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Introdução

◎ Estudo realizado no âmbito do Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) da Comunidade 
Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM)

◎ Desenvolvido por nove docentes e investigadoras da Escola 
Superior de Educação (ESE) do Instituto Politécnico de Bragança 
(IPB) e do Centro de Investigação em Educação Básica (CIEB)

◎ Objetivo: Analisar as crenças, os saberes e as práticas das 
lideranças escolares e dos professores.
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2.
Foco do 
enquadramento 
teórico
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e
s Crenças: conceito abrangente (opiniões, perspetivas, visões) 

Saberes: incidência nos saberes considerados essenciais 

Práticas relacionadas de forma mais direta com a 
aprendizagem dos alunos - prática letiva



3.
Metodologia de 
investigação
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◎ Perspetiva metodológica de natureza qualitativa, 
articulando abordagens de cariz qualitativo e 
quantitativo na recolha e análise de dados.

“tanto os números como as palavras são indispensáveis para a 
compreensão do mundo que nos rodeia” 

(Miles & Huberman, 2005, p.82)

Miles, M. & Huberman, A. (2005). Analyse des données qualitatives (2ª ed.). De Boeck & Larcier S.A.

Opções metodológicas



Recolha de dados
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Entrevistas

Lideranças

Questionários

Professores

Análise 
documental

Documentação 
dos 

agrupamentos

https://forms.gle/Zf8ULPTb41ykxanC8


Participantes
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AE
Alfândega da Fé

Abade de Baçal, Bragança

Emídio Garcia, Bragança

Miguel Torga, Bragança

Macedo de Cavaleiros

Miranda do Douro

Mirandela

Mogadouro

Vila Flor

Vimioso

Vinhais

Professores e educadores
N=406 



Crenças

◎ Escola

◎ Liderança

◎ Currículo

◎ Professor

◎ Aluno

◎ Sucesso escolar

Saberes

◎ Saberes 
essenciais

Práticas

◎ Flexibilidade curricular

◎ Planificação

◎ Organização e gestão 
de sala de aula

◎ Avaliação das 
aprendizagens dos 
alunos

◎ Reflexão profissional
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Dimensões e categorias de análise



4. Resultados: voz 
dos professores
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Voz dos professores: Escola
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• local de formação, aprendizagem e socialização, de 
transmissão de conhecimento, valores e atitudesFunções

• local de trabalho e instituição burocráticaOrganização da escola

• valor pessoal/societal e prospetivoRelevância 

• relação positiva (diálogo, colaboração e partilha)

• relação intrusiva (desrespeito, confusão de funções)
Relação escola-família 

• relação positiva (de proximidade e cooperação)

• relação distante (vaga e restrita)
Relação escola-comunidade



Voz dos professores: Liderança
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mobilizar e apoiar os intervenientes

definir a estratégia da escola 

superar dificuldades

executar o que é emanado da tutela 

garantir resultados

Papel da liderança
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Voz dos professores: Saberes essenciais do professor

17

152

164

192

199

185

183

190

197

195

137

78

167

129

80

0 50 100 150 200 250 300 350 400

do conteúdo a trabalhar e como o trabalhar

sobre os alunos e a aprendizagem

da organização e gestão da sala de aula e dos métodos
gerais de ensino

dos processos de desenvolvimento curricular e do currículo
escolar em e entre os diversos níveis de ensino

do contexto: ambientes em que desenvolve o seu trabalho,
os alunos e suas famílias, a comunidade local

dos valores, disposições, fraquezas e forças pessoais

da filosofia educacional, objetivos e propósitos de ensino

Nada importante Pouco importante Importante Muito importante Extremanente importante
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Voz dos professores: Flexibilidade curricular
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0 50 100 150 200 250 300

criação de projetos interdisciplinares

criação de novas ofertas formativas

gestão da carga horária

criação de eventos interdepartamentais

criação de novas dinâmicas colaborativas



Voz dos professores: Planificação
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Voz dos professores: Planificação
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Planificação em pares e em departamento, para estruturar e orientar, baseando-
se nos documentos oficiais e no manual escolar e valorizando o aluno. 



Voz dos professores: Estratégias de ensino e aprendizagem
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Mais de 50% dos respondentes assinalaram que
desenvolvem frequentemente ou sempre:

- atividades de consolidação;

- trabalho autónomo;

- discussão de temas;

- leitura de textos;

- utilização de suportes digitais;

- atividades em pequeno grupo;

- reflexões em grupo;

- atividades em grande grupo;

- utilização de materiais manipuláveis;

- atividades de pesquisa;

- atividades a desenvolver em casa;

- leitura de histórias.



Voz dos professores: Avaliação das aprendizagens dos alunos
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Meios/instrumentos de avaliação das aprendizagens dos alunos 



Voz dos professores: Reflexão Profissional
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Voz dos professores: Reflexão Profissional
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Reflexão em grupo, realizada informalmente, falando com os colegas, sobre 
o ensino e a aprendizagem, interpretando e com efeitos na prática letiva.



5.
Considerações finais
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Recomendações
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Reconhecimento da não neutralidade das 
crenças, saberes e práticas dos professores

Consciencialização da emergência de 
uma identidade própria da escola

Reconhecimento do impacto e das 
necessidades das lideranças na Escola

Atualização dos saberes dos professores

Reconhecimento de um 
currículo valorizador da região

Assegurar o sucesso escolar dos alunos e a garantia 
de uma educação inclusiva e de qualidade para todos

Valorização da articulação curricular e da reflexão como meios 
fundamentais na construção de aprendizagens significativas

Transformação dos mecanismos de avaliação dos 
professores em estratégias de melhoria dos 

processos de ensino e aprendizagem

Promoção de diferentes abordagens de 
desenvolvimento profissional

Dar visibilidade à ação dos professores



Dar visibilidade à ação dos professores

◎ Importa encontrar formas de cooperação e de parceria interpares que 
permitam valorizar o conhecimento construído pelos professores ao 
longo da sua carreira, bem como a construção de um sistema de 
apoio aos professores que se integram na escola pela primeira vez.

◎ Importa partilhar as práticas e os projetos, como meio de tornar 
visível a ação dos professores e dos alunos. 
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