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1. Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano letivo de 2011/2012 desenvolveram-se no Agrupamento Vertical de 

Escolas de Paços de Ferreira (AVEPF) metodologias de trabalho de equipa entre 

docentes subordinadas ao tema supervisão pedagógica, tendo sido implementados 

modelos/estratégias diversificadas em algumas turmas de todos os ciclos de ensino.  

Em geral, o trabalho acertado em reunião com o Diretor do AVEPF concretizou-se 

pela execução de modelos dinâmicos, participados de construção do conhecimento 

profissional e de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, alicerçados 

na monitorização sistemática da prática pedagógica, associados à adoção de 

procedimentos de reflexão e de experimentação. Neste contexto, a prática da 

supervisão pedagógica resultou validada, encontrando aí o devido fundamento, no 

âmbito de um renovado paradigma de desenvolvimento da atividade docente, pautado 

pelo diálogo profícuo entre pares, pela vontade de partilha (de conhecimento, de 

recursos,…), pela entreajuda funcional ou, ainda, pela confiança mútua, estimulada e 

valorizada, entre supervisor(es) e supervisionado(s). 

A elaboração deste documento visa a apresentação de uma síntese dos trabalhos 

desenvolvidos pelas equipas de docentes participantes, corroborando, na prática 

educativa deste Agrupamento, investigações que sustentam que o crescimento 

profissional aumenta quando a aprendizagem é assumida como um trabalho coletivo, 

com interações contínuas entre os professores, onde estes têm oportunidade de 

partilhar/refletir sobre as suas práticas de sucesso ou de insucesso, sublinhando-se 

como fundamental proporcionar aos docentes condições de trabalho propícias a um 

questionamento contínuo. 

“…A evolução concetual mostra que a supervisão pedagógica está cada vez 
mais longe de um entendimento hierárquico e de controlo do trabalho 
docente, afastando-se, também cada vez mais, de uma perspetiva racionalista 
técnica e de um enfoque tendencial na pessoa do formando. Hoje associamos 
a atividade de supervisão ao estabelecimento de comunidades reflexivas nas 
escolas e instituições educativas, visando melhorar a qualidade das 
aprendizagens e do desenvolvimento profissional através de processos de 
(auto-)regulação. As estratégias que servem a atividade da supervisão são 
variadas, promovendo e mobilizando competências adquiridas e trabalhadas 
na formação inicial, mas sobretudo ao longo da vida. (…) elas vão desde a 
observação de aulas, à análise do discurso e feedback supervisivo, 
investigação-ação e narrativas profissionais.” 

Bizarro, Rosa; Moreira, Maria (2010). Supervisão Pedagógica e 
Educação em Línguas. Mangualde: Edições Pedago 
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2. Historicidade 

 

2.1 Avaliação externa (novembro de 2007) 
 

Ponto 2.2 - Acompanhamento da prática letiva em sala de aula. 
 
“Cada professor elabora a sua planificação individual integrada no plano de 

gestão curricular da(s) área(s) disciplinar(es) que leciona e no âmbito dos Conselhos 
de Turma que integra. O acompanhamento da prática letiva não está instituído e é 
realizado sobretudo a partir de leituras de resultados académicos. Os 
Presidentes do Conselho Executivo, Conselho Pedagógico e Assembleia de 
Agrupamento têm refletido sobre este assunto, também por força da avaliação 
do desempenho dos docentes. 

Como consequência do trabalho dos Departamentos Curriculares e da 
preocupação em uniformizar procedimentos, procura-se calibrar testes e o exercício 
da avaliação contínua especificamente, elaborando em conjunto os instrumentos de 
avaliação. Os resultados da avaliação contínua são avaliados em Conselho de Turma 
e de Conselho de Ano e, posteriormente, em Conselho Pedagógico com a participação 
dos elementos dos vários Departamentos Curriculares/Conselho de Ano. No entanto, 
não existe garantia de coerência entre práticas de ensino e avaliação, ou mesmo 
de aferição de procedimentos e de resultados, cuja análise carece de 
aprofundamento e de questionamento, no sentido de ganhar consistência. 

O Plano de Ação para a Matemática está em desenvolvimento, havendo já 
indicadores que apontam para uma melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 
Para o combate ao insucesso, nessa área disciplinar, estão a ser implementadas 
no 8º ano assessorias pedagógicas nas aulas de Estudo Acompanhado. Os 
alunos do sétimo ano com maiores dificuldades de aprendizagem estão a ser 
apoiados na sala “Vou gostar da Matemática” por professores de Matemática e 
Ciências Físico-Químicas, durante 90 minutos. 

Sob proposta da Assembleia de Agrupamento, o Conselho Executivo promoveu as 
“Jornadas Pedagógicas”, onde foram abordados: atividades curriculares não 
disciplinares, avaliação de desempenho e quadros interativos.” 

 
 

2.2 No dia 17 de dezembro de 2010 a Direção do AVEPF organizou o 

Colóquio «Supervisão Pedagógica no Contexto da Avaliação 

Docente», que decorreu no Auditório da Associação Empresarial de Paços 

de Ferreira. 

 

 

2.3 Resumo do Conselho Pedagógico (10 de maio de 2011) 
 

Ponto onze – Supervisão Pedagógica – 2011/2012. 
 

“Da reflexão sobre o documento de Supervisão Pedagógica resultou o 
entendimento que a operacionalização/aprofundamento daquele conceito se 
desenvolverá no âmbito do trabalho desenvolvido em Matemática (PMII) e 
Língua Portuguesa (Projeto de Intervenção no Domínio da Língua Portuguesa e 
Plano de Implementação do Novo programa de Português do Ensino Básico).” 
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2.4 Reunião com o Diretor (final do 1º período 2011/2012) 

 
Ordem de trabalhos: Operacionalização de metodologias de trabalho 

referentes a modos de acompanhamento da prática letiva em sala de aula. 

 
Objetivo: Cumprir os objetivos e metas do Projeto Educativo. 
 
Suporte teórico:  
 

“Supervisão da pedagogia e pedagogia da supervisão.” 

“A observação de aulas e o desenvolvimento individual e organizacional.” 

Grelhas de observação focada: conteúdo da aula, dinamização da aula e 

ambiente de sala de aula. 

 
 

2.5 Resumo do Conselho Pedagógico (08 de novembro de 2011) 
 

 
Ponto dois - Metas estabelecidas no Projeto Educativo. 
 

“Considerado o previsto no PEA (pág.85, ponto 3.3.1- Projetos e Parcerias), 
foram estabelecidos dois protocolos: 
 

- O 1º com a Universidade Portucalense, no âmbito da formação docente, nos 
1º e 2ºciclos. Assim, nos próximos três anos, alguns estagiários desta instituição 
terão um acompanhamento ao nível das práticas letivas e participarão na 
dinamização de atividades do PAA. Em contrapartida, dois docentes daquela 
Universidade darão já este ano formação, no nosso Agrupamento, no âmbito da 
supervisão das práticas letivas. 

- O 2º com a Escola Secundária de Paços de Ferreira, segundo o qual haverá: 
desenvolvimento de oferta formativa em conjunto; articulação entre professores de 
Língua Portuguesa e Matemática; articulação pedagógica em termos de PCT, na 
transição do 6º para o 7ºano de escolaridade; acompanhamento do percurso escolar 
dos nossos alunos, na Secundária; utilização desta escola pelos nossos alunos do 
PIEF.” 
 

Ponto seis- Supervisão Pedagógica: processos de operacionalização. 
 

“Atendendo a que na última avaliação externa, realizada em 2007, a 
supervisão pedagógica foi apontada como uma das fragilidades do 
Agrupamento, ser-lhe-á dada prioridade no corrente ano letivo, na sequência de 
uma reflexão já iniciada em 2010/2011, com a formação realizada no final do 
1ºperíodo. Assim, no ano em curso, haverá uma formação sobre a mesma 
temática, lecionada por professores da Universidade Portucalense, já 
mencionada no ponto dois. 

Com a mesma finalidade vai ser operacionalizada uma supervisão, em 
práticas letivas, na turma do 6ºA. Assim, as professoras participantes serão 
responsáveis por um reforço pedagógico de 45 minutos semanais, nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática, respetivamente. Fora da sala de aula, serão feitos 
registos de observação com a finalidade de avaliação formativa. 
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Experiência semelhante foi proposta para ser implementada nas turmas 
do 9ºano, nas mesmas disciplinas, estando já selecionados os professores 
desta supervisão.” 

 
 

2.6 Resumo do Conselho Pedagógico (06 de dezembro de 2011) 
 

Ponto seis: Supervisão pedagógica e acompanhamento das práticas 
letivas – medidas de acompanhamento. 

 
“No âmbito da supervisão pedagógica, no 1º ciclo, a Coordenadora deste 

nível de ensino irá fazer o acompanhamento das práticas letivas numa turma da 
EB1 de Gilde.  

Foi feito um elogio aos professores que embora com sobrecarga de horário se 
disponibilizaram para a supervisão pedagógica a Língua Portuguesa e a Matemática, 
nas turmas do 9ºano.  

Foram alteradas as grelhas da supervisão para preservar o anonimato, 
atendendo a que se trata de uma experiência piloto, inserida nos processos 
internos de monitorização. As grelhas serão arquivadas num dossiê para 
permitirem uma reflexão em termos de futuro. 

Após ponderação, o Conselho Pedagógico decidiu que na Ordem de 
Trabalhos das reuniões de Grupo disciplinar/Departamento de Língua 
Portuguesa e Matemática, no final de cada período, haverá um ponto que 
permitirá a tomada de conhecimento/reflexão sobre a supervisão pedagógica em 
curso.” 
 
 

2.7 Resumo do Conselho Pedagógico (10 de janeiro de 2012) 
 

Ponto três - Supervisão Pedagógica: metas para o segundo período. 
 

“Em todas as aulas onde há supervisão pedagógica deve ser feito um registo 
em dossiê. 

Deve ser feita a avaliação dos materiais utilizados (reuniões de 
ano/disciplinas). 

No Conselho Pedagógico de fevereiro, este tema será objeto de análise.” 
 

Ponto quatro - Práticas letivas e trabalho na sala de aula. 
 
“Nas reuniões de ano/disciplina deve ser feita uma reflexão sobre os 

resultados obtidos pelos alunos na avaliação externa e ponderar sobre as 
práticas pedagógicas que podem garantir melhor sucesso. Ou seja, deve haver 
um reforço do que já está a ser feito nas reuniões semanais de Língua Portuguesa e 
Matemática.” 

 
 
2.8 Resumo do Conselho Pedagógico (14 de fevereiro de 2012) 
 

Ponto seis - Supervisão Pedagógica: relatórios e indicadores. 
 
“Sobre este ponto o Presidente do Conselho Pedagógico afirmou que se 

constata uma boa recetividade às práticas de supervisão pedagógica e que todos 
os professores envolvidos são unânimes em afirmar que os ajuda a melhorar o 
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seu desempenho em sala de aula. Os supervisores entregaram os respetivos 
relatórios e documentação inerente.” 

 
 
2.9 Resumo do Conselho Pedagógico (17 de abril de 2012) 

 
Ponto um – Informações. 

 
“A supervisão pedagógica para o 3º período encontra-se já a ser 

operacionalizada de acordo com o cronograma elaborado.” 
 
 
2.10 Avaliação externa (maio de 2012) 
 
“O Agrupamento tem promovido a monitorização da prática letiva através 

da partilha de aulas/atividades ao nível da planificação, da elaboração de materiais e 
da resolução conjunta de problemas ligados às aprendizagens das crianças/alunos. 
No que se refere às aprendizagens dos alunos, em Língua Portuguesa e Matemática, 
reforçou esta forma de monitorização com a observação de aulas entre pares, em 
todas as turmas do 9.º ano, numa turma do 6.º ano e numa turma do 3.º/4º ano. 
Trata-se de uma iniciativa que depois de refletida, sistematizada e generalizada 
poderá constituir-se num bom dispositivo de orientação acompanhada da 
prática letiva a integrar nos mecanismos de acompanhamento e supervisão dos 
diferentes departamentos.” 

(…) 
 
“A equipa de avaliação entende que as áreas onde o Agrupamento deve 

incidir prioritariamente os seus esforços para a melhoria são as seguintes: 
- Os resultados dos alunos na avaliação interna e na avaliação externa. 
- A valorização da dimensão artística nas aprendizagens das crianças/alunos. 
- A consolidação do dispositivo de orientação acompanhada da prática 

letiva a integrar nos mecanismos de acompanhamento e supervisão dos 
diferentes departamentos.” 

 
 
2.11 Resumo do Conselho Pedagógico (17 de julho de 2012) 
 

Ponto seis – Relatórios de Estruturas e de Disciplinas 
 

“A Coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
destacou ainda o Relatório da Supervisão Pedagógica – pontos fortes e pontos a 
melhorar. A mesma Coordenadora descreveu, sucintamente, algumas 
interpretações do conceito de supervisão pedagógica e apontou aquela que, na 
sua opinião, deveria ser desenvolvida no Agrupamento, no próximo ano letivo, 
tendo em vista a melhoria do ensino aprendizagem com a consolidação de uma 
cultura de partilha e de trabalho colaborativo, nos diversos grupos disciplinares, 
ficando a observação de aulas para uma fase posterior.” 
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3. Implementação da monitorização da prática letiva 

 

3.1 - 1º Ciclo 
 

 
Fundamentos e pressupostos 

 
- Relatório da avaliação externa (novembro de 2007). 

- Análise realizada em reunião de Conselho de Docentes do 1º CEB, no que 

concerne à caraterização das turmas selecionadas. 

- Melhoria dos resultados escolares 2011/2012. 

 

Objetivos 

 

- Motivar. 

- Monitorizar práticas de ensino. 

- Proporcionar apoio e desenvolvimento integral abrangendo as três principais 

áreas curriculares (Matemática, Língua Portuguesa e Estudo do Meio). 

- Desenvolver a oralidade e aumentar o campo lexical. 

- Ativar o ritmo de realização das tarefas dentro da sala de aula.   

 
 
 

Participantes 
 
- Coordenadora de Docentes do 1º CEB. 

- Alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade (turmas que evidenciavam 

problemas). 

- Professores Titulares de Turma. 

 
Grupos de trabalho  
 
Turma 4ºB da Escola Básica de Ferreira e professora titular de turma. 

Turma 4ºB/3 da Escola Básica de Gilde e a professora titular de turma. 

 

Aulas supervisionadas / observadas 
 

Turma de Ferreira: A turma era composta por vinte e quatro alunos. O grupo 

evidenciava dificuldades de aprendizagem e muitas dificuldades no cumprimento das 
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regras de sala de aula. O grupo foi supervisionado em seis aulas, essencialmente de 

Matemática: nos dias 11 e 18 de abril; 2, 16, 23 e 30 de maio de 2012. 

 

Turma de Gilde: A turma era composta por doze alunos, em que quatro deles 

eram do 3º ano abrangidos por Planos de Acompanhamento e os restantes oito do 4º 

ano, tendo estes várias retenções e também alguns com Planos de Acompanhamento. 

O grupo foi supervisionado em sete sessões: nos dias 4, 11 e 25 de janeiro, 1 e 29 de 

fevereiro e, 7 e 21 de março de 2012. 

 

Estas duas turmas apresentavam dificuldades ao nível de métodos de estudo e 

de acompanhamento familiar no que respeitava a tarefas escolares. 

 
 
 

Momentos 
 

1º Planificação supervisionada / partilha da aula a observar 

 

Os planos de aula foram elaborados com base na planificação anual, 

previamente feita em reunião de ano pelo grupo de docentes titulares de turma. 

 

 

2º Observação da aula / atividade 

 

Em todas as sessões de aulas observadas, estiveram presentes momentos de 

partilha de experiências pedagógicas entre os interventores participantes, nunca 

esquecendo as necessidades e aptidões de cada criança.  

Na turma de Ferreira, testemunhou-se a necessidade do público-alvo ter de 

trabalhar um conteúdo/conceito novo singularmente. 

Na turma de Gilde, devido à especificidade dos alunos, nem sempre foi 

possível cumprir o programa em todas as áreas, principalmente em Matemática, tendo 

sido necessário uma constante adaptação às planificações, para se poder rentabilizar 

ao máximo todo o trabalho. Destacou-se uma evolução positiva no grupo em relação 

ao ano anterior. Havia mais ordem/regras e visionou-se uma partilha saudável entre 

todos e uma participação pertinente por parte dos alunos. 
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3º Reflexão conjunta  

 

Para exemplificar a evolução dos alunos foram reunidas algumas grelhas e 

outros materiais que se usaram ao longo do ano pela professora titular de turma. Na 

turma de Ferreira, sugeriu-se mais dinamismo dentro da sala de aula. 

O papel de observadora foi gratificante e enriquecedor. Existiu um trabalho 

colaborativo com o objetivo de promover a qualidade do ensino e da escola. Subsistiu 

o diálogo, foram recolhidas e concedidas sugestões (anexo 8.1). Conseguiu-se criar 

um ambiente descontraído, produtivo e estimulante, com a função de se aproveitar ao 

máximo aqueles momentos de supervisão conceptualizados, por ambas as docentes, 

como uma estratégia de promoção do ensino aprendizagem, numa perspetiva 

partilhada e monitorizada. Foram desenvolvidas atividades nas principais áreas 

curriculares. A empatia e cumplicidade surgiram refletindo-se nos alunos, fomentando 

o desenvolvimento pessoal e cívico dos mesmos.   

 

3.2 - 2º e 3º Ciclos – Português e Matemática 

 
 

Fundamentos e pressupostos 
 

- Relatório da avaliação externa (novembro de 2007). 

- Melhoria dos resultados escolares 2011/2012. 

- Diálogo entre pares. 

- Partilha de conhecimentos, recursos e experiências. 

- Entreajuda funcional. 

- Confiança mútua entre supervisor e supervisionado. 

 
Objetivos 

 
Sendo a qualidade das aprendizagens e os índices do sucesso primordiais em 

contexto de sala de aula, assumiram-se como contributos positivos para os 

intervenientes no processo: 

- o “crescimento” pessoal e profissional; 

- a promoção da qualidade na educação; 

- a capacidade de decidir e/ou optar, de forma mais refletida/esclarecida 

relativamente aos percursos/perspetivas educativas; 

- a criação de momentos facilitadores da (re)construção do conhecimento 

profissional e de reflexão sobre as especificidades da profissão docente; 

- a promoção de um carácter formativo das práticas desenvolvidas pela Escola. 
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Participantes 
 

- Docentes dos grupos de recrutamento. 

- Docentes que lecionaram as turmas. 

- Alunos do 6ºA. 

- Todos os alunos do 9º ano. 

 
 

Aulas supervisionadas/observadas 
 

A supervisão pedagógica das aulas da disciplina foi efetuada a cada quinze 

dias, em aulas de quarenta e cinco minutos. Este processo teve o seu início em 

novembro de 2011, decorrendo ao longo do ano letivo. 

 
 

Momentos 
 

1º Planificação supervisionada / partilha da aula a observar 

 

- Os planos das aulas a observar foram organizados com base na planificação 

anual previamente elaborada pelo grupo no início do ano letivo, no entanto 

estes planos foram discutidos tendo por base o público alvo (especificidades 

da turma, dificuldades detetadas de forma a suprir as mesmas). 

- Os docentes abordaram intenções e estratégias, definindo conhecimentos 

prévios, competências específicas, material necessário, desenvolvimento da 

aula, aprendizagem complementar e parâmetros de avaliação das 

intervenções dos alunos ao longo da aula. 

- Registou-se a partilha de ideias entre os docentes, através da clarificação e 

apresentação de conteúdos / seleção de material pedagógico. 

 
 

2º Observação da aula / atividade 

 

Implementaram-se duas metodologias distintas: 

 

- As aulas foram momentos de partilha, de experiências pedagógicas entre 

supervisor/professor da turma/alunos, tendo sempre em conta o perfil destes últimos e 

o leque de dificuldades previamente detetados. A prática pedagógica foi desenvolvida 

em assessoria. 
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- O docente que supervisionou adotou um comportamento discreto, não 

intrusivo, de observação da aula. Efetuou todos os registos que considerou 

pertinentes, para posterior interpretação/ reflexão conjunta com o docente 

supervisionado. A recolha de um conjunto de informações sobre o que se observava 

no ato de ensinar permitiu refletir, redefinir e adequar a prática pedagógica, com vista 

ao sucesso educativo dos alunos. 

 

Os docentes supervisionados abordaram os conteúdos programáticos através 

de técnicas diversificadas, tendo o cuidado de os adequar às características e às 

necessidades dos alunos, assim como ao currículo a lecionar. 

Nas aulas foram promovidos tempos de discussão e partilha de ideias, 

permitindo aos discentes verbalizarem os seus raciocínios, analisando/explicando 

processos e resultados obtidos, sempre com o cuidado de incentivar a participação de 

todos. 

 
3º Reflexão conjunta 

  
De acordo com as metodologias desenvolvidas: 

 
- Procurou-se que o conceito de supervisão não aparecesse associado a 

normatividade, superioridade ou hierarquização, passando antes a ser colaborativo.  

A sala de aula foi vista como um campo experimental onde o professor, em 

parceria e partilha com o supervisor, observou, traçou o diagnóstico das possíveis 

áreas problemáticas, discutindo eventuais propostas de estratégias promotoras de 

superação. 

 - Os docentes partilharam opiniões sobre a atividade e interação com os alunos 

na sala de aula, compreendendo em que ponto se deveria, ou não, alterar algum 

aspeto no que respeitava ao processo de ensino-aprendizagem. Como instrumento de 

interpretação/reflexão das aulas, os professores utilizaram os dados observados e 

registados para o preenchimento de três grelhas por aula observada (anexos 8.2; 8.3 

e 8.4), as quais permitiram recolher evidências passíveis de reflexão. Globalmente, 

este documento, utilizado pelos docentes de Matemática do 3º ciclo, abordou as 

seguintes dimensões: conteúdo, dinamização e ambiente da aula. 

A reflexão e o debate promovidos, materializados em trabalhos de grupo e num 

trabalho autónomo, constituíram para a prática letiva uma mais-valia a partilhar em 

reunião semanal do Plano da Matemática II. 
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Em suma, neste modelo de supervisão pedagógica, a aplicação prática dos 

saberes, aliada a uma adequada dinâmica de grupo, promoveu a participação num 

desenvolvimento profissional contínuo, utilizando como recursos a pesquisa, os 

conhecimentos básicos da profissão, e as experiências próprias. 

 

No que concerne ao conteúdo da aula foram analisados os seguintes 

indicadores: 

 O currículo e as metas de aprendizagem ocupam um lugar de destaque 

na planificação das aulas. 

 O professor evidencia conhecimento aprofundado dos conceitos e dos 

conteúdos da aula. 

 O professor recolhe e avalia evidências do progresso dos alunos para 

melhorar o ensino e a aprendizagem. 

 Os alunos estão intelectualmente envolvidos com os conceitos 

abordados nas atividades da aula. 

 São estabelecidas ligações entre os conceitos abordados e outros 

conceitos, temas ou aplicações ao mundo real. 

 Os alunos utilizam recursos eletrónicos para apoiar a aprendizagem. 

 

Os planos de aula (anexo 8.5) que constam do dossiê de supervisão 

pedagógica 2001/2012 materializam/concretizam exemplos de evidências para cada 

um dos indicadores supramencionados. Destacou-se o facto dos alunos do 9.º ano 

realizarem, em contexto de sala de aula, poucas pesquisas colaborativas no âmbito 

das atividades escolares, não permitindo desenvolver plenamente nos mesmos as 

capacidades de análise crítica da informação obtida através de recursos eletrónicos, 

devido, fundamentalmente, à necessidade de cumprimento do programa para a 

realização da prova final do 3º ciclo do ensino básico. 

 

Relativamente à dinamização da aula, a reflexão sobre a mesma foi orientada 

tendo como suporte os seguintes indicadores: 

 O professor evidencia confiança como facilitador da aprendizagem. 

 As opções de ensino do professor são eficazes no envolvimento dos 

alunos numa aprendizagem ativa. 

 Os alunos têm oportunidade de construir o seu próprio conhecimento. 

 O ritmo da aula é adequado ao nível de desenvolvimento dos alunos e 

existe tempo para a conclusão da aula. 

 Os períodos de interação aluno-aluno são produtivos e contribuem para 

a compreensão individual da lição. 

 Os alunos utilizam as tecnologias de informação e comunicação de 

forma eficiente e produtiva. 
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No sentido de desenvolver capacidades de comunicação, raciocínio e 

autonomia dos alunos, neste ponto realçaram-se os diversos tipos de experiências de 

aprendizagem proporcionadas, a saber: 

- resolução de problemas do projeto 1001 itens do GAVE, de tarefas 

matemáticas da DGIDC, assim como a habitual preparação dos mesmos no que se 

refere à leitura e interpretação de enunciados matemáticos que constam nos testes 

intermédios e exames nacionais; a argumentação foi sempre desenvolvida em grande 

e pequeno grupo, atendendo ao formalismo e ao rigor da linguagem matemática; 

- utilização do programa de geometria dinâmica “Geogebra” e de materiais 

manipuláveis;  

- prática compreensiva de procedimentos. 

Na grelha de observação focada na dinamização da aula, os indicadores 

menos evidentes nos registos efetuados foram os seguintes: 

- as tarefas investigativas constituem um elemento essencial da aula, tendo os 

alunos oportunidade de selecionar estratégias e/ou planear investigações; 

- os discentes utilizam as tecnologias de informação e comunicação de forma 

eficiente e produtiva, selecionando e recolhendo informação necessária para as 

atividades escolares. 

 

Quanto ao ambiente de sala de aula, os docentes analisaram os seguintes 

indicadores: 

 A gestão da sala de aula maximiza as oportunidades de aprendizagem. 

 As regras de funcionamento da turma são claras e consistentes. 

 O comportamento é respeitoso e adequado. 

 O professor mostra respeito pelas ideias, perguntas e contribuições dos 

alunos e trabalha colaborativamente com eles. 

 Os alunos respeitam e valorizam as ideias, perguntas e contribuições 

dos seus colegas. 

 Todos os alunos têm acesso igual aos recursos educativos da sala de 

aula. 

 

Neste tópico, refletiu-se todo o trabalho de grupo na planificação e organização 

das aulas, no uso e distribuição de recursos educativos, a par do esclarecimento 

objetivo e subsequente explicitação das regras de funcionamento das aulas de 

Matemática do 9º ano. Assim, observou-se que as respostas dos alunos aos níveis de 

exigência, atividades e tarefas propostas, evidenciaram a existência de um muito bom 

ambiente de sala de aula. Tal facto revelou-se particularmente importante, 

considerando-se ser este o local onde se desenvolve a maior parte do processo 
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ensino aprendizagem, carecendo, portanto, da vigência das condições necessárias e 

suficientes para o efeito.  

 
 
 

4. Pontos positivos e pontos a melhorar 

 

Pontos positivos: 

 

 Implementação de uma nova prática de formação e de desenvolvimento 

profissional: o acompanhamento da prática letiva em contexto de sala 

de aula, envolvendo a partilha constante de experiências, materiais 

pedagógicos / delineação de estratégias, com a consequente 

necessidade de pesquisa / leitura de textos / artigos académicos que 

abordem a temática da supervisão pedagógica. 

 Reflexão conjunta sobre a atuação mais adequada a ter com alunos 

para que estes melhorassem as suas aprendizagens e também, 

aprimorassem as suas regras de conduta, nomeadamente em turmas 

com características muito próprias. 

 Desenvolvimento da capacidade de problematização e análise / 

reflexão, por parte de cada professor, da prática letiva no ensino de 

Português e de Matemática, beneficiando das interações com os 

colegas. 

 

Pontos a melhorar: 

 

 A aplicação e/ou o desenvolvimento de um modelo de supervisão 

pedagógica / monitorização da prática letiva não depende da simples 

adesão concetual do professor; para a sua concretização é fundamental 

o “patrocínio” do Ministério da Educação e Ciência, proporcionando 

recursos e condições de trabalho, nomeadamente um suporte formativo 

e a existência de tempos comuns nos horários semanais, que 

proporcionem aos docentes estímulos e oportunidades de troca de 

experiências e de reflexão. 

 A aplicação de algumas das orientações curriculares do Novo Programa 

de Matemática do Ensino Básico “no terreno” é um processo fortemente 

problemático, nomeadamente porquanto pressupõe transformar as 
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práticas de ensino do “modelo do ensino direto” para um ensino 

aprendizagem “exploratório”, não descurando a pressão do 

cumprimento do programa. De salientar, ainda, as dificuldades dos 

docentes na adaptação concetual e terminológica associadas aos 

Novos Programas de Português. 

 
 
 

5. Seminário Supervisão Pedagógica (2012): partilha de algumas 

reflexões  

 

No dia 28 de junho de 2012 o Centro de Formação de Associação de Escolas de 

Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel promoveu o Seminário Supervisão Pedagógica, 

no qual estiveram presentes alguns elementos do Conselho Pedagógico do AVEPF. 

Concluímos este documento com a apresentação de algumas das reflexões de dois 

dos oradores do Seminário supramencionado, corroborando a perspetiva de que 

“nesta vivência de uma nova profissionalidade, aprende-se ao partilhar e partilha-se 

porque se aprende; em que se intervém para facilitar e refletir, porque refletir sobre a 

intervenção desenvolve a própria compreensão.” (Fátima Braga, 2011), visando, 

também, o desenvolvimento do Projeto Educativo do AVEPF, em colaboração com o 

Conselho Pedagógico e com o Diretor, promovendo a divulgação de experiências de 

trabalho colaborativo (Secção I, Estruturas de Coordenação e Supervisão, artigo 42º, 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho). 

 

 

 

5.1 -Trabalho Docente Hoje: Atalhos para outra profissionalidade. 

Professor Doutor André Machado 

 

 A colaboração: 

 

- A incipiência ou até a ausência de qualquer trabalho colaborativo não é 

compatível com os desafios presentes da escola e com o que passa com 

outras práticas e culturas profissionais. 

- A colaboração não pode ser encarada apenas como um desejo dos 

professores, mas, sobretudo, como outra forma de organizar a escola e o 

trabalho docente. 
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- O trabalho colaborativo deve abarcar todas as dimensões do trabalho 

docente, mas deve incidir preferencialmente nas práticas de ensino e no 

trabalho na sala aula.  

 

 

 A reflexão: 

 

- A reflexão é fundamental para uma profissão em que a ação racional baseada 

nos saberes científicos não é suficiente para resolver os complexos 

problemas inerentes à profissão docente. 

- A reflexão só tem sentido num contexto de colaboração e como prática social, 

através da qual grupos de professores se apoiam e sustentam o 

desenvolvimento profissional uns dos outros. 

- A reflexão é, finalmente, a pedra angular da autonomia docente, surgindo 

como a competência desenvolvida coletivamente que torna o professor capaz 

de lidar com a complexidade do seu ofício.  

 

 

 A supervisão: 

 

- A supervisão, associada à reflexão e à colaboração, deve ser encarada com 

uma estratégia formativa e de desenvolvimento profissional. 

- A supervisão deve enquadrar a avaliação, sustentando-se nos elementos 

recolhidos sobre o trabalho docente. 

- A supervisão deve ser uma dimensão fundamental da liderança e ser 

perspetivada como uma competência de todos os professores. 
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5.2 -O trabalho colaborativo na escola: da supervisão à intervisão. 

Professora Doutora Sónia Rodrigues 

 

 Trabalho colaborativo – Pressupostos 

 

- A docência como um processo social que leva os professores a colaborar 

entre si numa comunidade de reflexão, de ação e de intervenção. 

- A realização distribuída de tarefas executivas, pedagógicas e 

organizacionais. 

- A partilha de acervos comuns de saberes práticos, partilhados, de materiais 

didáticos e de avaliação renovados em cada ano letivo. 

 

 Intervisão 

 

Sugere trabalho de supervisão horizontalizada, ou seja, todos os elementos 

do grupo são responsabilizados pelas tarefas da supervisão pedagógica 

chegando a um consenso sobre a melhor forma de atuação. 

 

 Intervisão - Pressupostos 

 

- Promove o trabalho em equipa. 

- As dimensões inerentes à regulação dos processos de ensino-aprendizagem 

podem ser realizadas num ambiente de confiança e de trabalho 

colaborativo, que propicie a efetiva indagação crítica, intervenção crítica, 

democraticidade, dialogicidade, participação e autorresponsabilização. 

- Favorece o autodesenvolvimento dentro de um grupo, fazendo com que 

cada elemento contribua para a responsabilização da equipa como um todo. 

 

 

Paços de Ferreira, 03 de janeiro de 2013 

A equipa de Supervisão Pedagógica, 

Anabela Tomé  

Avelino Resende 

Carla Leal 

Sílvia Santos 
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8. Anexos 

 

 

8.1 Exemplo de uma narrativa de uma aula do 1º Ciclo. 

8.2 Grelha de observação focada: conteúdo da aula. 

8.3 Grelha de observação focada: dinamização da aula. 

8.4 Grelha de observação focada: ambiente de sala de aula. 

8.5 Modelo de Plano de Aula (Matemática - 3º Ciclo). 
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8.1 Exemplo de uma narrativa de uma aula do 1º Ciclo  

- O objetivo desta aula é a produção de um texto sobre uma atividade realizada na parte da 

manhã (visita ao centro Social). 

- No quadro, a professora tinha desenhado a seguinte tabela (que os alunos também tinham 

em seu poder): 

ATIVIDADE 

Localização 
da ação 

Intervenientes Meio de 
transporte 

Objetivo da 
visita 

Descrição 
do local 

O que 
fizemos 

Quando 
terminou 

       

 
- Apercebo-me de que os alunos já conheciam o objetivo da tarefa. 

- Através de perguntas bem direcionadas, a professora leva a que os alunos vão 

respondendo/preenchendo a tabela; as ideias surgiam e a professora orientava, através de 

correções específicas, para a construção correta da ideia a transmitir. 

- Após este trabalho os alunos são convidados a abrir um caderno onde, a pares e um ou outro 

individualmente, irão elaborar um texto, respeitando o esquema estabelecido no quadro (a 

professora posiciona-se entre os alunos do 3º ano, para uma ajuda mais individualizada). 

- Conforme as dúvidas que surgem, a professora via dando dicas em voz alta. 

- Também vai avaliando o trabalho feito, pedindo a leitura em voz alta da parte do texto já 

elaborada (pelo menos uma frase, sobre cada aspeto da grelha preenchida). 

- De vez em quando a professora pede atenção e uma paragem para refletirem sobre algo 

como por exemplo: não repetir os mesmos termos (principalmente no início das frases); manda 

registar no quadro palavras alternativas a outras mais usadas; pede um exemplo do contexto 

para esse termo a um aluno. 

- Ao aluno do Ensino Especial foi-lhe distribuída a tarefa de ilustrar a visita e os pormenores 

que deve representar são lembrados, numa troca de opiniões com ele (o que o envaidece 

visivelmente); a professora faz constantes elogios ao aluno, pois é sabido o quão positivo são 

para o aluno, e ao seu jeito manifestado para o desenho. 

- Os alunos vão sendo alertados/convidados a refletir sobre o texto que já fizeram e a forma de 

o poder enriquecer/melhorar. 

- Quando o aluno do Ensino Especial terminou a ilustração foi à frente da turma, mostrar o seu 

trabalho e dar uma breve explicação do mesmo aos colegas (frases incompletas, pouca lógica 

no discurso, vocabulário pobre). A professora ajudou-o a posicionar-se e a formar as frases. 

Nesta pequena apresentação a professora fez apelo a conhecimentos matemáticos adquiridos 

pelo aluno (noção de dezena; noção de maior e menor; identificação dos colegas ausentes da 

aula; noções temporais,…). 

- Os restantes alunos iriam fazer a leitura dos seus textos, após o intervalo. 

Nota: Pareceu-me que os alunos foram muito condicionados para um determinado “caminho”. 

Pela sua pouca autonomia? Para os obrigar a construir um texto com lógica (que não fariam 

sem tanta ajuda)? 
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8.2 Grelha de observação focada: conteúdo da aula. 

 

 

Disciplina:  Matemática                                                                   Ano: 9º N.º de alunos:    Hora:   

 

Observador:   Sala:   Data:   

Indicadores e exemplos de evidências 
Nada evidente 

Algo 

evidente 
Bem evidente 

 

1. O currículo e as metas de aprendizagem ocupam um lugar de destaque 

na planificação das aulas.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  Os objetivos das atividades propostas correspondem aos objetivos curriculares e às metas de aprendizagem 

definidas para essa disciplina e nível de ensino. 
  Os objetivos curriculares e as metas de aprendizagem, a trabalhar com as atividades propostas na aula, são 

claramente definidos.  

 

2. O professor evidencia conhecimento aprofundado dos conceitos e dos 

conteúdos da aula.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  O professor consegue identificar claramente os conceitos abordados intencionalmente nas atividades. 
  As atividades e as estratégias educativas são concebidas de forma a proporcionarem a compreensão desses 

conceitos. 
  O professor fornece informação correta e precisa. 
  O professor formula questões que evidenciam conhecimento do tópico em questão. 
  O professor encoraja os alunos a colocarem e a aprofundarem o conhecimento. 

 

 

3. O professor recolhe e avalia evidências do progresso dos alunos para 

melhorar o ensino e a aprendizagem.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  A avaliação é sistemática de forma a permitir que o professor possa acompanhar o progresso dos alunos e 

ajustar o ensino. 
  As conceções prévias dos alunos são identificadas e trabalhadas. 
  Os critérios pré-definidos (e conhecidos dos alunos) são utilizados para avaliar a qualidade dos desempenhos 

dos alunos. 
  As formas de avaliação são variadas e adequadas à avaliação de conhecimentos, capacidades e atitudes. 
  Os alunos avaliam o seu próprio trabalho com recurso a critérios. 

 

 

4. Os alunos estão intelectualmente envolvidos com os conceitos abordados 

nas atividades da aula.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

  Os alunos estão envolvidos em conversas, com o professor e os seus colegas, sobre os conceitos abordados na 

aula. 
  As respostas dos alunos evidenciam raciocínio sobre os conceitos abordados. 

 

5. São estabelecidas ligações entre os conceitos abordados e outros 

conceitos, temas ou aplicações ao mundo real.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  O professor estabelece as ligações. 

  As atividades e as discussões realizadas levam os alunos a estabelecer as ligações. 
  As ligações efetuadas são utilizadas para aprofundar a compreensão dos conceitos. 
  São dadas oportunidades aos alunos de aplicarem as novas aprendizagens ao mundo real. 

 

6. Os alunos utilizam recursos eletrónicos para apoiar a aprendizagem.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  Os alunos realizam pesquisas colaborativas (por exemplo, na Web e em CD-ROM) no âmbito das atividades 

escolares. 
  São desenvolvidas nos alunos as capacidades de análise crítica da informação obtida através de recursos 

eletrónicos. 

  Os alunos evidenciam a capacidade de distinguirem factos de opiniões e de avaliarem o grau de confiança das 

fontes de informação. 

  O professor e os alunos selecionam as ferramentas tecnológicas adequadas e cada tarefa. 
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8.3 Grelha de observação focada: dinamização da aula. 

 

Disciplina:  Matemática                                                                    Ano : 9º N.º de alunos:   Hora:   

 

Observador:   Sala:  Data:   

Indicadores e exemplos de evidências 
Nada 

evidente Algo evidente 
Bem evidente 

 

1. O professor evidencia confiança como facilitador da aprendizagem.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  Fala fluentemente e em profundidade acerca dos conceitos. 
  Permite que os alunos façam perguntas, podendo aprofundar o assunto, se necessário. 
  Demonstra capacidade de adaptar a tarefa, se for necessário, para orientar ou aprofundar a aprendizagem dos 

alunos 
  Apresenta-se como mais um aprendente, indicando o que não sabe e mostrando satisfação quando aprende algo 

de novo. 
 

2. As opções de ensino do professor são eficazes no envolvimento dos alunos 

numa aprendizagem ativa.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  Os alunos estão envolvidos e excitados na tentativa de obterem respostas para as perguntas colocadas no âmbito 

de uma atividade. 

  Os objetivos são explicitados de forma clara. 

  As atividades propostas permitem aos alunos alcançar os objetivos propostos. 

  O professor não domina as discussões. 

  As tarefas são desafiantes e o professor cria expectativas altas. 

 O método expositivo e os métodos construtivistas são utilizados de acordo com os objectivos das actividades e 

as diferentes necessidades educativas. 
 

3. Os alunos têm oportunidade de construir o seu próprio        

conhecimento.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  As tarefas investigativas constituem um elemento essencial da aula 

  A curiosidade e a perseverança são encorajadas. 

  Os alunos aplicam conhecimentos e capacidades a novas situações. 

  Os alunos têm oportunidade de fazer mais do que seguir instruções: formulam as suas próprias questões, 

selecionam estratégias e/ou planeiam investigações. 

  Os alunos manipulam materiais e equipamentos. 
 

4. O ritmo da aula é adequado ao nível de desenvolvimento dos alunos e 

existe tempo para a conclusão da aula.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  Os alunos dispõem de tempo suficiente para se envolverem nas tarefas e praticarem novas capacidades. 

  Depois de cada pergunta, o professor atribui tempo suficiente para que todos os alunos possam pensar nas 

repostas. 

 É disponibilizado tempo suficiente para os alunos reverem, refletirem sobre o tema e exporem o que 

aprenderam, através de discussões, apresentações, redação de jornais ou de relatórios, etc. 
 

5. Os períodos de interação aluno-aluno são produtivos e contribuem para a 

compreensão individual da lição.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  Os alunos têm oportunidades de colaborar, em pares e em pequenos grupos. 
  O trabalho em grupo dos alunos é estruturado de forma a contribuir para uma maior compreensão; os objectivos 

são definidos de forma clara. 
  As discussões dos alunos demonstram raciocínio e aprendizagem acerca dos conceitos abordados nas 

atividades. 
 

6. Os alunos utilizam as tecnologias de informação e comunicação  de forma 

eficiente e produtiva.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  Durante a aula ou unidade de ensino, os alunos utilizam diversos recursos, incluindo a Internet. 
  Os alunos utilizam as tecnologias de informação e comunicação para selecionar e recolher informação 

necessária para as atividades escolares. 
  Os alunos analisam e avaliam a informação recolhida. 
  Os alunos comunicam informação relacionada com a escola e as aulas através do recurso a ferramentas 

eletrónicas (páginas Web, blogues, Wikis, etc.). 
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8.4 Grelha de observação focada: ambiente de sala de aula. 

 

 

Disciplina:  Matemática                                        ANO:  9º N.º de alunos:    Hora:   

 

Observador:   Sala:  Data:   

Indicadores e exemplos de evidências 
Nada evidente 

Algo 

evidente 
Bem evidente 

 

1. A gestão da sala de aula maximiza as oportunidades de aprendizagem.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  O professor mantém um nível de ordem e de atenção que facilita a aprendizagem.  
  Existe um ambiente de liberdade e flexibilidade dentro dessa ordem. 

  As normas da turma enfatizam a responsabilidade individual e coletiva. 

  As instruções são apresentadas claramente de forma a evitar confusão e perguntas constantes que interrompam 

as atividades. 

 

 

2. As regras de funcionamento da turma são claras e consistentes. 

    

 

Exemplos de 

evidências 

 

  Existem regras de funcionamento definidas de forma clara. 
  Existe um mínimo de comportamentos incorretos e de interrupções inapropriadas. 
  Os alunos seguem as regras de forma consistente. 

 

3. O comportamento é respeitoso e adequado. 

    

 

Exemplos de 

evidências 

 

  O professor controla a turma de forma preventiva e respeitosa 
  O professor controla os comportamentos incorretos de forma respeitosa e com um mínimo de perturbação. 

  .Existem consequências bem definidas para determinados comportamentos e são aplicadas de forma 

consistente. 

  O ambiente da sala de aula é seguro, sem situações de bullying ou linguagem inadequada. 

 

4. O professor mostra respeito pelas ideias, perguntas e contribuições dos 

alunos e trabalha colaborativamente com eles.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

  O professor estimula a participação de todos os alunos. 
  É disponibilizado tempo suficiente para a discussão. 
  O professor ouve atentamente as respostas dos alunos. 
  O professor aceita as ideias dos alunos sem as julgar e ajuda os alunos, com respeito, a ultrapassarem as suas 

ideias erradas 
  O professor apoia e estimula o trabalho individual e em grupo dos alunos. 
 

 

5. Os alunos respeitam e valorizam as ideias, perguntas e contribuições dos 

seus colegas.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  Os alunos partilham ideias e ouvem atentamente as ideias uns dos outros. 
  Nenhum aluno tenta dominar. 
  Os alunos discutem ideias alternativas. 
  Os alunos desafiam-se e questionam-se com respeito. 
  Os alunos coordenam esforços e partilham responsabilidades pelos resultados do grupo. 

 

6. Todos os alunos têm acesso igual aos recursos educativos da sala de aula.    

 

Exemplos de 

evidências 

 

 

  Os alunos têm acesso igual à atenção do professor, aos materiais e às tecnologias de informação e comunicação. 
  O professor evidencia atenção a questões de género, etnia, necessidades educativas especiais e estatuto 

socioeconómico. 

  O professor encoraja os alunos mais reticentes e desencoraja o domínio de outros alunos. 

  O professor tem em conta as necessidades e as capacidades de cada aluno. 

  O professor reconhece as participações excecionais e cria oportunidades pra os alunos ultrapassarem as metas 

definidas. 
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8.5 Modelo de Plano de Aula (Matemática - 3º Ciclo). 

 

 

 

 

 

 

Escola Básica de Paços de Ferreira 

 

Plano de Aula 

Matemática - 9ºAno                                                  Turma:  

Nº de aula:  Data:  Hora: Sala:  

 
 
 
 

 
Unidade Didática  

 

Conhecimentos Prévios 

 
 
 

 
   

 

Competências Específicas 
 

 

 

 

 
Sumário  

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Desenvolvimento da aula 
  

Material necessário 

   
 
 
 

 

Aprendizagem complementar   

 
 
 
 
 

 

Avaliação 
 

 
Avaliar a intervenção dos alunos ao longo da aula através, por exemplo, dos seguintes registos: 
 

 respeito pelas normas de trabalho e de convivência; 

 interesse / empenho; 

 cooperação no trabalho de grupo turma; 

 qualidade da participação oral; 

 qualidade da participação escrita; 

 capacidade de síntese e análise; 

 concretização da atividade. 
 
 

 

 


