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Guião de entrevista semiestruturada à educadora de infância 

 

 

Tema: Formação pessoal e social na criança em contexto de jardim de infância  

Entrevistada: Educadora de Infância cooperante  

 

Objetivo Geral    Conhecer a importância que a educadora dá à formação pessoal e social, na sua vertente de educação para a cidadania.  

Apresentação  Esta entrevista enquadra-se na unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada em Educação Pré-Escolar e será utilizada 

apenas para recolher informações para o relatório da referida unidade curricular, que tem como tema “Despertar para a Cidadania no Jardim 

de Infância”. 

 

Blocos  Objetivos Específicos   Questões  Observações  

A  

Legitimação da 

entrevista e motivação 

da entrevistada. 

 

Legitimar a entrevista e 

motivar a entrevistada. 

 Informar sobre a natureza e objetivos do estudo. 

 Dar a conhecer os objetivos da entrevista.  

 Mencionar a importância da entrevista para o estudo.  

 Assegurar a confidencialidade dos dados recolhidos. 

 Pedir autorização para gravar a entrevista em áudio. 

 

B Situação profissional 

da entrevistada. 

 

 Conhecer a situação 

profissional da 

entrevistada. 

 Fale-me do seu percurso profissional referindo: 

- A sua formação académica; 

- Os anos de serviço;  

- Os momentos mais marcantes; 

 

C Opções curriculares 

da entrevistada  

  Entender a 

intencionalidade 

1. Quais os valores educativos que defende? 

2. Qual a metodologia que utiliza ou defende? 
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educativa subjacente  

à sua prática pedagógica 

D A importância da 

formação pessoal e 

social, na sua vertente 

de educação para a 

cidadania.  

 

 

 

 Conhecer as conceções da 

educadora sobre importância 

da formação pessoal e social 

em idade pré- escolar.  

 Saber que valores cívicos e 

que competências a 

educadora pretende 

desenvolver nas crianças ao 

longo do ano.  

 Conhecer quais os benefícios 

da educação para a cidadania 

no desenvolvimento da 

criança.   

1. Qual a importância que atribui à formação pessoal e social em contexto 

Jardim de Infância? 

2. O que entende por educação para a cidadania?  

3. Considera importante promover a educação para a cidadania em 

contexto pré-escolar? Se sim, Porquê? 

4. Quais os valores cívicos que pretende transmitir às crianças ao longo 

do ano. Porquê?  

5. Que competências da área de formação pessoal e social pretende 

desenvolver na criança? 

6. Que benefícios considera que a formação pessoal e social poderá trazer 

para as crianças? 

 

 

E O relevo atribuído à 

Formação Pessoal e 

Social no Projeto 

Educativo e no Projeto 

Curricular de Grupo 

 

 

 

Compreender qual o relevo 

atribuído à área de formação 

pessoal e social no Projeto 

Educativo e no Projeto 

Curricular de Grupo. 

 

Na página 16 do Projeto Educativo mencionam que “ como Instituição 

educativa queremos ser um espaço de educação para os valores, conduta e estilo 

de vida no sentido de construir uma sociedade mais justa, sustentável e pacífica. 

Educar para cuidar do mundo: respeitar os direitos humanos, a natureza, 

trabalhar no sentido de providenciar para que todos tenham o necessário para 

viver com dignidade, empenharmo-nos na construção da paz e da justiça.”  

1. Pode explicar a importância atribuída pela instituição à 

educação para os valores. 

2. No Projeto Educativo definem como prioridade pedagógica a” 
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 educação para os valores e para a cidadania “. Como será 

desenvolvida durante o ano, que destaque terá e que 

competências pretendem desenvolver nas crianças.   

  

3. No Projeto Curricular de Grupo fala muitas vezes na 

formação de “bons cidadãos, no respeito e na valorização do 

outro”. Explique-me como surgiu essa necessidade e a que se 

refere quando aborda estas temáticas.   

 

4. Como indica o PE e o PCG este ano têm como base de 

trabalho os princípios da “ Carta da Terra”. Explique-me o 

porquê da escolha desta carta e qual o trabalho que pretende 

desenvolver com a mesma. 

 

F  

Estratégias utilizadas 

para transmitir 

determinados valores 

cívicos. 

 

 Conhecer as estratégias 

que a educadora utiliza para 

transmitir determinados 

valores cívicos. 

 

 

1. Como promove a educação para cidadania? 

2. Que tipo de atividades privilegia e quais as estratégias que utiliza para 

trabalhar os valores acima mencionados?  

 

 

G  Agradecimentos e 

reiteração de 

confidencialidade 

Agradecemos a sua disponibilidade e, desde, já garantimos que será totalmente reservada a sua identidade.  

Após a transcrição da gravação ser-lhe-á facultada uma cópia no sentido da sua validação através da assinatura da 

mesma.   

 


