorizada?
· Pensas que existe igualdade de
tratamento na escola para com
todos os alunos?
· Como pensas que és visto pelos
outros alunos, professores e
funcionários?
· Conheces as regras de
funcionamento da escola (horários,
regras de funcionamento dos
serviços e espaços comuns)?

D
Relacionamento
com Colegas

E
Relacionamento
com
Professores e as
Normas da Sala
de Aula

Conhecer a relação
e dinâmica de
relacionamento
com colegas de
turma

Conhecer o ponto
de vista dos alunos
sobre os
professores

Conhecer as suas
opiniões sobre as
práticas em sala de
aula

· Como descreves os teus colegas
de turma?
· Dás-te bem com eles? Se não
porquê?

· Como são as tuas relações com
colegas e professores da turma?
· O que é para ti um bom professor?
· O que fazem os professores para
encorajarem os alunos a não
faltarem às aulas?
· Conheces as regras da sala de
aula?
· Consideras que são aplicadas por
todos os professores a todos os
alunos?
· O que é que te faz sentir querer ir a
uma aula?
· O que te faz sentir não querer ir a
uma aula?
· O que fazes numa sala de aula
quando sentes alguma dificuldade
de compreensão de uma
determinada matéria?

Conhecer as razões
porque os alunos
optaram por um
C.E.F

F
Opinião dos
Alunos sobre
C.E.F

G
Outros Dados

· Porque optaste por um C.E.F?
· Gostas de frequentar um C.E.F?
Porquê?
· Dás importância ás avaliações que
obténs nas disciplinas? Porquê?
Conhecer a opinião · Como tem sido o teu
dos alunos sobre os
aproveitamento e assiduidade este
C.E.F
ano, comparativamente com os
anteriores?
Conhecer as
· Se pudesses mudar alguma coisas
expetativas dos
no C.E.F, o que mudarias?
alunos C.E.F em
· Se não estivesses a frequentar um
ralação ao seu
C.E.F, o que estarias a fazer neste
futuro
momento?
· Consideras que este curso te pode
ser útil no futuro? De que forma?
Proporcionar um
momento de
expressão livre

· Há algum assunto que não tenha
sido abordado que queiras
acrescentar a esta entrevista?

H
Agradecimentos

Agradecimento da
colaboração da
realização da
entrevista

· Agradecimento pela
disponibilidade para a realização
da entrevista.

Anexo III
Entrevista
Nome:
Idade:

Género: M

F

1. Onde moras?

2. Viveste sempre lá?

3. Com quem moras?

4. Em relação ao teu percurso escolar, como tem sido até agora?

5. Existiram reprovações no teu percurso escolar? Porquê?

6. E processos disciplinares? Porquê?

7. O que é que esta escola representa para ti?

8. Gostas de frequentar esta escola? Como te sentes lá?

9. De que é que mais gostas esta escola? Porquê?

10. De que menos gostas nesta escola? Porquê?

11. Existem atividades extracurriculares? Gostas de participar?

12. Sentes que a tua participação nessas atividades é valorizada?

13. Pensas que existe igualdade de tratamento nesta escola para com todos os alunos?

14. Como pensas que és vistos pelos professores e funcionários desta escola?

15. Conheces as regras de funcionamento desta escola (horários, regras de funcionamento
dos serviços e espaços comuns)?

16. Como descreves os teus colegas de turma?

17. Dás-te bem com eles? Se não porquê?

18. Como são as tuas relações com colegas e professores da turma?

19. O que é para ti um bom professor?

20. O que fazem os professores para encorajarem os alunos a não faltarem às aulas?

21. Conheces as regras da sala de aula?

22. Consideras que são aplicadas por todos os professores a todos os alunos?

23. O que é que te faz sentir querer ir a uma aula?

24. O que te faz sentir não querer ir a uma aula?

25. O que fazes numa sala de aula quando sentes alguma dificuldade de compreensão de
uma determinada matéria?

26. Porque optaste por um C.E.F?

27. Gostas de frequentar um C.E.F? Porquê?

28. Dás importância às avaliações que obténs nas disciplinas? Porquê?

29. Como tem sido o teu aproveitamento e assiduidade este ano, comparativamente com
os anteriores?

30. Se pudesses mudar alguma coisas no C.E.F, o que mudarias?

31. Se não estivesses a frequentar um C.E.F, o que estarias a fazer neste momento?

32. Consideras que este curso te pode ser útil no futuro? De que forma?

33. Há algum assunto que não tenha sido abordado que queiras acrescentar a esta
entrevista?
34. Agradeço imenso a tua colaboração para a realização desta entrevista.

