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Protocolo da segunda entrevista 

Ent: Boa tarde, gostava de lhe agradecer, mais uma vez, a sua disponibilidade em 

realizar esta segunda entrevista… Ah, desde logo gostaria de referir, novamente, que os 

dados serão tratados de forma anónima…  

Suj: Boa tarde, ok.  

Ent: Com esta segunda entrevista tenho como principal objetivo complementar e 

clarificar alguns dados resultantes da análise dos momentos significativos obtidos 

através da videogravação. Assim… gostaria de começar com a seguinte pergunta: 

porque é que considera que as crianças tentam contornar e infringir as normas? 

Considera normal? 

Suj: Sim…acho que é normal que as crianças mesmo sabendo da existência da regra e 

conhecendo-a que a tente contornar. Querem levar avante a sua vontade e querem obter 

aquilo que pretendem. 

Ent: É verdade…e considera que há crianças que têm uma maior dificuldade em aceitar 

e cumprir as normas negociadas?  

Suj: Sim, eu acho que há crianças que, por motivos sempre justificados, têm dificuldade 

em respeitar as regras… Pronto…o educador, com o conhecimento que tem de cada 

criança, terá que compreender isso e delinear estratégias que ajudem a criança a 

melhorar o seu comportamento e a saber respeitar as regras que foram construídas 

também com a sua participação… as regras têm que ser cumpridas. 

Ent: E no caso da criança “A” e “B”? 

 Suj: As crianças que referes são crianças diferentes, um por imaturidade revela essa 

dificuldade, outro porque apresenta uma enorme dificuldade em permanecer atento e 

concentrado e isso dificulta-lhe o cumprimento das regras… Nós sabemos que existe 

sempre uma causa para esse incumprimento… conhecendo a criança temos que tentar 

através do diálogo, da atenção ah … do apoio, do incentivo e da valorização do seu 
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esforço, levar a criança a conseguir uma vivência positiva no grupo respeitando as 

regras que foram estabelecidas. 

Suj: Pois é… passa muito pela atitude do educador. Gostaria ainda de lhe fazer mais 

uma pergunta… Ah…este ano não elaborou um registo onde expõe as normas definidas, 

houve alguma razão para não o ter feito?  

Ent: Isso foi conversado com o grupo no início do ano… achámos que como todos nós 

conhecíamos muito bem todas as regras não havia necessidade de fazer um novo registo 

dessas regras… foi esse o motivo.  

Suj: Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade para responder a estas 

perguntas.  

Ent: De nada.  
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