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“Os modelos no ensino e na supervisão são muito 

semelhantes a janelas e muros. 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 

conceções da realidade, de outras perceções e de 

outras alternativas”. 

                                 (Sergiovanni e Starratt,1993, citado em Tracy, 2002: 26) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Introdução 

A existência de procedimentos de Supervisão Pedagógica (SP) no AVEPF associados à 

observação da prática letiva em contexto de sala de aula integra-se num paradigma 

pedagógico que assenta numa escola reflexiva, em que os professores podem e devem 

assumir funções de líderes nas comunidades/órgãos em que se encontram inseridos e, em 

consequência devem promover a discussão, o confronto e a negociação de ideias, fomentando 

e rentabilizando a reflexão e a aprendizagem colaborativas. Por outro lado, consideramos 

também que uma das funções da SP deverá ser também a própria regulação dos professores, 

da instituição/AVEPF e até, em última análise, do próprio sistema educativo, ou seja, a par de 

autores de referência, pensamos que associada à SP deverá estar também a função de 

regulação.  

Em consonância com este paradigma e para se poder obter os resultados desejados, 

tem de existir na supervisão uma etapa onde se incluem as análises e as eventuais correções 

dos procedimentos realizados, promovendo uma espécie de autorregulação na prática letiva. 

Para que isso aconteça é necessário que a ação supervisora seja interiorizada pelos sujeitos 

envolvidos no processo, produzindo assim um efeito autorregulador através da apreensão do 

discurso e incitando-os duma forma automática a corrigirem-se e a manterem uma conduta 

profissional. Ora, todos sabemos que essas transformações nas práticas pedagógicas não se 

dão repentinamente mas sim sob a atenção compreensiva de um “mestre” que seja também 

um “amigo crítico”, ou seja do supervisor.   

Só nesse momento é que a supervisão pedagógica ultrapassa a etapa, importante, da 

observação da prática letiva em contexto de sala de aula para se constituir numa oportunidade 

de regulação de práticas. Neste sentido, o olhar crítico do supervisor, comunicando sempre 

com correção e ética e conservando o anonimato da informação que possui, estimula pela via 

da reflexão conjunta a discussão sobre os pontos a melhorar, problematiza questões 

consideradas pertinentes, motiva no sentido da mudança de práticas e, em conjunto com a 

assembleia de docentes (Departamento e/ou Grupo Disciplinar), encontram soluções em 

ordem a responder à questão essencial – Como é que, em sala de aula, o professor poderá 

mobilizar melhor os seus alunos para o processo de ensino-aprendizagem 

 

1. Código de Ética 

Conscientes de que as boas práticas supervisivas assentam em procedimentos ajustados 

ao nível da ética e à deontologia profissionais, no ano letivo 2015-2016 foi aprovado no 

Conselho Pedagógico do AVEPF um Código de Ética na Relação Supervisiva que a seguir se 

reproduz: 



 

 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA NA RELAÇÃO SUPERVISIVA 

Quadro 1 – Deveres do professor supervisor para com o professor supervisionado  

Atitude Modo de operacionalizar 

Respeito pela dignidade pessoal do 

professor supervisionado, reconhecido 

e valorizado na sua condição de Outro  

Produzir juízos equitativos e para a escuta sensível, ativa e ponderada  

Consideração positiva  Reconhecer e valorizar os aspetos de qualidade e excelência da prática letiva 

Confiança e compromisso  Atuar numa base de reciprocidade e com disponibilidade para prestar apoio 

e orientação no âmbito de tarefas de supervisão pedagógica  

Imparcialidade e discrição profissional  Aplicar os dispositivos processuais conducentes a uma utilização correta dos 

resultados, em coerência com os valores e os propósitos previstos e 

explícitos  

Autenticidade e integridade  Promover o autoquestionamento, sujeitando as suas próprias intenções, 

convicções e evidências a um processo de exame crítico  

 (Adaptado de BAPTISTA, Isabel (2011) – Ética, Deontologia e Avaliação do Desempenho Docente. Lisboa: Ministério da Educação. p.37-38) 

 

Quadro 2 – Deveres do supervisionado para com o supervisor  

Atitude Modo de operacionalizar 

Respeito pela dignidade pessoal do 

supervisor  

Reconhecer, aceitar e valorizar a sua posição na relação supervisiva  

Cooperação e partilha  Revelando capacidade e disposição para ser supervisionado, para expor, 

discutir e melhorar os elementos que estruturam e caracterizam a sua 

prática profissional  

Profissionalidade e profissionalismo  Equacionar o seu desempenho para além dos interesses e motivações 

individuais, numa perspetiva de assunção de responsabilidade em relação à 

missão social da escola e ao bem profissional  

Responsabilidade e solidariedade  Acolher e analisar as recomendações e os juízos supervisivos, integrando-os 

num projeto de desenvolvimento pessoal, profissional e institucional  

Autenticidade e integridade  Revelando capacidade e disposição para o autoquestionamento, sujeitando 

as suas próprias intenções, convicções e evidências a um processo de exame 

crítico  

  (Adaptado de BAPTISTA, Isabel (2011) – Ética, Deontologia e Avaliação do Desempenho Docente. Lisboa: Ministério da Educação. p.37-38) 

 

 



 

 

 

 

2. Orientações para a operacionalização da Supervisão Pedagógica no Agrupamento de 

Escolas de Paços de Ferreira 

 

2.1. De acordo com os documentos orientadores e com as deliberações do Conselho 

Pedagógico, a Supervisão Pedagógica no AVEPF assume várias formas: 

 

2.1.1. Supervisão Documental 

a. A supervisão documental é efetuada pelas estruturas intermédias, de 

modo formal ou informal, nas suas horas de coordenação;  

b. A supervisão documental é realizada com base nos documentos 

elaborados em conjunto pelos docentes de um mesmo grupo 

disciplinar e partilhado entre eles; 

c. Este tipo de supervisão incide sobre:  

a. planificações a longo, médio prazo e curto prazo/aula;  

b. construções curriculares (horizontais e verticais);  

c. conceção e elaboração de materiais pedagógicos;  

d. conceção e elaboração de fichas de diagnóstico e formativas;  

e. utilização de diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, 

adequando-os às finalidades que lhes presidem; 

f. resultados das avaliações de final de período e reflexões 

acerca dos resultados escolares das turmas; 

g. regulação das práticas de ensino com vista à consolidação 

e/ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria 

das aprendizagens.  

2.1.2. Supervisão da Prática Letiva 

A observação de aulas no âmbito da SP contempla 3 fases distintas: a Pré-observação; a 

Observação e a Pós-observação. 

Fase da Pré-observação (50 minutos) – o professor supervisionado caracteriza a turma a 

observar, apresenta os seus principais problemas (tipo de alunos; existência de NEE’s; 

problemas de comportamento, etc.) e mostra as soluções encontradas (v.g. opções de 

planificação, estratégias, materiais, etc.). Este momento pode ser apresentado ao supervisor 

por via eletrónica de modo a que este possa intervir no sentido de auxiliar na resolução de 

problemas e na sua desmistificação, em ordem a promover o sucesso educativo da turma. 

Desse modo, como que se planifica conjuntamente a estratégia de observação: O quê? Como? 

Quando observar? 

 

 

 



 

 

 

 

Fase da Observação de Aula (50 minutos) – o olhar crítico do professor supervisor 

centra-se no Clima de sala de aula e na Relação Pedagógica, observando aspetos como: 

atmosfera estimulante de aprendizagem; colaboração entre alunos; entre professor/alunos; 

envolvimento dos alunos nas actividades; adequação da intervenção do docente perante 

existência de comportamentos disruptivos dos alunos; adequação da intervenção do docente 

perante questões colocadas pelos alunos; dinâmica global da turma; interação pedagógica; 

capacidade de diferenciar estratégias de acordo com o grau de dificuldade; apoio 

individualizado; estímulos positivos e promotores da autoestima, etc. 

 

Fase de Pós-Observação (50 minutos) – Após debate/reflexão de ideias e observação 

crítica de pontos de vista, segue-se o preenchimento em conjunto do documento aprovado em 

sede de Conselho Pedagógico: 

 

Quadro 3 – Tabela de reflexão acerca da aula observada no âmbito da SP 

DISCIPLINA 
 

 

ANO/TURMA 
 

 

DATA E HORA 
 

 

Reflexão conjunta 
dos participantes 

Professor Supervisor Professor Supervisionado 

 
 
 
 
Pontos Fortes 

  

 
 
 
 
Pontos A Melhorar 

  

 

Ou seja, no processo de SP em vigor no AVEPF, não interessa apenas a observação 

avulsa das aulas, mas antes os procedimentos reflexivos a ele associados, pelo que uma aula 

observada não corresponde apenas a 50 minutos, mas a 50 m. x 3 = 150 minutos. 

 

 



 

 

 

 

O modelo de SP construído ao longo dos últimos anos e que vigora atualmente no 

AVEPF procura ir ao encontro da filosofia inscrita nos vários documentos estratégicos 

utilizados como referenciais pelo Agrupamento e repousa no paradigma académico mais em 

voga na atualidade e que coloca o acento tónico na necessidade de promoção de uma atitude 

de questionamento permanente – de nós mesmos, enquanto docentes, e das nossas práticas – 

em que, simultaneamente, a reflexão produzida possa surgir como instrumento de 

autoavaliação reguladora do exercício profissional, gerando novas interrogações e obrigando a 

alterar práticas pedagógicas. Nesse sentido, o principal objetivo da SP no AVEPF continua a ser 

promover a capacidade de refletir criticamente sobre a ação profissional docente; no fundo, 

procurando responder à pergunta: Como é que, em sala de aula, o professor poderá mobilizar 

melhor os seus alunos para o processo de ensino-aprendizagem? 

Em consonância com estes pressupostos, o modelo de SP centra-se na observação da 

dinâmica produzida no âmbito da aula e não apenas no papel professor. Com efeito, os 

documentos de registo em vigor no AVEPF centram a observação na relação pedagógica e no 

clima de sala de aula e não nos conhecimentos científicos do professor, no cumprimento da 

planificação ou na utilização de recursos diversificados (tão ao gosto da ADD). Privilegiam-se, 

pelo contrário, aspetos como: a existência de uma atmosfera estimulante de aprendizagem; o 

envolvimento e a colaboração entre alunos; a existência, ou não, de feedback dado aos alunos, 

acerca da compreensão de conceitos ou qualidade dos desempenhos; e a relação pedagógica 

na sua dimensão ética. 

De acordo com as deliberações do Conselho Pedagógico, a SP da prática letiva pode ser 

efetuada de duas modalidades, igualmente válidas do ponto de vista dos fins que se 

pretendem, a saber: 

Modalidade 1) A SP realizada através das estruturas intermédias do AVEPF, a saber os 

Coordenadores de Departamento e os subcoordenadores dos diferentes Grupos Disciplinares.  

Neste caso, seguindo as orientações emanadas do Conselho Pedagógico devem ser 

objeto de especial atenção das estruturas intermédias, na sua qualidade de Supervisores, 

todos os docentes em início de carreira e em período probatório; bem como os professores 

das turmas com maiores níveis de insucesso no sentido de apoiar e acompanhar o seu trabalho 

pedagógico, de forma a exercer o seu papel de regulador do processo de ensino-

aprendizagem. Do mesmo modo, este órgão procederá à observação das aulas sempre que o 

Diretor assim o entender. 

As estruturas intermédias devem observar um número de aulas fixado no ponto 

3.Operacionalização da SP no AVEPF que se apresenta infra. As aulas a observar por indicação 

do Diretor não entram neste total. 

 

 



 

 

 

 

Devem utilizar como documento de registo pós-observação de aula o modelo aprovado 

em Conselho Pedagógico que previamente se apresentou e que no final do período letivo 

correspondente à observação deve ser encaminhado, pelo Coordenador de Departamento, 

para o e-mail da coordenadora do dossiê de Supervisão Pedagógica. 

Modalidade 2) Intervisão Pedagógica – corresponde a uma conceção mais democrática 

de SP, valorizando uma cultura colaborativa, de partilha de conhecimentos e uma atitude 

reflexiva com efeitos muito positivos no desenvolvimento dos profissionais e das organizações 

onde ocorrem.  

Para isso, propõe-se a constituição voluntária de pares pedagógicos (da mesma 

área/ciclo ou de áreas/ciclos diferentes) que se transformam em “amigos críticos” e ajudam ao 

‘crescimento’ profissional docente. 

Cada elemento do par pedagógico deve potenciar as possibilidades de cruzamento de 

horários entre si de forma a não ter que permanecer na escola fora do seu horário. Cada 

elemento do par observará 1 aula, o que corresponde a um total de 2 aulas (o que 

corresponde na prática a 6 tempos no final do processo). 

Sublinha-se a necessidade de se manterem anónimos os documentos produzidos no 

âmbito da SP, não havendo qualquer referência nominal aos envolvidos. Apenas o 

Coordenador de Departamento/Subcoordenador de Grupo Disciplinar deverá reter para si a 

informação do ‘quem é quem?’ pelo que lhe caberá apenas a ele utilizar essas informações em 

sede institucional – reuniões de Departamento e de Grupos Disciplinares. Recorde-se que esta 

opção é intencional. Como já referimos anteriormente, com este anonimato pretende-se 

retirar muita da carga avaliativa e fiscalizadora vulgarmente associada a este processo de 

observação de aulas.  

Após os docentes procederem ao preenchimento dos documentos associados aos 

procedimentos de SP, e para que estes tenham repercussão no âmbito das discussões 

realizadas em sede de Departamento Curricular sobre as práticas pedagógicas, estes devem 

ser enviados aos Coordenadores de Departamento, para assim, eles próprios, poderem dispor 

da sua própria informação sobre a SP. No final do período, os Coordenadores de 

Departamento devem-nos enviar à gestora do dossiê de SP. 

Em conclusão, no âmbito da SP, e neste momento de operacionalização do modelo 

vigente no AVEPF que poderemos designar genericamente como OLHARES CRUZADOS, a 

escola como sistema beneficia de um modelo reflexivo, voluntário e aprofundado das práticas 

que ajuda a consolidar o percurso AVEPF. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Operacionalização da SP no AVEPF  

 Cada Grupo Disciplinar, no final do ano letivo, deve ter 3 aulas observadas (o que 

corresponde a 9 tempos – fase de pré-observação; observação; pós-observação); 

 Uma das aulas deve ser feita na Modalidade 1 - SP através das estruturas intermédias 

do AVEPF (subcoordenadores); 

 As restantes, 2 ou mais (correspondente a 6 tempos), devem ser realizadas na 

modalidade 2; 

 Caso não haja voluntários para realizar esta modalidade, elas serão realizadas na 

modalidade 1; 

 As aulas a observar indicadas pelo Diretor não entram neste total; 

 No caso dos Grupos Disciplinares com menos de 3 elementos estes procedimentos 

deverão ser implementados através da modalidade 2, só que neste caso entre os 

Grupos Disciplinares sujeitos a estas condições. 

Os documentos produzidos no âmbito da SP devem ser enviados no final de cada 

período para a coordenadora deste dossiê de modo a permitir a elaboração do respetivo 

relatório de atividades trimestral.  

Este relatório deverá ser analisado e aprovado em sede de Conselho Pedagógico. 
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