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1. INTRODUÇÃO
Aceitando que a escola pública e a profissão de professor são hoje um enorme desafio, com a sua
progressiva autonomização e consequente responsabilização, fatores como o autoquestionamento, a
autoavaliação, a auto supervisão, potenciadores de qualidade e maior influência social, tornaram-se essenciais
como meios para repensar as suas vantagens e redimensionar a sua importância, e justificam a associação do
conceito de supervisão ao contexto de uma escola que se pretende reflexiva e impulsionadora de mudanças
sustentáveis das suas práticas.
Estimular a melhoria do desempenho profissional impõe uma atitude de corresponsabilização entre os
pares, a organização escolar que estes integram e o público-alvo com quem interagem no quotidiano escolar o aluno, a qualidade das suas aprendizagens e os índices de sucesso. Implica repensar práticas pedagógicas e
atitudes organizacionais que estimulem e desenvolvam atitudes autónomas, participativas e colaborativas, com
base em conceitos como reflexividade, autonomia e investigação-ação. Implica igualmente repensar conceitos
como desempenho e avaliação formativa adequados a contextos educativos específicos e devidamente
diagnosticados. O Ministério da Educação e Ciência estabelece no Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho,
artigos 42º e 43º, que para o desenvolvimento do projeto educativo, são fixadas no regulamento interno as
estruturas que colaboram com o conselho pedagógico e com a diretora, no sentido de assegurar a coordenação,
supervisão e acompanhamento das atividades escolares. A articulação e gestão curricular são asseguradas
pelos departamentos curriculares de modo a promover a cooperação entre os docentes do agrupamento de
escolas, procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos.
Segundo (Alarcão, 2003, p.16) entende-se a “supervisão de professores como 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”. Apesar de, em Portugal, a noção de supervisão estar tradicionalmente
ligada à formação inicial de professores, esta tem vindo a ser entendida numa perspetiva mais lata incidindo
também sobre a “orientação e avaliação das práticas pedagógicas em meio escolar” (Oliveira, 2000, p.45).
A função do supervisor deve ser, antes de mais, a de ajudar o professor a fazer a observação do seu
próprio ensino, a analisar, interpretar e refletir sobre os dados recolhidos e a procurar melhores soluções para
as dificuldades e problemas que vão surgindo. Para que a supervisão decorra numa perspetiva de resolução de
problemas é necessário que se estabeleça entre o professor e o supervisor uma relação de trabalho, isenta de
tensões e baseada numa confiança sólida e fiável, pois só deste modo será possível que o professor confie ao
supervisor as suas preocupações e dificuldades.
Em suma, a prática é o espaço real onde o professor atua e reflete sobre os efeitos da sua ação, de forma
a desenvolver capacidades, conhecimentos e atitudes que não dependem apenas da assimilação do
conhecimento científico mas também de um outro tipo de conhecimento produzido em diálogo com a situação
real: a prática. Neste sentido há três atitudes que são necessárias para ação reflexiva: abertura de espírito para
aceitar críticas, ouvir opiniões e aceitar alternativas; responsabilidade – reflexão pessoal sobre as
consequências da sua ação; empenhamento – capacidade de renovar a ação evitando a rotina (Zeichner, 1993).
Refletir sobre as práticas é ter como objeto de reflexão: contextos, conteúdos, finalidades de ensino,
conhecimentos, capacidades, fatores inibidores da aprendizagem nos alunos envolvimento no processo de
avaliação, razão de ser do professor e dos papéis que assume (Moreira e outros, 2001).
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Devido a alterações no quadro legislativo, as estruturas de gestão intermédia passaram a assumir um
papel central nas organizações escolares, levando o coordenador de departamento curricular a desempenhar,
entre outras, as funções de supervisor.

2. PAPEL DO COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
A análise da legislação em vigor evidencia que ao coordenador de departamento compete assumir o
papel de supervisor, na medida em que este deve auxiliar os professores do seu departamento a
desenvolverem-se profissionalmente, numa perspetiva crítica e reflexiva, de modo a que possam ampliar a sua
ação a outros domínios para além da sala de aula. Assim, o supervisor/coordenador assume um papel
facilitador, promovendo relações de confiança mútua entre os docentes do departamento (Maio et al., 2010).
Na mesma ordem de ideias, Fullan e Hargreaves enunciam alguns aspetos que o coordenador deve considerar,
tendo em conta o contexto da sua escola:
i) compreender a cultura da sua escola;
ii) valorizar os professores, promovendo o seu crescimento profissional;
iii) promover a colaboração e não a cooptação;
iv) preparar listas de opções e não de imposições;
v) utilizar os meios burocráticos para facilitar e não para constranger (citado em Abelha, 2005, p. 44).

3. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA – ORIENTAÇÕES
3.1. O presente documento regula a supervisão pedagógica no Agrupamento de Escolas Prof. Arménio
Lança e é transversal a todos os departamentos.
3.2. A supervisão pedagógica é efetuada pelos Coordenadores de Departamento.
3.3. Sem prejuízo do ponto anterior, o Coordenador de cada Departamento, pela especificidade de cada
disciplina ou da didática, pode delegar competências noutro docente do mesmo grupo de recrutamento, não
obstando a sua presença ou orientação.
3.4. A supervisão pedagógica assume duas vertentes: supervisão da prática letiva e a supervisão
documental.
3.5. A supervisão da prática letiva ocorre preferencialmente nos períodos letivos do professor
supervisionado, tendo lugar:
3.5.1. para todos os docentes do Departamento, de forma faseada e rotativa, sendo assegurada
esta supervisão a 25% dos docentes de cada um dos universos (Docentes Contratados e docentes do Quadro);
3.5.2. na sequência de contactos do Coordenador ou de análise documental, podendo, por isso,
tornar-se desejável, relevante, importante ou necessária;
3.5.3. quando um docente do Departamento o solicita.
3.6. A supervisão documental pode ser efetuada pelo Coordenador de Departamento, nas suas horas
de coordenação, ao longo do ano letivo, de modo formal ou informal, versando:
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a) planificações de longo, médio e curto prazo;
b) planificações de aulas (supervisionadas);
c) planificações de alunos com Adaptações Curriculares Significativas e Não Significativas;
d) a construção de materiais pedagógicos;
e) fichas formativas e de avaliação;
f) matrizes e grelhas de correção;
g) resultados das fichas formativas e de avaliação;
h) análise e reflexão sobre os resultados das avaliações de final de período e após as avaliações
intercalares;
i) articulações curriculares entre docentes das mesmas disciplinas do Departamento;
j) articulações curriculares interdisciplinares e interdepartamentais;
k) a colaboração dos docentes na elaboração e concretização do plano plurianual e plano de
atividades do Departamento;
l) fichas de auto e heteroavaliação dos alunos;
m) registos de conteúdos planificados e lecionados;
3.7. A supervisão da prática letiva ocorre em sala de aula, segundo a calendarização acordada entre
supervisor e docentes, em pelo menos dois momentos, nomeadamente, através da observação dos seguintes
indicadores:
a) início e conclusão da aula;
b) seleção, organização e abordagem de situações de aprendizagem;
c) situações de ensino e aprendizagem;
d) organização do trabalho;
e) utilização de recursos;
f) relação pedagógica, comunicação e clima na sala de aula;

g) avaliação das aprendizagens.
3.7.1. Antes de cada observação, deverá ser realizada uma discussão sobre a perspetiva do professor
relativamente ao ensino e à aprendizagem, os objetivos da aula, a estratégia definida para a concretização
desses objetivos, a integração dessa aula específica no currículo e na planificação mais alargada do professor,
as possibilidades de diferenciação em resposta a diferentes características e ritmos dos alunos. Desta forma,
assegura-se que a intenção se centre nas observações reais do professor e não nas intenções assumidas pelo
supervisor.
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3.7.2. Após cada observação, deverá ser realizada uma reflexão conjunta, sobre o acompanhamento
efetuado, de modo a ser produzida a opinião de ambos, nomeadamente, pontos fortes e outros aspetos que
possam contribuir para a melhoria das práticas letivas.

4. MONITORIZAÇÃO
Foram construídas grelhas específicas a serem utilizadas pelos supervisores e que se encontram no
final deste documento, em anexo.
Os coordenadores redigem um relatório de reflexão no final da atividade, anexando os documentos
elaborados no acompanhamento e supervisão efetuados aos docentes e em cada departamento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Estruturas de Gestão Intermédia - Departamentos Curriculares são importantes elos de ligação entre
os docentes que dinamizam o ensino e os restantes órgãos de gestão, onde se definem as políticas educativas
e as estratégias que levam à concretização das metas definidas nos documentos orientadores do agrupamento.
Neste contexto, é essencial a criação de dinâmicas de trabalho colaborativo que impliquem a partilha de
experiências e a reflexão conjunta acerca das práticas educativas.
Segundo (Alarcão e Roldão, 2008, p.66), existem constrangimentos ao desenvolvimento dos processos
de supervisão que podem ser de ordem temporal, como “ trabalho excessivo e, sobretudo, pouco tempo para
realizar as tarefas; falta de tempo para supervisionar correctamente, para observar e exercer a tutoria”, ou dever-se
ao facto de ainda se considerar que a sala de aula é uma “ilha” dentro da escola. Para além destes, podem
ainda existir, segundo estas autoras, impedimentos originados por dificuldades organizativas ou por
resistências pessoais, como por exemplo, dificuldades ao nível do desenvolvimento da avaliação de
capacidades e atitudes.
Sempre que adequado, o supervisor deverá fornecer sugestões de leitura ao docente supervisionado,
com o objetivo de complementar e/ou melhorar as suas práticas letivas. Entre elas sugerem-se:
Alarcão, I. (1994), A didática curricular na formação de professores in A. Estrela e J. Ferreira.
Alarcão (Org.), Escola reflexiva e nova racionalidade. Porto Alegre: Artmed Editora.
Alarcão, I. (2000). Escola Reflexiva e Supervisão. Uma Escola em Desenvolvimento e
Aprendizagem.
In Alarcão, I. (org.) Escola Reflexiva e Supervisão. Uma Escola em Desenvolvimento e Aprendizagem. Porto: Porto
Editora.
Alarcão, I. (2002). Escola Reflexiva e Desenvolvimento Institucional. Que Novas Funções Supervisivas. In OliveiraFormosinho, J. (org.). A Supervisão na Formação de Professores I. Da Sala à Escola. (2002). Porto: Porto Editora.
Alarcão, I. e Tavares, J. (2003). Supervisão da Prática Pedagógica. Uma Perspectiva de Desenvolvimento e
Aprendizagem (2.ª edição) Coimbra: Edições Almedina.
Garcia, C., M. (1999). Formação de Professores: Para uma Mudança Educativa. Porto: Porto Editor.
Garmston, R., Lipton, L. e Kaiser, K. (2002). A Psicologia da Supervisão. In Oliveira-Formosinho, J. (org.) A Supervisão
na Formação de Professores II. Da Organização à Pessoa. (2002). Porto: Porto Editora.
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Harris, B. (2002). Paradigmas e Parâmetros da Supervisão em Educação. In Oliveira-Formosinho, J. (org.) A
Supervisão na Formação de Professores II. Da Organização à Pessoa (2002) Porto: Porto Editora.
Oliveira, M. L. (2000). O Papel do Gestor Intermédio na Supervisão Escolar. In Alarcão, I. (org.). Escola Reflexiva e
Supervisão. Uma Escola em Desenvolvimento e Aprendizagem. Porto: Porto Editora.
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6. ANEXOS
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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede)
(330425)

DEPARTAMENTO DE __________________
Ano Letivo ____/____
CALENDARIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DOS
DOCENTES

Nome do Docente

Grupo
Disciplinar

Ano/Turma

Mês:

Mês:

1º

2º

Acompanhamento

Acompanhamento

Observações

Alvalade, __/__/______
O(A) Coordenador(a) do Departamento
______________________
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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede)
(330425)

SUPERVISÃO DOCUMENTAL

Recolha de Informação
A recolha de informação deverá ser organizada em tabelas de acordo com as seguintes categorias:


Planificações;



Articulações interdisciplinares;



Estabelecimento e concretização de metas;



Gestão do currículo;

As tabelas serão classificadas segundo duas escalas: resposta do tipo afirmativa ou negativa e/ou do tipo Likert
com 5 pontos:


Nunca - 1



Raramente – 2



Algumas vezes – 3



Muitas vezes – 4



Sempre – 5
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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede)
(330425)

DEPARTAMENTO DE __________________
Ano Letivo _____/_____

SUPERVISÃO DOCUMENTAL
Nome do Docente: __________________________________________________________________
Disciplina(s) que leciona: _________________________________________________________________________

SIM

1- Planificações

NÃO

Planificações a longo prazo
Planificações a médio prazo
Planificações a curto prazo
Planificação de aula
Planificações referentes a alunos com Adaptações Curriculares Significativas e/ou não Significativas

Sempre

Muitas
vezes

Algumas
vezes

Raramente

1.1- Planificações

Nunca

Frequência relativa de respostas

Distribuição dos conteúdos programáticos por períodos letivos/nº de
aulas
Utilização dos documentos estruturantes (PEA; PAA; PPA) na
elaboração de planificações.
Existência de articulação entre os conteúdos, os domínios, as metas
curriculares e os objetivos específicos da(s) disciplina(s).
Acompanhamento periódico do desenvolvimento das planificações

Sempre

Muitas
vezes

Algumas
vezes

Raramente

2- Articulações

Nunca

Frequência relativa de respostas

Entre o docente e outros docentes das mesmas disciplinas do
Departamento.
Entre o docente com outros das várias disciplinas do Departamento.
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Entre o docente e outros docentes das várias disciplinas do
Departamento com docentes de outros departamentos
Entre o docente e outras estruturas (Clubes, Biblioteca, parceiros,
etc)

SIM

3- Elaboração de Instrumentos de registo de avaliação

NÃO

Instrumentos de Avaliação Formativa e Sumativa
Instrumentos digitais de registo de avaliação das turmas que leciona
Fichas de autoavaliação dos alunos
Matrizes
Grelhas de correção dos diferentes instrumentos de avaliação (com aplicação dos critérios de
correção/classificação)

Sempre

Muitas
vezes

Algumas
vezes

Nunca

4- Estabelecimento e Concretização de Metas

Raramente

Frequência relativa de respostas

Aplica os critérios de avaliação do grupo disciplinar.
Analisa os resultados no final de cada período
Analisa os resultados após as reuniões intercalares
Analisa os resultados no final do ano letivo
Analisa os resultados sempre que surgem dificuldades ao nível das
disciplinas
Analisa e reflete sobre as práticas educativas desenvolvidas no
Departamento
Redefine metodologias e estratégias em função dos resultados obtidos

Sempre

Muitas
vezes

Algumas
vezes

Raramente

5- Gestão do Currículo

Nunca

Frequência relativa de respostas

Adequa os planos de estudo estabelecidos a nível nacional à realidade
do agrupamento
Trabalha, em cooperação, ao nível da produção e/ou seleção de
materiais e recursos didático-pedagógicos
Trabalha, em cooperação, ao nível da aferição de instrumentos
avaliação
Trabalha, em cooperação, ao nível da definição de estratégias de
diferenciação pedagógica
Trabalha, em cooperação, ao nível da partilha de práticas científicopedagógicas relevantes
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Existe colaboração do docente com outros docentes do departamento
na elaboração do plano anual de atividades
Existe colaboração do docente com outros docentes do departamento
na concretização do plano anual de atividades
Existe colaboração do docente com o coordenador de departamento

6- Observações:

Alvalade, __/__/____
O Coordenador do Departamento/Supervisor
____________________
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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede)
(330425)

DEPARTAMENTO DE __________________
Ano Letivo ____/____

ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DA PRÁTICA LETIVA
Nome do Docente: __________________________________________________________________

__º Período

Ano/Turma: _____

Sala: __________ Data: ___/___/_____ Hora: ______

Disciplina:
Conteúdos:
Atividades Desenvolvidas:

Tabelas com respostas: afirmativas, negativas ou Não Observado (NO)

1 – Início da Aula

Sim

Não

NO

1.1 – Supervisiona a entrada dos alunos na sala de aula
1.2 – Inicia a aula com recurso a alguma forma de motivação dos alunos
1.3 - Explicita, de forma clara, as aprendizagens a realizar na aula
1.4 - Explicita, de forma clara, as tarefas a realizar na aula
1.5 – Efetua articulação das aprendizagens a realizar com aprendizagens anteriores
1.6 – Se houver lugar a trabalho de casa, assegura-se de que os alunos o realizaram e efetua a sua correção
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2 – Seleção, Organização e Abordagem de Situações de Aprendizagem

Sim

Não

NO

Sim

Não

NO

Sim

Não

NO

Sim

Não

NO

Sim

Não

NO

2. 1 – Propõe estratégias de aprendizagem adequadas
2.2 – Promove o estabelecimento de relações entre conteúdos abordados na aula e outros saberes
2.3 – Mostra clareza e rigor científico
2.4 – Estimula o pensamento dos alunos
2.5 – Estimula a interação entre alunos

3 – Situações de Ensino e Aprendizagem
3. 1 – Mantém os alunos ativamente envolvidos nas tarefas procurando diferenciar as atividades de aprendizagem
3.2 – Orienta o trabalho dos alunos com base em instruções precisas
3.3 – Realiza sínteses da aprendizagem
3.4 – Esclarece dúvidas relevantes colocadas pelos alunos
3.5 – Promove a aprendizagem de métodos de trabalho e de estudo na realização de atividades
3.6 – Propõe atividades de apoio a alunos que revelem dificuldades de aprendizagem

4 – Organização do Trabalho
4. 1 – Organiza o grupo turma de acordo com o trabalho a desenvolver (grande grupo, trabalho de grupo,
trabalho a par, trabalho individual, …)
4.2 – Promove o trabalho cooperativo e a entreajuda entre os alunos
4.3 – Gere o tempo de forma eficaz, tendo em conta os ritmos de aprendizagem do grupo turma

5 – Utilização de Recursos
5.1 – Utiliza recursos adequados às situações de aprendizagem propostas
5.2 – Utiliza recursos adequados ao nível etário dos alunos
5.3 – Utiliza recursos diversificados( manual, fotocópias, outros, …)
5.4 - Utiliza recursos inovadores, incluindo as tecnologias de informação e comunicação (videoprojetor,
computador, multimédia…)

6 – Relação Pedagógica, Comunicação e Clima na Sala de Aula
6.1 – Expressa-se de forma correta, clara e audível
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6.2 – Estimula a participação de todos os alunos
6.3 – Regula a participação dos alunos de forma a que seja oportuna e organizada
6.4 – Atende às necessidades individuais de cada aluno
6.5 – Gere com flexibilidade e segurança conflitos interpessoais e situações problemáticas
6.6 – Mostra-se firme em relação ao respeito pelas regras indispensáveis ao funcionamento da aula

7 – Avaliação das aprendizagens

Sim

Não

NO

Sim

Não

NO

7.1 – Proporciona oportunidades de os alunos identificarem os seus progressos e dificuldades
7.2 – Incentiva os alunos para a superação das suas dificuldades
7.3 – Analisa com os alunos resultados da avaliação das aprendizagens
7.4 – Promove a auto e heteroavaliação

8 – Conclusão da aula
8.1 – Sintetiza globalmente os conteúdos tratados na aula
8.2 – Propõe tarefas para os alunos realizarem em casa, quando adequados aos objetivos
8.3 – Apresenta aos alunos os conteúdos a abordar na aula seguinte
8.4 – Concretiza a programação definida para a aula
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(*) - Redigido por ambos os intervenientes.

ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA*
REFLEXÃO

O Coordenador do Departamento/Supervisor
___________________

O Docente
_______________

__/___/____
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