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Sumário Executivo __________________________  

 

 Este relatório incide na área da supervisão pedagógica, como um alicerce para a 

construção do saber. 

 Muito se tem falado sobre o sucesso e insucesso dos alunos portugueses, onde os 

resultados persistem em não ser favoráveis, continuando Portugal a estar na cauda dos 

resultados menos positivos, a nível dos países da União Europeia. 

 Se para além de vermos as árvores, considerarmos a floresta, verificamos que 

todo o processo de ensino dos nossos alunos pressupõe o trabalho de muitos e engloba 

vários fatores. Para ensinar a ensinar é preciso aprender a ensinar e também ao ensinar 

aprende-se. Todo este processo terá que ter como suporte a supervisão. 

 A literatura consultada sobre a temática da supervisão pedagógica apresenta as 

várias definições de supervisão, bem como ao contexto histórico sobre o seu 

aparecimento, dos vários modelos, cenários, estilos e abordagens. 

 A supervisão pedagógica, ao contrário do que se possa pensar, não está somente 

relacionada com a formação inicial dos futuros professores, mas também com a 

formação contínua, necessária para a evolução permanente de um profissional 

aprendente, que é o professor. A formação de professores, seja inicial ou contínua, é 

realizada tendo como princípio a legislação, pois tudo tem que ser seguido segundo os 

trâmites do Ministério da Educação. 

 Trata-se de um processo de apoio à formação, sendo esta encarada como uma 

aprendizagem profissional, que envolve pessoas, cada uma delas com as suas funções. 

A formação deve ser feita num ambiente de ação-reflexão, envolvendo meios como a 

observação, o planeamento de atividades, a comunicação e a avaliação. Em todo o 

processo supervisivo, promove-se a aprendizagem e o desenvolvimento humano e 

profissional. 

 O objeto essencial da supervisão é a qualidade da formação e do ensino que se 

pratica ou praticará, não somente em contexto de sala de aula, mas abrangendo também 

a escola, como um desenvolvimento da qualidade organizacional e profissional dos que 
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nela trabalham, através de uma aprendizagem que pode ser individual, mas num 

contexto coletivo. 

 Através de uma estrutura ou base, utilizando um determinado modelo, cenário, 

estilo ou abordagem, implementa-se a supervisão. Como “janelas” para se poderem ver 

as conceções e não como “muros” que bloqueiam a visão e impedem o processo de 

aprendizagem, vendo a supervisão num contexto mais abrangente – a supervisão da 

escola e a supervisão da formação contínua. 

 Todo o ambiente em que se desenrola a supervisão é essencial, promovendo 

boas relações entre pares e as instituições, ou seja, boas “transições ecológicas”, onde a 

relação de empatia é meio caminho andado para o êxito. 

 A supervisão deverá constituir práticas críticas e autocríticas, existindo um 

compromisso ideológico de uma visão de educação e desenvolvimento profissional, 

como processos de transformação e emancipação, ao nível institucional, cultural e 

social. Para se ser supervisor ter-se-á que ter uma visão do que é o ensino, orientando os 

formandos para a construção de uma sociedade democrática. 

 Ser professor é ser profissional com compromisso social, moral e científico, 

tendo que ter conhecimentos científicos de base e competências de índole educacional, 

refletindo constantemente sobre os seus atos e resultados obtidos, ou seja, sendo um 

professor reflexivo, numa escola reflexiva. 

 

Palavras-chave: supervisão pedagógica; formadores; estagiários; professores; reflexão; 

escola. 
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Executive Summary _________________________  

 

 This report covers the area of pedagogical supervision, as a foundation for the 

construction of knowledge. 

 Much has been said about the success and failure of Portuguese students, where 

the results persisted in being unfavorable, as Portugal continues to be on the tail of the 

less positive results, at the EU countries level. 

 If we look beyond the trees, and consider the forest, we find that the whole 

process of our student’s education requires the work of many and involves several 

factors. To teach how to teach it is necessary to learn to teach and also as we teach we 

learn. This whole process needs to be supported by supervision. 

 The literature on the subject of pedagogical supervision presents the various 

definitions of supervision, as well as the historical context of its appearance, the several 

models, scenes, styles and approaches. 

 The pedagogical supervision, contrary to what one might think, is not only 

related to the initial formation of future teachers, but also with the ongoing formation, 

necessary for the constant development of a professional learner, such as the teacher. 

Teacher formation, either initial or ongoing, is performed based on the legislation 

principles, because everything has to be followed according to the procedures of the 

Ministry of Education. 

 It is a process to support formation, being this seen as professional 

apprenticeship, which involves people, each with their functions. Formation should be 

done in an action-reflection environment, involving means such as observation, 

activities planning, communication and evaluation. Throughout the supervisory process, 

learning and human and professional development are promoted. 

 The essential object of supervision is the quality of the formation and of the 

education practiced or that will be practiced, not only in the classroom context, but also 

covering the school, as a development for organizational and professional quality of 
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school collaborators, through a learning that can be individual, but in a collective 

context. 

 Through a structure or base, using a particular model, scenario, style or 

approach, supervision is implemented. As “windows” to be able to see the conceptions 

and not as “walls” that block the view and prevent the learning process, seeing the 

supervision in a broader context - school supervision and ongoing formation 

supervision. 

 The whole environment in which supervision takes place is essential, promoting 

good relations between colleagues and institutions, ie, good “ecological transitions”, 

where empathy relationship is half way to achieved success. 

 Supervision should be self-critical and critical practices, where there is an 

ideological commitment to a vision of education and professional development, as 

processes of transformation and emancipation, at the institutional, cultural and social 

levels. To be a supervisor one has to have a vision of what teaching is, guiding the 

students to building a democratic society. 

 Being a teacher is to be a professional with social, moral and scientific 

commitment, having base scientific knowledge and educational nature skills, constantly 

reflecting on actions and results, ie, being a reflective teacher, in a reflexive school. 

 

Keywords: pedagogical supervision, supervisors, trainees, teachers, reflection, school. 
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Introdução _______________________________________  

 

Em muitas profissões, deparamo-nos com supervisores. Supervisão, 

etimologicamente, significa “visão sobre” (Rangel et al., 2008, p. 148). O nosso 

interesse incide sobre todo o processo educativo, com vista a uma satisfação dos 

objetivos da educação. 

Durante muito tempo, a palavra supervisão, segundo Vieira (1993, p.28), estava 

associada a conceitos como “chefia”, “dirigismo”, “imposição”, “autoritarismo”, mas 

esta conceção de supervisão está agora ultrapassada, abarcando uma perspetiva mais 

lata, tanto na formação inicial de professores como na formação contínua, devendo-se 

esta mudança às inúmeras investigações realizadas em Portugal. 

Existem alguns autores que investigam o campo da supervisão, tais como 

Alarcão, que refere que “a supervisão é um dos meus interesses profissionais de 

preferência” (2009, p.119), Alarcão e Tavares (1987), Vieira (1993), Oliveira-

Formosinho (2002a), Roldão (2007) e algumas investigações sobre a supervisão 

pedagógica, das quais salientamos “A Formação de Professores Reflexivos – 

Perspectivas de Orientadores de Estágio” (Carvalho, 2005) e “O Processo de Supervisão 

na Formação Inicial de Professores de Matemática” (Pereira, 2004). É um tema de 

máxima importância devido à necessidade de se encontrar a adequada formação para os 

professores no início das suas carreiras, pois o processo de formação e desenvolvimento 

dos professores estagiários repercute-se no desenvolvimento dos alunos e também 

porque “a verdadeira missão do professor consiste em ensinar a aprender, mas para 

ensinar a aprender é necessário aprender a ensinar” (Santos, 1977, p.183) e cada vez 

mais, consideramos que os professores estão sempre prontos a aprender, para melhorar 

as suas práticas, de modo a obterem resultados mais positivos para os seus alunos, o que 

nem sempre é fácil! 

O supervisor é “alguém que influencia o processo de socialização, contribuindo 

para o alargamento da visão de ensino, (…) estimulando o autoconhecimento e a 
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reflexão sobre as práticas, transmitindo conhecimentos úteis para a prática profissional” 

(Alarcão & Roldão, 2010, p.54). O processo de supervisão é um elemento fundamental 

na formação de professores, tanto na formação inicial, com os futuros professores 

(designados, neste relatório, por estagiários), como na formação contínua. 

Segundo Alarcão e Roldão (2010, p.53), a supervisão é um “ambiente formativo 

estimulador” e tem como finalidade “apoiar e regular o desenvolvimento através de 

feedback, questionamento, apoio / encorajamento, sugestões / recomendações, sínteses / 

balanços, esclarecimentos conceptuais”. 

É necessário formar inicialmente homens e mulheres ricos em convicções e 

valores, de modo que a sua formação inicial seja um incentivo para que, futuramente, o 

seu trabalho profissional contribua para a construção de uma sociedade mais humana e 

realizada. 

Atualmente, ser professor não é só ensinar, é-lhe também incumbida a função de 

educar, “uns esperam que a escola guarde os filhos e outros que os instrua e eduque sem 

qualquer falha” (Azevedo, 2011, p. 43). As obrigações do trabalho tornam cada vez 

mais difícil compatibilizar o contexto familiar com o contexto profissional, faltando 

depois tempo para um acompanhamento devido entre pais e filhos. Mas a família tem 

uma missão educativa insubstituível, pois “é dever inalienável dos pais criar um 

ambiente de tal modo animado pelo amor que favoreça a completa educação pessoal e 

social dos filhos” (Azevedo, 2011, p. 139), sendo a família “a primeira escola das 

virtudes sociais de que as sociedades têm necessidade” (p.139). 

O relatório que aqui se apresenta, em termos globais, procura desenvolver a 

temática da supervisão pedagógica como um alicerce para a construção do saber e 

conhecimento, bem como os vários modelos, cenários, estilos e abordagens da 

supervisão. Focaremos, também, a influência da supervisão no desenvolvimento 

profissional dos professores, salientando o conhecimento profissional dos professores, 

bem como os processos formativos dos mesmos. Relataremos a importância das 

relações entre pares, sejam eles professores / alunos, professores / estagiários, alunos / 

estagiários e escola / família. Refletiremos sobre a forma como se desenrola a profissão 

de professor e quais as exigências atuais da profissão, não esquecendo a importância e a 

necessidade de termos uma escola reflexiva, procurando, constantemente a “boa 

escola”. Não fazendo uso de futurologia, apresentaremos como será a escola do futuro e 
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que escola gostaríamos de ter. Por fim, terminaremos com apresentação de uma 

autobiografia, focando todo o trabalho desenvolvido como aluna estagiária, orientadora 

de estágio e professora. 
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1. Supervisão Pedagógica ______________________________  

 

Ao longo do tempo, a supervisão configurou-se como um instrumento de 

formação e orientação, envolvendo formadores e alunos, com o intuito de promover o 

crescimento pessoal e profissional do formando, mas “ensinar os professores a ensinar 

deve ser o objectivo principal de toda a supervisão pedagógica” (Alarcão & Tavares, 

1987, p.34). 

Concentrar-nos-emos na supervisão pedagógica, pois consideramos que esta é 

fulcral no processo de formação. 

 

 

1.1. Conceitos de supervisão 

 

Muitas são as definições de supervisão, pois os conceitos têm evoluído ao longo 

dos tempos. Até aos anos 90, o termo era utilizado apenas em contexto de formação 

inicial. Segundo Alarcão e Tavares (1987, p. 18), a supervisão é “o processo em que um 

professor, em princípio mais experiente e mais informado, orienta um outro professor 

ou candidato a professor no seu desenvolvimento humano e profissional”. Para 

Oliveira-Formosinho (2002b, p.115), desta definição sobressaem “dois elementos 

fundamentais: a ênfase no processo e a ligação do desenvolvimento profissional ao 

desenvolvimento humano”. 

Vieira (1993) define supervisão como sendo “uma actuação de monitorização 

sistemática da prática pedagógica, sobretudo através de procedimentos de reflexão e de 

experimentação” (p.28). Sendo “um alicerce para a construção do conhecimento 

profissional” (Alarcão & Roldão, 2008, p. 26), começa por questionarmos, analisarmos, 

interpretarmos, teorizarmos e essencialmente refletirmos, sempre com acompanhamento 
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e permanente discussão dos resultados obtidos. Também Oliveira-Formosinho (2002b, 

p.116) refere que da definição de Vieira “ressaltam dois outros elementos muito 

importantes (….) a reflexão e a experimentação”. 

Recentemente, a supervisão pedagógica já não está relacionada, somente, com a 

formação inicial, mas também com a formação contínua, onde o papel da supervisão 

assume também uma grande importância, quando equiparada à formação inicial. Já em 

1987, Alarcão e Tavares referiam que “no quadro de formação contínua, a supervisão da 

prática pedagógica emerge como uma auto e hetero-avaliação, comprometida e 

colaborante, em que os professores se entre-ajudam a desenvolver-se e a melhorar o seu 

próprio ensino” (p.148). 

Das definições de supervisão apresentadas, sintetizam-se as seguintes 

conclusões, de acordo com Oliveira-Formosinho (2002b): 

- a supervisão é um processo de apoio à formação, seja ela inicial ou contínua; 

- a formação deve ser vista como uma aprendizagem profissional contínua, que 

envolve pessoas, os seus saberes, as suas funções e as suas realizações; 

- o caráter sistemático da formação deverá ser feito num ambiente de ação-

reflexão das práticas na sala de aula; 

- deverão ser usados meios para desenvolver o processo supervisivo, tais como a 

observação, a reflexão, o planeamento de atividades, o agir de novo, o diálogo, a 

comunicação, a avaliação; 

- todo o processo supervisivo, promove outros processos, tais como o processo 

de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, dos atuais e dos futuros. 

(…) concebe-se a supervisão como apoio à formação, tendo da formação uma 

concepção integradora de várias dimensões: o currículo, o processo de ensino-

aprendizagem, a sala de actividades e a escola, a sociedade e a cultura (…). A 

supervisão é, assim, um processo para promover processos. (…) Um processo complexo 

onde muito está previamente pensado, onde muito é emergente (Oliveira-Formosinho, 

2002b, pp.116-118). 

Alarcão (2009) afirma que “mantendo como objecto essencial da actividade 

supervisiva a qualidade da formação e do ensino que praticam, a supervisão deve ser 

vista, não simplesmente no contexto da sala de aula, mas num contexto mais abrangente 

da escola, como um lugar e um tempo de aprendizagem para todos” (p.120). 
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Podemos então redefinir o conceito de supervisão e alargá-lo, tornando-o mais 

abrangente em todos os seus domínios. Assim, Alarcão e Tavares (2003) propõem um 

novo conceito de supervisão, sendo este um processo de “dinamização e 

acompanhamento do desenvolvimento qualitativo da organização escola e dos que nela 

realizam o seu trabalho de estudar, ensinar ou apoiar a função educativa, através de 

aprendizagens individuais e colectivas, incluindo a dos novos agentes” (p.154). 

Esta redefinição de supervisão contempla, ainda mais, o desenvolvimento das 

capacidades dos futuros professores (estagiários) e o desenvolvimento profissional dos 

atuais professores, visto estar inserida num contexto mais abrangente, incidindo mais na 

supervisão da escola e na supervisão contínua. 

Focando o desenvolvimento profissional, este não está implicitamente ligado 

somente aos futuros professores em início de carreira, não se restringindo somente a 

estes, mas também aos que já o são e que frequentam formação contínua. 

Atualmente o trabalho dos professores já é praticado baseando-se na 

“colaboração entre professores, em decisões participadas, e na prática reflexiva, visando 

profissionais auto-dirigidos (…) autónomos” (Alarcão, 2009, p.120), pois já 

planificamos em conjunto, partilhamos material, trabalhamos entre pares, discutimos 

resultados, tendo sempre como objetivo “que a educação seja melhor, que o ensino seja 

melhor” (Alarcão, 2009, p.120), ou seja, melhorar a qualidade da educação. 

Voltaremos a falar do trabalho de professor mais à frente, neste relatório. 

Mas a palavra supervisão também tem alguma história. 

 

 

1.2. Breve história 

 

A palavra supervisão é relativamente recente em Portugal. A primeira utilização 

da palavra parece datar de 1974, segundo Alarcão (2008, p. 13), na revista “O 

Professor: Formação de Professores Estagiários”, número 3, de fevereiro de 1974, na 

página 27, onde Júlia Jaleco, autora de um dos artigos, utiliza a palavra supervisão para 

se referir às atividades dos professores metodólogos e dos assistentes pedagógicos, na 

orientação dos estágios para candidatos a professores. Na mesma altura, com a 
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introdução da formação de professores nas universidades, o termo supervisão começou 

a ser usado “para designar as funções dos professores universitários no 

acompanhamento dos seus alunos em estágio pedagógico nas escolas” (Alarcão, 2008, 

p.14). 

Nas décadas de 80 e 90, com as primeiras publicações, houve um 

desenvolvimento do tema, (Alarcão, 1982; Alarcão & Tavares, 1987; Sarmento, 1988, 

citados por Alarcão, 2008, p.14). A primeira edição da obra de Alarcão e Tavares 

(1987), “Supervisão da prática pedagógica – uma perspectiva de desenvolvimento e 

aprendizagem”, não suscitou grande interesse junto do público, tendo sido 

progressivamente procurada, obrigando a uma 2ª edição passados dezasseis anos. As 

explicações que os autores referem prendem-se com a necessidade crescente de 

investigar o conceito de supervisão, visto anteriormente ser conotado com “poder”, pois 

estava associado a conceitos de “chefia” e “autoritarismo”, conforme já descrito. Os 

contextos supervisivos também estavam, anteriormente, associados somente à formação 

inicial de professores, isto é, à formação de estagiários ou futuros professores, não 

havendo, nessa altura, formação em supervisão. 

A procura de formação em supervisão alterou-se profundamente no fim da 

década de 80 e início da década de 90. Os primeiros cursos de mestrado em educação, 

na especialidade de supervisão, surgiram na Universidade de Lisboa, no fim da década 

de 80 e posteriormente na Universidade de Aveiro, na década de 90. Seguiram-se as 

Universidades do Algarve, Minho e Évora. Então, na década de 90 houve um aumento 

significativo na procura de formação especializada, pós-graduações e mesmo na 

publicação de livros e artigos científicos, considerando que os profissionais de ensino 

tomavam consciência da necessidade de formação nessa área, realizando-se os 

primeiros Doutoramentos em Supervisão e Formação, na Universidade de Aveiro. Mas 

não foram somente os profissionais de ensino a sentirem necessidade de formação. 

Também noutras áreas, como por exemplo a enfermagem, onde houve um aumento 

gradual de formação especializada. 

A palavra supervisão começou a ser usada frequentemente, tendo adquirido um 

grande desenvolvimento tanto na formação de professores, como no que respeita ao 

desenvolvimento profissional, adquirindo uma dimensão reflexiva, autoreflexiva e 

formativa, pois a “supervisão é uma actividade que visa o desenvolvimento e a 
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aprendizagem dos profissionais” (Alarcão & Tavares, 2003, p.5), sejam eles professores 

ou não. 

Assim, e no que respeita aos profissionais de ensino, a supervisão tornou-se uma 

necessidade, não só ao nível da formação inicial, como também da formação contínua e 

nos cursos de formação de professores, onde aqui é valorizada a componente de “prática 

de ensino supervisionada” (Alarcão, 2009, p.120). A referida autora passou a 

considerar, também, outro tipo de supervisão, a supervisão da instituição, visto ter 

aumentado a importância do papel da escola. 

Citados por Alarcão (2009, p. 120), Sullivan e Glantz, em 2000, afirmavam que 

a supervisão do século XXI teria fundamentalmente duas características: “a 

democraticidade e a liderança com visão”. Democraticidade, porque todo o trabalho de 

supervisão seria baseado em trabalho colaborativo entre os professores, havendo 

partilha e práticas reflexivas, decisões participadas, em suma, havendo mais e melhor 

autonomia entre os pares. Liderança com visão, de modo a haver uma perspetiva do 

futuro, promovendo os valores da democraticidade e desenvolvendo “programas 

supervisivos com impacto” (Alarcão, 2009, p.120). 

Em suma, da definição proposta por Alarcão e Tavares, em 1987, já citada, onde 

um professor mais experiente orientava o trabalhado de outro professor ou de um futuro 

professor, passámos a considerar a supervisão “num contexto mais abrangente, que é a 

supervisão da escola e a supervisão da formação contínua, ou seja, do colectivo dos 

docentes” (Alarcão, 2009, p. 120), incluindo à mesma a formação inicial, ficando a 

supervisão mais associada ao desenvolvimento profissional, não só dos futuros 

professores, mas também dos que já se encontram em ambiente de formação contínua. 

A supervisão passou a ser um “processo de desafios, acompanhados de apoio 

para que as pessoas sejam capazes de responder aos desafios (…) mantidos ao longo da 

história” (Alarcão, 2009, p.121). 

Conforme referido, a supervisão pedagógica teve o seu “nascimento” com a 

formação inicial. Além de refletirmos sobre os vários conceitos de supervisão, também 

é importante enquadrá-la num contexto legislativo e seguir uma estrutura legal. 

Ao longo dos tempos as escolas foram e ainda são bombardeadas com 

legislação. Azevedo (2011, p.45) refere o Diário da República como o “principal campo 

de acção política em educação”. 
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1.3. Contexto legislativo da supervisão pedagógica na formação de professores 

(inicial e contínua) 

 

Nos anos 70, a primeira referência ao termo supervisão diz respeito “à atribuição 

ao Conselho Pedagógico das escolas, da função de supervisionar a planificação das 

visitas de estudo”, na portaria n.º 679/77, de 8 de novembro, segundo Alarcão (2008, p. 

14). De acordo com a mesma autora, o Decreto-Lei n.º 223/87, de 30 de maio, foca o 

termo supervisão aplicado às funções do pessoal não docente das escolas. No Decreto-

Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, ou seja, em 1988, aparece, pela primeira vez, legislação 

sobre “supervisão de actividades de formação e desenvolvimento profissional, no 

contexto da regulamentação da Profissionalização em Serviço, ou seja, o programa de 

formação de docentes” (Alarcão, 2008, p. 14). 

Alguns anos passaram. Muito se alterou. Atualmente, o agente educativo não é 

só o professor que assume a lecionação, mas também o auxiliar educativo, o diretor de 

turma, o coordenador de departamento, o psicólogo, o diretor da escola, o supervisor, 

pois a função de supervisor é muito mais abrangente, nos tempos que correm. 

Uma das muitas mudanças ocorreu ao nível da terminologia. Antes os 

professores que orientavam estágios eram designados por orientadores, mas agora, com 

o recente Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, são designados por professores 

cooperantes. 

Segundo o referido Decreto-Lei: 

O desafio da qualificação dos portugueses exige um corpo docente de qualidade, cada 

vez mais qualificado e com garantias de estabilidade, estando a qualidade do ensino e 

dos resultados de aprendizagem estreitamente articulada com a qualidade da 

qualificação dos educadores e professores (Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro). 

Com este Decreto-Lei, estará habilitado para a docência quem tiver habilitação 

profissional e “promove o alargamento dos domínios de habilitação do docente 

generalista que passam a incluir a habilitação conjunta para a educação pré-escolar e 

para o 1º ciclo do ensino básico ou a habilitação conjunta para os 1ºe 2º ciclos do ensino 

básico”. 
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Não podemos deixar de comentar este novo alargamento. Passar-se a ter 

docentes generalistas não promove um melhoramento nem a qualidade de ensino. 

Obter-se habilitação conjunta para a educação pré-escolar e para o 1º ciclo ainda é 

aceitável, visto as crianças estarem cada vez mais “despertas” para os novos 

conhecimentos. Mas, habilitação conjunta para os 1º e 2º ciclos não é aceitável, visto 

terem já disciplinas mais específicas. Se a supervisão é um alicerce para o 

conhecimento, os conhecimentos só serão bem adquiridos se houver uma base/alicerce 

credível e bem sustentado. 

Valoriza-se ainda a área de iniciação à prática profissional consagrando-a, em grande 

parte, à prática de ensino supervisionada, dado constituir o momento privilegiado, e 

insubstituível, de aprendizagem da mobilização dos conhecimentos, capacidades, 

competências e atitudes, adquiridas nas outras áreas, na produção, em contexto real, de 

práticas profissionais adequadas a situações concretas na sala de aula, na escola e na 

articulação desta com a comunidade (…) passando a ser obrigatório que a qualificação 

profissional que habilita para a docência seja adquirida no quadro de uma parceria 

formal, estável, qualificada e qualificante, estabelecida entre instituições do ensino 

superior e estabelecimentos de educação básica e de ensino secundário, por iniciativa 

das primeiras (Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro). 

No capítulo II do Decreto-Lei n.º 43/2007, somos informados sobre quais as 

habilitações profissionais exigidas para a docência: 

1 - Têm habilitação profissional para a docência (…) os titulares do grau de licenciado 

em Educação Básica e do grau de mestre na especialidade correspondente obtidos nos 

termos fixados pelo presente decreto-lei. 2 - Têm habilitação profissional para a 

docência (…), os titulares do grau de mestre na especialidade correspondente obtido nos 

termos fixados pelo presente decreto-lei (Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de Fevereiro, 

artigo 4.º). 

O capítulo III do referido decreto informa sobre a formação conducente à 

habilitação profissional, bem como quais os objetivos e componentes dessa formação, 

nos artigos 7.º e 14.º, respetivamente, seja essa formação inicial ou contínua. 

Os ciclos de estudos organizados nos termos e para os efeitos previstos no 

presente decreto-lei asseguram a prossecução das aprendizagens exigidas pelo 

desempenho docente e pelo desenvolvimento profissional ao longo da carreira (Decreto-

Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro). 
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1 - Os ciclos de estudos organizados nos termos e para os efeitos previstos no presente 

decreto-lei incluem as seguintes componentes de formação, garantindo a sua adequada 

integração em função das exigências do desempenho profissional: a) Formação 

educacional geral; b) Didácticas específicas; c) Iniciação à prática profissional; d) 

Formação cultural, social e ética; e) Formação em metodologias de investigação 

educacional; e f) Formação na área de docência. 2 - A componente de formação 

educacional geral abrange os conhecimentos, capacidades, atitudes e competências no 

domínio da educação relevantes para o desempenho de todos os docentes na sala de 

aula, no jardim-de-infância ou na escola, na relação com a comunidade e na análise e 

participação no desenvolvimento de políticas de educação e de metodologias de ensino. 

3 - A componente de didácticas específicas abrange os conhecimentos, capacidades, 

atitudes e competências relativas ao ensino nas áreas curriculares ou disciplinas e nos 

ciclos ou níveis de ensino do respectivo domínio de habilitação para a docência. 4 - As 

actividades integradas na componente de iniciação à prática profissional obedecem às 

seguintes regras: a) Incluem a observação e colaboração em situações de educação e 

ensino e a prática de ensino supervisionada na sala de aula e na escola, correspondendo 

esta última ao estágio de natureza profissional objecto de relatório final a que se refere a 

alínea b) do n.º 1 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março; b) 

Proporcionam aos formandos experiências de planificação, ensino e avaliação, de 

acordo com as competências e funções cometidas ao docente, dentro e fora da sala de 

aula; c) Realizam-se em grupos ou turmas dos diferentes níveis e ciclos de educação e 

ensino abrangidos pelo domínio de habilitação para a docência para o qual o curso 

prepara, devendo, se para o efeito for necessário, realizar-se em mais de um 

estabelecimento de educação e ensino, pertencente, ou não, ao mesmo agrupamento de 

escolas ou à mesma entidade titular, no caso do ensino particular ou cooperativo; d) São 

concebidas numa perspectiva de desenvolvimento profissional dos formandos visando o 

desempenho como futuros docentes e promovendo uma postura crítica e reflexiva em 

relação aos desafios, processos e desempenhos do quotidiano profissional. 5 - A 

componente de formação cultural, social e ética abrange, nomeadamente: a) A 

sensibilização para os grandes problemas do mundo contemporâneo; b) O alargamento a 

áreas do saber e cultura diferentes das do seu domínio de habilitação para a docência; c) 

A preparação para as áreas curriculares não disciplinares e a reflexão sobre as 

dimensões ética e cívica da actividade docente. 6 - A componente de formação em 

metodologias de investigação educacional abrange o conhecimento dos respectivos 

princípios e métodos que permitam capacitar os futuros docentes para a adopção de 

atitude investigativa no desempenho profissional em contexto específico, com base na 

compreensão e análise crítica de investigação educacional relevante. 7 - A componente 
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de formação na área de docência visa garantir a formação académica adequada às 

exigências da docência nas áreas curriculares ou disciplinas abrangidas pelo respectivo 

domínio de habilitação para a docência. 8 - As aprendizagens a realizar em todas as 

componentes são fundamentadas na investigação existente (Decreto-Lei n.º 43/2007, de 

22 de Fevereiro, artigo 14.º). 

As instituições que têm responsabilidades na realização de formação inicial são 

as universidades ou instituições de ensino superior, e as escolas. A Portaria n.º 1097/05, 

de 21 de outubro, refere como deve ser feito o protocolo entre o estabelecimento de 

ensino superior e o estabelecimento de ensino básico ou secundário, no artigo 3.º. No 

artigo 2.º, pontos 2 e 3, é referido que no estágio pedagógico supervisionado: 

2 - A prática pedagógica supervisionada realiza-se nas turmas atribuídas ao orientador 

da escola e compreende todas as actividades que o aluno do estabelecimento de ensino 

superior, adiante designado por aluno, nelas desenvolve, sob a responsabilidade e 

supervisão daquele, de acordo com a programação acordada entre o estabelecimento de 

ensino superior e a escola. 3 - As actividades desenvolvidas pelo aluno abrangem: a) A 

participação, na qualidade de observador, em reuniões de órgãos da escola destinadas à 

programação e avaliação da actividade lectiva ou noutras em que o orientador da escola 

possa colaborar ou participar; b) A participação na planificação da actividade lectiva e 

na preparação dos instrumentos de avaliação e de materiais didácticos que o orientador 

da escola selecciona e produz para as turmas; c) O desempenho da prática lectiva 

supervisionada nas turmas do orientador da escola. 

No artigo 4.º, da referida portaria, no ponto 1, documenta-se sobre as orientações 

da prática pedagógica supervisionada: 

1 — A prática pedagógica supervisionada é orientada, em conjunto, por docentes do 

estabelecimento de ensino superior e da escola, adiante designados, respectivamente, 

por orientadores do estabelecimento de ensino superior e orientador da escola. 

Convém salientar que há alguns anos atrás, designava-se por supervisor, o 

professor que supervisionava os estágios e que pertencia à instituição de ensino superior 

e o orientador era o professor que estava associado à escola onde o(s) estagiário(s) 

estava(m) a estagiar. Atualmente designam-se ambos de orientadores ou o professor 

associado à escola é designado por professor cooperante, conforme já citado 

anteriormente. 

Toda a legislação sobre supervisão pedagógica vem associada à prática 

pedagógica e à formação de professores. 
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De acordo com a nova Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei n.º 49/2005, de 

30 de agosto, sobre os princípios gerais sobre a formação de educadores e professores, 

pode ler-se: 

1 - A formação de educadores e professores assenta nos seguintes princípios: a) 

Formação inicial de nível superior, proporcionando aos educadores e professores de 

todos os níveis de educação e ensino a informação, os métodos e as técnicas científicos 

e pedagógicos de base, bem como a formação pessoal e social adequadas ao exercício 

da função; b) Formação contínua que complemente e actualize a formação inicial numa 

perspectiva de educação permanente; c) Formação flexível que permita a reconversão e 

mobilidade dos educadores e professores dos diferentes níveis de educação e ensino, 

nomeadamente o necessário complemento de formação profissional; d) Formação 

integrada quer no plano da preparação científico-pedagógica quer no da articulação 

teórico-prática; e) Formação assente em práticas metodológicas afins das que o 

educador e o professor vierem a utilizar na prática pedagógica; f) Formação que, em 

referência à realidade social, estimule uma atitude simultaneamente crítica e actuante; g) 

Formação que favoreça e estimule a inovação e a investigação, nomeadamente em 

relação com a actividade educativa; h) Formação participada que conduza a uma prática 

reflexiva e continuada de auto-informação e auto-aprendizagem (Lei n.º 49/2005, de 30 

de Agosto, artigo 33.º). 

Relativa à formação inicial, informa-se que: 

1 - Os educadores de infância e os professores dos ensinos básico e secundário 

adquirem a qualificação profissional através de cursos superiores organizados de acordo 

com as necessidades do desempenho profissional no respectivo nível de educação e 

ensino. (…) 3 - A formação dos educadores de infância e dos professores dos 1º, 2º e 3º 

ciclos do ensino básico realiza-se em escolas superiores de educação e em 

estabelecimentos de ensino universitário. (…) 5 - A formação dos professores do ensino 

secundário realiza-se em estabelecimentos de ensino universitário (Lei n.º 49/2005, de 

30 de Agosto, artigo 34.º). 

 Relativamente à formação continua lê-se que: 

1 - A todos os educadores, professores e outros profissionais da educação é reconhecido 

o direito à formação contínua. 2 - A formação contínua deve ser suficientemente 

diversificada, de modo a assegurar o complemento, aprofundamento e actualização de 

conhecimentos e de competências profissionais, bem como a possibilitar a mobilidade e 

a progressão na carreira. 3 - A formação contínua é assegurada predominantemente 

pelas respectivas instituições de formação inicial, em estreita cooperação com os 
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estabelecimentos onde os educadores e professores trabalham (Lei n.º 49/2005, de 30 de 

Agosto, artigo 38.º). 

O Ministério da Educação afirmou, e confirma-se pela Lei n.º 49/2005, de 30 de 

agosto, artigo 38.º, que a formação contínua é um direito dos professores e não um 

dever profissional, mas ela é necessária e obrigatória para progressão na carreira. De 

acordo com o Despacho Normativo n.º 185/92, de 8 de outubro, artigo 109.º, os 

professores têm direito a dispensa de serviço, desde que não seja em momentos de 

avaliação de alunos, mas raramente as escolas a concedem. Se a formação contínua é 

um direito para os docentes, porque é que se tem de pagar a formação que estamos 

obrigados a fazer? 

Através do Decreto-Lei n.º 2/2008, de 10 de janeiro, artigo 17.º, tomamos 

conhecimento das dimensões da supervisão, nomeadamente no que respeita à 

preparação e organização das atividades letivas; na realização das atividades letivas; 

na relação pedagógica com os alunos e no processo de avaliação das aprendizagens 

dos alunos. 

No Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, artigo 42.º, n.º 2, é-nos apresentada a 

constituição de estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica. 

A formação de professores é essencial e pode ser vista como um vetor que nos 

leva a “bom porto” com as reformas e orientações normativas, mostrando-se condição 

necessária para que ocorram mudanças e exista inovação, garantindo melhor qualidade 

de qualificação dos docentes, logo, melhor qualidade de ensino e melhores resultados de 

aprendizagem. 

 “Os supervisores do ensino terão que ir ao baile e conduzir a dança” (Harris, 

2002, p. 197), mas de que maneira? 

 

 

1.4. Modelos de supervisão 

 

Para compreendermos melhor a noção de supervisão, torna-se necessário estudar 

os vários modelos de supervisão, para encontrar em cada um deles aspetos importantes 

e uma mais valia para a ação supervisiva. 
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Ao longo dos anos foram surgindo vários modelos. Uns privilegiam a 

aprendizagem das crianças; outros focam-se mais no papel do professor/educador; uns 

apoiam-se mais no produto final, enquanto outros valorizam somente o percurso. 

Alguns salientam que o importante é a relação com o contexto da prática; outros 

invocam o papel do supervisor, como um construtor do conhecimento ou dão mais 

importância ao percurso reflexivo dos professores (Tracy, 2002). 

Mas afinal, o que são modelos? No Second Handbook of Researche on Teaching 

(Nuthal & Snook, 1973, citados por Tracy, 2002, p. 21) afirma-se que o termo modelo é 

muitas vezes usado e intercalado com termos “como abordagem, teoria ou paradigma”. 

Modelo, num contexto supervisivo pode ser uma abordagem, um paradigma, um 

padrão, ou não. Tracy (2002, p. 22) propõe que o termo modelo seja “frequentemente 

definido em relação ao desenvolvimento da investigação”. Modelo deve ser uma 

estrutura ou uma base, composta por procedimentos, de forma a poder-se implementar a 

supervisão pedagógica dirigida a professores e candidatos a professores. 

Sergiovanni e Starratt (1993), citados por Tracy (2002, p.27), utilizam a 

metáfora das janelas e dos muros, para indicarem benefícios e não benefícios aos 

modelos de supervisão, afirmando que, num contexto supervisivo, “os modelos criam 

também janelas múltiplas pelas quais podemos ver o mundo da prática”. 

Como janelas ajudam a expandir a visão das coisas, a solucionar problemas e a fornecer 

respostas, dando-nos as bases necessárias para funcionarmos como investigadores e 

profissionais da prática. Como muros, estes mesmos modelos servem para nos limitar, 

para nos obstruir a visão de outras concepções da realidade, de outras percepções e de 

outras alternativas (Tracy, 2002, p. 26). 

Um modelo pode permitir ver melhor a forma como se deve implementar a 

supervisão pedagógica, mas também pode ser um obstáculo, caso não seja utilizado 

convenientemente e se não tivermos noção de todos os fatores que rodeiam a 

organização escolar. Também devemos ter em conta os aspetos onde nos identificamos 

com os mesmos. 

Apoiados em Tracy (2002), que pesquisou e escreveu sobre os vários modelos e 

suas abordagens, salientamos alguns aspetos mais significativos de cada modelo, tendo 

presente que o objetivo dos modelos de supervisão, “é o de responder aos interesses do 

professor – o crescimento e desenvolvimento individual (…) acompanhada (…) na 

obtenção dos objectivos escolares” (Tracy, 2002, p. 33). 
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Tracy (2002) apresenta-nos seis trabalhos, classificando, em cada um deles, os 

modelos de supervisão pedagógica (ASCD, 1982; Glatthorn, 1984; McGreal, 1983; 

Pajak, 1993; Sergiovanni e Starratt, 1993; Tracy e MacNaugthon, 1993). 

Em primeiro lugar, refere que no Anuário de 1982 da Association of Supervision 

and Curriculum Development (ASCD) encontramos três modelos ou abordagens da 

supervisão: o modelo científico, baseado em McNeil (1982); o modelo clínico, baseado 

em Garman (1982), Cogan (1982) e Goldhammer (1982); o modelo artístico, baseado 

em Eisner (1982). 

No modelo científico, a supervisão pedagógica é usada para se verificar o nível 

e a qualidade do ensino apresentados. O mesmo autor afirma que “a abordagem 

científica da supervisão irá permanecer como um dos vários meios de aprendizagem 

acerca do ensino e da sua definição” (p.42). 

No segundo modelo, o modelo clínico, realça-se as interações colaborativas 

entre o professor e o supervisor, onde nenhum deles pode desenvolver ou interpretar 

completamente o significado dos acontecimentos, sozinho, valorizando-se a confiança e 

a utilidade. Garman (1982), citado por Tracy (2002, p.42), afirma que é um modelo de 

“colegialidade”, “colaboração”, “serviço de especialista” e “conduta ética”, não 

havendo distinção entre o professor e o supervisor, havendo um “envolvimento 

recíproco no trabalho”, como uma “relação cliente-par”, justa, correta e prudente. 

A terceira abordagem, a artística, foca-se nos potenciais do estilo único do 

professor e tenta-se auxiliá-lo na exploração desses mesmos potenciais. O objetivo 

principal do supervisor é o de assistir o professor com o intuito de fortalecer os valores 

que exemplifiquem uma educação de qualidade. 

Glatthorn (1984), citado por Tracy (2002, p.44), apresenta quatro modelos de 

supervisão que surgem como uma série de quatro opções disponíveis para os 

supervisores, podendo ser misturadas e/ou combinadas entre si: o modelo de 

supervisão clínica, baseado em Cogan (1973) e Goldhammer (1969), Hunter (1984, 

1990), McNeil (1971) e Eisner (1982); o modelo do desenvolvimento profissional 

cooperativo; o modelo do desenvolvimento autodireccionado, baseado em Iwanicki 

(1981) e Redfern (1980); e, por último, o modelo da monitorização administrativa. 

O modelo de supervisão clínica de Glatthorn (1984) distancia-se do modelo 

apresentado por Garman (1982), pois para ele, a supervisão científica e artística são 
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exemplos de supervisão clínica. Mas depois distancia-se delas e cria a sua própria 

versão, a supervisão clínica centrada na aprendizagem. O principal objetivo deste 

modelo é “assistir, e não avaliar, o professor” (Tracy, 2002, p. 44) apesar do supervisor 

manter o controlo de todo o processo supervisivo. Segundo Glatthorn (1984), citado por 

Tracy (2002, p.44), o público-alvo para este tipo de supervisão, são os “professores 

inexperientes”, os “professores experientes”, mas que querem alterar radicalmente a sua 

maneira de trabalhar, os “professores experientes” mas com problemas ou os 

professores com experiência e competentes, mas que sentem que podem beneficiar com 

uma “supervisão intensiva”. 

O modelo de desenvolvimento profissional cooperativo é, por vezes, 

designado de “supervisão colegial ou de pares” (Tracy, 2002, p.45). Glatthorn (1984) 

apresenta aqui um pequeno desvio da noção de supervisão, pois neste modelo, “dois ou 

mais professores trabalham conjuntamente para o seu próprio desenvolvimento 

profissional”, havendo “um número mínimo de observações das turmas do(s) 

respectivo(s) colega(s), feedback e a discussão de outros interesses profissionais 

partilhados” (Tracy, 2002, p.45). Uma vez mais, o objetivo deste modelo não é avaliar, 

mas sim encorajar, aumentando, segundo Glatthorn (1984), a partilha profissional na 

escola, auxiliando os professores a encararem os colegas e a própria supervisão segundo 

um novo prisma. 

O modelo de desenvolvimento autodireccionado é referido por McGreal 

(1983), e por Tracy e MacNeughton (1993), “como um modelo de estabelecimento de 

objectivos ou de objectivos de realização” (Tracy, 2002, p. 45). Neste modelo, cabe 

essencialmente ao professor, embora monitorizado pelo supervisor, controlar o 

processo, sendo, outra vez, não avaliativo. Os aspetos negativos deste modelo, segundo 

Glatthorn (1984), citado por Tracy (2002, p. 45), são: o professor trabalha 

independentemente, em vez de supervisionado; os professores estabelecem objetivos de 

desenvolvimento profissional, somente de acordo com as suas necessidades; há muitos 

recursos disponíveis para apoiar os objetivos propostos pelos professores; os resultados 

obtidos não são para avaliar o professor. É mais um modelo de supervisão autónoma e 

independente. 

O modelo de monitorização administrativa é o único modelo de Glatthorn 

(1984) que pode ser usado tanto para supervisionar e acompanhar o trabalho do 

professor, como para o avaliar. É encarado como um possível modelo alternativo ao 
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modelo de supervisão clínica. Tracy (2002, p.46) designa este modelo como um modelo 

de “supervisão repentina”, visto o supervisor realizar algumas observações breves e 

informais do ensino, conforme conseguir ter tempo para as realizar. As breves 

observações incidem no aluno, semelhante à supervisão clínica. O impacto deste 

modelo é mais sentido no ambiente geral da escola, do que nas mudanças 

comportamentais dos professores. 

Já McGreal (1983), citado por Tracy (2002, p. 47), apresenta cinco 

classificações de modelos, que variam entre a avaliação, a assistência e os resultados 

estabelecidos: o modelo de normas comuns; o modelo de estabelecimento de 

objectivos, baseado em Iwanicki (1981); o modelo de produto, baseado em Popham 

(1973) e McNeil (1971); o modelo de supervisão clínica, baseado em Cogan (1973), 

Goldhammer (1969), Acheson e Gall (1980), Boyan e Copeland (1978); o modelo 

artístico ou naturalista, baseado em Eisner (1982, 1983) e Sergiovanni (1982). 

O modelo de normas comuns é o modelo usado frequentemente para avaliação 

das práticas de supervisão nas escolas. O referido autor chamou-lhe de “normas 

comuns”, pois como é usado por um período de tempo extenso, acaba por aceitar os 

seus procedimentos. Este modelo tem uma propensão para a avaliação. O supervisor 

detém quase exclusivamente o controlo, observa as aulas e avalia, sendo o professor um 

participante relativamente passivo. O pilar deste modelo é o processo de ensino; o 

objectivo é a tomada de decisões administrativas acerca do desempenho do professor. 

O modelo de estabelecimento de objectivos é análogo ao modelo de Glatthorn 

(1984), citado anteriormente, mas difere nos objetivos. Este modelo situa-se numa linha 

de assistência ao professor. Os objetivos são organizados segundo uma determinada 

ordem de prioridade, com base em determinados critérios de importância e é 

desenvolvido um contrato/acordo relativamente aos resultados especificados. 

O modelo de produto centra-se em resultados especificados e baseia-se em 

medidas de desempenho dos alunos ao nível do comportamento, desenvolvimento de 

competências, conhecimento da matéria e atitudes, para descrever a eficácia do ensino, 

em vez de se basear no processo de ensino. Para McGreal (1983), citado por Tracy 

(2002, p. 49), “este modelo deveria ser limitado à avaliação formativa (assistência) 

devido aos problemas associados com a confiança nas medidas de resultados dos alunos 

para a tomada de decisões administrativas”. Segundo o autor do modelo, este “pode ser 
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um poderoso suplemento para ajudar as tomadas de decisão educativas” (Tracy, 2002, 

p.49). 

O modelo de supervisão clínica centra-se no processo de ensino, mais do que 

nos seus resultados; roga a assistência e nega a avaliação do desempenho do professor. 

Logo, este modelo não se adequa para a avaliação. Este modelo é semelhante ao de 

Garman (1982), na medida em que reforça a natureza colegial da relação supervisor-

professor, relação esta de extrema importância, para uma supervisão clínica eficaz. 

Nesta perspetiva, a supervisão deveria ser capaz de responder às necessidades e 

interesses do professor, cabendo a este decidir o caminho do processo da supervisão. 

O modelo artístico ou naturalista tem como pilar os resultados obtidos através 

de uma supervisão construída mais a partir da teoria do que da prática, de modo a ajudar 

os professores na tarefa de desenvolverem os seus próprios talentos. Opõe-se ao modelo 

de estabelecimento de objectivos e ao modelo de produto, pois dá especial atenção à 

natureza imprevisível do ensino. É semelhante ao modelo artístico, apresentado pelo 

anuário do ASCD. 

Pajak (1993), citado também por Tracy (2002, p. 50), propõe quatro modelos 

clínicos de supervisão pedagógica, que podem ser classificados de modelos de 

“supervisão clínica” a enunciar: o modelo original, baseado em Goldhmmer (1969), 

Mosher e de Purpel (1972) e Cogan (1973); o modelo humanístico-artístico, baseado 

em Blumberg (1974, 1980) e Eisner (1982, 1983); o modelo técnico-didáctico 

racional, baseado em Acheson e Gall (1980, 1987, 1992), Hunter (1979), Joyce e 

Showers (1980, 1982, 1988); o modelo desenvolvimental/ reflexivo, baseado em 

Glickman (1980, 1981, 1987, 1990), Garman (1982, 1986), Schön (1983, 1988), Costa e 

Garmston (1985, 1994), Zeichner e Liston (1987), Bowers e Flinders (1991) e Retallick 

(1986). 

O modelo original é o modelo de supervisão clínica de Goldhmmer (1969), 

Mosher e de Purpel (1972) e Cogan (1973). Tem por grande objetivo prestar assistência 

e apoio ao professor, de modo a que este, gradualmente, seja capaz de se auto-

supervisionar. Para todos os autores citados, é muito importante a relação de confiança 

entre o supervisor e o professor, pois “estimula o debate aberto e o desenvolvimento da 

partilha de significados do que ocorre na sala de aula” (Tracy, 2002, p. 51). O processo, 

tipo colegial, tem início num ensino baseado numa relação de confiança, seguida de 
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observação do ensino e recolha de dados pelo supervisor, culminando na análise e 

discussão dos dados, para serem estabelecidos novos planos de assistência. Para Cogan 

(1973) e Goldhammer (1969), citados por Tracy (2002, p. 51), “a supervisão clínica 

deveria ser utilizada apenas para melhoria do desempenho e não para avaliação dos 

professores”; para Mosher e Purpel (1972), “o supervisor deveria dirigir-se não só ao 

conteúdo do ensino mas também à forma como ele é ensinado” (p.51). 

O modelo humanístico-artístico de Pajak (1993), inclui o modelo de 

intervenção interpessoal de Blumberg (1974, 1980), que aposta nas relações humanas 

entre os diversos intervenientes envolvidos no processo de aprendizagem, de modo a 

explorarem e melhorarem as suas práticas e o modelo de Eisner (1982, 1983), já 

referido anteriormente, onde “o ensino é conceptualmente visto mais como arte do que 

como ciência (…) é a transformação do currículo em acção” (Tracy, 2002, p. 52). Estes 

dois modelos citados opõem-se à supervisão mecânica e burocrática dos anos 70, pois 

movem-se em direção a métodos não prescritivos de apreciação do que ocorre na sala 

de aula, em vez dos usados nos anos 70, que eram mais de medição. 

O modelo técnico-didáctico racional, contrasta com o anterior, na medida em 

que o conhecimento é detido e controlado por especialistas, onde o professor é um 

consumidor desse tal conhecimento. Corresponde ao modelo científico do anuário da 

ASCD. Neste modelo, Pajak (1993) usa as técnicas de supervisão clínica de Acheson e 

Gall (1980, 1987, 1992); usa o modelo de tomada de decisões de Hunter (1979) e usa o 

modelo de treino de Joyce e Shower (1980, 1982, 1988), partilhando entre todos uma 

“concepção comum de supervisão e de ensino como prática racional, aperfeiçoada 

através da formação em técnicas específicas” (Tracy, 2002, p. 53). Para Acheson e Gall, 

a supervisão pedagógica pressupõe “uma relação natural entre assistir e avaliar os 

professores” (p.53); para Hunter, “ensinar é sinónimo de tomar decisões” (p. 53); para 

Joyce e Schower, “o treino é baseado num corpo de investigação” (p. 54). Pajak (1993), 

segundo Tracy (2002), afirma que o modelo de treino deverá ser concebido segundo um 

desenvolvimento organizacional e não apenas individual, com o intuito de em conjunto, 

isto é, em equipa, criarem nas escolas e nos distritos “conselhos ligados ao 

desenvolvimento profissional, responsáveis pela melhoria educativa global da escola e 

do distrito” (Tracy, 2002, p.54).  

O modelo desenvolvimental/ reflexivo inclui a supervisão desenvolvimental de 

Glickman (1980, 1981, 1987, 1990), o modelo de treino cognitivo de Costa e Garmston 
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(1985, 1994), a visão da prática reflexiva de Schön (1983, 1988), Zeichner e Liston 

(1987), entre outros, onde a conceção da prática profissional tem por base a capacidade 

do professor para aprender a partir da experiência e refletir criticamente sobre as suas 

próprias ações. Glickman pressupõe que na supervisão haja uma ligação entre o 

desenvolvimento individual e o desenvolvimento profissional, usando o termo 

“assistência directa” (Tracy, 2002, p.55), em substituição da supervisão clínica, onde 

esta deverá ser uma supervisão de pares. O modelo de treino cognitivo de Costa e 

Garmston (1985, 1994) pressupõe que a capacidade intelectual dos professores esteja 

diretamente ligada com a aprendizagem do aluno, tendo como objetivos “estabelecer e 

manter a confiança, facilitar a aprendizagem mútua e aumentar o crescimento em 

direcção à autonomia individual, enquanto, simultaneamente, se constrói 

interdependência com o grupo” (Tracy, 2002, p. 56). A visão da prática reflexiva de 

Schön, onde o supervisor encoraja e desafia o professor para refletir sobre os resultados 

obtidos pelos alunos e propor ações para solucionar os problemas, adotando, por parte 

do supervisor um comportamento sensível e não diretivo. A prática reflexiva de 

Zeichner e Liston tem como foco a supervisão dos professores estagiários. Nesta 

prática, os professores estagiários terão que considerar o impacto das suas ações nos 

alunos, analisando criticamente o seu trabalho, com o compromisso de ensinarem todos 

os alunos por igual. Pajak (1993) considera que este modelo tem três tipos de reflexão – 

técnica, relativa à aplicação eficaz do conhecimento educacional; explicativa e 

clarificante, de modo a determinar os pressupostos e convicções subjacentes à prática e 

crítica, “questionando os meios, fins e contextos do ensino e da aprendizagem” (Tracy, 

2002, p.57). 

Sergiovanni e Starratt (1993) apontam cinco opções à volta das quais a 

supervisão escolar se pode organizar, onde os professores devem desempenhar papéis-

chave nas tomadas de decisão relativas às opções que mais se adaptam às suas 

necessidades, num determinado momento. Tanto os professores como os supervisores 

desempenham vários papéis, tendo como tema organizador a “autoridade profissional 

(…) definida como conhecimento informado da profissão e conhecimento pessoal” 

(Sergiovanni & Starratt, 1993, citados por Tracy, 2002, p. 58), isto é, reconhecimento 

de que a melhor forma de efetuar a supervisão é através do conhecimento profissional 

da prática e esta deve estar desligada dos papéis hierárquicos da organização, 

prevalecendo um bom clima de diálogo e apoio. As cinco opções são: supervisão 
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clínica, baseada em Cogan (1973) e Goldhammer (1969); supervisão colegial; 

supervisão autodireccionada; supervisão informal; supervisão baseada na 

pesquisa. 

Na supervisão clínica, todo o processo supervisivo inclui reuniões, observação 

de professores na sua prática e análise de resultados, sendo uma relação colegial entre o 

supervisor e o professor, tendo ambos responsabilidades, mas onde o professor é “quem 

decide o enfoque da supervisão e os assuntos a serem discutidos” (Tracy, 2002, p. 59). 

Conforme os professores autodesenvolvem as suas capacidades na supervisão clínica e 

assumem responsabilidades pelos seus atos, esta passa para supervisão colegial. 

A supervisão colegial é análoga ao modelo já enunciado de Glatthorn (1984) – 

desenvolvimento profissional cooperativo. O trabalho dos professores pode ser em 

grupo de dois ou três, não se baseando só no contexto de sala de aula, mas também 

inclui reuniões, discussões e partilha na preparação de aulas. O supervisor tem a 

responsabilidade final, mas o professor tem voz ativa na tomada de decisões, assumindo 

responsabilidades pelo seu crescimento como profissional. 

A supervisão autodireccionada, também é semelhante ao modelo de Glatthorn 

(1984), já citado. Os professores ao trabalharem sozinhos assumem responsabilidades 

pelo seu trabalho. 

A supervisão informal decorre de uma série de encontros informais ou casuais 

entre o supervisor e o professor, onde o supervisor pode observar aulas sem marcação 

prévia. Aqui, os supervisores têm a responsabilidade de todo o processo de ensino de 

uma escola. Este tipo de supervisão não preenche todos os critérios necessários de uma 

supervisão, por isso mesmo, Sergiovanni e Starratt (1993) reconhecem que a supervisão 

informal poderá integrar qualquer outra opção de supervisão. 

A supervisão baseada na pesquisa, “pode ser levada a cabo entre o professor e 

o supervisor ou como um esforço colaborativo por parte dos professores (…) onde este 

é um observador da sua própria instrução” (Tracy, 2002, p.61). 

Sergiovanni e Starratt (1993) ainda propõem outra opção que poderá integrar 

qualquer dos modelos propostos, que é o sistema de aconselhamento. 

Tracy e MacNaughton (1993) apresentam três modelos: o modelo orientado 

para meios, sendo um o tradicional e o outro o neotradicional, baseado em Hunter 

(1984, 1987) e Minton (1979); o modelo orientado para objectivos, tendo estes 
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objetivos educacionais, baseado em McNeil (1971), e objetivos de desempenho, 

baseado em Redfern e Iwanicki (1984); o modelo orientado para o professor, baseado 

em Cogan (1973), Goldhammer (1969), Boyan e Copeland (1978). 

No modelo orientado para meios, o foco da supervisão recai sobre os meios ou 

estratégias utilizadas pelo professor para obter os resultados educacionais desejados, 

considerando que há uma relação de causa e efeito entre as estratégias delineadas para o 

ensino e a aprendizagem do aluno. Na abordagem tradicional, análoga ao modelo de leis 

comuns de McGreal (1983), o “bom ensino” é definido “como um conjunto de traços ou 

características” (Tracy, 2002, p. 65), com o supervisor a analisar com o objetivo de 

determinar a presença ou ausência destes traços. Apesar de Tracy e McNaughton 

apresentarem este modelo, não o recomendam, visto ser um modelo já ultrapassado, 

onde existe uma falta de ponderação para os vários itens. Na abordagem neotradicional 

o realce está na forma como os professores transmitem os ensinamentos, onde o 

supervisor e o professor analisam e discutem a aula em conjunto, sendo o “bom ensino” 

predeterminado pela investigação, conferindo “clareza e credibilidade à supervisão” 

(Tracy, 2002, p. 67). Nas duas abordagens descritas, a importância incide nos meios e 

técnicas de ensino. 

No modelo orientado para objectivos, a abordagem de objetivos educacionais 

é um desenvolvimento do modelo científico de McNeil (1982), já citado no anuário da 

ASCD, onde o vetor orientador é o de auxiliar o professor a projetar a sua instrução, de 

modo a que os alunos atinjam os objetivos educacionais. Um professor eficaz é aquele 

que é capaz de definir objetivos educacionais para os seus alunos e organizar a sua 

instrução no sentido da sua consecução. Este modelo envolve “quatro passos-chave: 1) 

reunião de pré-observação; 2) observação; 3) análise e estratégia; 4) reunião de pós-

observação. Estes passos são paralelos aos da supervisão clínica” (Tracy, 2002, p.63). 

Neste modelo, as estratégias para atingir os resultados pretendidos são menos 

importantes que os próprios resultados. Como a educação atual vive de resultados, este 

modelo tem propensão futura. 

O modelo orientado para o professor, contrariamente aos dois anteriores, não 

está pré-estabelecido, e o foco da supervisão é decidido pelo professor e não pelo 

supervisor ou por critérios externos. Referido por Tracy (2002, p. 68), este modelo 

aproxima-se do modelo clínico de Gorman (1982) e das versões originais de supervisão 

clínica de Cogan e Glodhammer apresentadas por Glatthorn (1984) e ainda de Pajak 
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(1993), já enunciados. Sublinham-se, aqui, dois elementos fundamentais neste modelo, 

segundo Tracy e MacNaughton (1993), que são a relação positiva e colegial baseada na 

confiança entre o supervisor e o professor, bem como uma grande auto direção por parte 

do professor. 

Apesar de termos já citado e abordado os seis modelos descritos por Tracy 

(2002), em quase todos eles é descrita a supervisão clínica, merecendo destaque, mas 

nem sempre concentrando-se numa mesma descrição. Tracy (2002) afirma que o 

modelo da supervisão clínica pode ser encarado como um modelo distinto dos demais, 

como sendo mais uma abordagem para uma supervisão eficaz, do que um modelo 

isolado e único. 

Na maioria dos modelos descritos, o papel do professor e do supervisor não 

varia muito, tendo ambos responsabilidades nas suas funções. Consideramos que não 

devemos optar por um único modelo em detrimento dos outros, pois alguns completam-

se entre si. Ao escolhermos um modelo, estes “devem funcionar como janelas que 

iluminam a nossa investigação e a prática da supervisão, então eles devem expandir o 

nosso pensamento em vez de o limitarem a padrões restritos” (Tracy, 2002, p. 73), 

tendo em conta também toda a organização educativa. 

Importa ainda salientar que os modelos de supervisão baseiam-se nos seguintes 

objetivos, segundo Tracy (2002, p. 80): 

1. O professor é o protagonista no processo de transmissão de ensino; 2. O ensino é um 

acto observável; 3. O acto de ensinar ocorre num tempo e lugar predeterminados nos 

quais o supervisor pode estar presente; 4. Os comportamentos de ensino do professor e 

as interacções com os alunos são acontecimentos significativos a observar no ambiente 

de aprendizagem; 5. A interacção professor-supervisor é um meio eficaz de 

identificação dos aperfeiçoamentos pedagógicos necessários; 6. A interacção professor-

supervisor deveria ocorrer face a face. 

Os objetivos da supervisão do futuro deverão incidir mais na aprendizagem e 

não tanto no ensino, devendo centrar-se na colaboração e no desempenho do trabalho de 

grupo, fornecendo paralelamente feedbacks suficientemente pormenorizados para se 

tornar útil o aperfeiçoamento individual do professor. 

A futura geração de modelos de supervisão deverá incluir os seguintes 

pressupostos, segundo Tracy (2002, p.83): 
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1. A escola é uma comunidade constituída por elementos que são aprendizes ao longo 

de todo o seu ciclo de vida; 2. As pessoas são capazes de assumir responsabilidade pelo 

seu desenvolvimento, de se autodirigirem e de se auto-supervisionarem, quando têm 

acesso a recursos e mecanismos de acompanhamento adequados; 3. Os aprendizes 

adultos têm as suas necessidades próprias, distintas das necessidades das crianças; 4. 

Para melhorar o desempenho de qualquer indivíduo, devemos ter em consideração o 

ambiente organizacional global no qual as pessoas trabalham; 5. As pessoas aprendem 

melhor e são motivadas pela colaboração com os outros. 

Não podemos terminar com a apresentação dos modelos de supervisão 

pedagógica, sem antes nos referirmos ao modelo usado por Oliveira-Formosinho 

(2002b), o modelo ecológico de supervisão pedagógica, baseado numa relação 

tripartida, entre a “estagiária, pela educadora sediada na escola infantil (educadora 

cooperante) e pela docente da instituição de ensino superior” (pp.94-95). Este modelo é 

inspirado em Bronfenbrenner (1979), no ambiente ecológico por ele descrito e 

respetivas “estruturas concêntricas” (Oliveira-Formosinho, 2002b, p. 100). 

A ecologia do desenvolvimento profissional da estagiária envolve o estudo do processo 

de interacção mútua e progressiva entre a estagiária, activa e em crescimento e o 

ambiente em transformação em que ela está a profissionalizar-se, sendo este processo 

influenciado pelas inter-relações quer entre contextos mais imediatos, quer entre estes e 

os contextos mais vastos em que a estagiária interage (Oliveira-Formosinho, 2002b, p. 

99). 

O desenvolvimento de qualquer ser humano tem a ver, direta ou indiretamente, 

com o contexto onde está inserido. Devemos refletir sobre a importância de perceber 

cada aluno no seu respetivo contexto de aprendizagem. Relacionando este 

aprofundamento com as “estruturas concêntricas” de que nos fala Bronfenbrenner 

(1979), citado por Oliveira-Formosinho (2002b, p.100), deparamo-nos à partida com o 

“microssistema”, sendo a base, onde o aluno pode estabelecer relações e iniciar as suas 

experiências. Segundo a mesma autora, a instituição de formação e a sala de estágio são 

um microssistema. As interações e relações ocorridas dentro dos dois exemplos 

anteriores formam o mesossistema. As situações ocorridas no microssistema e no 

mesossistema, relativamente a algum contexto ou situação, ou mesmo o modelo legal de 

Prática Pedagógica, desenvolvem o exossistema. Por último, aparece o macrossistema, 

que está diretamente ligado a “crenças, valores, hábitos, formas de agir, estilos de vida, 

etc, que caracterizam uma determinada sociedade” (Oliveira-Formosinho, 2002b, p. 
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100). É proposta uma comparação deste modelo ecológico à imagem das matrioscas 

russas, onde cada conjunto é intercalado com o anterior, formando um todo no final. 

O modelo ecológico para a supervisão constrói-se, segundo Oliveira-Formosinho 

(2002b, pp.101-102), com base em três pontos de partida: o reconhecimento da 

importância da instituição de formação, ou seja, da universidade, da escola onde 

exercem o estágio e da sala de estágio; o reconhecimento da importância das interações 

ocorridas nos espaços anteriormente citados e o reconhecimento da importância das 

influências sociais e culturais ocorridas durante o estágio. 

Estes três aspetos são fundamentais para se atingir uma eficácia comunicacional, 

pois assim como é importante compreender o contexto em que se desenrola o estágio, 

em que se prepara o aluno para a prática em todas as suas dimensões (grupo, instituição 

e comunidade envolvente), também é essencial que se estabeleça uma boa relação entre 

a instituição de formação, o microssistema e os outros meso e exossistemas 

relacionados com essa mesma instituição. 

É necessário que o supervisor desenvolva capacidades supervisivas que o 

ajudem a observar os procedimentos dos alunos e a interpretá-los, de forma a torná-los 

conscientes das situações e a conseguir questionar a sua prática, relacionando-a com a 

teoria aprendida. Uma das funções principais do supervisor é a de preparar o aluno 

estagiário para as “transições ecológicas” de Bronfenbrenner (1979), citado por 

Oliveira-Formosinho (2002b, p. 102), que irão ocorrer durante todo o processo de 

desenvolvimento profissional do aluno estagiário, de modo que este seja capaz de 

realizar a sua missão, analisando e refletindo sobre a sua ação. 

Os modelos de supervisão completam-se, na medida em que cada um valoriza 

aspetos significativos da prática supervisiva, que em conjunto demonstram a 

complexidade e exigência desta tarefa. 

 

 

1.5. Cenários de supervisão 

 

Já expusemos os modelos de supervisão pedagógica propostos por Tracy (2002), 

mas não podíamos deixar de apresentar os cenários de supervisão de Alarcão e Tavares 
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(2003), não esquecendo que não existe obrigatoriedade em utilizar um em detrimento de 

outro. São coexistentes, completam-se, tendo em conta a prática supervisiva e os 

contextos culturais necessários. Passamos a descrever, resumidamente os nove cenários 

propostos e apresentados pelos autores supracitados: 

- Cenário da imitação artesanal: aqui está presente a ideia de imitar o mestre, 

onde os futuros professores aprendem praticando com o “experiente”, sendo “moldados 

pelo artesão e a ser, através dele, socializados” (Alarcão & Tavares, 2003, p.17). Não 

achamos que seja um modelo muito eficaz, pois a imitação não é a melhor maneira de 

aprender e não existem bons modelos. 

- Cenário da aprendizagem pela descoberta guiada: põe em ênfase a 

capacidade de descoberta, de imaginação e de autocrítica, analisando os resultados em 

diferentes situações, onde o futuro professor deverá conhecer os modelos teóricos, 

observar diferentes professores em atuação e experimentá-los, sendo um processo 

progressivo, onde se parte de uma componente teórica passando para uma componente 

prática. Em suma, é a “substituição do model the master teacher pelo master the 

teaching model” (Alarcão & Tavares, 2003, p.18). Concordamos que os futuros 

professores primeiro terão que ter conhecimento da teoria, para depois, gradualmente 

começarem com a prática pedagógica, e porque não pela observação desta. 

- Cenário behaviorista: onde é utilizada a estratégia do microensino, utilizada 

nos anos 60. Este cenário assenta na ideia de que todos os professores executam 

determinadas tarefas, sendo depois analisadas e explicadas aos futuros professores, que, 

mais tarde, as irão experimentar numa aula específica para o efeito. Neste cenário são 

antecipadas situações reais. Peca, pois em situação de contexto de sala de aula, por 

vezes, surgem situações para as quais os futuros professores não foram preparados, pois 

não podemos prever como o aluno reage às tarefas propostas. 

- Cenário clínico: tem como principal objetivo melhorar a prática de ensino dos 

futuros professores, tendo eles um papel ativo. É solicitada a colaboração do supervisor 

no processo de observação, responsabilidade, análise, reflexão e avaliação, “com vista 

ao aperfeiçoamento da prática docente com base na observação e análise das situações 

reais de ensino” (Alarcão & Tavares, 2003, p.26). Neste cenário existe uma colaboração 

ativa entre todos os intervenientes, sejam eles supervisor, formandos e colegas de 

estágio, assente numa necessária boa relação de trabalho. Cogan (1973) e Goldhammer 
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(1980), citados por Alarcão e Tavares (2003) e também em Tracy (2002), utilizaram 

este tipo de supervisão. 

- Cenário psicopedagógico: tem como objetivo ensinar a ensinar. O papel do 

supervisor é desenvolver capacidades e competências aos futuros professores, 

ensinando-lhes a explorar os conhecimentos que dispõem, de modo a resolverem os 

problemas que lhes aparecem, transferindo as mesmas capacidades para os alunos. A 

“relação ensino/aprendizagem, em que o supervisor, através do seu ensino, deve ter uma 

influência directa sobre a aprendizagem e o desenvolvimento do professor e através do 

ensino deste, uma influência indirecta sobre a aprendizagem e o desenvolvimento dos 

alunos” (Alarcão & Tavares, 2003, p.30). Consideramos importante a relação próxima 

que é criada entre o supervisor e o aluno/formando. 

- Cenário pessoalista: sendo muito importante o desenvolvimento da pessoa do 

professor, o aspeto humanista, visando um desenvolvimento humano dos formandos, 

através da reflexão a que são incentivados a fazer, após a prática pedagógica e também a 

um aumento do autoconhecimento e da autoconfiança, para a construção de um futuro 

professor mais humano. Consideramos que os professores têm que ter um lado humano, 

mas não é razão suficiente para se ser um bom profissional de ensino. A reflexão é e 

será sempre positiva em qualquer supervisão. 

- Cenário reflexivo: defendido por Schön (1983, 1987), citado por Alarcão e 

Tavares, (2003, p.34) e já citado nos modelos apresentados por Tracy (2002), foi o 

grande impulsionador deste tipo de supervisão. Este cenário baseia-se no trabalho 

prático em situação real que serão, constantemente, objeto de análises reflexivas, onde o 

formando progride no seu desenvolvimento, construindo a sua forma pessoal, o seu 

“eu”, orientando-se para um caminho que o levará ao bom profissional de ensino. 

Consideramos este tipo de cenário de extrema importância, pois todo o conhecimento e 

aprendizagem do formando é construído ativamente pela ação e esta é sempre refletida. 

O supervisor tem que saber encorajar a “reflexão na acção, a reflexão sobre a acção e a 

reflexão sobre a reflexão na acção” (Alarcão & Tavares, 2003, p.35). 

- Cenário ecológico: da autoria de Bronfenbrenner (1979), já citado e adaptado 

por Oliveira-Formosinho (2002b), este cenário tem em consideração as dinâmicas 

sociais e as dinâmicas sinergéticas que se estabelecem na “interacção que se cria entre a 

pessoa, em desenvolvimento, e o meio que a envolve, também ele em permanente 
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transformação” (Alarcão & Tavares, 2003, p.37). Tem aspetos positivos, pois o 

desenvolvimento pessoal e profissional do formando é infinito, tanto no início do seu 

percurso profissional, isto é, na formação inicial, como na formação contínua, havendo 

um desenvolvimento do saber e do ser, com influências no ambiente que os envolve. 

- Cenário dialógico: onde os professores são vistos como atores sociais. A 

supervisão é colaborativa e não individualizada. O supervisor observa e ouve o 

formando, numa abordagem dialogante, onde a supervisão é “baseada em relações 

simétricas de colaboração e de base clínica” e deve funcionar “como instrumento de 

emancipação individual e colectiva dos professores” (Alarcão & Tavares, 2003, p.41). 

Adaptando uma frase conhecida “é a dialogar que nos entendemos”. 

Alarcão e Tavares (2003) propõem ainda três ideais fundamentais, que deverão 

presidir à supervisão pedagógica de professores: 

1. O professor é uma pessoa, um adulto, um ser ainda em desenvolvimento, com um 

futuro de possibilidades e um passado de experiências; 2. O professor, ao aprender a 

ensinar, encontra-se ele próprio numa situação de aprendizagem; 3. O supervisor é 

também uma pessoa, também ele um adulto em desenvolvimento, geralmente com mais 

experiência; a sua missão consiste em ajudar o professor a aprender e a desenvolver-se 

para, através dele, influenciar a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos (Alarcão 

& Tavares, 2003, p.42). 

Mas como atua o supervisor? 

 

 

1.6. Estilos e abordagens de supervisão 

 

A principal atuação do supervisor é ajudar. 

A supervisão deve configurar-se como um processo humanista e desenvolvimentista, 

de natureza essencialmente relacional, cuja essência se traduz no estabelecimento de 

relações facilitadoras do desenvolvimento dos futuros educadores/professores, baseadas 

em atitudes de ajuda, disponibilidade, autenticidade, encorajamento e empatia dos 

supervisores, as quais se constituem, afinal, como factores de promoção do crescimento 

e da aprendizagem dos formandos (Gonçalves, 2009, p.29). 
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Os estilos de supervisão deverão ser vistos como a forma de atuação do 

supervisor, no seu processo supervisivo. Glickman (1985), citado por Gonçalves (2009, 

p.30), propõe três pré-requisitos que devem estar presentes na ação do supervisor: o 

conhecimento, as competências interpessoais ou skills interpessoais e as competências 

técnicas, que no seu todo dão corpo aos estilos de supervisão. Para Glickman (1985), 

citado por Alarcão e Tavares (2003, p.74), os skills interpessoais são identificados em 

dez categorias: 1) prestar atenção; 2) clarificar; 3) encorajar; 4) servir de espelho; 5) dar 

opinião; 6) ajudar a encontrar soluções para os problemas; 7) negociar; 8) orientar; 9) 

estabelecer critérios; 10) condicionar. O mesmo autor afirma que a ênfase dada a um ou 

outro skill é que irá determinar o estilo supervisivo adotado. 

Glickman (1985), citado por Alarcão e Tavares (2003, p.75), propõe três tipos de 

estilos de supervisão: 

- Não-directivo, onde o supervisor procura entender o mundo do professor que 

acompanha. O supervisor deixa o formando tomar iniciativas, verbalizar as suas 

opiniões e ajuda-o a compreender e clarificar as suas ideias, encorajando-o e 

incentivando-o na aplicação de novas estratégias, ajudando a encontrar o seu caminho e 

a personalizar o seu ensino.  

- De colaboração, onde o supervisor utiliza estratégias de colaboração, 

expressando frequentemente a sua opinião relativamente ao trabalho executado pelo 

formando, fazendo uma leitura e análise pessoal, dando sugestões, verbalizando, 

fazendo sínteses das sugestões e dos problemas apresentados, ajudando a resolvê-los. 

- Directivo, onde o supervisor dá orientações e estabelece critérios e normas e 

condiciona as atitudes do formando. 

Mais uma vez, e agora relativamente aos estilos de supervisão, eles não devem 

ser vistos separadamente, mas poderão completar-se e aparecerem num contínuo 

enquadramento, conforme nos é sugerido pela tabela seguinte: 
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Tabela 1: Estilos de supervisão, segundo Glickman (1985) 

 

Comportamentos 

 

Estilos de 

          supervisão 

 

Prestar 

atenção; 

clarificar; 

encorajar 

 

Servir de 

espelho 

 

Dar opinião; 

ajudar a 

encontrar 

soluções; 

negociar 

Orientar; 

estabelecer 

critérios; 

condicionar 

Não-directivo      

De colaboração      

Directivo      

 

Fonte: adaptado de Alarcão e Tavares (2003, p. 76). 

 

 Severino (2007), citado por Gonçalves (2009, p.31), propõe também três estilos 

de supervisão, de acordo com a tabela 2: 

 

Tabela 2: Estilos de supervisão, segundo Severino (2007) 

Estilos de actuação do 

supervisor 

Tipo de supervisão 

praticada 

O que valoriza Tipos de supervisão 

Prescritivo Supervisão activa Os comportamentos a 

desenvolver 

- académico, mestre, 

mentor, crítico 

Interpretativo Supervisão activa As ideias - humanista, 

reformulador 

Apoiante Supervisão reactiva A pessoa - terapeuta, defensor, 

investigador 

 

Fonte: Gonçalves (2009, p. 31). 

 

Em jeito de conclusão, não obstante a opção pela escolha de um estilo ou outro, 

“a supervisão é uma acção multifacetada, faseada, continuada e cíclica” (Alarcão & 

Tavares, 2003, p.80), sempre com o intuito de melhorar a qualidade do ensino. 
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1.7. Paradigmas da supervisão 

 

Paradigma, em grego, significa exemplo, modelo ou padrão, ou mesmo 

realizações científicas universalmente conhecidas, indicando uma série de valores, 

crenças, procedimentos e técnicas comuns a uma comunidade específica, conforme 

Guedes e Guedes (n.d., p.5). 

García (1999) refere que as diferentes conceções do que deve ser o professor 

influenciam a maneira como é concebida a formação de professores, ou seja, os 

métodos, conteúdos e estratégias adotadas para a sua formação. Zeichner (1993), citado 

por García (1999), refere-se às orientações concetuais, partindo da definição do conceito 

de “paradigma de formação de professores” (p.30). Este autor considera o paradigma 

“uma matriz de crenças e pressupostos acerca da natureza e propósitos da escola, do 

ensino, dos professores e da sua formação” (p.30). 

Ramal (1997), citado por Guedes e Guedes (n.d., p.5), traça um paralelo entre o 

“velho” paradigma da formação supervisiva e o “novo” paradigma da formação 

supervisiva. Segundo o mesmo autor, os novos supervisores necessitam urgentemente 

de rever as práticas pedagógicas, visto os novos educadores terem que adotar uma nova 

postura, uma nova forma de visualizar o seu papel de docente. 

No “velho” paradigma, aos alunos são expostos os conteúdos sobre determinada 

matéria, conteúdos estes rígidos e fixos, com utilização ou não da tecnologia, somente 

para tornar mais agradáveis as aulas, onde o professor é o único detentor do 

conhecimento. No “novo” paradigma, o professor orienta o estudo, os alunos 

pesquisam, aprendem com aplicação e resolução de várias tarefas (pelo menos na 

disciplina de Matemática), participam na aprendizagem e há trabalho cooperativo. A 

motivação deverá ser outra (ou não, mais adiante falaremos sobre a escola atual). Os 

conteúdos são flexíveis, havendo alguma autonomia no trabalho do professor ou no 

trabalho de um grupo disciplinar em comparação com outro agrupamento de escolas. 

Fala-se de problemas sociais, de problemas reais, ligados ao mundo atual. O 

conhecimento dos alunos é construído, partilhado, havendo pesquisa e reflexão. “Não 

há um padrão único a ser seguido, é necessário descobrir, inventar, criar caminhos de 

aprendizagem” (Ramal, 1997, citado por Guedes & Guedes, n.d., p.5). A relação entre 
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aluno e professor é mais aberta e dinâmica. O trabalho do professor é gerido conforme 

as características da turma. 

Devido às mudanças nos processos supervisivos, Anastasiou (2004), citado por 

Guedes e Guedes (n.d., p.5), utiliza a expressão “ensinagem”, para se referir à “prática 

educacional e complexa efectivada entre os sujeitos, professor e aluno, englobando 

tanto a acção de ensinar quanto a de aprender”. “Ensinar possui uma dimensão 

intencional e uma dimensão de resultados”, segundo ainda Anastasiou (2004), citado 

por Guedes e Guedes (n.d., p.6), exigindo que o educador organize o seu trabalho, 

planificando, traçando um destino e uma intenção de ensino, verifique, analise, reflita e 

analise, mais uma vez, os resultados finais, de modo a ver se o trabalho foi efetivado. 

Neste processo de ensino-aprendizagem, a figura do supervisor ou formador é de 

extrema importância, de modo a auxiliar o trabalho dos formandos, refletindo sobre o 

processo de ensinar e aprender, que terá que ser constantemente revisto, analisado e 

avaliado, em busca de resultados positivos, alcançando uma boa aprendizagem, cabendo 

ao supervisor criar um clima de cooperação e cordialidade, “respeitando e valorizando 

as experiências e conhecimentos de cada um” (Alonso, 2000, citado por Guedes & 

Guedes, n.d., p. 6). A prática leva à reflexão, a reflexão leva à prática, havendo um ciclo 

que nunca se conclui, sempre à espera de boa competência profissional. 

Harris (2002, p.142) propõe uma definição mais atual e alargada de supervisão 

pedagógica, como uma “liderança educativa para a mudança nas escolas, orientada para 

o melhoramento do ensino e da aprendizagem”. 

Os supervisores têm que estar cientes das mudanças, de modo a transmiti-las aos 

seus formandos e estes aos alunos. Na tabela 3 sintetizam-se os paradigmas da 

supervisão. 
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Tabela 3: Paradigmas da supervisão, em contexto educativo 

 Passado Presente-Futuro 

 

Professor 

 

Transmissor de ensino 

Fornecedor de recursos 

Gestor 

Facilitador da aprendizagem 

 

Ensino 

 

Direto 

Trabalho cooperativo 

Funcionamento em equipa 

Escola Tradicional Comunidade de aprendizagem 

 

Fonte: adaptado de Tracy (2002). 

 

Claro que os modelos, cenários e abordagens já enunciados serão utilizados no 

processo de supervisão, mas o supervisor ou formador terá que formar novos 

professores tendo em conta os “novos” paradigmas – ensinar aprendendo. Mas “quem 

ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender” (Freire, 1996, p.23). 

Com o intuito de promover uma melhor educação para os alunos, os professores 

terão que: 

ensinar a pensar, não a regurgitar; comprometer-se com a educação como um bem 

público e como uma responsabilidade pública; focar melhor o ensino na criação de um 

amor de longa duração em relação à aprendizagem e na capacidade de pensar 

criticamente, mais do que no ensino para os testes estandardizados; garantir que todas as 

crianças têm a oportunidade para descobrir as suas aptidões naturais e para as 

desenvolver (Azevedo, 2011, p. 305), 

pois eles são o foco principal da educação, porque participam na construção de 

um presente com futuro. 
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2. Profissão: Professor _______________________  

 

“Um professor não nasce nem se vincula pela mística do sacerdócio ou pela 

ideia do artístico, daí que o seu percurso formativo inclua processos de aprendizagem 

contínua” (Pacheco & Flores, 1999, p.45). 

Ser professor é uma profissão muito específica, que não pode ser desenvolvida 

por qualquer pessoa sem ter formação especializada. Santos Guerra (2001, p. 57) afirma 

que “uma coisa é saber, a outra é saber ensinar, outra ainda, e bastante distinta, é saber 

despertar o desejo de aprender e, por último, ter consciência de que é necessário 

continuar a aprender”. Ribeiro (2003, p. 110) refere a importância da metacognição, 

como um apoio ao processo de aprendizagem, afirmando que “a prática da 

metacognição conduz a uma melhoria da atividade cognitiva e motivacional e, portanto, 

a uma potencialização do processo de aprender”, pois, segundo a mesma autora, a 

“metacognição exerce influência em áreas fundamentais da aprendizagem escolar, tais 

como, na comunicação e compreensão oral e escrita e na resolução de problemas” 

(p.110). No domínio educacional, a metacognição é entendida como: o “conhecimento 

sobre o conhecimento”, havendo uma tomada de consciência relativamente aos 

processos e às competências necessárias e úteis para se realizar uma determinada tarefa 

e o “controle ou auto-regulação”, que se resume na capacidade de se avaliar a tarefa 

realizada e, se necessário, fazer-se algumas correções à mesma (Ribeiro, 2003, p.110). 

Ribeiro (2003, p. 114) afirma que os professores deverão “estimular a 

metacognição” nos seus alunos, fomentando situações de investigação e a resolução de 

problemas, pois só assim criarão nos alunos condições de reflexão sobre o trabalho 

realizado.  

O professor é o que ensina e de acordo com Lledón (2000), citado por Santos 

Guerra (2001, p.51), “ensinar é uma forma de ganhar a vida, mas, acima de tudo, é uma 

forma de ganhar a vida dos outros, de estimular o amor por aquilo que aprendem. A 

função de um professor dotado e entusiasta é uma das profissões mais belas do mundo”. 
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Segundo Cury (2004), os professores são “mestres da vida” (s.p.) e apresenta os sete 

hábitos dos bons professores e dos professores fascinantes, na parte 2 do seu livro, a 

citar: 

1) Bons professores são eloquentes, professores fascinantes conhecem o funcionamento 

da mente; 2) Bons professores possuem metodologia, professores fascinantes possuem 

sensibilidade; 3) Bons professores educam a inteligência lógica, professores fascinantes 

educam a emoção; 4) Bons professores usam a memória como depósito de informações, 

professores fascinantes usam-na como suporte da arte de pensar; 5) Bons professores 

são mestres temporários, professores fascinantes são mestres inesquecíveis; 6) Bons 

professores corrigem comportamentos, professores fascinantes resolvem conflitos em 

sala de aula; 7) Bons professores educam para uma profissão, professores fascinantes 

educam para a vida (s.p.). 

A profissão professor deveria ser uma tarefa de grande nobreza, dignidade, 

prestígio e de enorme responsabilidade, pois forma moralmente, intelectualmente, 

culturalmente e civicamente as crianças e jovens, cujo futuro dependerá, em parte, de 

como o ensino lhe é ministrado. Ser professor é ser psicólogo, amigo, formador e por 

vezes também faz o papel de pai ou mãe, sobre o qual falaremos mais adiante neste 

relatório. 

Ser professor é uma “profissão do conhecimento” (Marcelo, 2009, p.8). O 

conhecimento é um elemento legitimador do professor, e este tem a obrigação de o 

transformar em aprendizagem para os alunos. Este compromisso terá que ser renovado e 

é imprescindível que esta renovação seja feita, através da formação, de modo a ampliar, 

aprofundar e melhorar as competências profissionais e pessoais do professor. “Ensinar é 

sinónimo de tomar decisões”, citado por Hunter (1979), em Tracy (2002, p.53). 

A ação docente engloba um “conjunto de comportamentos, conhecimentos, 

destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor” 

(Sacristán, 1995, p.65). Aprender a ensinar é um fenómeno complexo, que deve ser 

visto e entendido num determinado quadro institucional, cultural e social. “O trabalho 

dos professores é visto como algo que ultrapassa o conhecimento do conteúdo” (Tracy, 

2002, p. 73). 
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2.1. Perfil do professor  

 

A definição dos perfis de competência exigidos para o desempenho de funções 

docentes cabe ao governo e encontram-se na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 

49/2005, de 30 de agosto). Mas no Decreto-lei n.º 240/2001, de 30 de agosto, 

encontramos o perfil geral de desempenho profissional para os professores e educadores 

de infância, nas suas diversas dimensões: “dimensão profissional, social e ética”; 

“dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem”; “dimensão de 

participação na escola e de relação com a comunidade” e “dimensão de 

desenvolvimento profissional ao longo da vida”. 

Um professor é uma pessoa real, com características pessoais e humanas, que 

terá de ter um espírito aberto às inovações do ensino e que toma decisões como 

qualquer outro profissional. 

Feiman-Nemser (1990), citado por García (1999, p.32), apresenta as orientações 

de como deve ser “concebido” um professor: “orientação pessoal”, onde aprender a 

ensinar é um processo de transformação e não somente de aquisição de técnicas, 

conhecimentos e aptidões, havendo uma constante descoberta do próprio na procura do 

seu comportamento profissional; “orientação crítica/social”, onde salienta as obrigações 

profissionais e sociais inerentes à própria profissão; “orientação prática”, onde é 

destacado o conhecimento científico, a prática e a aprendizagem desenvolvida com a 

experiência, adquirindo-se competências de ensino; “orientação tecnológica”, onde o 

professor se especializa em técnicas de ensino, para melhor transmitir e ensinar 

conhecimentos e “orientação académica”, em que a especialização do professor ocorre 

em uma ou várias áreas disciplinares. 

Um professor, relativamente aos aspetos humanos, deverá: empenhar-se numa 

atitude crítica, manifestando abertura e otimismo pedagógico; enriquecer-se com o 

trabalho coletivo que deverá realizar com os seus colegas, disponibilizando-se para o 

mesmo trabalho de grupo, cooperando, dinamizando, confiando nos outros e reforçando 

positivamente as suas intervenções, com fundamento; revelar estabilidade emocional, 

atuando em situações de conflito e manifestando afetividade com os alunos e demais 

intervenientes na comunidade escolar; ter consciência da sua importância na ajuda que 

dará aos alunos, na construção de uma sociedade mais justa; preocupar-se com o meio 
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económico e social dos seus alunos e da escola; contribuir para a realização de reuniões, 

com o intuito de solucionar problemas; estimular os alunos para uma valorização nos 

domínios socio-afetivos e intelectuais; contribuir para o desenvolvimento da 

consciência ecológica; ter análise crítica construtiva e fundamentada, sendo recetivo às 

críticas dos outros; revelar criatividade e criar situações de oportunidade para os alunos 

refletirem sobre eles próprios. 

Quanto aos aspetos relacionados com o conhecimento, um professor deve: 

atualizar-se e aprofundar os seus conhecimentos científicos, através de formação e no 

trabalho coletivo que realiza com os colegas; mobilizar conhecimentos, organizando-os 

e transmitindo-os de forma correta; definir objetivos adequados ao nível dos alunos, 

planificando as aulas e os trabalhos propostos para realizar em casa, de modo a criar, 

nos alunos, hábitos de trabalho regular e sistemático – “planificar é uma paixão: é entrar 

em transe com a perspectiva de uma turbulência que não se deseja” (Hameline, 1995, p. 

52); praticar uma avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, com reflexão, junto dos 

alunos, dos resultados obtidos, de modo a melhorar o seu aproveitamento. Em contexto 

de sala de aula, um professor deve: proporcionar um ambiente agradável de trabalho, 

motivando os alunos, esclarecendo dúvidas, empregando estratégias e tarefas 

diversificadas e adequadas, fomentando a ajuda e interajuda; explorando situações 

problemáticas; superando situações imprevistas; fomentando a autonomia dos alunos; 

esclarecendo sempre as dúvidas aos alunos e dando-lhes a palavra. 

Muitos profissionais fazem mal o seu trabalho, menos por incompetência e mais por 

incapacidade de cumprirem, simultaneamente, um enorme leque de funções. Para além 

das aulas, devem desempenhar tarefas de administração, reservar tempo para programar, 

avaliar, reciclar-se, orientar os alunos e atender os pais, organizar actividades várias, 

assistir a seminários e reuniões de coordenação, de disciplina ou de ano, porventura 

mesmo vigiar edifícios e materiais, recreios e cantinas (Esteve, 1995, p. 108). 

E se restar tempo, esse ficará para a família, pois o professor também a tem! 
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2.2. Conhecimento profissional dos professores  

 

O profissionalismo dos professores está permanentemente em elaboração e 

implica a compreensão em três contextos diferentes, segundo Sacristán (1995, p. 65): o 

“contexto propriamente pedagógico”, constituído pela prática dos professores, onde são 

definidas as funções dos professores; o “contexto profissional”, em que, como grupo de 

docentes, são seguidos modelos de comportamento profissional (ideologias, 

conhecimentos, crenças, rotinas, etc), onde é produzido saber técnico, dando 

legitimidade às suas práticas e o “contexto sociocultural”, onde são proporcionados 

valores e conteúdos considerados importantes. 

Na educação temos conceções diversas que influenciam a prática. Temos alguns 

tipos de prática, por exemplo, a prática social que remete à maneira como educamos os 

filhos. Sacristán (1995, p. 73) propõe as seguintes práticas relacionadas com o trabalho 

dos professores: “práticas institucionais”, que estão relacionadas com o funcionamento 

do sistema escolar e suas estruturas (por exemplo, a avaliação dos alunos nos finais de 

ciclo); “práticas organizativas”, que dizem respeito à forma como os professores estão 

organizados, para realizarem o seu trabalho em conjunto (por exemplo, as reuniões 

semanais de professores do Plano da Matemática) e “práticas didácticas”, que são da 

responsabilidade imediata do professor e relacionam-se com os conteúdos do 

profissionalismo do mesmo. 

Considerando as características dos alunos e tendo em conta as aprendizagens, 

um professor deve: planificar de acordo com as orientações e conteúdos programáticos 

definindo objetivos e/ou competências, recorrendo a diferentes áreas do saber, 

contemplando a interdisciplinaridade; adequar estratégias de ensino e aprendizagem aos 

conteúdos programáticos revelando aprofundado conhecimento científico-pedagógico; 

adaptar com rigor e de modo sistemático a planificação e as estratégias ao 

desenvolvimento das atividades; selecionar os instrumentos de avaliação de forma 

adequada e diversificar e adequar, com correção científico-pedagógica, as metodologias 

e recursos inovadores e diversificados, de acordo com o Despacho Normativo n.º 

16 872/2008, de 23 de junho de 2008, o Despacho Normativo n.º 16 034/2010, de 22 de 

outubro de 2010 e o Despacho Normativo n.º 14 420/2010, de 15 de setembro de 2010. 
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Conforme já citado por Marcelo (2009, p.8), “a profissão docente é uma 

profissão do conhecimento. O conhecimento, o saber, tem sido o elemento legitimador 

da profissão docente e a justificação do trabalho docente tem-se baseado no 

compromisso em transformar esse conhecimento em aprendizagens relevantes para os 

alunos”. 

Ao longo da carreira, o trabalho profissional de um professor é infinito, mas as 

expectativas iniciais sofrem alteração com o tempo de serviço, de acordo com 

Gonçalves (2009) (cf. figura 1). 

 

Figura 1: Etapas da carreira docente, segundo Gonçalves (2000) 

Anos de 

experiência 

Etapas / Traços dominantes 

1-4  O “início” 

(choque do real, 

descoberta) 

 

    

5-7  Estabilidade 

(segurança, entusiasmo, 

maturidade) 

 

 

 

 

 
8-14 Mais Divergência 

(empenhamento, 

entusiasmo) 

 Menos Divergência 
(descrença, rotina) 

    

15-22  Serenidade 

(reflexão, satisfação 

pessoal) 

 

 

 

 

 

 23 Renovação do 

“Interesse” 

(renovação do 

entusiasmo) 

 Desencanto 

(desinvestimento e 

saturação) 

 

Fonte: Gonçalves (2009, p. 25) 

 

 Um professor para ensinar terá que dispor de conhecimentos e estes terão que 

estar organizados tendo em conta as diversas dimensões e critérios. A função de um 

professor terá que ser vista numa dimensão onde ocorrem interações sociais e a sua 

atuação decorre “num contexto sociocultural, institucional e didáctico” (Pacheco & 

Flores, 1999, p. 19). Citado por Mialaret (1988), em Pacheco e Flores, (1999, p. 19), “o 
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professor estabelece relações com a sociedade, o saber, a prática profissional e o saber 

pedagógico”. 

 Pacheco e Flores (1999, pp. 19-22) apresentam-nos alguns tipos de 

conhecimento profissional dos professores, segundo vários autores: 

 - Carr e Kemmis (1988), tendo em conta a natureza prática, teórica e técnica, 

identificam os seguintes conhecimentos: o “sentido comum da prática”; o “saber 

popular”; as “destrezas”; os “saberes contextuais”; o “corpo de conhecimentos 

profissionais sobre as estratégias de ensino e sobre o currículo”; as “ideias relacionadas 

com teorias morais e sociais e as “abordagens filosóficas gerais” (p.19); 

 - Shulman (1987), Wilson, Shulman e Richert (1987) e Sockett (1989), 

concentrando-se mais no conteúdo do conhecimento dos professores, apresentam os 

seguintes conhecimentos: o “conhecimento dos conteúdos da disciplina”; o 

“conhecimento pedagógico geral”; o “conhecimento curricular”; o “conhecimento do 

conteúdo pedagógico”; o “conhecimento dos alunos e das suas características”; o 

“conhecimento dos conteúdos educativos” e o “conhecimento dos fins educativos” (pp. 

19-20); 

 - Sockett (1989) apresenta apenas dois tipos de conhecimento: o “conhecimento 

pessoal, ligado ao controlo da personalidade do professor e o conhecimento de outros 

conteúdos” (p. 20); 

 - Grossman (1990) propõe os seguintes conhecimentos: o “conhecimento 

pedagógico geral”, que engloba os princípios gerais de ensino e suas técnicas; o 

“conhecimento do conteúdo”; o “conhecimento didáctico do conteúdo” (como se deve 

ensinar determinado conteúdo) e o “conhecimento do contexto” (a quem ensinar e 

onde), (p. 20). “O que ensinar” e “como ensinar” remete-nos à formação inicial de 

estagiários ou futuros professores. 

 “Todo o conhecimento profissional do professor não é um conhecimento 

limitado temporalmente nem se pode dar como terminado em termos de aquisição” 

(Pacheco & Flores, 1999, p. 38), pois tem um contexto de ação, exigindo constantes 

atualizações e adaptações. Ainda, segundo os mesmos autores, “o conhecimento 

profissional do professor caracteriza-se pela sua natureza complexa, ampla e 

multifacetada e integra uma variedade de formas e de categorias” (p. 22). 
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 Roldão (2007, p. 45) propõe que o conhecimento profissional docente seja 

adquirido através de processo de formação que deve ser “epistémico e praxiológico 

permanente”, pois trata-se de um conhecimento com características próprias e em 

constante construção, desenvolvido “sobre, na e pela reflexão”, que implica constante 

análise e, em consequência desta, poderá gerar novas questões e novos conhecimentos. 

 Os professores desenvolvem-se através da aquisição de conhecimentos. Este 

desenvolvimento pode ser feito através da investigação. Formosinho (2009) apresenta, 

sintetizados, os pressupostos fundamentadores do modelo de desenvolvimento 

profissional através da investigação para a acção: 

a) Os professores são indivíduos inteligentes, questionantes, com conhecimentos de 

perito e com experiência relevante; b) Os professores estão, geralmente, dispostos a 

procurar dados que possam contribuir para a resposta às questões que os pressionam e a 

reflectir na evidência empírica para formular soluções; c) Os professores desenvolvem 

novas formas de compreensão da realidade através do processo de formulação das 

questões que os preocupam, bem como através  do processo de recolha dos dados 

necessários para lhes dar resposta.” (p. 250). 

 “O professor exerce duas funções principais: uma de gestão do ensino, outra de 

instrução” (Doyle, 1986, citado por Pacheco & Flores, 1999, p. 33). Qual a importância 

da afetividade na instrução? 

 

 

2.3. Relação orientadores – estagiários (futuro professor) 

 

Não tem suscitado muito interesse o domínio da relação pedagógica, tanto na 

formação inicial como na formação contínua de professores. Na formação inicial, “a 

problemática da relação pedagógica é abordada (quando o é) de forma dispersa, 

assistemática e pouco fundamentada” (Amado, Freire, Carvalho & André, 2009, p. 76). 

Na formação contínua continua-se a verificar que alguns professores, “ao longo da 

carreira, não conseguem superar dificuldades no campo relacional” (Amado et al., 2009, 

p.76), refletindo-se negativamente no sucesso do ensino e em consequência no sucesso 

dos seus alunos, bem como no seu próprio bem estar e na sua realização profissional. 

Apesar do interesse na formação contínua estar mais ligado a campos inovadores como, 
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por exemplo, as tecnologias da comunicação e da informação (TIC), “a dimensão 

relacional é um verdadeiro ultimatum à criatividade, à capacidade de auto-controlo e de 

auto-afirmação e, concomitantemente, à capacidade de descentração e de trabalho em 

equipa dos docentes” (Amado et al., 2009, p.76). 

Há alguns anos atrás, o ideal da relação entre professor – aluno “assentava na 

transmissão de saber e no distanciamento entre o mestre e o aluno” (Amado et al., 2009, 

p.76), não havendo expressões de afetividade entre ambos. 

A relação pedagógica é, nada mais nada menos, que mais uma das 

concretizações da relação educativa e ocorre quando  

se estabelece uma relação entre pelo menos dois seres humanos, em que um deles 

procura, de modo mais ou menos sistemático e intencional e nas mais diversas 

circunstâncias, transmitir ao outro determinados conteúdos culturais (educar), desde os 

mais necessários à sobrevivência a outros que podem ser da ordem da fruição gratuita 

(Amado, 2005, citado por Amado et al., 2009, p.77). 

Todo o processo ensino-aprendizagem deve ser desenvolvido num ambiente de 

ajuda, de amizade, de afeto, de carinho, isto é, de “motivação, confiança em si, atitudes, 

emoções e atribuição causal”, componentes com “um papel de grande importância na 

aprendizagem e no ensino” (Espinosa, 2003, citado por Amado et al., 2009, p.77). Deve 

haver uma relação entre os processos cognitivos e afetivos, influenciando-se 

mutuamente, pois quando se trabalha com prazer, a obtenção de êxito é muito maior.  

Devemos investir nas condições do ensino, tendo em conta, também, as 

condições afetivas, de modo a obtermos uma “aprendizagem de conteúdos a par de uma 

educação integral do aluno, contemplando conhecimentos, emoções, valores e atitudes” 

(Amado et al., 2009, p.78). 

Segundo Amado e colaboradores (2009, p.83), na formação de professores, 

devemos ter em conta os seguintes aspetos: 

- equacionar a dimensão relacional como parte central no currículo na formação inicial; 

considerar que o desenvolvimento profissional dos docentes se faz na interacção com os 

contextos de trabalho; formar professores significa, acima de tudo, preparar pessoas que 

vão colaborar na educação de pessoas em desenvolvimento, o que implica adquirirem a 
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capacidade de vir a estabelecer ligações entre os domínios da aprendizagem cognitiva e 

da afectividade, tornando-se, entre outros aspectos, aptos para uma escuta activa da 

“voz” do aluno; isso mesmo terá implicações não só ao nível dos conteúdos e 

referências teóricos como na selecção dos próprios modelos de formação, com especial 

incidência nos modelos reflexivos e nos que se empenham na preparação dos futuros 

professores através da investigação. 

Perante os desafios da nova realidade social e cultural, o ensinar, o aprender, o 

formar, terão que ser vistos também numa dimensão humana e relacional, pois “o acto 

de dar torna-se recíproco, como nos meandros do amor” (Steiner, 2003, citado por 

Amado et al., 2009, p.84). 

A supervisão deve configurar-se como um processo humanista e desenvolvimentista, 

de natureza essencialmente relacional, cuja essência se traduz no estabelecimento de 

relações facilitadoras do desenvolvimento dos futuros educadores/professores, baseadas 

em atitudes de ajuda, disponibilidade autenticidade, encorajamento e empatia dos 

supervisores, as quais se constituem, afinal, como factores de promoção do crescimento 

e da aprendizagem dos formandos (Gonçalves, 1998, citado por Gonçalves, 2009, p. 

29). 

 

Todo o processo de comunicação existente na supervisão resume-se através da 

figura 2. 
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Figura 2: Processos de comunicação nas relações de supervisão, segundo Gonçalves e 

Gonçalves (2002) 

 

Fonte: Gonçalves (2009, p.30) 

O supervisor deve ser um expert em relações humanas, gerando uma 

comunicação positiva, promovendo também o desenvolvimento humano dos 

formandos. 

 

 

2.3.1. Papel dos orientadores 

 

Tendo em conta a formação inicial de professor, “(…) se queremos dar aos 

jovens a melhor educação é basilar dar primeiro uma boa formação aos que os vão 

ensinar” (Wideen & Tisher, 1990, citados por Carvalho, 2005, p. 47). 

Segundo Roldão (2007, p.41), a função de ensinar é “fazer com que os outros 

aprendam”. A noção de função, relacionada com a matemática, é uma relação entre dois 

conjuntos, onde há uma relação entre cada um dos seus elementos. O papel do 

orientador é conduzir as relações entre os elementos participantes, neste caso o 

orientador, o estagiário e os alunos. 
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É importante analisarmos, na legislação atual, qual o perfil exigido ao professor 

cooperante (o orientador), assim como quais as suas funções e quais os intervenientes 

no processo de supervisão, que passa a ser realizada nas escolas cooperantes – escolas 

que acolhem os estudantes para fazerem a prática de ensino pedagógico –, onde o 

orientador do estabelecimento de ensino superior (o supervisor) participará, na 

observação de algumas aulas dadas pelos alunos estagiários. Na Portaria n.º 1097/05, de 

21 de outubro, no artigo 4.º, no ponto 5, são documentadas quais as competências do 

orientador da escola:  

a) Acompanhar e orientar o aluno nas vertentes de formação e da acção pedagógicas 

realizadas na escola; b) Participar nas acções de formação destinadas a orientadores das 

escolas programadas pelo estabelecimento de ensino superior; c) Participar nas reuniões 

de coordenação programadas pelo estabelecimento de ensino superior; d) Participar, em 

conjunto com os orientadores do estabelecimento de ensino superior, na avaliação dos 

alunos; e) Elaborar e remeter à direcção regional de educação respectiva o relatório 

referente à concretização da prática pedagógica supervisionada nos termos fixados por 

aquela. 

Os orientadores, na sua ação supervisiva devem ter em conta três pré-requisitos 

(Glickman, 1985, citado por Gonçalves, 2009, p.30): “o conhecimento, as competências 

interpessoais e as competências técnicas”. Assim sendo, o papel dos orientadores será 

visto numa dimensão científica e numa dimensão pedagógico-didática, baseado num 

encorajamento permanente, numa empatia e autenticidade entre todos, em atitudes de 

ajuda, com disponibilidade e muito diálogo, de modo a promover o crescimento e a 

aprendizagem dos formandos. 

Alarcão e Tavares (2003, p.71) sugerem que os orientadores devem maximizar 

as capacidades do professor como pessoa e profissional, procurando desenvolver no 

professor, de forma gradual, a capacidade de este tomar as suas próprias decisões, de 

modo que “a relação pedagógica com os seus alunos vise o melhor grau de 

desenvolvimento e aprendizagem”. Já Vieira (1993, p. 3) propõe para orientador, apesar 

de metafórica,  

um professor bem experimentado (com experiência inferior a dois anos parece mal, 

superior a vinte pode causar desconfiança). Adicione perspicácia e inteligência q.b., sem 

agitar. Adoce com um pouco de sensatez e simpatia. Misture bem ao de leve. Se gostar, 

acrescente alguma perseverança e imaginação. Aqueça sem ferver. Deixe arrefecer. 

Sirva morno. 
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Os orientadores devem criar nos seus formandos hábitos de análise, discussão 

construtiva, feedback, balanço regular, autonomia, criatividade, método de trabalho e 

comunicação de conteúdos relativos ao processo de ensino/aprendizagem. Para cumprir 

os objetivos como orientador, este deve estabelecer uma relação de proximidade com os 

formandos, vigorando uma discussão produtiva para ambos, assim como uma partilha 

de conhecimentos, não descurando a fase avaliativa de todo o processo supervisivo, a 

que o formando está sujeito. 

O principal papel do orientador é “contribuir para o desenvolvimento de um 

professor capaz de pensar reflexivamente acerca do seu trabalho, participar no 

desenvolvimento da escola, mudar com as mudanças do mundo à sua volta e 

permanecer activo e entusiástico ao longo da sua carreira” (Cruz, 1999, p.21). 

 

 

2.3.2. Papel dos alunos / estagiários 

 

A relação que mantivemos com os alunos na altura em que éramos estagiários, 

era muito diferente da que tínhamos enquanto estudantes, tendo-nos ensinado a ver o 

aluno e a escola numa perspetiva diferente. A motivação construída através da boa 

relação que mantínhamos com os alunos, ensinou-nos e “obrigou-nos” a transmitir a 

mesma necessidade, enquanto orientadores, de uma boa relação entre o estagiário e os 

alunos, de modo a fomentar algum gosto pela disciplina de Matemática, o que é 

bastante difícil, por vezes. Situando-nos apenas nos futuros professores de Matemática, 

estes, para além de terem um conhecimento científico da disciplina, têm de saber 

ensiná-la, incentivando os alunos para a aquisição de um conjunto de conhecimentos 

necessários e úteis, pois é ideia geral que a Matemática é difícil, não sendo uma das 

disciplinas preferidas pelos alunos. 

Tendo como referência a profissão de professor, o papel dos orientadores, o 

trabalho de estagiário e a sua relação com os alunos e orientadores, baseada na dinâmica 

da formação inicial, relevando a “importância de prosseguir na defesa de um paradigma 

de formação de matriz reflexiva, crítica e ecológica” (Alarcão & Roldão, 2010, p. 12), 

uma relação harmoniosa entre orientador e estagiários é de extrema importância. 
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Alarcão e Tavares (2003, p.72) afirmam que os estagiários terão que ter capacidades e 

atitudes como: 

(…) espírito de reflexão; capacidade de identificar, aprofundar e integrar os 

conhecimentos subjacentes ao exercício da docência; capacidade de resolver problemas 

e tomar decisões acertadas; capacidade de experimentar e inovar; capacidade de reflectir 

e fazer críticas e autocríticas; consciencialização da responsabilidade, entusiasmo pela 

profissão, capacidade de trabalhar com os outros elementos envolvidos no processo 

educativo. 

De acordo com a Portaria n.º 1097/05, de 21 de Outubro, artigo 2º, ponto 3, o 

aluno estagiário terá que: participar, na qualidade de observador, em reuniões de órgão 

da escola, destinadas à programação e avaliação da atividade letiva, ou noutras que o 

orientador assim o entender; participar na planificação das atividades letivas, na 

preparação dos instrumentos de avaliação, de material didático; e no desempenho de 

práticas letivas supervisionadas nas turmas onde o orientador da escola é titular. 

Compete ao órgão legal do estabelecimento de ensino a inscrição, afetação e 

avaliação dos alunos estagiários, bem como a duração e realização do estágio. 

A relação que o aluno estagiário manterá com a comunidade educativa, deve 

orientar-se pelo cumprimento dos deveres, gerais e específicos, estabelecidos para a 

generalidade dos trabalhadores em funções na escola. 

Sempre com o intento de obtermos melhores resultados na avaliação dos alunos 

e uma melhor educação, é crucial fomentar o trabalho de grupo entre pares, tentando 

motivar os alunos, com uma relação de alguma empatia, mas também muita exigência. 

Os formandos devem ter consciência da necessidade de analisarem as suas 

próprias práticas, as práticas dos colegas e dos formadores; os formandos devem saber 

discutir sobre as suas planificações, e essa discussão deve ser sempre construtiva; os 

formandos devem proceder a balanços regulares sobre o trabalho desenvolvido. 

O estagiário é, ao mesmo tempo, aluno e professor, e da sua aprendizagem e 

desenvolvimento iniciais resultarão reflexos na sua forma de ensinar, o que, por sua vez, 

influenciará as aprendizagens dos alunos. Mas o seu poder é relativo, temporário, 

havendo um clima de insegurança. 

Os estagiários são inexperientes, tendo só conhecimento do seu papel como 

aluno e o exemplo de algum professor que os terão marcado. Alguns mostram-se 
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inovadores, desejando usar estratégias novas, experimentando e testando 

conhecimentos, métodos e procedimentos inovadores. Outros são inseguros, gostando 

que se lhe diga tudo o que devem fazer. 

Conforme já referenciado, deverá existir uma relação afetiva entre o estagiário e 

os seus pares, promovendo o trabalho colaborativo e a entreajuda. O estagiário deverá 

partilhar em grupo os seus problemas e as suas realizações, de modo a autoconhecer-se, 

a autoavaliar-se e reposicionar-se quanto ao ensino e à aprendizagem, inovando as suas 

práticas. 

O estagiário terá que estar preparado para exercícios de observação sistemática, 

análise e reflexão, assente em estratégias investigativas da ação e para a ação. 

Citando Esteves (2001, p.222) e relativamente aos estagiários, “mais do que 

muni-los com um arsenal de conhecimentos e técnicas, o que se pretende é que os 

futuros professores encarem as situações de trabalho como problemáticas, aprendam a 

analisá-las e a interpretá-las e, em função disso, tomem decisões e avaliem os seus 

efeitos”. 

 

 

2.4. Professor reflexivo 

 

Quantas vezes, durante a ação de ensinar, o professor tem necessidade e é 

obrigado a gerir os imprevistos, a decidir no momento certo, a escolher, a reajustar e a 

adaptar-se, pois a profissão de professor é uma profissão de “inteligência da 

complexidade” (Ardoino & Mialaret, 1990, citado por Altet, 2000, p. 177). Por essa 

mesma razão, os professores têm que ser formados e têm que ter formação que lhes 

desenvolva a capacidade de análise, de modo a adaptarem-se a qualquer situação nova. 

Segundo Altet (1979), formar é: 

preparar o futuro professor a adaptar-se a todo o tipo de situações educativas presentes e 

futuras que encontre, a saber ajustar continuamente a sua acção a uma realidade em 

perpétua mutação, é desenvolver atitudes que tornem apto à mudança e à adaptação 

(citado por Altet, 2000, p.177). 
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Então, devemos escolher um modelo de formação centrado na análise das 

práticas e nas várias situações pedagógicas, de modo a termos professores que 

construam, que orientem, que giram as suas próprias ações, que as analisem e reflitam 

na e sobre a ação. Peretti (1991), citado por Altet (2000, p. 179), afirma que, para 

termos um profissional “conscientizado e reflexivo”, devemos propor-lhe um “modelo 

de formação que desenvolva as suas capacidades de análise, de diagnóstico, de tomada 

de decisões, de adaptação, de autonomia”. 

Em praticamente todos os modelos, estilos, cenários ou abordagens dos 

processos supervisivos, aparece-nos a reflexão como tendo um papel crucial. Por essa 

mesma razão, consideramos pertinente falarmos do professor reflexivo. 

Por mais técnicas de atuação, baseadas no conhecimento científico e sistemático, 

que um professor tenha adquirido na sua formação ou ao longo do tempo de serviço, por 

vezes é imprevisível o que se poderá passar dentro de uma sala de aula. As aulas são 

planificadas, mas nem sempre correspondem às expetativas que tínhamos quando as 

planificamos. Por essa mesma razão, os professores têm que elaborar os seus próprios 

juízos sobre o que devem ou não fazer, ou seja, como devem atuar, não podendo encarar 

qualquer teoria educativa como um guia exclusivo. Devem analisar e refletir sobre o 

que falhou, pois somente o professor é o responsável pela mobilização e aplicação dos 

conhecimentos. Terá que haver uma relação dinâmica entre o conhecimento em ação, a 

reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação (Schön, 

1983, citado por Tracy, 2002). 

Para Alarcão (1996), o questionamento deve ser sempre a base do trabalho de 

qualquer professor. Segundo a mesma autora, um professor deve usar a reflexão na sua 

ação de ensinar e atuar, ou seja, os professores devem ser professores reflexivos. 

Alarcão (1996) cita Schön (1983) como um dos impulsionadores das práticas 

reflexivas. Os professores reflexivos devem pensar no que fazem, têm que ter um 

compromisso com a sua profissão, devem ser autónomos, com capacidade de tomarem 

decisões e de opinarem sobre elas. Devem ter em conta os contextos do seu trabalho, 

interpretá-los a adaptarem-se à sua própria atuação. As turmas, são cada vez mais 

heterogéneas, logo nem todos os alunos adquirem um determinado conhecimento da 

mesma maneira. Então o professor reflexivo terá que ter a capacidade de não ensinar 

todos os alunos por igual. Também terá que ser reflexivo nos resultados obtidos pelos 
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seus alunos. E não só, terá que ser reflexivo, também, sobre o trabalho realizado na 

escola, de que falaremos no ponto quatro deste relatório. Um professor reflexivo deve 

criar métodos de trabalho de modo a tornar os seus próprios alunos autónomos e 

concluirá se o são ou não, se estes questionarem sobre as suas aprendizagens. Não será 

um trabalho fácil, mas nada nesta vida deverá ser fácil, para podermos dar-lhe o seu 

devido valor. 

Para o professor reflexivo, a reflexão sobre a sua prática “é o primeiro passo 

para quebrar o acto de rotina, possibilitar a análise de opções múltiplas para cada 

situação e reforçar a sua autonomia face ao pensamento dominante de uma dada 

realidade” (Cardoso, Peixoto, Serrano & Moreira, 1996, p. 83). 

Serrazina (1999) destaca a necessidade e a importância da reflexão sobre as 

práticas, considerando que, deste modo, os professores desenvolvem novas maneiras de 

pensar, de compreender, de agir e de equacionar os problemas, adquirindo uma maior 

consciencialização pessoal e profissional sobre o que é ser professor e como ser um 

professor que, de modo consistente, questiona as suas próprias práticas pedagógicas. 

Nóvoa (2007, p.12) afirma que existe um paradoxo “entre a retórica do professor 

reflexivo e, ao mesmo tempo, a inexistência de condições de trabalho concretas – desde 

condições de tempo, a matéria-prima mais importante da reflexão – e desenvolvimento 

profissional que possam, de facto, alimentar a ideia do professor reflexivo”. 

O mesmo autor cita John Dewey (1930) como o impulsionador da reflexão sobre 

as práticas, descrevendo uma história sobre o mesmo: 

No final de uma palestra – ele que nos anos 1930 inventa o conceito de professor 

reflexivo – um professor virou-se para ele e disse “o senhor abordou várias teorias, mas 

eu sou professor há dez anos, eu sei muito mais sobre isso, tenho muito mais 

experiência nessas matérias. Então, Dewey perguntou: “tem mesmo dez anos de 

experiência profissional ou apenas um ano de experiência repetida dez vezes? (Nóvoa, 

2007, p.16). 

Formar professores reflexivos requer, por parte dos formadores e dos formandos, 

uma permanente autoanálise, o que implica abertura de espírito, análise rigorosa e 

consciência social. Esta reflexão só terá sentido se for feita em equipa. Não é a prática 

que é formadora, mas sim a reflexão sobre a prática. É a capacidade de refletirmos e 

analisarmos. Segundo Nóvoa (2007, p.16), “a formação dos professores continua hoje 
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muito prisioneira de modelos tradicionais, de modelos teóricos muito formais, que dão 

pouca importância a essa prática e à sua reflexão”. 

“A reflexão sobre o seu ensino é o primeiro passo para quebrar o acto de rotina, 

possibilitar a análise de opções múltiplas para cada situação e reforçar a sua autonomia 

face ao pensamento dominante de uma dada realidade” (Cardoso et al., 1996, p.82). 

“A crise da profissão docente arrasta-se há longos anos e não se vislumbram 

perspectivas de superação a curto prazo” (Nóvoa, 1995a, p. 22). O mesmo autor realça 

ainda que “para os professores o desafio é enorme”, pois são “um dos mais numerosos 

grupos profissionais, mas também um dos mais qualificados do ponto de vista 

académico” (p. 31). 



Supervisão Pedagógica – um Alicerce para a Construção do Saber 

55 

 

 

3. A influência da Supervisão Pedagógica no 

desenvolvimento profissional dos professores ___________  

 

Sá-Chaves (2008) referiu, no prefácio do livro de Alarcão e Roldão (2010, p. 9), 

a importância da “construção do desejo de conhecer”, afirmando que a leitura do livro 

“Supervisão – um contexto de desenvolvimento profissional dos professores” das 

referidas autoras “é para nós professores, supervisores, investigadores, formadores, ou 

melhor dito, educadores, que esta obra foi pensada e é numa ideia de Educação como 

factor de melhoria e progresso da condição humana que faz sentido” (p.9). É 

fundamental a realização de estudos sobre a influência da supervisão pedagógica no 

desenvolvimento profissional dos professores, pois abrange não só os alunos em 

formação inicial, como também os professores em exercício nas suas atividades, tendo 

em conta o papel dos orientadores e dos supervisores, pois nós professores temos que 

“aprender a ser professores” (Alarcão & Roldão, 2010, p.73). 

 

 

3.1. A importância da Supervisão Pedagógica 

 

Salienta-se a importância de termos uma formação mais reflexiva, crítica e 

ecológica, de modo a podermos “actuar e tomar decisões no sentido da educação para 

todos e de cada um, balizadas pelos interesses do bem comum, da justiça e do 

conhecimento (…) próprio das profissões de bem”, citado por Sá-Chaves (2008), no 

prefácio do livro de Alarcão e Roldão (2010, p.12). 

No campo da supervisão verificou-se um grande desenvolvimento, e de 

“movimentos fragmentários, tem vindo a orientar-se para um campo de compreensão e 

actuação integrada” (Sá-Chaves & Alarcão, 2000, citados por Alarcão & Roldão, 2010, 

p.15), pois acompanhou a evolução das abordagens de educação e de formação e 

dinamizou processos reflexivos de aproximação à vida profissional. Conforme já 
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referido, a supervisão não se cingiu somente à formação inicial de professores, mas 

estendeu-se à formação contínua, em contexto de trabalho, devido à necessidade 

crescente que os atuais professores sentiram em se inovarem e também a uma 

necessidade profissional, ganhando uma “dimensão colaborativa, auto-reflexiva e 

autoformativa” (Alarcão & Roldão, 2010, p.15). Os professores ganham em 

conhecimento profissional, pois são “investigadores da sua própria prática” (Alarcão & 

Roldão, 2010, p.15), a prática reflexiva, tão debatida por Schön (1983) e citada por 

Alarcão e Roldão (2010, p.16) e Roldão (2007), onde esta última dá preferência à 

designação de “profissional de ensino analítico e investigativo da prática” ao invés de 

“prático reflexivo” de Donald Schön (p.44). Para Roldão (2007, p. 44), a “prática 

reflexiva” pressupõe: “(1) o recurso a conhecimento teórico e prático prévios, (2) a 

teorização problematizadora da situação prática em apreço, (3) a produção de 

conhecimento susceptível de ser comunicado a outros, e mobilizado noutras situações”. 

A supervisão associada aos problemas da centralidade da escola, à autonomia 

das escolas e ao aumento de responsabilidade, gera, cada vez mais, a necessidade de nos 

questionarmos e fazermos sistemáticas autoavaliações, numa perspetiva de escola 

reflexiva, que mais à frente será apresentada, origina que os processos de formação dos 

professores tenham “contribuído para a afirmação da identidade profissional dos 

professores” (Alarcão & Roldão, 2010, p.17). 

Mas a supervisão não é associada somente aos problemas acima descritos, tem 

ainda outras responsabilidades atuais, devido à avaliação de desempenho de docentes e 

o apoio aos novos profissionais, durante o seu período de formação. 

Quando iniciamos uma nova atividade, somos levados a implementar processos 

de transformação e de construção de uma nova identidade. Esses processos decorrem 

através de transições ecológicas, apresentadas mais à frente. 

No processo de construção e transformação, o modelo ecológico, atualmente 

designado por bioecológico (Bronfenbrenner & Morris, 1998, citados por Alarcão & 

Roldão, 2010, p.18), considera que a supervisão pedagógica dos professores que já se 

encontram em contexto de trabalho será: 

- vertical, normalmente verificada na formação inicial, sendo a primeira entre 

iguais; 
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- horizontal, que é uma “supervisão colaborativa” (Alarcão & Roldão, 2010, 

p.19), que deve acompanhar a supervisão vertical, e que consiste em estabelecer 

procedimentos entre os alunos e os professores, de modo a estabelecer buscas, 

compreensão e interpretação da informação de assuntos determinados; 

- auto-supervisão, que é mais de natureza intrapessoal, estando também sempre 

presente na supervisão vertical e horizontal, correspondendo a um diálogo interior, isto 

é, a análise que cada um faz do trabalho realizado. 

Atualmente, o papel do professor não é mais o de um funcionário, mas de um 

profissional de ensino, pois está, e terá que estar, em constante aprendizagem, com 

saberes mais abrangentes, pois o professor não transmite e ensina somente, isto é, o 

papel do professor não está somente associado à parte cognitiva, mas tem também uma 

função social no desenvolvimento humano dos que ensina.  

Em conclusão, as novas tendências de supervisão, 

(…) valorizam a reflexão, a aprendizagem em colaboração, o desenvolvimento de 

mecanismos de auto-supervisão e auto-aprendizagem, a capacidade de gerar, gerir e 

partilhar o conhecimento, a assunção da escola como comunidade reflexiva e 

aprendente, capaz de criar para todos os que nela trabalham (incluindo os que nela 

estagiam) condições de desenvolvimento e de aprendizagem (Alarcão & Tavares, 2003; 

Sullivan & Glanz, 2000; Tracy, 1998, citados por Alarcão & Roldão, 2010, p. 19). 

A identidade profissional inicia-se na formação inicial, de acordo com Moreira e 

Macedo (2002) e Abreu (2001), citados por Alarcão e Roldão (2010, p.17), quando os 

estagiários ou futuros professores começam a sua “acção de educar, ensinando”. Mas 

esta identidade começa-se a adquirir antes, através de algumas disciplinas ministradas 

durante o curso, como “uma janela que se abre para o mundo da profissão e faz emergir 

novas representações de si e do trabalho profissional que vai iniciar-se” (p.17). 

 

 

3.2. Processos de construção e desenvolvimento da identidade profissional 

 

Alarcão e Roldão (2010, p. 25) “perspectivam o desenvolvimento profissional 

como um processo de mudança conceptual, numa lógica de desenvolvimento de adultos, 
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em contextos de natureza construtivisto-sistémica, interactiva, epistemologicamente 

fundamentada e metodologicamente apoiada em contextos de formação-investigação-

acção”. Este processo ocorre em dois caminhos diferentes – a formação inicial de 

futuros professores, encarada como um processo de autoreflexão, com vista a um 

desenvolvimento profissional e a formação contínua, predominando uma leitura de 

formação como externa à atividade docente, apenas para sensibilização e 

enriquecimento profissional. 

A construção e desenvolvimento profissional tem vários processos, conforme 

sistematização seguinte: 

 

Figura 3: Processo de construção e desenvolvimento profissional 

 

 

 

Fonte: Alarcão e Roldão (2010, p. 26). 
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 O processo de auto-implicação indica que o envolvimento pessoal é fundamental 

na construção da profissionalidade. Este envolvimento pessoal não significa 

individualismo. Antes pelo contrário, tanto na formação inicial como na formação 

contínua, implica a partilha de saberes e experiências, como elemento formativo 

fundamental, havendo trabalho entre pares. Na formação contínua, através de trabalhos 

de grupo e na formação inicial, através do apoio dos orientadores e supervisores. O 

envolvimento pessoal, nomeadamente na formação inicial, tem grande relevância, pois 

há início de experiências pré-profissionais. Por isso mesmo é que o processo de auto-

implicação é um processo socioconstrutivo, devido à partilha de experiências e saberes, 

apoiado pelos colegas de estágio, pelos orientadores e pelos supervisores. Na formação 

inicial temos referências positivas, devido ao iniciar de uma profissão para a qual se 

trabalhou durante o tempo de estudante, mas também temos referências negativas, 

devido à competitividade entre pares do mesmo núcleo de estágio, o que, a nosso ver, é 

positivo, desde que haja respeito entre todos. 

 O processo referenciado à ação e aos saberes constituídos valorizam o primeiro 

contato com a escola e valorizam, também, as intervenções didático-educativas, 

existindo já contato com a realidade da prática docente. 

 O processo analítico-reflexivo, a nosso ver, é essencial e de uma importância 

significativa, visto haver observação do trabalho realizado, tanto entre os pares de novos 

professores, como observação do trabalho dos orientadores, nas aulas ministradas. A 

importância da reflexão é dos temas mais focados em muitos trabalhos de investigação, 

pois é “promotora do conhecimento profissional, porque radica numa atitude de 

questionamento permanente – de si mesmo e das suas práticas – em que a reflexão vai 

surgindo como instrumento de auto-avaliação reguladora do desempenho e geradora de 

novas questões” (Alarcão & Roldão, 2010, p.30), motivando para uma maior exigência 

no trabalho realizado e a realizar, consciencializando os professores estagiários e não 

só, da complexidade de todo o trabalho docente, pois ser professor não é fácil, havendo 

necessidade de se produzir cada vez mais e melhor, com inovação, começando, no caso 

da formação inicial, a ter-se uma perceção da relação teoria-prática, através do 

reconhecimento da importância de algumas disciplinas frequentadas durante o curso, 

promovendo uma atitude analítica da ação e da prática profissional, pois deve-se fazer 

uma análise constante de todo o trabalho desenvolvido, sempre com o intuito de 
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melhorar, desenvolvendo a autonomia e uma maior segurança na ação de ensinar, 

conferindo maior interesse e capacidade de começar e experimentar novas abordagens. 

 Tem de haver sempre feedback entre todos os pares, pois ajuda na melhoria e no 

aperfeiçoamento da ação de ensinar, estimulando e orientando todo o desempenho da 

prática letiva, mesmo na elaboração das planificações e nas leituras sugeridas pelo 

orientador e também através da construção de mapas concetuais. 

 Todo o processo de supervisão pedagógica é um processo inacabado, visto haver 

necessidade de se acompanhar a evolução dos tempos, necessitando fazer-se uma 

constante autoformação – “o professor tem de ser um permanente investigador” 

(Alarcão & Roldão, 2010, p. 32) e também devido às mudanças provenientes do 

Ministério de Educação, sendo este “o único paradigma de ação política no campo da 

educação” (Azevedo, 2011, p.111). Também é um processo intertemporal, pois existe, 

por vezes, alguma influência de antigos professores. Através da prática letiva, faz-se 

uma revisão de algumas disciplinas frequentadas durante o curso. Na formação inicial, o 

primeiro contacto com a profissão de professor contará com momentos de consolidação, 

motivação e perspetiva para todo o trabalho futuro, não sendo uma tarefa fácil, pois “no 

processo contínuo de tornar-se professor, cada docente, face aos desafios e exigências 

da sociedade, da escola, dos alunos, das famílias e das comunidades, assume múltiplas 

funções” (Gonçalves, 2009, p.23). 

 Todos estes processos são historicamente contextualizados. Na formação 

contínua de professores, através da implementação das reformas – “nomeadamente as 

de 1989 e 2001” (Alarcão & Roldão, 2010, p. 33); na formação inicial, através de todo o 

envolvimento coletivo existente na formação, na análise reflexiva feita sobre a prática e 

no apoio de formadores e supervisores. 

 Os processos ocorridos durante a supervisão pedagógica, na formação inicial, 

são comparados com “ilhas” (Alarcão & Roldão, 2010, p. 35), isoladas por todos os 

lados, mesmo entre pares pedagógicos disciplinares, na escola e em todo o sistema 

educativo, não havendo partilha. O que pode ser justificado por “falta de à vontade” 

sentida pelos estagiários, pois é um ambiente novo, porque o trabalho na formação 

inicial acontece entre os pares estagiários – orientador, não havendo muito contacto com 

os restantes elementos da escola. 
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 Por vezes, a construção e o desenvolvimento profissional são apoiados na 

convicção da condescendência natural. Nem sempre é prejudicial, mas devemo-nos 

fomentar em teorias fundamentadas, através da leitura e também através da 

investigação. 

 A interação de conhecimentos existente entre os estagiários / futuros professores 

e os professores, isto é, o desenvolvimento profissional, conduz-nos a um modelo 

ecológico de desenvolvimento humano. 

 

 

3.3. Transições ecológicas 

 

O modelo ecológico de desenvolvimento humano de Bronfenbrenner foi 

adaptado por Alarcão e Sá-Chaves, em 1994, e Oliveira-Formosinho, em 1997, já citado 

no ponto um. 

 Este processo é marcado por transições ecológicas influenciadas pela: realização 

de novas atividades; assunção de novos papeis; estabelecimento de novas interações 

interpessoais (Alarcão & Roldão, 2010, p. 37). 

 É atribuído o estatuto de transição ecológica nas seguintes etapas profissionais: 

da formação inicial à prática profissional; de práticas individualistas à experiência 

colaborativa; de práticas curriculares tradicionais a envolvimento em inovações 

(Alarcão & Roldão, 2010, p. 38). 

 Nas transições ecológicas apresentam-se mudanças conceptuais e de atitudes, 

relativamente às seguintes categorias: “profissão; currículo; saber; competências de 

estudo e aprendizagem; desenvolvimento do Eu; atitudes críticas e face às críticas”, 

(Alarcão & Roldão, 2010, pp. 38-39). 

 Seguidamente apresentam-se sistematizadas as mudanças verificadas em cada 

categoria: 
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Tabela 4: Transições ecológicas 

Relativas à profissão 

Visão limitada Visão abrangente 

Ser professor, tarefa simples Ser professor, tarefa complexa 

Professor modelo e transmissor Professor facilitador e responsável pelas 

aprendizagens 

Exagero perante a relação afetiva com os alunos Equilíbrio face à relação afetiva com os alunos 

Formação inicial, fim da formação Formação inicial, processo inacabado 

Relativas ao currículo 

Ênfase nos conteúdos Ênfase nos alunos 

Planificação predefinida, rígida Gestão das atividades em situação 

Relativas ao saber 

Prática como aplicação da teoria Prática como interação entre a realidade e a 

teoria 

Saber exterior à pessoa, indiscutível Saber interiorizado, relativizado, situado 

Saber como receituário Saber como favorecedor da compreensão, da 

ação e da ocasião 

Saber sem sentido Saber significativo 

Saberes independentes Interligação dos saberes 

Relativas às competências de estudo e aprendizagem 

“Olhar sem ver” Analisar e compreender 

Registos descritivos Registos analíticos 

Metodologias de estudo estereotipadas Metodologias de estudo contextualizadas 

Resistência à crítica Adesão à crítica 

Relativas ao desenvolvimento do Eu 

Desconhecimento de si Autoconhecimento 

Receio de ensinar Autoconfiança 

Relativas às atitudes críticas e face às críticas 

Aceitação acrítica de modelos Atitude crítica face a modelos 

Dificuldade em aceitar as críticas Valorização da hetero e autocrítica 

 

Fonte: Alarcão e Roldão (2010, p. 39). 

 

No contexto da formação inicial, devemos consciencializar os estagiários / 

futuros professores, quanto às transições ocorridas, como estratégias de melhorar o 

conhecimento e confiança deles próprios e fomentar “abertura a práticas mais activas e 

mais centradas nos alunos e na sua autoregulação” (Alarcão & Roldão, 2010, p. 39). 

“ O ensino é visto, ainda, como ciência mais do que como arte” (Tracy, 2002, p. 

74). 
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3.4. Processo formativo do professor 

 

 Antes de caracterizarmos a formação inicial de professores, é conveniente 

fazermos uma breve resenha relativamente ao início da formação em Portugal, 

baseando-nos em Carvalho (1996), Damião (1997) e Cruz e colaboradores (2003). Em 

22 de dezembro de 1894 é publicado um decreto governamental, onde reestrutura a 

instrução primária e secundária, focando a necessidade de formação de professores 

(Carvalho, 1996, p.630). Em 1896, na carta de Lei de 28 de maio, afirma-se, 

novamente, sobre a necessidade de se regulamentarem as habilitações e os programas de 

estudo, para o Magistério e Liceus. Em 1901, nos decretos n.º 4 e 5, de 24 de dezembro 

(Carvalho, 1996, p.641) são criadas as instituições para formação de professores do 

ensino secundário. Entre 1901 a 1915, são criados cursos para formar professores de 

várias disciplinas, em Coimbra, Lisboa e Porto. 

Com a proclamação da República, em 5 de outubro de 1910, foi proposto um 

“projecto de reformar a mentalidade portuguesa (…) pela via da instrução e da educação 

(…) a educação republicana” (Carvalho, 1996, p. 651). Em 1911, no decreto de 29 de 

março, dá-se atenção à “preparação do professorado primário” (Carvalho, 1996, p. 671), 

criando-se as Escolas Normais Superiores, em Lisboa e Coimbra, que funcionaram até 

1930, tendo sido encerradas nesse ano, por decisão governamental. Entre 1930 e 1974, 

funcionou o curso de Ciências Pedagógicas, nas Faculdades de Letras das 

Universidades de Lisboa e Coimbra, seguindo-se depois o Porto. Neste curso, era dada 

uma formação demasiada letrada, erudita, pois era muito didática, cultural e histórica, 

havendo estágios de dois anos, passando, posteriormente a um ano. Em 1971 foi criado 

o ramo de “formação educacional” nas Faculdades de Ciências das Universidades 

Clássicas de Lisboa, Porto e Coimbra, sendo extensível depois às Universidades de 

Letras, ficando as Universidades com a responsabilidade na formação. Em 1973 foram 

criados diversos cursos de bacharelato em ensino, servindo de base à criação das 

licenciaturas em ensino nas novas universidades, segundo Cruz e colaboradores (2003, 

p.6). Entre 1980 e 1988, criou-se a modalidade de formação em serviço – 

profissionalização em serviço – com duração de dois anos, sendo o primeiro ano de 

cariz mais teórico e o segundo predominantemente prático. 
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O panorama da formação de professores alterou-se significativamente, com a 

criação das Escolas Superiores de Educação, em meados dos anos oitenta. Em 1986, 

com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo Português (Lei n.º 46/86, de 14 

de outubro), ficou determinado que a formação de professores e educadores seria de 

nível superior, definindo que a formação inicial dos educadores de infância e 

professores do 1º e 2º ciclo realizar-se-ia em escolas superiores de educação ou 

universidades e a formação inicial dos professores do 3º ciclo e secundário realizar-se-ia 

em universidades. Foi então nos anos 90, com a continuação deste processo, até aos 

nossos dias, que as universidades se envolveram na formação inicial de professores. 

 

 

3.4.1. Formação inicial 

 

O conceito de supervisão, na formação inicial, apresentado por Alarcão e Roldão 

(2010) é “ambiente formativo estimulador” (p.53). Tem como finalidade “apoiar e 

regular o desenvolvimento” (p.53), focando-se “na reflexão acerca da prática” (p.53), 

utilizando as seguintes estratégias: feedback, constante questionamento das práticas, 

apoio e encorajamento, sugestões apresentadas e recomendações feitas, sínteses e 

balanços efetuados do trabalho apresentado e esclarecimentos de conceitos e teorias. 

Formar pode ser igual a modelar, o que significa que os indivíduos que 

procuram formação são formados para se prepararem para algo em função de um 

objetivo e têm como base um modelo. 

Segundo Ducoing (2007, p. 322), 

a formação é examinada não só face ao conjunto das instituições sociais e educativas, 

isto é, face ao Estado Educador, à escola enquanto espaço formativo, às personalidades 

políticas, aos actores empenhados nas acções de formação, mas também face ao 

indivíduo, à pessoa, ao cidadão, aos grupos sociais, aos pais, em suma, face ao homem e 

à mulher considerados como sujeitos em devir. 

A mesma autora apresenta vários tipos de formação que apresentaremos de 

seguida: 
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- a formação segundo o tratamento filosófico educativo: (a) a formação 

segundo a tradição grega, havendo uma “construção consciente do ser humano” (p. 

324); (b) a formação segundo a perspetiva hegeliana, encarando “a formação como um 

processo de libertação, de enriquecimento cultural, de autonomia e, enfim, de 

constituição do sujeito” (p. 325); (c) a formação segundo Habermas, onde a formação é 

vista “como uma socialização da pessoa”, pessoa essa “capaz de manter e enriquecer os 

saberes transmitidos” (p. 324); (d) a formação segundo a perspetiva de Gadamer, em 

que a formação do sujeito é feita segundo dimensões práticas e teóricas; (e) a formação 

segundo a perspetiva de utopia de Bloch, onde a “sociedade e a cultura se opõem aos 

determinismos mecânicos (…) para compreender o mundo social” (p. 326); (f) a 

formação segundo a perspetiva de Heidegger, “faz alusão ao sentido dado à formação 

em termos de acesso a horizontes possíveis” (p. 326); (g) a formação segundo a 

hermenêutica analógica, onde a formação é baseada na imitação do mestre; 

- a formação segundo categorias humanístico-sociais: (a) a formação segundo 

a diferença entre “praxis” e “poïesis”, onde a formação não se fabrica, mas a formação é 

vista como uma ação, infinita; (b) a formação segundo a interioridade / exterioridade, 

onde a formação é vista como algo adquirido para o sujeito, que terá direção oposta ao 

transmitir a formação que se adquiriu; (c) a formação segundo a reconstrução social, 

entendida como um processo de “conformação da consciência crítica” (p. 329); (d) a 

formação segundo o imaginário e a identidade, onde a formação é vista como um 

processo de transformação entre o que se deseja ser e o que se será; 

- a formação a partir da prática; 

- a formação segundo o olhar do professor intelectual, formação essa, a nosso 

ver despropositada e antiquada, pois o formador também aprende com o formando e não 

somente o contrário; 

- a formação a partir da centralidade do sujeito, onde este “constitui o ponto 

de partida e de chegada” (p. 332). 

Já Formosinho (1986) apresenta quatro modelos de formação de professores: 

empiricista, teoricista, compartimentado e integrado. O modelo empiricista 

estrutura-se na conceção de que os conhecimentos, as competências e as atitudes 

necessárias para um professor provêm predominantemente da sua experiência docente. 

O modelo teoricista estrutura-se na conceção da necessidade de se transmitirem aos 
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futuros professores todos os conhecimentos que se supõe que lhe vão ser precisos. Para 

Pacheco e Flores (1999, p.66), tanto o modelo teoricista como o empiricista organizam-

se pela formação teórica obtida na universidade, passando para a aquisição de 

experiências de ensino na escola, terminando na formação pedagógica, que o já 

professor adquire, havendo “um desfasamento contínuo dos tempos curriculares de 

formação do professor”, pois Formosinho (1986) propõe, nestes dois modelos, que 

“todos os conhecimentos que um professor deve ter devem ser transmitidos sistemática 

e sequencialmente, de modo expositivo, num contexto institucional académico” para 

que depois de serem compreendidos e aprendidos sejam transferidos para “a prática, 

pois esta, na essência, se reconduz à execução de teorias, ideias, concepções” 

(Formosinho, 1986, p.85). São dois modelos que juntam a teoria e a prática. O modelo 

compartimentado estrutura-se na lógica da separação entre a componente científica da 

especialidade e a componente de formação profissional, contrariamente ao modelo 

integrado. Pacheco e Flores (1999, p.86) referem-se ao modelo compartimentado como 

um sistema sequencial. Para Formosinho (1986), no modelo compartimentado, cada 

pessoa deve fazer aquilo que melhor sabe, cabendo aos professores universitários 

ensinar a teoria e aos educadores de infância, professores dos 1º, 2º, 3º ciclos e do 

secundário transmitir a prática, cabendo aos formandos gerir a informação adquirida, 

integrando a teoria com a prática. Somos de opinião que será na altura de aplicação à 

prática, que os formandos darão valor e sentido a algumas disciplinas frequentadas nas 

universidades. Neste modelo, conforme Pacheco e Flores (1999, p.86), é ultrapassado o 

“divórcio entre a teoria e prática do sistema teoricista/ empiricista”, incluindo o estágio 

pedagógico no 5º ano. No 4º ano há formação em ciências da educação e nos 1º, 2º e 3º 

anos há formação em ciências da especialidade. No modelo integrado, que apareceu 

com os cursos de formação de professores em ensino das novas universidades, há 

inclusão da formação em ciências da educação, logo no primeiro ano do curso, 

juntamente com a formação em ciências da especialidade e prática pedagógica, ficando 

para o 5º ano o estágio pedagógico. 

Pacheco e Flores (1999, p.105) referem que a formação inicial deveria ter uma 

componente de ciências da especialidade, uma de ciências da educação e também a 

prática pedagógica, onde o autodesenvolvimento estaria presente nas três componentes 

citadas anteriormente, componentes estas existentes na formação inicial atual. 
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No modelo atual de formação, o orientador é o professor titular das suas turmas 

e o professor estagiário assume algumas aulas do orientador, como professor, conforme 

já citado. 

Para Roldão (1998, p.27), “a formação inicial constitui a etapa chave na 

formação profissional”, pois é durante esta formação que o formando/aluno estagiário 

deve desenvolver competências, pessoais e profissionais, adquirir conhecimentos, 

métodos, estratégias de ensino, de modo a saber desempenhar com eficácia, 

futuramente, uma variedade de tarefas e papéis com que diariamente será confrontado. 

Para nós, o principal objetivo da formação inicial de professores será formar 

novos docentes, contribuindo para o desenvolvimento de um professor que pense e 

reflita sobre o seu trabalho, participe ativamente no desenvolvimento da escola e da 

comunidade escolar, saiba adaptar-se às mudanças ocorridas no mundo e mude com 

elas, sendo ativo ao longo do seu percurso docente, com entusiasmo e dedicação. 

A formação inicial é encarada como uma primeira etapa de uma educação que se 

deseja permanente. 

 

 

3.4.2. Passagem de aluno a professor 

 

Além da formação inicial de professores, onde o aluno passa de aluno a aluno-

futuro professor/estagiário, e da formação contínua de professores, que inclui formação 

que favorece o crescimento profissional do professor, Pacheco e Flores (1999, p.52) 

propõem mais uma etapa de formação, a iniciação ao ensino. Jordell (1987, citado por 

Pacheco & Flores, 1999, p.52) afirma que “quando o novo professor entra na sala de 

aula não é tábua rasa. Pelo contrário, o professor tem experiência como aluno e como 

aluno-professor”. Se contabilizarmos o número de aulas que assistiu como aluno, este 

irá certamente influenciá-lo neste início da sua situação profissional, baseando-se no 

trabalho que assistiu de algum antigo professor, seguindo-o ou rejeitando-o. Carderhead 

(1988, citado por Pacheco & Flores, 1999, p.53) afirma que “o ensino se assemelha a 

uma relação de parentesco: um professor ensina como viu ensinar os professores, 



Cheila Isabel Ferreira Nunes e Sá Pereira 

68 

sobretudo aqueles que temporalmente lhe são mais próximos”, baseando-se em 

“imagens positivas de um tipo de professor que tiveram e/ou que gostariam de ser”. 

Também Serrazina e Oliveira (2002, p. 69) referem, com base num estudo 

realizado com professores no início de carreira, que a “formação inicial tem influência 

não só nas competências matemáticas que cada professor privilegia mas também no 

modo como perspectivam as situações de aprendizagem que são propostas aos alunos”. 

Nesta nova fase de formação, o “professor principiante”, conforme Pacheco e 

Flores (1999, p.55) se referem ao professor no início de vida profissional, já não “sofre” 

da pressão exercida pelo seu orientador, nem das aulas assistidas, e muito menos da 

avaliação. Agora o professor principiante já terá uma atitude mais autoritária perante os 

seus alunos, já terá mais autonomia, maior controlo dos alunos em situação de sala de 

aula, entrando numa fase de crescimento profissional e aumentando a socialização, não 

só com os seus alunos, como com os outros professores, ou seja, com toda a 

comunidade escolar. Veenman (1988, citado por Pacheco & Flores, 1999, p.55) define 

“professor principiante como aquele que ainda não completou três anos de ensino 

depois de se ter graduado”. 

Por norma, os manuais escolares constituem uma influência preponderante no 

processo de ensino e aprendizagem dos professores principiantes, conforme refere 

Blanco (1994, p.265), pois “o manual escolar acompanha o ensino como um elemento 

indispensável – e às vezes único – que realiza a tradução das prescrições curriculares e 

as apresenta num nível de concretização apropriado para abordá-las nas aulas”. Também 

Flores (1999) conclui, do seu estudo, que os professores no início de carreira usam os 

manuais como ponto de partida na preparação das aulas e ainda como fonte de 

conhecimentos, sendo um importante instrumento no desempenho das suas funções 

didáticas, apesar de existirem no mercado diversificados instrumentos pedagógicos e 

materiais didáticos diversos. É fundamental uma sólida preparação na área de conteúdos 

que os professores querem transmitir, antes de os ensinarem, usando ou não manuais 

escolares. 

Nesta fase constante de crescimento, o professor principiante se deparará com 

variadíssimas situações – as próprias caraterísticas demográficas escolares, as 

expectativas dos encarregados de educação, os problemas de comportamento dos 

alunos, … – que o ajudarão e proporcionarão o aperfeiçoamento e o crescimento 
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profissional, não esquecendo as aprendizagens efetuadas durante o seu percurso de 

aluno/estagiário e não esquecendo a necessidade de refletir sobre os resultados obtidos. 

Mas “o professor jamais deixa de aprender”, pois “o ensino é uma actividade 

que exige constante evolução e adaptação a novas situações” forçando o professor, 

principiante ou não, a uma “constante actualização e desenvolvimento de competências 

profissionais” (Pacheco & Flores 1999, p.56), procurando formação contínua e 

continuada. 

 

 

3.4.3. Formação contínua 

 

 Constatou-se que a formação inicial, por si só, não era suficiente, havendo a 

necessidade de formação contínua, onde esta complementa e atualiza a formação inicial, 

numa perspetiva de formação permanente, “dando especial realce à valorização pessoal 

e profissional do docente, em estreita articulação com o trabalho que desenvolve a nível 

do seu estabelecimento de educação ou de ensino” (Decreto-Lei n.º 207/1996, de 2 de 

novembro, ponto 1), com a finalidade de melhorar a qualidade de ensino e das 

aprendizagens. 

 O professor, ao ter necessidade de formação contínua, coloca-se numa situação 

de formador e formando, como que um “aprendiz que forma e um formador que 

aprende, que é o conceito de life long learning” (Oliveira-Formosinho, 2002c, p. 10). 

 Segundo a Lei de Bases n.º 49/2005, de 30 de agosto, no artigo 33º – Princípios 

gerais sobre a formação de educadores e professores e o estatuto da carreira docente – 

Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, artigo 6º – Direito à formação e informação 

para o exercício da função educativa, artigos 15º – Formação contínua e 16º – Acções 

de formação contínua, a formação contínua é um dever e um direito indissociável da 

formação inicial que assiste ao professor, mas é um direito obrigatório, visto ser 

condição indispensável à progressão na carreira, apesar desta estar “congelada”, a 

obtenção de unidades de crédito. 

 Na atual Lei de Bases do Sistema Educativo Português (LBSE), existe a 

obrigatoriedade de se frequentar ações de formação que correspondam a dois terços das 
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unidades de créditos necessárias à progressão, na área científico didática que o docente 

leciona – Despacho Normativo n.º 16794/2005, de 3 de agosto e Decreto-Lei n.º 

15/2007, de 19 de janeiro, artigo 14º, ponto 3. Foi uma boa medida, visto antes haver 

uma busca apressada e pouco norteada, por parte dos professores, pois a oferta não era 

articulada com a procura, porque oferecia-se o que havia e procurava-se dentro do que 

havia, para se obter o tal número de créditos necessários à progressão. A situação tende, 

agora, a melhorar. Por um lado, existe uma consciência coletiva da necessidade de 

formação, sem que tal se justifique unicamente pela necessidade de obtenção de 

créditos, por outro lado, os professores já começam a adaptar-se ao novo regime de 

progressão na carreira, procurando as áreas de formação mais adequadas ao perfil e às 

necessidades de cada um. 

 Mas a formação contínua, a que os professores têm direito, não é uma formação 

gratuita e a pouca que é gratuita é ou foi suportada por fundos comunitários ou pelo 

orçamento de estado e ministrada com recurso a bolsas de professores. Estas bolsas são 

o único recurso que os diretores das escolas têm para colmatar as necessidades de 

formação dos seus docentes. Usando a “prata da casa”, indicam os professores com 

formação acreditada, para poderem integrar bolsas de formadores, partindo da boa 

vontade dos professores, de modo a que essas ações aconteçam no período pós-laboral. 

Não havendo muitos professores dispostos a dar formação, existem, cada vez mais, 

centros de formação que funcionam como verdadeiras “minas de ouro”, visto haver 

cada vez menos ações de formação acreditadas gratuitas. No Decreto-Lei n.º 249/1992, 

de 9 de novembro, o artigo 34º – deveres dos formandos, alínea b), informa que os 

formandos terão que custear as suas “ações de formação contínuas de carácter não 

obrigatório”. 

 Com o Decreto-Lei n.º 249/1992, de 9 de novembro, com as alterações que lhe 

foram introduzidas pela Lei n.º 60/1993, de 20 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 

274/1994, de 28 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 207/1996, de 2 de novembro, pelo 

Decreto-Lei n.º 155/1999, de 10 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de 

janeiro, foi aprovado o Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, onde 

foram criados os Centros de Associações de Escolas (CFAEs), entidades hoje 

responsáveis pela maior parte das ações de formação. Para a acreditação destes CFAEs, 

da formação contínua e dos formadores, foi criado o Conselho Coordenador da 

Formação, sendo substituído, depois, pelo Conselho Científico Pedagógico da 
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Formação Contínua (CCPFC). No referido regime, no artigo 3º, são apresentados os 

objetivos esperados da formação contínua, nomeadamente, melhoria da qualidade do 

ensino e das aprendizagens, aperfeiçoamento das competências profissionais dos 

docentes, incentivo à autoformação, à prática da investigação e à inovação educacional. 

No artigo 7º são apresentadas as várias modalidades de formação contínua, a saber, 

oficinas de formação, módulos de formação, frequência, com aproveitamento, de 

disciplinas singulares em instituições de Ensino Superior, seminários, estágios, projetos 

e círculos de estudo. 

 Pacheco e Flores (1999, p.132) propõem três critérios para se poderem alcançar 

os objetivos da formação contínua, citados anteriormente: pessoal, respondendo às 

necessidades de autodesenvolvimento do docente; profissional, respondendo às 

necessidades profissionais do docente; e organizacional, respondendo às necessidades 

sociais, económicas e tecnológicas que se produzem atualmente. Os mesmos autores 

propõem, ainda, três modelos de formação contínua: o modelo administrativo, que terá a 

ver mais com as necessidades organizacionais, do que pessoais ou profissionais; modelo 

individual, que, como o próprio nome indica, tem mais a ver com a autoformação ou 

mesmo heteroformação e o modelo de colaboração social, que resulta de uma fusão 

entre o modelo administrativo e o modelo individual. 

 Para Alarcão e Tavares (1987, p.148), a supervisão da prática pedagógica, no 

quadro da formação contínua, “emerge como uma auto e hetero-supervisão, 

comprometida e colaborante, em que os professores se entre-ajudam a desenvolver-se e 

a melhorar o seu próprio ensino”. A formação contínua deve “combinar acção e reflexão 

e assentar numa relação de confiança e abertura entre colegas, entusiasmo e satisfação 

no trabalho e descoberta da razão de ser das actividades que se praticam” (Alarcão & 

Tavares, 2003, p. 123). 

 Tem havido uma crescente procura, por parte dos docentes, de outro tipo de 

formação, a formação especializada. Esta também está prevista na LBSE, devido à 

necessidade de se formarem agentes educativos devidamente qualificados, para 

desempenharem cargos e funções pedagógicas e administrativas. Este tipo de formação 

é da responsabilidade das instituições de Ensino Superior, sendo adquirida através da 

realização de cursos de especialização de nível pós-graduado e “traduz-se na aquisição 

de competências e de conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos, bem como no 

desenvolvimento de capacidades e atitudes de análise critica, de inovação e de 
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investigação em domínio específico das ciências da educação” (Decreto-Lei n.º 

95/1997, de 23 de abril, artigo 2.º). 

 A formação deve ser um processo de crescimento e melhoria pessoal e 

profissional. Seja ela inicial ou contínua, deverá corresponder às necessidades 

constantes de procura de melhoria da qualidade de ensino. 

 

 

3.5. Qualidade da supervisão 

 

 Roldão (1998, p.32) define qualidade “como um direito daqueles a quem se 

dirige a actividade que se exerce e o serviço que se presta em qualquer profissão”. 

 A qualidade da educação é hoje um grande desafio que é colocado às escolas. 

Melhorar as práticas pedagógicas dos professores e futuros professores é o que se 

espera, para uma educação desejável. A qualidade da educação depende grandemente da 

qualidade de formação dos professores, sendo primeiramente da responsabilidade das 

instituições que ministram a formação inicial e posteriormente da responsabilidade tanto 

do professor que procura formação contínua ou formação especializada, como da 

instituição que fornece essa formação. As instituições terão que ter em conta as 

propostas de formação, adequando as mesmas às exigências da escola atual, tendo 

também em conta as problemáticas emergentes da sociedade em que vivemos. 

Considerando o conceito de formação dado por Canário (1996), citado por Santos e 

Brandão (2008), onde existe a necessidade de se articularem os vários modos de 

aprendizagem em sintonia com as várias situações formativas que as pessoas vivem ao 

longo da vida, teremos que repensar a formação em termos de educação para a 

cidadania e para a construção das próprias pessoas. Os supervisores são educadores, 

logo são agentes de desenvolvimento humano e estes têm que efetuar a sua supervisão 

não tendo somente objetivos de melhoria da qualidade do ensino, em termos científicos, 

mas também melhorar, fomentar e contribuir para o crescimento dos futuros 

profissionais de ensino. O supervisor ou formador terá que instruir o futuro professor, 

ajudando-o a transformar e a mobilizar os saberes disciplinares em saberes 

profissionais, fomentando uma responsabilidade progressiva do futuro professor e 

contribuindo para o seu crescimento profissional e pessoal. 
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 Claro que é fácil falar da necessidade de qualidade de formação e da necessidade 

de se terem profissionais competentes, mas por vezes é difícil saber a forma como 

conseguimos torná-la realidade. É importante a relação e a colaboração existente entre o 

futuro professor, o orientador e o supervisor, que vise a melhoria da qualidade da 

prática, tendo cada um deles um papel fundamental na qualidade da educação. Também 

é importante termos em conta as “transições ecológicas” de Bronfenbrenner (1979, 

citado por Oliveira-Formosinho, 2002b), ocorridas nos futuros professores, já citadas 

neste relatório, no modelo ecológico, com as suas estruturas concêntricas, tendo por 

centro o aluno. Mas estamos cientes que a qualidade da supervisão depende de todos os 

intervenientes que nela estão envolvidos. 

 De acordo com um estudo efetuado por Santos e Brandão (2008), concluiu-se 

que os supervisores podiam influenciar a qualidade da supervisão, através da interação 

que desenvolviam com os estagiários, interação essa que se refletia sobre as 

aprendizagens dos estagiários e por vezes dos próprios alunos: “criando uma relação 

empática, vamos conseguir ter outra aceitação, permeabilidade e abertura para a 

formação em contexto que irá promover o desenvolvimento dos profissionais” (p.103). 

 Atualmente, segundo Altet (2000, p. 180), a formação de professores tem que 

ser “profissional e pessoal, permanente, integrativa, construtivista, centrada na análise, 

que seja auto-formação e, ao mesmo tempo, co-formação”, de modo a desenvolvermos 

competências profissionais necessárias aos professores, de modo a que estes 

desempenhem corretamente o seu papel, na “observação, no diálogo, na 

disponibilidade, na flexibilidade, na adaptabilidade e na auto-regulação”. 

 Para Roldão (2007, p. 45), para se melhorar a formação dos professores, tem que 

se “garantir uma formação investigativa a todos os professores e o incentivo a práticas 

desse tipo no interior da vida docente nas escolas (…) com mais envolvimento na 

acção”, mas com tanta burocracia a que os professores estão sujeitos, cada vez há 

menos disponibilidade de tempo e também as condições de trabalho não são as 

melhores. 

 A mesma autora apresenta propostas de atuação e algumas linhas orientadoras 

para melhorar a qualidade da formação dos professores e, em consequência, a melhoria 

das aprendizagens dos alunos: 
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1. Assunção da formação de professores como um processo contínuo de 

desenvolvimento no percurso de um profissional de ensino; 2. Estabelecimento 

continuado de parcerias de formação entre instituições formadoras e escolas; 3. 

Estabelecimento da dimensão da formação dos docentes como um dos elementos da 

organização das escolas e dos seus projectos; 4. Estabelecimento da centralidade da 

prática supervisionada, sustentada por uma teorização consistente, em todos os 

momentos e percursos formativos; Estabelecimento da prática investigativa como 

componente essencial da formação e da acção profissional (pp. 46-48). 

 “Para dar aos nossos filhos uma educação digna do homem do séc. XXI, 

precisamos de formadores bem preparados para as suas tarefas por formadores de 

formadores, escolhidos entre os melhores e mais competentes” (Mialaret, 1981, p. 157) 

e esperemos que as “instituições de formação consigam definir e construir a nova 

personalidade profissional do professor a bem do sucesso do aluno” (Altet, 2000, p. 

182). 
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4. Escola _______________________________  

 

 A escola é uma instituição que ensina, que se exprime pela garantia de uma 

permanente ação formativa dos indivíduos, orientada para favorecer e melhorar o 

desenvolvimento da personalidade, o progresso social, a democratização da sociedade e 

o seu melhoramento. A escola é uma instituição de educação. 

 Assim, a missão fundamental da escola é “contribuir para o melhoramento da 

sociedade através da formação de cidadãos críticos, responsáveis e honrados” (Santos 

Guerra, 2001, p. 7). Mas Alves (1998) também propõe que a escola tenha a função de 

instruir, transmitindo e produzindo conhecimentos e técnicas; de socializar, 

transmitindo e construindo normas, valores, crenças, hábitos e atitudes; e de estimular, 

promovendo o desenvolvimento integral do educando. “A escola presta um serviço à 

sociedade, respondendo às suas necessidade e solicitações” (Ribeiro & Marques, 2010, 

p. 82), mas “a escola não se circunscreve a ser, apenas, um espaço de difusão dos 

saberes” (Ribeiro, 2003, p. 114). 

 A escola é uma “instituição na qual a sociedade deposita enormes esperanças, 

porque ali se transmitem os conhecimentos, se estimula o desenvolvimento de atitudes, 

se preparam os sujeitos para um futuro profissional e se educam os valores” (Ribeiro & 

Marques, 2010, p. 83). É comparada a um “estaleiro de humanidade, que não pode 

escapar à alegria e à beleza inerentes ao desenvolvimento humano, à aprendizagem e à 

descoberta do mundo, da vida, de cada um e do outro” (p. 83). 

 A escola é de todos, pois “nela coabitam crianças, adolescentes, jovens e 

adultos” (Azevedo, 2011, p.154). “Do nascimento à morte” a educação é de todos, “ao 

longo da vida e com a vida” (Azevedo, 2011, p.246). “A escola pertence aos que 

trabalham para lhe dar pertinência e coerência” (Perrenoud, 2004, p.10). 

 “As escolas são locais de trabalho. Se não o são, não são instituições de 

educação” (Azevedo, 2011, p.267). Segundo o mesmo autor, a escola tem que seguir 
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três prioridades, todas elas iguais, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Na escola procura-se, 

descobre-se, corrige-se e volta-se a errar, sempre em prol de uma busca constante de 

melhorar as aprendizagens. Mas estas não estão destinadas somente para os alunos, pois 

tanto o pessoal docente como o não docente aprende também na escola, que é o seu 

local de trabalho. 

A escola não é um antro de facilidades, como não é uma casa de cadáveres ambulantes, 

é apenas uma instituição de árduo e persistente trabalho, de contacto permanente com a 

Verdade, a Beleza e o Bem e, por isso, é um ambiente de descoberta e de alegria, 

porque de diário des-envolvimento humano (Azevedo, 2011, p. 268). 

 Santos Guerra (2001, p. 7) afirma que “as escolas têm de aprender”. Mas como? 

Todos estamos cientes da responsabilidade que a escola tem como organização que é, 

mas “diante da mudança, da incerteza e da instabilidade que hoje se vive, as 

organizações precisam rapidamente de se repensar, reajustar, recalibrar-se para actuar 

em situação” (Alarcão, 2001, p.26). 

 As “escolas são instituições de um tipo muito particular, que não podem ser 

pensadas como uma qualquer fábrica ou oficina: a educação não tolera a simplificação 

do humano (das suas experiências, relações e valores), que a cultura da racionalidade 

empresarial sempre transporta” (Nóvoa, 1995b, p. 16), onde a aprendizagem não se 

restringe somente aos alunos, mas se aplica em todos que nela trabalham ou estudam. 

 

 

4.1. Escola reflexiva 

 

 Importa recordar que o conceito de supervisão estava restrito somente à 

formação inicial, mas desde 1982, ano em que Isabel Alarcão apresentou a primeira 

publicação sobre supervisão, que se defende uma supervisão também para a formação 

contínua. Preconiza também uma reconcepção das funções do supervisor, como mais 

um membro do corpo docente, sendo uma mais-valia aos contextos de desenvolvimento 

dos professores. 

 Com a autonomia das escolas foi criada uma responsabilidade ainda maior para 

as escolas – organizações de ensino – onde estas têm um papel preponderante na 
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sociedade, alargando o papel do supervisor, não só para a formação de professores, mas 

também para assumir aspetos organizacionais e de desenvolvimento da escola, como 

fatores preponderantes para a reflexão. 

 O objetivo essencial da supervisão é qualificar a formação dos professores e do 

ensino que ministram, não somente em contexto de sala de aula, mas num contexto mais 

abrangente da escola, escola esta, conforme citado no início do ponto quatro, que ensina 

todos, ensina-se e desenvolve-se a si própria, como organização qualificante que é. 

 Mas que alterações se produzem na escola, com as possíveis alterações no papel 

da supervisão? Passaremos a conceber a supervisão num contexto de “dimensão 

multiformativa” (Alarcão, 2002, p.218), ou seja, uma supervisão numa escola reflexiva. 

 Alarcão (2002, p.220) define escola reflexiva como uma “organização que 

continuamente se pensa a si própria, na sua missão social e na sua estrutura e se 

confronta com o desenvolvimento da sua actividade num processo heurístico 

simultaneamente avaliativo e formativo”. 

 Já Schön (1983), citado neste relatório, com o modelo desenvolvimental/ 

reflexivo de Pajak (1993), salienta a necessidade de se terem profissionais reflexivos, 

pois estes constroem e reconstroem o seu conhecimento na prática profissional, 

caracterizada por certezas e incertezas, decisões fundamentais e contextualizadas, com 

presença constante de diálogo e reflexão com os atores que nela participam, numa 

abordagem de natureza altamente construtiva, “como elemento fundamental do 

desenvolvimento profissional” (Alarcão, 2002, p.222). 

 A escola reflexiva deve ser uma escola que se quer “dialogante, aprendente e 

qualificante” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 144); a supervisão numa escola reflexiva não 

pode ser vista somente em contexto de sala de aula, nem aos professores isoladamente, 

mas sim na interação existente no coletivo de professores. As funções supervisivas, na 

escola reflexiva, devem ser caraterizadas como a passagem da sala de aula à escola e da 

dimensão didática à dimensão institucional educativa, mas com um denominador 

comum, que é a dimensão formativa, onde se insere o desenvolvimento e a 

aprendizagem. A ação da supervisão numa escola reflexiva pode verificar-se ao nível da 

integração dos estagiários, novos professores, na formação contínua, nos responsáveis 

pela gestão intermédia da escola (por exemplo, coordenadores de disciplina ou 

departamento), entre outros que constituem a comunidade profissional, ao nível da 
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escola como um coletivo que é. Claro que não se pode confundir supervisão com 

inspeção, pois os novos supervisores da escola reflexiva, deverão fazer parte do coletivo 

da escola, sempre com o objetivo de qualificar a educação e tendo em vista um projeto 

(Projeto Educativo de Escola, que será apresentado posteriormente). 

 Atualmente, o trabalho dos professores, em diversos casos, é praticado em 

equipas de trabalho, onde o conhecimento profissional é visto como uma entidade 

coletiva, construindo-se com vista a objetivos comuns, onde há liderança e domínio 

pessoal, visão partilhada, aprendizagem em grupo e reflexão. A constante reflexão 

mantém também presente a importante função que a escola tem na sociedade, 

preparando os alunos para a cidadania e a viver em cidadania. A reflexão tem que ser 

sistemática nas suas interrogações, procurando respostas e sendo estruturante dos 

saberes que dela resultam. 

 A escola dos tempos de hoje está a mudar e essa mudança tem de partir do nível 

da organização escolar, isto é, mudar para um “nível do pensamento colectivo e da 

compreensão do que deve ser, do que é e de como funciona a escola” (Alarcão, 2002, 

p.219). 

 Senge (1994), citado em Alarcão (2002), afirma que para haver uma mudança 

eficaz, esta terá que ser ao nível organizacional, passando a escola a ser uma 

organização aprendente e qualificante, onde a aprendizagem será feita em ambiente 

coletivo e reflexivo, onde todos beneficiam da mesma, mas também haverá uma 

aprendizagem individual, pois cada um dos atores aprende para si mesmo. 

 Conforme já citado neste relatório, na formação, o “pensamento de Habermas” 

citado por Alarcão (2002), onde está presente a afirmação do “EU”, da pessoa no 

singular, que enriquece com os saberes transmitidos, “que se conhece a si própria e se 

questiona a si mesmo, é capaz de aprender, de recusar tornar-se coisa e de conseguir a 

autonomia” (p.219), também a escola terá que fazer o mesmo para ser capaz de ser 

autónoma. 

 “Uma escola reflexiva pensa-se no presente para se projectar no futuro. Não 

ignorando os problemas actuais, resolve-os no respeito por uma visão de melhoria e 

desenvolvimento. E fá-lo através da aprendizagem” (Alarcão, 2002, p. 220). 

 “A escola reflexiva assenta o seu desenvolvimento num projecto institucional 

vivo (…) sendo ela mesma, um projecto, cujo grande objectivo é a formação de novos 
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cidadãos” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 134). Este projeto é designado de Projeto 

Educativo de Escola, “instrumento, por excelência, da construção da autonomia do 

estabelecimento de ensino” (Canário, 1992, citado por Alarcão & Tavares, 2003, p.134), 

sendo como um bilhete de identidade da escola/agrupamento. Neste projeto articulam-se 

e fundem-se os seguintes níveis: o nível de investigação educacional, onde a escola 

emerge como um novo objeto científico; o nível da mudança educacional, aparecendo a 

escola num prisma de construção social, em ação e interação com diferentes atores 

sociais; e o nível da formação, privilegiando a formação centrada no estabelecimento de 

ensino. A escola reflexiva tem assim a “capacidade de se pensar para se analisar, 

projectar e desenvolver” (Alarcão & Tavares, 2003, p.135), o projeto educativo também 

evidencia as mesmas capacidades, tendo sido elaborado coletivamente por elementos da 

escola, com o contributo de todos os elementos da comunidade escolar (alunos, 

funcionários, pais/encarregados de educação e outros membros da comunidade), 

baseando-se numa visão prospetiva e estratégica do que se deseja para a escola, com 

uma missão fundamentada e metas a atingir. 

 O Projeto Educativo de Escola é “elemento estruturante da acção educativa” e 

deverá ser visto “como uma estratégia fundamental para a mudança”, pois deve 

“funcionar como uma alavanca que faz movimentar a comunidade educativa, que a põe 

a pensar sobre si própria, os objectivos que pretende alcançar, as prioridades que quer 

colocar e as necessidades/problemas que quer solucionar” (Ribeiro & Marques, 2010, 

p.90). 

 A supervisão numa escola reflexiva terá que ter as seguintes competências, 

segundo Alarcão e Tavares (2003): dinamizar a comunidade educativa e as atitudes de 

avaliação; privilegiar, acompanhar e fomentar a formação necessária para a resolução de 

problemas específicos da escola, fomentando também a auto e heteroavaliação; 

colaborar na conceção de projetos, na autoavaliação e no processo de monitorização do 

desempenho dos docentes e não docentes. Os supervisores terão que ter conhecimento: 

da escola como instituição; de todos os membros da comunidade educativa, das suas 

experiências qualificantes e suas características; das estratégias de desenvolvimento 

institucional e profissional; das metodologias de investigação e de formação; das 

metodologias de avaliação e das ideias e políticas educativas. 

Nem toda a aprendizagem tem que ser adquirida na escola. Azevedo (2011) 

afirma que a primeira escola deve ser a família. 



Cheila Isabel Ferreira Nunes e Sá Pereira 

80 

 

4.2. A escola e a família 

 

A família deve ser a primeira a transmitir valores sociais e morais aos seus 

educandos, favorecendo a educação dos mesmos. Azevedo (2011, p.139) afirma que os 

pais / encarregados de educação têm o direito e o dever educativo, segundo as seguintes 

formas: no “essencial”, pois existe um vinculo de transmissão da vida humana; no 

“original e primário”, devido à relação de amor e proximidade que deverá existir entre 

pais e filhos; no “insubstituível e inalienável”, porque nenhuma instituição social pode 

substituir o papel dos pais, nem delegar em outros as funções que estão destinadas aos 

pais; no “amor paterno e materno”, pois nada substitui o amor dos pais, transmitindo-

lhes riqueza fraterna, para se tornarem os homens e mulheres do amanhã; na “fonte e 

norma”, pois toda a ação educativa deverá ser inspirada e guiada através dos valores 

transmitidos pelo amor dos pais. 

Sabe, quem tem filhos, o difícil que é educar, nos dias de hoje. Os pais passam 

grande parte do seu tempo no local de trabalho, chegando a casa, normalmente, já 

cansados, para ainda verificarem se os filhos realizaram ou não as tarefas da escola. 

Cada vez mais se vê a criação de centros de estudo, para se ocuparem das tarefas 

escolares dos alunos. E mesmo as escolas criaram clubes de tudo e mais alguma coisa e 

ofertas de desporto, com o intuito de “guardarem” os alunos mais algumas horas, 

enquanto os pais trabalham. Muitos alunos também passam horas a fio, sozinhos em 

casa, sem vigilância de nenhum adulto para os responsabilizarem da necessidade de 

efetuarem um estudo regular e sistemático, passando grande parte do tempo em frente à 

TV, ou computador, ou consolas, onde muitos jogos são verdadeiros hinos à violência. 

Atualmente, com a crise instalada no nosso país, a situação de desemprego também tem 

abalado muitas famílias, criando uma maior desigualdade social e afetando a educação 

escolar, onde a escola passa a ser vista como uma subsidiodependência da ação social 

escolar. A instabilidade familiar, onde muitos alunos crescem em famílias 

monoparentais, ou estão ao cuidado de algum familiar, também afeta a educação escolar 

dos alunos. Mas “por mais mutações sociais que atinjam a família, esta continua a ser o 

alicerce da educação de qualquer pessoa” (Azevedo, 2011, p. 141). 
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Os pais devem formar os filhos para os valores essenciais da vida humana, num 

sentido de justiça, conduzindo ao respeito que deverão ter pelos outros e num sentido de 

verdadeiro amor, proporcionando-lhes modelos de vida fundados sobre os valores da 

verdade, da justiça, do civismo e da paz, sendo a família a primeira escola da 

sociabilidade, do humanismo, da solidariedade, dos afetos, da sexualidade e agora 

também dos hábitos alimentares e do consumo. A escola ou outras instituições 

educativas têm o papel de cooperar com as famílias. “A escola nunca poderá apresentar-

se como uma instituição social capaz de substituir o papel educativo da família” 

(Azevedo, 2011, p.145). Os professores devem transmitir conhecimento, mas não 

podem ser pais dos seus alunos, psicólogos, sociólogos, nutricionistas, … 

Claro que “é ao Estado que cabe a tarefa fundamental da educação das crianças e 

dos jovens” (Azevedo, 2011, p. 142), e a escola é do Estado, mas as instituições sociais 

e as autarquias, nomeadamente a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, também 

têm obrigações na resolução dos problemas familiares. Toda a sociedade e o Estado 

devem criar meios para que a família também consiga cumprir com o seu papel 

educativo. 

A presença dos pais na escola, assente nas Associações de Pais e no Conselho 

Pedagógico das escolas, segundo Santos Guerra (2001, p. 79), “foi entendida por alguns 

professores como uma ameaça real ou possível à soberania do corpo docente”. Usando 

ainda as palavras do mesmo autor “criticar não é demolir, mas sim discernir” (p.80), 

teremos que criticar o autor quando este diz que os pais se retraem na hora de emitir 

opiniões, condenando o trabalho dos docentes, ou ainda quando diz que os alunos 

receiam represálias ou chantagens emocionais, quando criticam a atuação de algum 

professor, afirmando que “não basta dar voz aos alunos e alunas. É preciso contemplar 

uma outra condição inquestionável: a liberdade” (p.80). Achamos que atualmente um 

dos maiores problemas verificados pelos professores relativamente aos seus alunos é 

sim o excesso de liberdade que os pais dão aos seus filhos, não lhes incutindo regras de 

civismo e respeito. 

Os pais devem cooperar com a escola, numa relação de cordialidade construtiva, 

não abdicando dos seus direitos e deveres como pais e principais educadores. Mas, 

conforme Azevedo (2011, p.146) refere, “o lugar dos pais não é na escola, é em casa, é 

na família, exercendo aí, nesse contexto relacional único, a sua missão educadora”, 
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acompanhando, incentivando, estando atento ao percurso escolar dos filhos, de modo a 

construírem uma “melhor educação escolar (…) de modo sério e sustentado”. 

Os pais têm o direito a escolher a escola que consideram que será melhor para os 

seus filhos, claro que procurando a melhor/boa escola. 

 

 

4.3. À procura de uma boa escola 

 

Quantas vezes ouvimos dizer que as crianças e jovens não sabem nada. Que 

atualmente aprendem cada vez menos na escola. Que antigamente a escola “deles” é que 

era boa! A escola de ontem não a queremos mais. Claro que podemos ter em mente 

aquele/a professor/a que nos marcou mais, pela positiva ou negativa, mas já pensamos 

um pouco por nós próprios. Os tempos são outros. A escola atual é outra. Segundo 

Santos Guerra (2001), “a escola tem de aprender para saber, e essa aprendizagem 

significa saber ensinar, saber a quem se ensina e onde se processa esse ensino” (p.9), e 

hoje em dia temos muita heterogeneidade nos alunos, com capacidades de 

aprendizagem muito diferentes. Os professores de hoje já têm outra visão da escola, não 

sendo, como o aluno Filipe, da “História de Serena”, diz: “os professores ensinam as 

suas disciplinas e não têm a visão global da vida de escola como os alunos” (MacBeath 

et al., 2005, p. 46). Nem “frequentemente os professores ensinam do mesmo modo 

como foram ensinados em vez do modo como aprenderam a ensinar” (p. 294). Ainda 

segundo MacBeath e colaboradores (2005), hoje temos a escola como um local de 

aprendizagem, como um local social e como um local profissional. 

Mas a escola ainda tem muito que aprender. Como? De acordo com Santos 

Guerra (2001, p.12), questionando-se, investigando, dialogando, compreendendo, 

melhorando, escrevendo, difundindo, debatendo, compreendendo e, claro, exigindo. 

“Uma escola inteligente, ou em vias de o ser, não pode centrar-se exclusivamente na 

aprendizagem reflexiva dos alunos, mas deve sobretudo ser ambiente informado e 

dinâmico que proporcione igualmente uma aprendizagem reflexiva aos professores”, 

(Perkins, 1995, citado por Santos Guerra, 2001, p.9). 
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 “Desejamos uma escola do nosso tempo. Janela aberta para o presente e para o 

futuro, onde se vive a utopia mitigada que permite criar e recriar, sem contudo perder a 

razoabilidade e a estabilidade”, estabilidade esta na parte do pessoal docente e não 

docente. “Uma escola onde se realize, com êxito, a interligação entre três dimensões da 

realização humana: a pessoal, a profissional e a social” (Alarcão, 2001, p.12). 

 Estamos cientes que a escola é para todos e devíamos restruturá-la, de modo a 

existir maior igualdade de ensino e de oportunidades, mas os problemas sociais e de 

desigualdade social deverão ser tratados fora da escola, porque, segundo Basil Bernstein 

(1970), citado em Lima (2008, p. 18), “a educação não pode compensar a sociedade”. 

Contudo, os professores, muitas vezes, nas suas Direções de Turma, fazem de 

psicólogos ou assistentes sociais, lidando com os problemas diversos dos seus alunos, 

de modo a diminuir a desigualdade social. 

 Com os resultados académicos obtidos pelos alunos de uma escola, ou através 

dos resultados verificados nos exames nacionais, elaborou-se o ranking das escolas, 

aparecendo algumas escolas de elite, escolas essas constituídas maioritariamente por 

alunos de uma classe social superior, onde os seus pais conseguem ter possibilidades de 

colocar os seus filhos em apoios extra escola, ou muitas vezes em instituições 

particulares. Consideramos que, relativamente aos rankings de escolas, há outras 

variáveis em jogo que justificam os resultados apresentados. Por exemplo, nem todos os 

alunos são do mesmo nível social, e com a crise atual, cada vez mais verificamos 

desigualdades e o que queremos é equidade na educação. Claro que não estamos a supor 

que só os alunos de um nível social médio ou alto terão bons resultados. Mas focando 

novamente a crise económica a que o nosso país está sujeito, temos verificado que 

muitos alunos, principalmente os do ensino superior, têm desistido de estudar, pois as 

despesas são muitas, perante situações familiares preocupantes. Também somos de 

opinião que os rankings não irão melhorar a qualidade de ensino nem trarão benefícios 

às escolas, antes pelo contrário, podem prejudicar, devido a influências que poderão ter 

na reputação de algumas escolas. 

 Stoll e Fink (1995), citados em Lima (2008, p.40), propõem que se defina como 

eficaz uma escola que: “promove o progresso de todos os seus alunos, para além do 

esperado; assegura que cada aluno atinge os padrões mais elevados que lhe sejam 

possíveis; melhora todos os aspectos do sucesso e do desenvolvimento dos estudantes; 

continua a melhorar, ano após ano”. Então todas as escolas são eficazes, logo boas! 
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 Todas as escolas ou instituições são sujeitas a uma avaliação externa, por parte 

da Inspeção Geral de Educação, nos seguintes domínios: resultados, prestação de 

serviço educativo; organização e gestão escolar; liderança e capacidade de auto-

regulação e melhoria; e a uma autoavaliação institucional, que é uma autoavaliação ao 

cumprimento do projeto educativo da escola, à verificação de “desempenho dos seus 

órgãos governativos, o sucesso dos alunos e a prática de uma cultura de colaboração 

entre os membros da comunidade educativa” (Lima, 2008, p.292). 

Santos Guerra (2001, p. 27) afirma que “todas as escolas se assemelham entre si 

e que todas as escolas diferem de forma espectacular (…) todas são iguais e, ao mesmo 

tempo, diferentes”. 

Citando Lima (2008, p.13), “todos desejamos escolas melhores, mas não 

sabemos exactamente como definir as suas qualidades específicas, nem temos uma ideia 

precisa de como fazer com que elas se tornem uma realidade”, porque “a busca da 

escola eficaz é como a caça ao unicórnio: a procura de uma entidade mítica” 

(MacBeath, 1990, citado por Lima, 2008, p.427). 

 

 

4.4. Exigências da escola atual 

 

Muitas vezes ouvimos dizer que a escola precisa de mudar, mas tudo está a 

mudar. Os conteúdos programáticos mudaram ou estão a mudar; as metodologias de 

ensino também…. Tudo está a mudar. 

A escola já não pode ser vista somente para fornecer conhecimento, que o aluno 

assimila e carrega para o resto da vida. Os conhecimentos que os alunos devem adquirir, 

nos dias de hoje, são: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser”, sendo os quatro pilares a que se baseia a educação ao longo da vida, 

segundo Delors e colaboradores (1996, p. 88). 

A escola atual não pode preparar os alunos somente para o mercado de trabalho, 

mas facilitar a sua adaptação aos diferentes trabalhos que aparecem, formando-os como 

cidadãos democráticos e conscientes dos seus direitos e deveres, ensinando-os a refletir 

e raciocinar. 
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Quando ouvimos falar sobre a exigência de se cumprirem metas de sucesso, 

estamos cientes que elas deverão existir, nomeadamente no documento de identificação 

de uma escola – o seu Projeto Educativo – e também para dar algum objetivo ao 

trabalho do professor, mas quase nos esquecemos que uma escola não é uma empresa 

que deva ter um controlo de qualidade, nem os alunos são “robot” com um chip, onde 

armazenam informação, muito menos os alunos são meros números que fazem parte de 

uma estatística. As metas são importantes e prioritárias relativamente à evolução 

cultural humana, comprometida com valores, com a busca democrática, como se de um 

alicerce se tratasse, dando sentido ao ensino, mostrando a sua função social. Para 

atingirmos e gerirmos as metas, também temos que dar valor à qualidade de 

desenvolvimento através da avaliação interna. Começando com a avaliação diagnóstica, 

devemos reunir estratégias para colmatar os problemas apresentados, definir etapas, 

fazer autoavaliação, refletir sobre os problemas e encontrar soluções em trabalho de 

equipa.  

Um dos problemas atuais vem diretamente do Ministério da Educação, pois este 

continua a “bombardear” as escolas com legislação, muitas vezes desadequada, 

reguladora e muito pouco orientadora, demonstrando total irresponsabilidade nos seus 

atos e com pedido de preenchimento de formulários estatísticos, demonstrando falta de 

confiança no trabalho das direções das escolas. A autonomia, que tantas vezes foi 

decretada, ainda não saiu do papel, pois é uma autonomia controlada! Azevedo (2011, 

p. 78) afirma “o exangue e infinito Diário desta República constitui um dos melhores 

exemplos de centralismo jacobiano e de regulação de controlo”. A autonomia não 

passou de uma proposta, de uma “autonomia decretada” (Azevedo, 2011, p.107). 

Deveria ser pedagogicamente ativa, exercida em função de uma cidadania responsável, 

resolvendo os problemas de uma comunidade e não do país em geral, opondo-se a uma 

irresponsabilidade das políticas educativas centralistas. As escolas deveriam ser 

autónomas e ativas, cultivando o trabalho, a solidariedade social, a liberdade, a 

responsabilidade e a democracia.  

Os mega-agrupamentos foram criados com o intuito de melhorar a qualidade da 

educação e com a “necessidade de alcançar escala adequada a uma gestão profissional” 

(Azevedo, 2011, p.99), mas só se criou ou criará uma mega-confusão. 

Outro dos problemas da escola atual, foi criado pela sociedade e pelos meios de 

comunicação social, pois “tiraram” autoridade aos professores. Os pais devem ser os 
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primeiros educadores, mas incumbiram a escola de também educar, mas depois retiram-

lhe a autoridade necessária. 

A supervisão também apresenta falhas na sua concretização, pois não se pode 

ajudar a formar novos professores, quando alguns só entraram para esta profissão, 

devido à nota de acesso à universidade. “A formação de professores ainda tem a honra 

de ser, simultaneamente, o pior problema e a melhor solução em educação” (Fullan, 

1993, citado por Marcelo, 2009, p.8). 

Os conteúdos programáticos continuam a mudar. Nas disciplinas que são objeto 

de avaliação externa por parte dos alunos, os conteúdos terão que ser cumpridos, sem 

muitas vezes termos tempo para os aplicar devidamente, em contexto de sala de aula, 

com os alunos. 

Fala-se muito em motivação. Cabe ainda aos professores estarem 

constantemente a tentar motivar os seus alunos para realizarem um estudo sistemático e 

regular, quando muitas vezes nem ouvem o que os professores dizem. 

Claro que a exigência não será um defeito, mas sim uma virtude, mas só se pode 

exigir a quem dá valor a ela. 

Muitas perguntas se nos deparam. “Que educação e que formação poderemos 

aspirar a ter no final dos próximos 20 anos? Qual o perfil educativo que melhor poderá 

servir o Portugal do Século XXI?”, citando Carneiro et al. (2001a, p.33). 

 

 

4.5. A escola e a educação do futuro 

 

Citado por Eça (2010), Angel Gurría, secretário-geral da OCDE, em outubro de 

2009, afirmava que a saída possível para a crise atualmente vivida “estaria na educação 

e na formação ao longo da vida, não numa educação reprodutora e passiva, mas numa 

educação construída a partir de capacidades relevantes para a sociedade, as chamadas 

capacidades para o século XXI” (Eça, 2010, p.128). 

Para a OCDE, citado por Eça (2010, p 129): 

(…) a chave do sucesso passa por um novo paradigma da educação que estimule o 

desenvolvimento de capacidades como a literacia e a numeracia, chaves para o acesso à 
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educação ao longo da vida, conhecimentos disciplinares, pensamento crítico, habilidade 

para estabelecer conexões, curiosidade, abertura de espírito, resolução de problemas, 

criatividade, autoconfiança, perseverança, capacidades comunicativas, de trabalho em 

grupo, esforço e capacidades empreendedoras. 

Segundo Eurydice (2002), citado por Eça (2010, p 130), a educação atual não se 

pode “restringir aos 3 «R»: saber contar, ler, escrever em papel ou num computador”, 

mas tem que se saber interpretar, criticar e fundamentar. Agora é exigida uma visão 

mais alargada da literacia, devido à “diversidade cultural e linguística, em crescente 

aumento no mundo actual”, ficando os estudantes mais aptos para encararem “os 

desafios de uma nova sociedade cada vez mais global e mais diversificada, tanto em 

termos sociais como culturais (…) e têm efeitos específicos no nível cognitivo, social e 

cultural” (Eça, 2010, p. 130).  

As prioridades definidas pela UNESCO, a médio prazo (2008-2013), para 

responder aos desafios da nova sociedade, foram as seguintes: 

(…) aumento da qualidade da educação para todos e ao longo da vida; mobilização de 

políticas e dos saberes científicos e tecnológicos para o desenvolvimento sustentável; 

levantamento de questionamentos éticos e sociais; promoção da diversidade cultural, do 

diálogo intercultural e de uma cultura de paz; construção de sociedades inclusivas de 

conhecimento através de meios de comunicação e informação (Eça, 2010, p. 130). 

Todas as prioridades acima descritas podem e devem ser trabalhadas em 

contextos educativos. Mas, para apresentarem algum efeito, necessitávamos de um 

paradigma educativo que não privilegiasse somente a inteligência, os saberes científicos 

e tecnológicos, mas a capacidade de pesquisa, reflexão e discussão, diálogos 

interdisciplinares, com respeito por si próprio e principalmente pelo próximo, sem 

discriminações. 

Se queremos uma educação com qualidade, teremos de deixar para trás tanta 

burocracia que impede e prejudica o normal funcionamento das escolas e incidir na 

educação do pensamento crítico e criativo. 

Teremos de “avaliar as competências dos estudantes através de instrumentos de 

avaliação autênticos, válidos e fiáveis para que eles se preparem para os vários papéis e 

situações que os profissionais competentes encontram no seu dia a dia” (Wiggens, 1993, 

citado por Eça, 2010, p.131). 
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A educação não tem sentido sem os seus profissionais – os professores. “Sem 

eles é completamente absurdo pensar em reformas ou em mudanças de prioridades, 

metas ou objectivos (…) necessitarão de ser reconhecidos, dignificados, ter acesso a 

recursos, dispor de condições de trabalho e formação adequadas” (Eça, 2010, p131).  

Na Declaração de Lisboa (OEI, 2009), as Metas Educativas 2021 enunciavam 

que os professores deviam “estar no centro da agenda educativa”, pois ”são construtores 

de currículos e não meros entregadores de currículos” (Eça, 2010, p. 131). Os currículos 

são elaborados por profissionais e segundo Slattery (1995), citado por Eça (2010, p. 

131), “o currículo exprime autobiografias, porque é criado por pessoas que deixam a sua 

marca nos documentos e nas práticas pedagógicas”. Os diretores das escolas, os 

professores e os demais profissionais ligados ao ensino só deverão interpretá-los e usá-

los de acordo com as necessidades de cada aluno/escola, dentro da autonomia que tantas 

vezes é focada. Eça (2010, p. 131) cita que os “professores (…) e directores de escolas” 

têm “medo de arriscar”. Não nos parece que o termo “medo” seja o mais adequado, mas 

sim uma obrigatoriedade de utilizar-se o mesmo currículo, pois a autonomia existe 

somente no papel, quem rege as leis continua a ser o Ministério da Educação. Segundo 

Azevedo (2011, p.45), as questões referentes à educação apresentam, pelo menos, dois 

problemas: encaram a educação como “um terreno político autónomo e muito especial” 

e encaram o Diário da República como o “principal campo de ação política em 

educação”. Eça (2010, p. 131) refere que exercitar a autonomia escolar “implica muita 

imaginação e sentido de risco, características que deveriam ser valorizadas no 

professor”. Para um diretor gerir convenientemente a sua escola, terá que investir nos 

seus trabalhadores, gerir adequadamente os seus recursos, fomentar a frequência de 

formação contínua, através de negociação entre pares, “respeito e confiança mútua entre 

todos os elementos da comunidade escolar” (Eça, 2010, p.132). 

Temos que valorizar os professores e o trabalho realizado pelas escolas, se 

queremos um ensino de qualidade, uma educação virada para o futuro, uma escola do 

futuro, de modo a criarmos “um ensino de qualidade, individualizado, que promova 

capacidades e competências criativas, capacidades autónomas e reflectivas” (Eça, 2010, 

p. 133), e também cívicas e não continuar a “investir no ensino de massas com turmas 

numerosas, autênticas fábricas do saber reprodutivo que poderiam ter sido óptimas para 

gerar uma força de trabalho de autómatos” (Eça, 2010, p 133). 
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Nós precisamos de dar poder aos professores para poderem ensinar. Não podemos 

ocupar o tempo deles com testes e burocracias que não promovem aprendizagens reais. 

Precisamos de libertá-los para poderem ver cada criança como um pequeno enigma e 

descobrir como desbloquear todo o seu potencial. Noutras palavras, precisamos de 

permitir que os nossos educadores eduquem. Precisamos de evoluir como país, todos, 

já. Por isso mesmo vamos reeducar o povo português (…) com mais amor, mais 

compreensão, mais competência, mais responsabilidade, mais alegria e mais soluções 

(Nogueira, 2011, p.570). 

Conforme já citado no ponto anterior, relativamente aos quatro pilares básico da 

educação, enunciados por Delors e colaboradores (1996), estes são elementos 

fundamentais para que as pessoas aprendam a viver e a conviver com as diferenças”, 

através de uma educação virada para o desenvolvimento social, cívico e comunitário, 

também muito importante nos dias de hoje, pois “a educação é a prática que deve agir 

sobre o mundo para construir uma sociedade mais justa e igualitária” (Eça, 2010, p. 

135).  

A escola está a mudar. O perfil desejável do professor também. De acordo com 

Carneiro (2001b, p.37), o professor do “futuro” será: conselheiro ao aprendente 

individual; gestor de contratos de aprendizagem; moderador de processos de 

aprendizagem em grupo; parceiro de trabalho de projeto; prestador de serviços aos 

formandos que evidenciem maiores dificuldades pessoais; mentor de trajetos 

particulares de aprendizagem; cocriador de conteúdos multimédia de aprendizagem; 

orientador de processos de navegação nos oceanos de informação e de conhecimento e 

integrador de saberes parcelares e segmentados. 

Nóvoa (2009, p.35) introduz algumas propostas para o campo educativo futuro: 

- 1ª Proposta: Educação Pública, Escolas Diferentes, onde “a educação deve 

definir-se como um «bem público»” (Nóvoa, 2009, p.35), promovendo “liberdade de 

organização de escolas diferentes”; “liberdade na construção de diferentes projectos 

educativos”; “liberdade na definição de percursos escolares e de currículos diferentes” 

(Nóvoa, 2009, p. 36), onde os familiares poderão escolher os estabelecimentos de 

ensino para os seus filhos e participar na definição dos projetos educativos. 

- 2ª Proposta: Escola centrada na aprendizagem, deixando de ter as missões 

que lhe foram incumbidas (por exemplo, a escola é nada mais, nada menos, que um 

“armazém” de jovens e crianças, conforme Azevedo (2011, p.43) afirma, “a escola 
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guarde os filhos (…) os instrua e eduque sem qualquer falha”. Assegurar que as 

políticas educativas tenham como objetivo principal uma base de conhecimento comum 

para todas as crianças, não esquecendo os problemas sociais e assistenciais que algumas 

delas apresentam. “Promover a aprendizagem é compreender a importância da relação 

ao saber, é instaurar formas novas de pensar e de trabalhar na escola, é construir um 

conhecimento que se inscreve numa trajectória pessoal” (Nóvoa, 2009, p. 37). 

- 3ª Proposta: Espaço Público de Educação: um novo contrato educativo, 

ficando “À escola o que é da escola; à sociedade o que é da sociedade” (Nóvoa, 2009, p. 

38), responsabilizando mais a sociedade por missões que foram inadvertidamente 

colocadas às escolas (por exemplo, educação sexual, proteção do ambiente, …). Claro 

que as escolas poderão ter essas missões, mas as famílias, as comunidades locais, as 

associações culturais, as entidades locais também as terão. A criação de um novo 

contrato educativo terá que ser partilhado e da responsabilidade de um conjunto de 

“actores e de instâncias sociais, não ficando apenas nas mãos dos educadores 

profissionais” (Nóvoa, 2009, p 38). 

Muito ainda temos que caminhar. Segundo Carneiro (2001b, p 33), “para 

influenciar a marcha do futuro é preciso não desistir de o pensar”. 
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5. Autobiografia profissional ___________________  

 

Neste último ponto do relatório, falarei na primeira pessoa, apresentando um 

pouco do “eu”, como pessoa e como profissional. 

Não sei se por hereditariedade ou não, mas desde que me conheço quis ensinar. 

Aos 15 anos, como era nadadora de competição, comecei a dar aulas de natação, aos 

mais pequenos e bebés, até aos meus 18 anos. Adorei. Talvez na altura, não porque era 

engraçado ensinar, mas o “mandar” suscitava-me algum interesse, normal da idade! 

Numa das turmas de natação, tinha um aluno com trissomia 21. Algo me encantou. Pelo 

meio ainda dei algumas aulas de órgão em casa. Notava-se que o que eu queria mesmo 

era ensinar. 

Os anos foram passando, mas o encanto ficou. No fim do 12º ano sabia que 

curso queria tirar. No boletim de candidatura, em primeiro lugar candidatei-me para 

Educação Especial e Reabilitação, no antigo Instituto Superior de Educação Física 

(ISEF). Nos restantes coloquei o curso de Matemática, em várias universidades do país, 

com média final de 14,2 valores. A “sorte” ditou-me ir para o curso de Matemática, na 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL), pois 

no ISEF davam prioridade, mesmo tendo feito as provas físicas exigidas, aos alunos que 

se candidatassem também para os outros cursos daquela faculdade. 

No primeiro e segundo anos as disciplinas do curso de Matemática eram comuns 

para todo o curso. No terceiro ano escolhi o ramo de formação educacional, começando 

a minha preparação para a profissão que queria – ser professora. 

As disciplinas específicas do ramo educacional, na altura, não pareciam ter 

alguma utilidade e funcionalidade para a minha futura profissão. Só quando ingressei no 

último ano do curso (5º ano) e me candidatei para frequentar o estágio integrado, na 

Escola Secundária Fonseca Benevides, em Lisboa, é que lhes dei a devida importância. 

A Escola situava-se numa zona ligada a atividades do sector industrial (Porto de 
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Alcântara, Quimigal) e ao sector de serviços (Carris). As pessoas apenas se deslocavam 

para esta zona para trabalhar. A população predominante era uma população 

envelhecida. Os alunos que frequentavam o antigo Ensino Unificado (7º, 8º e 9º anos) 

provinham, na sua maioria, de zonas degradadas (Casal Ventoso, Bairro da Liberdade), 

funcionando as aulas num edifício anexo ao edifício principal da escola. Ao nível do 

antigo complementar (10º 11º e 12º anos), havia muitos alunos da linha de Sintra e da 

zona de Benfica, que procuravam os cursos de Electrónica e de Química, existentes já 

há muito tempo nessa Escola e reconhecidos pela sua qualidade. Em suma, a maioria 

dos alunos não vivia em Alcântara; a Escola não era propriamente dita uma "escola de 

bairro". Foram-me atribuídas duas turmas – uma do 8º ano e uma do 10º ano, tendo 

realizado, ainda, regências numa turma do 11º ano, onde a orientadora de estágio era a 

professora titular. 

Nos primeiros dias de estágio, foram-me apresentados, a mim e à minha colega 

de estágio, os programas da disciplina para cada ano letivo, pela orientadora. Lembrava-

me, ainda, de alguns conteúdos, da altura em que era estudante. Mas outros …. E como 

haveria eu de os transmitir aos alunos? Mas quem disse que ser professor é fácil?! 

Possivelmente ninguém, mas a nobre missão de conduzir jovens era e é gratificante e 

enobrecedora. Veenman (1988, citado por Flores, 1999, p. 174) afirmou que tornar-se 

professor pressupunha um “choque da praxis”, ou seja, “o colapso entre os ideais 

missionários elaborados durante a fase de formação e a crua e dura realidade da vida 

quotidiana da sala de aula”. 

Aos manuais escolares vinha anexado o manual para o professor, com propostas 

de planificações, o mesmo se verificando ainda hoje, e foi por aí que estudei e me 

preparava para ensinar os meus alunos, tanto na planificação das aulas, como na 

realização de fichas de trabalho e nas fichas de avaliação, havendo maioritariamente 

trabalho individual. 

Para mim, na altura, a função do professor era proporcionar aos alunos ambiente 

e oportunidade para que participassem nas experiências individuais, sistemáticas, ou 

ocasionais, necessárias ao seu desenvolvimento integral, tendo desenvolvido uma 

relação muito saudável com os alunos, pois por maiores que sejam os conhecimentos 

técnicos do professor, o seu valor depende essencialmente do seu valor humano, 

amizade pelo aluno, sentido de responsabilidade, imparcialidade, autocrítica, sendo 

estas algumas das condições que caracterizam o bom professor. É em função da 
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autoavaliação periódica que o professor se renova e aperfeiçoa. Tentei sempre refletir, 

junto dos meus alunos, da minha colega de estágio e da minha orientadora, 

relativamente aos resultados obtidos pelos meus alunos e também quanto ao trabalho 

realizado por mim. 

Tentei, nas minhas atividades, levar os alunos com quem privei a gostarem de 

Matemática. Tentei que os meus alunos compreendessem os diversos conceitos em 

jogo, não mecanicamente, mas de forma operacional, isto é, que pudessem operar com 

eles em diversos contextos. Procurei levar os alunos a interagir mais uns com os outros, 

que participassem ativamente, em vez de serem recetores passivos. Na altura, a 

resolução de problemas era o centro do ensino e da aprendizagem da Matemática, 

tornando a resolução de problemas num sentido amplo, em que o trabalho à volta de 

situações problemáticas variadas envolvia processos e atividades como experimentar, 

matematizar, provar, generalizar, discutir e comunicar. 

Relativamente à orientação que tive, durante o estágio, além da apresentação dos 

conteúdos para a disciplina e dos parâmetros da ficha de avaliação que me foi 

distribuída inicialmente pela orientadora de estágio, eu e a minha colega de estágio, 

ficámos entregues a nós próprias. Era um pouco “trabalho autónomo”. Apresentámos 

propostas de esquemas para as planificações e foi-nos apresentado um esquema com os 

dias e conteúdos que teriam que ser avaliados nas aulas assistidas, bem como os 

conteúdos a aplicar nas regências da turma do 11º ano, da orientadora. Propunha-nos 

ainda que organizássemos “trabalho espetáculo” para a escola, isto é, exposições, 

organização de uma semana da matemática, peddy paper, torneios de jogos, concursos, 

cartazes, visitas de estudo, ações de formação, problemas da quinzena, comemoração de 

épocas festivas e dias para a Matemática, elaboração de jornal de parede com notícias 

ligadas à disciplina, bem como, elaboração das atas das reuniões disciplinares, 

elaboração de matrizes e provas globais, aulas de apoio, e muito mais. No fim de cada 

aula assistida refletíamos sobre a mesma e nada mais. Foi um ano muito cansativo! Não 

foi fácil para um estagiário ultrapassar as dificuldades com que se deparou, tendo que 

levar à prática tudo aquilo que aprendeu ao longo do seu curso.  

Durante o ano de estágio tínhamos que nos deslocar à faculdade, uma tarde por 

semana, para trabalho de monografia, com a supervisora dos estágios, ou seja, com a 

saudosa Professora Doutora Emília Giraldes. 
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Felizmente o ambiente de trabalho na escola foi sempre bom, quer entre alunos, 

quer entre os professores mais antigos da escola, que nos orientavam e ajudavam, 

quando solicitados, quer entre os funcionários. A troca de experiências enriqueceu-me. 

Senti que mesmo com os meus alunos aprendi imenso. 

No fim do curso/estágio, concorri para Viseu e efetivei na Escola dos 2º e 3º 

Ciclos do Ensino Básico Grão Vasco, atual, Escola Básica Grão Vasco, desempenhando 

funções nessa escola, desde 1 de Setembro de 1997, até aos dias de hoje. No anexo um 

deste relatório, consta uma tabela com todo o serviço distribuído. No anexo dois, 

apresento toda a formação obtida desde Setembro de 1997, até hoje, e no anexo três, 

apresento, resumidamente, a minha participação em atividades de apoio pedagógico, de 

diversificação curricular e na organização de atividades de complemento curricular. 

O primeiro ano de trabalho, na Escola Básica Grão Vasco, nada teve a ver com a 

pressão exercida durante o ano de estágio. Agora sim, já tinha o “título” de professora. 

Trazia muitas ideias do ano de estágio e queria aplicá-las com os meus alunos, sem a 

pressão da avaliação e das aulas assistidas. Para meu espanto, um dos meus alunos era 

aquele a quem tinha dado aulas de natação, o que tinha trissomia 21. Reconheci-o logo, 

pois o seu nome tinha ficado marcado, há alguns anos atrás. Desconhecia que os alunos 

com necessidades educativas especiais poderiam ingressar em turmas normais. Baptista 

(1999) refere que é uma exigência, imposta progressivamente desde a segunda metade 

do século XIX, a inclusão, em termos educacionais, os valores da democracia e da 

justiça social e da solidariedade, configurando o reconhecimento e o direito de uma 

educação para todos e o direito de todos ao sucesso na escola, onde a educação das 

pessoas com deficiência é, atualmente, um direito fundamental, que não pode ser 

negado a nenhum grupo social, uma vez que o modelo da escola inclusiva, geradora de 

sucesso para todos, é uma exigência social e política e não um projeto isolado e 

descontextualizado. 

No ano letivo 1998/1999, até ao ano 2001/2002, em regime de acumulação e 

como Professora convidada, lecionei as disciplinas de Matemática I e II, para os cursos 

de Informática de Gestão e Gestão e Desenvolvimento Social, da Universidade Católica 

Portuguesa – Pólo de Viseu, trabalhando com o Professor Doutor Ribeiro Gomes. Foi 

uma experiência agradável e enriquecedora, que teve o seu término, pois não poderia 

abdicar do meu lugar de professora efetiva numa escola pública, em favor de uma 
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instituição privada. Contudo, a relação que se mantém com alunos com idades inferiores 

é um pouco mais gratificante. 

Do ano letivo 1999/2000 ao ano letivo 2001/2002, fui eleita coordenadora da 

disciplina de Matemática, bem como no ano letivo 2004/2005. Durante os anos letivos 

2005/2006 e 2006/2007, fui eleita coordenadora do departamento de Matemática, tendo 

mantido um bom relacionamento com todos os colegas do grupo disciplinar, sendo eles 

do 2º e 3º ciclos, tentando coordenar todas as atividades desenvolvidas na disciplina de 

Matemática, nos dois ciclos. Durante os dois anos de coordenação de departamento, 

participei na criação de um clube de Matemática e TIC (Tecnologias da Informação e 

Comunicação), juntamente com uma colega de TIC. 

Durante o ano letivo 1999/2000, organizei uma exposição para ser apresentada 

na Semana da Matemática, no âmbito de “2000 – Ano Mundial da Matemática”, com 

poliedros realizados pelos alunos da nossa escola, tendo ganho a maqueta elaborada por 

uma aluna do 9.º D, turma que constava do meu serviço distribuído, sob o tema “Um 

Poliedro na Escola”, conseguindo que o original fosse construído nos jardins exteriores 

à escola, conforme anexo 4. 

Entre os anos letivos 2000/2001 a 2005/2006, realizei um trabalho normal, não 

havendo muito a salientar. 

No ano letivo 2006/2007, fui orientadora de estágio, orientando o estágio de três 

alunas da Universidade Católica Portuguesa. Este novo modelo de estágio fez-se com 

base na partilha das turmas do professor orientador. A minha primeira preocupação foi 

criar um bom ambiente, de modo a que o impacto inicial fosse positivo para ambas as 

partes, pois também era a minha primeira experiência como orientadora de estágio. 

Nas primeiras reuniões, analisámos um documento com algumas orientações 

para o estágio, nomeadamente, como deve ser desenvolvido o estágio; as técnicas de 

condução das aulas (a motivação; a expressão didática – expressão oral, escrita, tom de 

voz; interações verbais – o diálogo, a exposição; o tratamento de conteúdos; as formas; 

as etapas que o professor deve seguir; a planificação; o ambiente de aula; o ritmo da 

aula; os meios auxiliares; a informação científica; a originalidade do professor; o 

feedback; a avaliação; a auto e heteroavaliação). 

No primeiro período, como não conhecia o trabalho de cada uma das estagiárias 

e visto ter dois nonos anos, o que me acarretava ainda mais responsabilidades, devido 
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aos alunos terem exame nacional, optei por haver rotatividade entre as estagiárias e as 

turmas. No fim do primeiro período distribuí as turmas para cada uma das estagiárias, 

de acordo com a prestação de cada uma delas (anexo 6). 

As quatro horas e meia semanais de Orientação de Estágio foram utilizadas na 

planificação das atividades letivas, na preparação de aulas e dos materiais pedagógicos, 

na discussão e reflexão crítica sobre o trabalho desenvolvido e sobre o sistema 

educativo e os noventa minutos que tinha no meu horário ficaram para trabalhar com os 

alunos do “Clube de Matemática”, juntamente com as estagiárias. 

Inicialmente, as estagiárias assistiram às minhas aulas, nas três turmas onde era 

eu a professora titular (uma turma do 8º ano e duas do 9º ano), planificadas por mim, em 

conjunto com a observação das formandas, num cenário de aprendizagem pela 

descoberta guiada, apresentados por Alarcão e Tavares (2003). Planeámos e 

planificámos as aulas para o início da prática pedagógica das formandas, pois estas 

também ansiavam pela mesma. De modo a efetuar uma avaliação relativamente aos 

conhecimentos científicos das mesmas, usamos o modelo de supervisão clínica de 

Glatthorn (1984), citado por Tracy (2002), que incluía tanto a supervisão científica, 

como a supervisão centrada na aprendizagem, mas sempre avaliada, ao contrário do 

proposto por Glatthorn. 

Aplicou-se, também, um pouco do modelo de desenvolvimento profissional 

cooperativo, também proposto por Glatthorn (1984) e citado por Tracy (2002), 

incentivando o trabalho coletivo, com uso de feedbacks, mas também este avaliativo. 

Tentei fomentar uma relação de confiança entre todos, estimulando o debate e a 

partilha, usando um pouco o modelo original de Pajak (1993) e citado por Tracy (2002). 

As estagiárias aprenderam a partir da experiência e refletiram criticamente sobre as suas 

próprias ações, aplicando o modelo desenvolvimental/ reflexivo, também proposto por 

Pajak (1993). Fomentando o trabalho de grupo, optei, também, por uma supervisão 

colegial, proposta por Sergiovanni e Starratt (1993), citado por Tracy (2002). O modelo 

orientado por objetivos, apresentado por Tracy e MacNaughton (1993), citado pela 

mesma autora, também foi usado, pois participávamos em reuniões de pré-observação, 

de observação, de análise e estratégia e reuniões de pós-observação. 

O estilo aplicado em toda a supervisão foi um pouco do não-diretivo, de 

colaboração, ao diretivo, pois prestei atenção, clarifiquei, encorajei, servi de “espelho”, 
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dei opiniões, ajudei a encontrar soluções, orientei e estabeleci critérios, segundo 

Glickman (1985), citado por Alarcão e Tavares (2003). Utilizei o cenário dialógico, 

apresentado pelos mesmos autores anteriormente citados, pois fui observando e ouvindo 

as ideias das estagiárias. Possibilitei que as formandas interagissem com o meio escolar 

e se desenvolvessem, por elas próprias, através de um cenário ecológico 

(Bronfenbrenner, 1979, citado por Oliveira-Formosinho, 2002b). O cenário reflexivo, 

defendido por Schön (1983, citado por Alarcão & Tavares, 2003), esteve sempre 

presente, analisando e refletindo em grupo todo o trabalho executado pelas estagiárias, 

bem como o cenário pessoalista, aplicado nas reflexões efetuadas após cada prática 

pedagógica, conforme consta no anexo cinco, relativamente ao trabalho prestado pelas 

estagiárias, nas suas práticas pedagógicas, bem como à observação feita pelas 

estagiárias ao trabalho realizado pelos seus alunos. 

As estagiárias participavam, também, nas reuniões disciplinares e nas reuniões 

de Diretores de Turma. Em todas as reuniões de reflexão e avaliação das práticas 

pedagógicas eram elaboradas atas pelas estagiárias. Como nesse ano ainda era 

coordenadora de departamento e diretora de turma, obtiverem uma visão alargada de 

mais algumas funções que um professor poderá ter, não tendo em conta apenas o 

contexto de ensino em sala de aula. Em cada período, foi elaborado um relatório 

intercalar pelas formandas, de modo a auxiliar a realização do relatório final de ano 

letivo. 

O supervisor do estabelecimento de ensino superior, neste caso, da Universidade 

Católica Portuguesa, Professor Doutor Humberto Rocha, manteve-se em contato 

comigo, de modo a agendarmos as aulas avaliadas pelo mesmo, sendo uma por período, 

realizando-se uma reflexão após as mesmas. No final de cada período, participei nas 

reuniões gerais decorridas na Universidade, bem como na reunião final de ano letivo. O 

trabalho realizado por mim e pelo supervisor foi baseada numa supervisão clínica, que 

se caracterizou pela colaboração entre o professor e supervisor, com vista ao 

aperfeiçoamento da prática docente e com base na observação e análise das situações 

reais de ensino, (Alarcão & Tavares, 1987). 

As atividades desenvolvidas pelas estagiárias, além das práticas pedagógicas, da 

participação nas reuniões e na colaboração com o Clube de Matemática, foram: 

Workshop: “A Matemática e as novas tecnologias”, para todas as turmas do terceiro 

ciclo, realizado na BECRE (Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos) e em 



Cheila Isabel Ferreira Nunes e Sá Pereira 

98 

conjunto com o núcleo de estágio de Informática; Presépio de Natal, com figuras 

geométricas, elaborado, em parte, no “Clube de Matemática”; Ações de Formação: 

“Utilização de software educativo no ensino da Matemática” (cabri II; HotPotatoes; 

Sketchpad; Programas interactivos); Peddy Paper, em conjunto com os núcleos de 

estágio existentes na escola; comemoração do dia do Pi, com venda de biscoitos e 

colares em forma de   e decoração, regular, de um placard com anedotas, adivinhas, 

curiosidades, histórias e notícias relevantes, ligadas à Matemática. 

Das três estagiárias, duas delas demonstraram sempre empenho, interesse em 

aprender e uma grande motivação, em junção com um bom profissionalismo. Uma 

terceira revelou dificuldades a nível científico, que não superou muito bem por falta de 

empenho e de algum profissionalismo. 

Obtive satisfação pessoal e o orgulho profissional pelo trabalho que, 

conjuntamente, realizei com as minhas estagiárias. Foi um ano de trabalho mais intenso 

para mim, mas com resultados positivos. 

Tratou-se de uma forma de "supervisão personalizada, estimulando a 

criatividade, respeitando o padrão de ensino do futuro professor, sem procurar impor 

modelos nem forçar o emprego de técnicas ou de planificações rígidas”, segundo Villas-

Boas (1991, p.628). 

Nos anos letivos 2007/2008 e 2008/2009 iniciou-se o novo modelo avaliativo de 

professores, tendo cumprido com todos os requisitos exigidos na legislação, obtendo a 

nota final de muito bom (oito valores). Nos anos letivos 2009/2010 e 2010/2011, cumpri 

novamente com tudo que era exigido, obtendo a nota final de muito bom (8,9 valores). 

Ainda no ano letivo 2008/2009, orientei três alunos do 8.º D, turma que constava do 

meu serviço distribuído, no Prémio Anual de Estatística Júnior 2009, organizado pela 

Sociedade Portuguesa de Estatística, onde estes obtiveram o 3.º lugar, a nível nacional, 

na categoria do 3.º ciclo, com o tema “Futuros Eleitores da Grão Vasco”. 

Desde o ano letivo 2007/2008 até ao presente ano letivo foi atribuído, aos 

professores de Matemática, noventa minutos por semana, para realizarmos reuniões 

integradas no Plano Matemática. Foi uma mais valia para os professores, pois assim 

podemos refletir sobre os resultados obtidos, partilhamos materiais, planificamos em 

conjunto, elaboramos materiais diversificados, e muito mais, tudo em coletivo. 
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No atual ano letivo 2011/2012, inscrevi-me no mestrado em Ciências da 

Educação, especialização em Supervisão Pedagógica e Avaliação de Docentes. “Talvez 

este tenha sido o clic (conjugado com outros) que determinou uma nova atitude” pela 

minha parte, como professora e aluna, em busca de motivação e constante 

aprendizagem (adaptado de Azevedo, 2011, p.12). 
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Conclusão _______________________________  

 

Este mestrado contribuiu para ampliar e aprofundar o nosso conhecimento, 

ajudando e também motivando (o professor também precisa de motivação) para 

continuar com o trabalho como profissional de educação. Sempre com o intuito de, ou 

pelo menos tentando, fomentar o sucesso de todos os alunos, com trabalho, e cultivando 

a relação positiva entre professor / aluno. Nunca esquecendo, segundo Azevedo (2011, 

p. 268), que “a escola não é um antro de facilidades (…), é apenas uma instituição de 

árduo e persistente trabalho, de contacto permanente com a Verdade, a Beleza e o Bem 

e, por isso, é um ambiente de descoberta e de alegria”. 

Sozinhos não conseguimos melhorar a educação em Portugal, mas pelo menos 

tivemos um catalisador de incentivo para continuar, a partir do mestrado que 

frequentamos e das aprendizagens por ele proporcionadas. 

 Teremos que aumentar, lentamente, a eficácia do sistema educativo, através de: 

Políticas de educação mais duradoiras, sistémicas e negociadas; instituições que têm os 

meios para serem autónomas e sabem justificar a utilização desses meios; profissionais 

competentes, autónomos e reflexivos, empenhados em melhorar, de forma contínua e 

cooperativa, práticas e dispositivos; chefias que exerçam uma liderança profissional 

mais do que um controlo burocrático; curricula flexíveis baseando-se no essencial e 

visando objectivos de formação explícitos e razoáveis; didácticas construtivistas e 

dispositivos pedagógicos que criem situações fecundas de aprendizagem; uma 

organização do trabalho escolar posta prioritariamente ao serviço de uma pedagogia 

diferenciada; uma divisão equitativa e negociada do trabalho educativo entre os pais e a 

escola; profissões fundadas em saberes apoiados pelas ciências sociais e humanas e uma 

cultura de avaliação mais inteligente (Perrenoud, 2003, p. 105). 

Analisando o que foi publicado, relativamente ao seminário “A avaliação das 

aprendizagens na avaliação da Educação”, da responsabilidade do CNE (Conselho 

Nacional de Educação), decorrido a dois de Maio do presente ano e que consta do 
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Boletim Informativo do Ministério de Educação e Ciência, n.º 73 (2012), conclui-se que 

estamos a trabalhar para melhorar a qualidade das aprendizagens. Está a usar-se, cada 

vez mais, a avaliação, segundo dados da OCDE, Review on Evaluation and Assessment 

Frameworks for Improving School Outcomes, citado por Ana Maria Bettencourt, 

Presidente do CNE e que consta no mesmo boletim, como uma ferramenta para se 

compreender melhor a qualidade das aprendizagens realizadas pelos alunos, de modo a 

informar os pais e a sociedade sobre o desempenho educativo dos alunos, com o intuito 

de refletirmos e analisarmos os resultados obtidos, fomentando a autoavaliação, a 

avaliação contínua e a formação dos docentes e a autoavaliação das escolas, de modo a 

termos uma “avaliação mais sistémica e monitorizada do sistema educativo” (s.p.). 

Cada vez mais têm sido organizados seminários, tertúlias, debates, para, em 

conjunto, se construir uma educação melhor, com equidade e direito ao ensino que todas 

as crianças e jovens terão, devendo estes ser o centro das atenções políticas educativas, 

mas mesmo assim, segundo os últimos dados da OCDE, “os alunos portugueses 

chumbam muito e é preciso investir no apoio”, como afirma o CNE, numa entrevista 

dada ao jornal Expresso, a 21 de dezembro de 2011. 

O CNE, num dos pareceres que realizou sobre a revisão da estrutura curricular, 

afirmou que “(…) a coerência do currículo terá que ser assegurada pela compatibilidade 

entre os vários elementos que intervêm no seu desenho e desenvolvimento: não só o 

conteúdo, os manuais e os materiais de apoio, mas também a avaliação, a formação e 

desenvolvimento dos professores e a governação das escolas e do sistema educativo” 

(Boletim Informativo n.º 73, 2012). 

Teremos que trabalhar muito mais para assegurarmos a melhoria das 

aprendizagens dos nossos alunos, melhoria das práticas docentes, no desempenho das 

escolas, na avaliação das políticas educativas e no seu impacto junto das populações, 

com mais e melhor supervisão. 

Santiago (2012) considera que, para melhorarmos o sistema educativo 

português, deveríamos, nós profissionais de ensino: melhorar as práticas de avaliação no 

sistema de ensino; adaptarmo-nos melhor às mudanças, pois utilizamos práticas muito 

enraizadas; utilizar os resultados da avaliação para melhoria das práticas; dar maior 

importância à avaliação formativa dos alunos; acabar com a relutância no exercer da 

autonomia, atribuindo maior importância à organização das escolas; atribuir-se mais 

tempo para formação de professores e para o trabalho de investigação; promover a 
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dimensão da equidade na avaliação do sistema; aprofundar o papel da formação inicial 

dos professores; melhorar a partilha de boas práticas. 

Reconhecemos o supervisor como aquele que irá desencadear potencialidades e 

aprendizagens significativas, não podendo deixar de o associar à nova utopia de que nos 

fala Delors e colaboradores (1996), no Relatório das Nações Unidas: 

Devemos cultivar, como utopia orientadora, o propósito de encaminhar o mundo para 

uma maior compreensão mútua, maior sentido de responsabilidade e maior 

solidariedade, na aceitação das nossas diferenças espirituais e culturais. A educação, 

permitindo o acesso de todos ao conhecimento, tem um papel bem concreto a 

desempenhar no cumprimento desta tarefa universal: ajudar a compreender o mundo e o 

outro, a fim de que cada um se compreenda melhor a si mesmo” (Delors et al., 1996, 

p.44). 

“É tão bonita esta faculdade humana de podermos dizer-nos uns aos outros o 

futuro por que ansiamos! (…) com mais e melhor educação para todos” (Azevedo, 

2011, p.29). Ainda segundo o mesmo autor, “o futuro é uma responsabilidade de hoje, 

que devemos trabalhar em conjunto, no espaço público, antecipando problemas, 

promovendo continuamente a responsabilidade social de cada um e de todos, pessoas e 

instituições” (p. 120). 

Desejamos que se mantenha a esperança no futuro: “no seio desta floresta densa 

e pesada de problemas e preocupações que estamos a caminhar e que temos de 

continuar a caminhar, à procura de clareiras, com toda a esperança no rosto” (Azevedo, 

2011, p.44), com muita humildade e articulação de esforços, mais e melhores 

compromissos comuns sociais e culturais, melhor cooperação e responsabilidade, mais 

confiança, de modo a melhorarmos o sistema educativo, ensinando os professores a 

ensinar, que é um dos objetivos principais da supervisão pedagógica. 

O séc. XXI exigirá de todos nós grande capacidade de autonomia e de discernimento, 

juntamente com o reforço da responsabilidade pessoal, na realização dum destino 

colectivo. (...) Não deixar de explorar nenhum dos talentos que constituem como que 

tesouros escondidos no interior de cada ser humano (Delors et al., 1996, p.19). 
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Anexo 1: Serviço distribuído 

Ano Letivo Níveis / Turmas Cargos Desempenhados Apoios 

Pedagógicos 

 

1997 / 98 

- 7º C 

- 7º D 

- 7º E 

- 8º G 

 

............... 

 

6 horas 

(a partir de 6 de 

Novembro) 

 

1998 / 99 

- 8º C 

- 8º D 

- 8º E 

- 9º A 

- 9º G 

 

Diretora de Turma do 8º E 

 

1 hora extraordinária 

 

1999 / 2000 

- 9º C 

- 9º D 

- 9º E 

- 8º B 

 

- Diretora de Turma do 9º E 

- Delegada de Matemática 

(3º Ciclo) 

 

2 horas 

 

2000 / 01 

- 8º A 

- 8º B 

- 9º B 

- 9º D 

 

- Coordenadora de Disciplina 

(Matemática – 3º ciclo) 

- Diretora de Turma do 8º A 

 

1 hora 

 

 

2001 / 02 

- 7º B (Mat.) 

- 9º A (Mat.) 

- 9º B (Mat. / Est. Acomp.) 

 

- Coordenadora de Disciplina 

(Matemática – 3º ciclo) 

 

 

 

2002 / 03 

- 7º D (Mat. / Est. Acomp./ F.C.) 

- 8º B (Mat. e Est. Acomp.) 

 

- Diretora de Turma do 7º D 

 

 

 

- 1/2 Bloco 

(aluna N.E.E. do 8B) 

Observações: 6 horas de redução de amamentação em 2001/2002 e 2002/2003 

2003 / 04 - 8º D (Mat. / Est. Acomp./ F.C.) 

- 8º E (Mat.) 

- 9º B (Mat. e Est. Acomp.) 

- 9º I (Mat.) 

 

- Diretora de Turma do 8º D 

- Coordenadora de Disciplina 

(Matemática – 3º ciclo) 

 

- 1/2 Bloco (aluna 

N.E.E. do 9B) 

- 1/2 Bloco (sala de 

estudo) 

 

2004 / 05 

- 7º A (Mat.) 

- 7º C (Mat.) 

- 9º D (Mat. / Est. Acomp./ F.C.) 

- 9º E (Mat. / Est. Acomp.) 

 

 

- Diretora de Turma do 9º D 

 

 

- 1/2 Bloco (9E) 
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Ano Letivo Níveis / Turmas Cargos Desempenhados Apoios 

Pedagógicos 

 

2005 / 06 

- 7º G 

- 7º H 

- 7º I 

- 8º A 

- 8º B 

 

 

- Coordenadora de Departamento 

- 1/2 Bloco (7ºF) 

- 1/2 Bloco (7ºA e G) 

- 1/2 Bloco (8ºB) 

- Clube de Matemática 

(1 hora extraordinária) 

2006 / 07 - 8º H (Mat. / F.C.) 

- 9º A 

- 9º B 

- Coordenadora de Departamento 

- Orientadora de estágio 

- Diretora de Turma do 8º H 

- 1/2 Bloco (8ºH) 

- 1/2 Bloco (9ºB) 

- 1/2 Bloco (9ºF) 

2007 / 08 - 7º C (Mat. / Est. Acomp.) 

- 7º D (Mat. / Est. Acomp.) 

- 7º E (Mat. / Est. Acomp.) 

- 9º G (Mat. / F.C.) 

 

 

 

- Diretora de Turma do 9º G 

 

- 1/2 Bloco (7ºD) 

- 1/2 Bloco (9ºG) 

- 1 Bloco PNM (Plano 

Nacional Matemática) 

2008 / 09 - 8º C (Mat. / Est. Acomp.) 

- 8º D (Mat. / Est. Acomp.) 

- 8º E (Mat. / Est. Acomp.) 

- 8º F (Mat.) 

 

 

………. 

- 1/2 Bloco (7ºB) 

- 1/2 Bloco (8ºC) 

- 1 Bloco PNM (Plano 

Nacional Matemática) 

2009 / 10 - 8º B 

- 9º C 

- 9º D 

- 9º E 

 

………. 

- 1/2 Bloco (8ºH) 

- 1/2 Bloco (9ºE) 

- 1 Bloco PM (Plano 

da Matemática) 

Observações: 6 horas de redução de amamentação entre 2007/2008 a 2009/2010 

2010 / 11 - 7º D (Mat. / Est. Acomp.) 

- 7º F (Mat. / Est. Acomp./ F.C.) 

- 7º PCA 

- 9º B 

 

- Diretora de Turma do 7º F 

- 1/2 Bloco (7ºF) 

- 1/2 Bloco (8ºD) 

- 1 Bloco PM (Plano 

da Matemática) 

2011 / 12 - 7º B 

- 8º D (Mat.) 

- 8º F (Mat. / F.C.) 

 

- Diretora de Turma do 8º F 

- 1/2 Bloco (7ºB) 

- 1/2 Bloco (8ºF) 

- 1 Bloco PM (Plano 

da Matemática) 
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Anexo 2: Formação 

 

Tema Data Duração Entidade 

Promotora 

“Autonomia e Gestão das Escolas” 

(Mestre Engrácia Castro) 

28 de janeiro de 1998 3 horas Escola E. B. 2,3 

de Grão Vasco 

 

“VISEUmat 5, Encontro de Professores 

de Matemática” 

 

20 de fevereiro de 1998 

 

1 dia 

A.P.M. 

(Associação de 

Professores de 

Matemática) 

“A Dislexia” 

(Dr. Luís Borges) 

11 de março de 1998 2 horas Escola E. B. 2,3 

de Grão Vasco 

“Ensinar Matemática utilizando 

materiais” 

(Mestre João Almiro; Dr.ª M.ª Cristina 

Loureiro; Dr.ª Isabel Duarte) 

 

21 de outubro de 1998  

a 

12 de dezembro de 1998 

 

50 horas 

(2 créditos) 

 

Visprof 

 

“Geometria – Cabri II; TI – 92” 

(Dr.ª Isabel Duarte; Dr.º João 

Cavaleiro) 

10 de fevereiro de 1999  

a 

19 de março de 1999 

 

25 horas 

(1 crédito) 

A.P.M. 

(Associação de 

Professores de 

Matemática) 

 

“3º MatViseu” 

 

 

8 de outubro de 1999 

 

1 dia 

E.S.T.V. 

(Escola Superior 

de Tecnologia de 

Viseu) 

e 

S.P.M. 

(Sociedade 

Portuguesa de 

Matemática) 

“Cabri II” 

(Dr.ª Isabel Duarte) 

26 de janeiro de 2000 3 horas Escola E. B. 2,3 

de Grão Vasco 

 

“VISEUmat 6, Encontro de Professores 

de Matemática” 

 

24 e 25 de fevereiro de 2000 

 

2 dias 

A.P.M. 

(Associação de 

Professores de 

Matemática) 
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Tema Data Duração Entidade 

Promotora 

“As potencialidades das tarefas no 

Ensino da Matemática” 

(Dr.º Luís Menezes) 

3 de maio de 2000 4 horas Escola E. B. 2,3 

de Grão Vasco 

 

“6º Campeonato Inter-Escolas de 

Jogos” 

 

4 de maio de 2000 

 

1 dia 

A.P.M. 

(Associação de 

Professores de 

Matemática) 

“O Ruído e o Stress na Profissão 

Docente” 

(Prof. Doutor João Vinhas) 

16 de junho de 2000 3 horas Escola E. B. 2,3 

de Grão Vasco 

“VISEUMAT 2000, ciclo de 

conferências sobre temas actuais de 

Matemática e Aplicações” 

 

9 e 10 de novembro de 2000 

 

2 dia 

U.C.P. – Centro 

Regional das 

Beiras 

“Educar para o Optimismo” 

(Prof. Doutora Helena Águeda Marujo 

e Prof. Doutor Luís Miguel Neto) 

27 de novembro de 2000 1 dia SPZCentro 

(Sindicato dos 

professores da 

Zona Centro) 

“Informática Básica para Professores” 

(Dr. José António Fonseca Fernandes 

Jorge) 

10 de outubro de 2000  

a 

12 de dezembro de 2000 

50 horas 

(2 créditos) 

Associação 

Nacional de 

Professores 

“A Calculadora” 

(Dr. Balsa) 

 

12 de março de 2001 

 

3 horas 

 

Escola E. B. 2,3 

de Grão Vasco 

 

Final do 7º Campeonato Inter-Escolas 

de Jogos 

 

 

3 de maio de 2001 

 

1 dia 

A.P.M. 

(Associação de 

Professores de 

Matemática – 

núcleo de Viseu) 

“Educação da Sexualidade e Saúde” 

(Dr. José Esteves Marques Pereira e 

Padre Doutor Manuel da Rocha 

Felício) 

30 de março de 2001  

a 

9 de junho de 2001 

50 horas 

(2 créditos) 

U.C.P. – Centro 

Regional das 

Beiras 

“Educar para o Amor a Sexualidade 

Humana” 

(Dr. Manuel Freitas Gomes) 

19 de junho de 2001  

4 horas 

Escola E. B. 2,3 

de Grão Vasco 
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Tema Data Duração Entidade 

Promotora 

“Economia Portuguesa: Perspectivas e 

Desafios” 

 

5 e 6 de dezembro de 2001 2 dias U.C.P. – Centro 

Regional das 

Beiras 

 

Preparação da EquaMat2002 

 

2 de maio de 2002 

 

1 dia 

Universidade de 

Aveiro 

Colaboração na organização da 5.ª 

Edição do campeonato do “Jogo do 24” 

maio de 2002 1 dia Matutano - 

Cheetos 

Novos Manuais para uma nova 

realidade  

7 de junho de 2002 1 dia Porto Editora 

ProfMat 2002 2 a 4 de outubro de 2002 20 horas A.P.M. 

(Associação de 

Professores de 

Matemática – 

núcleo de Viseu) 

“MAT8” 29 de maio de 2003 1 dia Texto Editora 

“Comunicação Didáctica e 

Diferenciação Curricular” 

22 de março de 2004 1 dia Porto Editora 

Encontros Pedagógicos Areal Editores 21 de maio de 2004 2 horas Areal Editores 

“Introdução à Ciência Vitivinícola” 25 de fevereiro de 2004 

a 

6 de maio de 2004 

25 horas 

(oficina de 

formação) 

(1 crédito) 

 

ISPV – Escola 

Superior Agrária 

de Viseu 

“Higiene e Segurança Alimentar” 25 de junho de 2004 

a 

14 de outubro de 2004 

50 horas 

(oficina de 

formação) 

(2 créditos) 

 

ISPV – Escola 

Superior Agrária 

de Viseu 

Aferição de critérios para 

classificadora de exames nacionais 

junho e julho de 2005 8 horas Agrupamento de 

Exames de Viseu 

“Aprender Matemática através da 

Resolução de Problemas” 

17 de outubro de 2005 

a 

12 de dezembro de 2005 

50 horas 

(oficina de 

formação) 

(2 créditos) 

 

Centro de 

Formação da 

Associação de 

Professores de 

Matemática 
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Tema Data Duração Entidade 

Promotora 

“A utilização e gestão dos novos 

Projectos Escolares em contexto 

educativo” 

2 de maio de 2006 2 horas Texto Editores 

 

 

Certificado de Aptidão de Formador agosto de 2006 - Centro de 

Emprego e 

Formação 

Profissional 

“Escola Virtual” 15 de novembro de 2006 2 horas Porto Editora 

 

Reunião de Coordenadores dos 

Projectos do PAM 

15 de janeiro de 2007 3 horas Direcção de 

Inovação e 

Desenvolvimento 

Curricular 

“Utilização de software educativo no 

ensino da Matemática” 

24 de janeiro de 2007 

7 de fevereiro de 2007 

28 de fevereiro de 2007 

7 de março de 2007 

5 horas Escola Básica 

Grão Vasco 

Aferição de critérios para 

classificadora de exames nacionais 

junho e julho de 2008 8 horas Agrupamento de 

Exames de Viseu 

“Bullying” 23 de abril de 2009 1h e 30 m Escola Básica 

Grão Vasco 

“Ensino Profissional 2009” 23 de junho de 2009 1 hora Porto Editora 

Aferição de critérios para 

classificadora de exames nacionais 

junho e julho de 2009 8 horas Agrupamento de 

Exames de Viseu 

“Utilização de Quadros Interactivos em 

Contexto de Educação/Formação” 

1 de setembro de 2009 

a 

15 de setembro de 2009 

25 horas 

(oficina de 

formação) 

(1 crédito – 8 

valores) 

U.C.P. – Centro 

Regional das 

Beiras 

Plano da Matemática II e 

Implementação do Novo Programa de 

Matemática 

10 de novembro de 2009 90 minutos Ministério da 

Educação – 

DGIDC (Direcção 

Geral de Inovação 

e de 

Desenvolvimento 

Curricular) 
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Tema Data Duração Entidade 

Promotora 

Diversificação de Recursos Didácticos 2 de dezembro de 2009 120 minutos Porto Editora 

 

Plano da Matemática II e 

Implementação do Novo Programa de 

Matemática 

19 de janeiro de 2010 90 minutos Ministério da 

Educação – 

DGIDC 

Desafio Educação 2010 17 de março de 2010 120 minutos Porto Editora 

Novos Projectos, Novos Desafios 21 de abril de 2010 120 minutos Porto Editora 

Aferição de critérios para 

classificadora de exames nacionais 

junho e julho de 2010 8 horas Agrupamento de 

Exames de Viseu 

Certificação em Competências Digitais junho de 2010 (TIC – nível 

1) 

Plano 

Tecnológico 

Educação 

“Quadros Interactivos Multimédia no 

Ensino/Aprendizagem da Matemática” 

(TIC – nível 2)  

16 de novembro de 2010 

a 

3 de dezembro de 2010 

15 horas 

(curso de 

formação) 

(9,8 valores) 

Plano 

Tecnológico 

Educação 

“Explorações Didácticas na aula de 

Matemática” 

31 de janeiro de 2011 120 minutos 

 

Porto Editora 

“Novos Projetos 3º Ciclo” 19 de abril de 2011 120 minutos Porto Editora 

Plano da Matemática II e 

Implementação do Novo Programa de 

Matemática 

19 de junho de 2011 90 minutos Ministério da 

Educação – 

DGIDC 

Plano da Matemática II e 

Implementação do Novo Programa de 

Matemática 

12 de julho de 2011 90 minutos Ministério da 

Educação – 

DGIDC 

Plano da Matemática II e 

Implementação do Novo Programa de 

Matemática 

25 de outubro de 2011 90 minutos Ministério da 

Educação – 

DGIDC 

Plano da Matemática II e 

Implementação do Novo Programa de 

Matemática 

31 de janeiro de 2012 90 minutos Ministério da 

Educação – 

DGIDC 

“Anorexia / Bulimia” 13 de março de 2012 90 minutos PES (Projeto de 

Educação para a 

Saúde). 

Escola Básica 

Grão Vasco 
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Tema Data Duração Entidade 

Promotora 

“Comunicação Matemática – o Papel 

do Professor” 

24 de abril de 2012 90 minutos PM (Plano 

Matemática). 

Escola Básica 

Grão Vasco 

Aferição de critérios para 

classificadora de provas finais a nível 

de escola  

junho e julho de 2012 8 horas Agrupamento de 

Exames de Viseu 

“Tópicos e curiosidades da História da 

Matemática” 

6 de julho de 2012 120 minutos Agrupamento de 

Escolas Grão 

Vasco 

 



Supervisão Pedagógica – um Alicerce para a Construção do Saber 

127 

 

Anexo 3: Participação em atividades de apoio pedagógico, de diversificação 

curricular e na organização de atividades de complemento curricular 

 

- No ano letivo de 1997 / 98, colaborei na realização e montagem da exposição para 

a Semana da Matemática, cujos trabalhos expostos eram maioritariamente de alunos 

meus e cujo tema era o “Penta Zoo”. 

- No ano letivo de 1998 / 1999, coordenei o projeto “Escola Segura” (projeto que 

incluiu uma planta com medições do recinto exterior à Escola, para posteriormente se 

fazer o ordenamento do estacionamento de carros e bicicletas); colaborei, juntamente 

com os alunos de uma turma, na elaboração de um livro, com charadas, passatempos, 

novidades, tudo ligado à Matemática, para venda, com o intuito de angariar fundos para 

famílias carenciadas; colaborei na realização de um Peddy-Math-Paper, para alunos do 

3.º Ciclo, realizado no final do ano letivo; 

- No ano letivo 1999/2000, participei em reuniões do grupo Comenius, 

nomeadamente elaborando jogos lúdicos e algumas fichas de trabalho, com algumas 

turmas minhas, para apresentação aos colegas estrangeiros; participei juntamente com a 

minha Direção de Turma, numa marcha de solidariedade para com Timor Loro Sae; 

participei na organização de uma ação de formação para todos os professores de 

Matemática da nossa Escola, utilizando os computadores e o programa “Cabri-

Geometric”; coordenei o projeto – “Nono ano ... e depois?”- em conjunto com todas as 

turmas do nono ano da nossa Escola, com o objetivo de informar os alunos dos vários 

agrupamentos existentes no Ensino Secundário, bem como das instituições/escolas onde 

funcionavam; colaborei na organização de um campeonato para os alunos – 

Equamat2000 – na nossa Escola, bem como da participação de alguns desses alunos na 

final na Universidade de Aveiro; organizei a exposição da Semana da Matemática, no 

âmbito de “2000 – Ano Mundial da Matemática”, com poliedros realizados pelos alunos 

da nossa escola, tendo ganho a maqueta elaborada por uma aluna do 9.º D, sob o tema 

“Um Poliedro na Escola”, conseguindo que se construísse o original nos jardins 

exteriores à escola (anexo 4); 
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- No ano letivo 2000/2001, organizei a final do campeonato de Jogos (Abalone e 

Quarto) Inter – Escolas, nas instalações do Regimento de Infantaria 14 de Viseu 

(Quartel); organizei o Campeonato de Equamat 2001; organizei uma ação de formação 

Casio, sobre o tema “Calculadoras Gráficas no Ensino”, com duração de 3 horas, como 

coordenadora do 1.º Grupo/3.º Ciclo, em paralelo com a Divisão de Formação da 

Empresa Beltrão Coelho, S.A; colaborei na elaboração do projeto educativo da escola; 

- No ano letivo 2001/2002, colaborei na organização da 1ª Eliminatória da 2ª edição 

do “Jogo do 24 – avançado”, dirigido aos alunos do 3.º ciclo, na nossa Escola, bem com 

no campeonato Distrital do “Jogo do 24 – avançado” na Escola E. B. 2, 3 de Sátão, no 

campeonato de Equamat 2002 e na final da competição Matemática Nacional de 

Equamat 2002, organizada pelo Projeto Matemática – Ensino, da Universidade de 

Aveiro, e por mim, coordenadora de Matemática do 3.º Ciclo; cooperei nos trabalhos 

para o “Estudo Acompanhado", com o tema “Resolução de Problemas”; 

- No ano letivo 2002/2003, participei numa visita de estudo com a minha direção de 

turma; colaborei na organização das XXI Olimpíadas de Matemática e no campeonato 

de Equamat 2003 e coordenei a 1.ª Eliminatória da 3.ª edição do “Jogo do 24 – 

avançado”; cooperei na elaboração dos horários dos alunos e dos professores; 

- No ano letivo 2003/2004, coordenei as XXII Olimpíadas de Matemática, bem 

como o campeonato Equamat 2004 e o “Jogo do 24 – avançado”, na nossa Escola; 

cooperei numa visita de estudo ao Visionarium, atividade da responsabilidade do 

Departamento de Matemática; colaborei na elaboração do regulamento interno; cooperei 

na elaboração dos horários dos alunos e dos professores; 

- No ano letivo 2004/2005, colaborei na organização das XXIII Olimpíadas de 

Matemática, bem como no campeonato Equamat 2005 e no “Jogo do 24 – avançado”, 

na nossa Escola; colaborei na elaboração dos exames de 9.º ano, a nível de escola, para 

os alunos com N.E.E.; fui classificadora dos exames nacionais de Matemática, do 9.º 

ano; 

- No ano letivo 2005/2006, como coordenadora do departamento de Matemática, 

coordenei todas as atividades inerentes ao departamento, nomeadamente olimpíadas, 

campeonato de jogos, campeonato canguru matemático, comemoração do dia do  (Pi), 
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notícias para o jornal da escola, criação de cabaz de Natal, participação na montagem da 

exposição do “Eco Escolas”, planificações, reuniões, reuniões com o GAVE, para 

análise dos resultados do Exame Nacional de Matemática do 9.º Ano, dispositivos para 

a avaliação, análise, discussão, reflexão e definição de formas de atuação relativamente 

à avaliação periódica dos alunos, como forma de diminuir o insucesso na Matemática, 

orientações para o “Projeto Curricular”, participação na criação de um espaço físico 

para o “Clube de Matemática”, bem como preparação da sala para o “Clube de 

Matemática” e elaboração de orientações para o seu funcionamento e organização, 

análise dos manuais propostos para adoção para o 7.º ano, na elaboração da matriz com 

as competências para as turmas de percursos alternativos; na elaboração do documento 

para a Assembleia de Escolas Grão Vasco, com propostas de alteração do Regulamento 

Interno, análise do edital “Iniciativas Escolas, Professores e Computadores Portáteis” e 

integração desse projeto e na análise do projeto “Plano de Matemática” e colaboração 

na sua execução; 

- No ano letivo 2006/2007, como coordenadora do departamento de Matemática, 

continuei a coordenar e participar em todas as atividades do departamento, descritas no 

ano letivo 2005/2006, bem como ainda fui orientadora de estágio (já citado) e diretora 

de turma; 

- Nos anos letivos 2007/2008 a 2011/2012, participei e colaborei nas olimpíadas de 

Matemática, no campeonato canguru matemático, no campeonato de jogos e na 

elaboração dos exames a nível de escola, para os alunos do 9.º ano com N.E.E, em 

visitas de estudo, em reuniões de grupo, para a construção do projeto educativo, para o 

regulamento interno da escola e em todos os projetos de solidariedade existentes na 

escola. 

Em praticamente todos os anos letivos, dei aulas de apoio pedagógico, conforme se 

confirma no anexo 1 – serviço distribuído. 
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Anexo 4: Fotos da exposição englobada no ano 2000 – Ano Mundial da Matemática 
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Anexo 5: Documentação de orientação de estágio 2006/2007 

 
Ficha de Observação da Prática Pedagógica 

 

Formando: ___________________________________________________________ Data: 

_______________ 

Aula N.º: _____________·     Turma: ___________________ 

 

Situação a observar Classificação 

 NS S B MB 

1) Postura na sala de aula     

 Movimentação     

 Tom de voz     

 Linguagem     

 Outros _______________________________________     

 

 

    

2) Tratamento dos Domínios de Referência     

 Motivação     

 Cumprimento do plano definido     

 Respeito pelo tempo     

 Carácter dinâmico     

 Fio condutor     

 Inovação     

 Criatividade     

 Outros _______________________________________     

 

 

    

3) Adequação dos Conteúdos Curriculares     

 Correcção da planificação     

 Correcção científica     

 Articulação dos conteúdos curriculares     

 Nível da competência comunicativa     

 Exploração de situações de erro     

 Formulação adequada das questões     

 Clarificação das tarefas a executar     

 Sínteses     

 Resolução de situações problemáticas na sala de aula     

 Resolução de situações problemáticas na sala de aula     

 Outros _______________________________________     

 

 

    

4) Avaliação     

 Auto-avaliação     

 Hetero-avaliação     

 Recepção das críticas e sugestões     

 

A Orientadora de Estágio 

 

__________________________________ 

(Cheila Sá Pereira) 
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ESCOLA E. B. 2, 3 DE GRÃO VASCO – VISEU 

Grelha de Observação na sala de aula 

......º Ano, Turma: ......     MATEMÁTICA   Data:  

Alunos Domínio das atitudes e valores Domínio do conhecimento 
Nº NOME É pontual É assíduo Realiza as 

tarefas da 

aula 

Participa 

ordenadamente 

na aula 

Respeita os 

outros. 

Domina as ideias 

fundamentais e as 

estruturas básicas. 

Utiliza, com 

segurança, as 

técnicas de 

cálculo. 

Analisa dados e 

estabelece 

relações. 

Resolve 

problemas. 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
  25% 75% 

Legenda: F – Fraco; NS – Não Satisfaz; S – Satisfaz; B – Bom; MB – Muito Bom 
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Anexo 6: Serviço atribuído às estagiárias, na orientação de estágio 2005/2006 

 
Estagiária A:  8ºH 9ºA 9ºB 

 1º Período 2 aulas 3 aulas 2 aulas 

 2º Período - 7 aulas - 

 3º Período - 8 aulas - 

 

Estagiária B:  8ºH 9ºA 9ºB 

 1º Período 3 aulas 2 aulas 2 aulas 

 2º Período - - 7 aulas 

 3º Período - - 8 aulas 

 

 

Estagiária C:  8ºH 9ºA 9ºB 

 1º Período 2 aulas 2 aulas 3 aulas 

 2º Período 6 aulas - - 

 3º Período 6 aulas - - 

 

Do meu horário constava ainda meio bloco semanal de Formação Cívica, área que também 

foi objecto de partilha com as estagiárias. 
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