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Parceiros/colaboradores  

• Professores/Investigadores (Laboratório de Educação a Distância e E-
learning, Universidade Aberta e do CIES21, Universidade de Coimbra)

• Professores (4 Agrupamentos de Escolas - centro do país e da zona da 
grande Lisboa)

• Centros de Formação de Associação de Escolas
• Estudantes de mestrado e de doutoramento
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Objetivos

• Apoiar os processos formativos, de acordo com as necessidades das escolas/agrupamentos

• Acompanhar o desenvolvimento de projetos em curso nas escolas/agrupamentos, tendo em vista a 

inovação e a transferência de práticas.

• Incentivar os processos de supervisão pedagógica por pares nas escolas/agrupamentos  visando o 

desenvolvimento profissional docente.

• Criar comunidades virtuais de práticas assentes na análise/reflexão sobre práticas educativas. 

• Colaborar, de acordo com as necessidades, nos processos de autoavaliação das escolas/agrupamentos.
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Eixos teóricos

Supervisão participatória
e desenvolvimento 

profissional (privilegia 
aprender com os pares, 

diversidade de formas de 
expressões, 

desenvolvimento de 
competências valorizadas 
no contexto escolar e uma 
conceção poderosa sobre 

cidadania). 

Autoavaliação de 
Escolas

(capacitação para a 
autorregulação e 
melhoria eficaz)

Comunidades virtuais 
de aprendizagem 
(CVAs) (modelo 

reflexivo sobre as 
práticas letivas 

baseado na análise de 
casos e narrativas).
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Supervisão

participatória

Abordagem centrada na 
formação de 

comunidades virtuais de 
aprendizagem

Incorporação de 
tecnologia colaborativa

Combinação supervisão 
por pares / supervisão 

por peritos

Emancipação/Voz 
profissional

P
r
e
s
s
u
p
o
s
t
o
s
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Aprendizagem e desenvolvimento profissional

O desenvolvimento profissional tem a ver com a aprendizagem dos professores: 
• como aprendem a aprender e 
• como transformam o seu conhecimento em benefício do desenvolvimento dos alunos. 

A aprendizagem profissional é um processo complexo que implica:
• envolvimento cognitivo e emocional dos professores (individual e coletivamente);
• capacidade e disposição para analisar onde se situa em relação a convicções e crenças;
• capacidade de leitura e de validação de alternativas adequadas para melhoria/mudança.
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Mecanismos para o desenvolvimento profissional 

Formas individuais (autoformação)

- Workshops

- Ações de formação

- Conferências, colóquios, leituras, …

Formas colaborativas (reflexivas)

- produção de currículo 

- discussão sobre os resultados dos alunos

- partilha de estratégias

- interação e partilha no observatório
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Processos de Autoavaliação
Referente normativo

- Lei n.º 31/2002 aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino não superior que integra duas 
modalidades de avaliação: 

•AutoAvaliação (AA) realizada por cada escola ou agrupamento de escolas;

•Avaliação Externa de Escolas (AEE), da responsabilidade da administração educativa.

-Um dos objetivos da AEE é a sua articulação com as práticas de AA e validação.

Pretende-se fomentar o desenvolvimento de práticas de AA contínuas e sistemáticas
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Processos de Autoavaliação
Referente científico

• Modelos estruturados (EFQM, CAF)

• Modelos abertos com grande participação da comunidade (cada escola adequa à 
sua realidade)

• Modelos compreensivos (conjugando a participação dos atores com abordagens
criteriais)
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Processo de Autoavaliação - Ciclo global (CIPP)
referente contextual

• Fase 1 – Perfil de autoavaliação (Constituir equipa, conhecer as necessidades, escolher amigo crítico) 

Context

• Fase 2 - Planificação (referencializar, selecionar técnicas de informação, calendarizar e imputar tarefas) 

Inputs

• Fase 3 – Desenvolvimento (recolher e analisar a informação e divulgar os dados)                             Process

• Fase 4 –Construção do Plano de melhoria (Decisão, ação e revisão do processo) Product
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Comunidades Virtuais de Aprendizagem 
com /sobre as Práticas Letivas 

As CVaPLs
emergem da escola 

e constroem-se  
com a universidade

CVaPls

como ações 
acreditadas

Diferentes
Modelos de

CVaPls

Diferentes   Temas:

* Supervisão    * Ética
* Avaliação   *Observação

* Disciplina e indisciplina, cyberbulling, …
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Comunidades Virtuais baseadas no modelo e no 
moodle

Fase 3 - Observação e 
registo de Incidentes 

críticos (I.C.)

• T. individual
• T. pares
• Produção de 

recursos 
• Análise/reflexão

Fase 4 - supervisão 
I.C.: n.1: entre pares; 

n. 2: com peritos

• T. grupo/pares
• Fórum entre 

pares
• Fórum com 

perito(s)
• (…)

Fase 1

AMBIENTAÇÃO 

• Fórum vs T. 
grupo e 
colaborativo. 

Fase 2 - Leitura 
temática e de escuta 

ativas

• Textos
• Vídeos
• Glossários temáticos
• Outros
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Comunidades Virtuais de Aprendizagem 
com/sobre as Práticas Letivas 

As CVaPLs
Avaliação

Das
Comunidades   

CVaPls

Satisfação
Aprendizagens
Transferência e 
Transformação 

Práticas e Vida na 
Escola

Cada Comunidade 
produzirá 

LIVRO DE CASOS 
TEMÁTICOS 
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Desenvolvimento do projeto - marcos

• Análise  resultados 
(dissertações, 
teses, pós-doc)

• Trabalho com 
escolas

Teses

• Parcerias
• Análise de 

necessidades
• Ebook

Colóquio
• Of de formação e 

outras 
• Desenvolvimento
• Investigação CVAs

CVAs

• Satisfação, 
aprendizagens, 
práticas

• Produção de 
conhecimento

• Disseminação
• Monitorização

Avaliação
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GRATOS PELA ATENÇÃO!
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