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Supervisão: ConcepSupervisão: Concepçções e prões e prááticasticas

Supervisão: 
Acto ou efeito de dirigir, de orientar ou 
inspeccionar.

(Dicionário de Língua Portuguesa, Texto Editora,1995)

Supervisão: 

Processo em que um professor, em princípio mais 
experiente e informado, orienta um outro professor ou 
candidato a professor no seu desenvolvimento humano 
e profissional, com um objectivo: o desenvolvimento 
profissional do professor. 

Situa-se no âmbito da orientação de uma acção 
profissional: daí chamar-se-lhe, também, orientação da 
prática pedagógica.

(Alarcão e Tavares, 1987)



A Supervisão numa perspectiva 
ecológica

“A ecologia do desenvolvimento pessoal e profissional 
do professor implica o estudo […] da interacção mútua 
e progressiva entre, por um lado um indivíduo activo, 
em constante crescimento e, por outro lado, as 
propriedades sempre em transformação dos meios 
imediatos em que o indivíduo vive.”

(Portugal, G., 1992, cit. por Sá-Chaves, 2000)

O conceito de desenvolvimento profissional é um 
processo marcado por transições influenciadas 
por:

� Realização de novas actividades
� Desempenho de novos papéis
� Estabelecimento de novas relações 

interpessoais
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Cultura docente: colegialidade ou 
individualismo?

CulturaCultura
docentedocente

Individualismo

Pseudo-colegialidade

Colegialidade artificial ou
colaboração confortável
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Individualismo:

� Trabalho isolado – na acção, na preparação, na análise, na 
discussão (limita o acesso a novas ideias e a melhores 
soluções; faz com que o stress seja interiorizado e 
acumulado);

� Associação fictícia desse individualismo à autonomia e ao 
poder (ocultador da falta de poder efectivo);

� Implica não reconhecimento ou elogio do sucesso;

� Protecção corporativa do grupo;

� Alimenta a existência e a cultura do conservadorismo e 
da resistência à inovação no ensino.

Cultura docente: colegialidade ou 
individualismo?
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Alguns dos caracterizadores dominantes na cultura 
docente

Pseudo-colegialidade:

� Trabalho aparentemente conjunto para garantia de 
formalização comum (tempos, materiais, etc.);

� Trabalho conjunto para garantia de cumprimento de 
normativos, de forma idêntica que proteja os indivíduos;

� Promove o relacionamento entre os professores, mas não 
se estende às salas de aula/actividades.

“Este tipo de trocas entre os professores., que não tem 
repercussões na sala de aula, deixa intactas as suas 
concepções sobre as práticas e o controlo que exercem 
sobre elas(...). É um dos impedimentos ao desenvolvimento 
profissional e à inovação, bem como à implementação de 
mudanças.”

(Hargreaves, 1998)
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Para outra cultura profissional

Colegialidade real
�Debate regular, pelos docentes, da natureza e fundamento 

da acção docente que realizam ou planeiam.

�Situações frequentes de aprofundamento de saber 
profissional em conjunto, baseadas no estudo e nos 
contributos de cada um.

�Assunção regular de decisões colectivas adoptadas por 
deliberação fundamentada (vs seguidismo normativo).

�Acção e decisão individual debatida e analisada com os 
outros pares profissionais.

Colegialidade real
�Debate regular, pelos docentes, da natureza e fundamento 

da acção docente que realizam ou planeiam.

�Situações frequentes de aprofundamento de saber 
profissional em conjunto, baseadas no estudo e nos 
contributos de cada um.

�Assunção regular de decisões colectivas adoptadas por 
deliberação fundamentada (vs seguidismo normativo).

�Acção e decisão individual debatida e analisada com os 
outros pares profissionais.
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“ As tendências supervisivas da actualidade 
enquadram-se no pensamento actual sobre o ensino,

a aprendizagem, a formação e o desenvolvimento 
profissional, mas também sobre a profissionalidade

docente e a cultura das organizações onde esta 
actividade decorre - a escola – e sobre a qual

incide – as pessoas  e o currículo .”

(Alarcão e Roldão, 2008)

““ As tendências supervisivas da actualidade As tendências supervisivas da actualidade 
enquadramenquadram --se no pensamento actual sobre o ensino,se no pensamento actual sobre o ensino,

a aprendizagem, a formaa aprendizagem, a forma çção e o desenvolvimento ão e o desenvolvimento 
profissional, mas tambprofissional, mas tamb éém sobre a profissionalidadem sobre a profissionalidade

docente e a cultura das organizadocente e a cultura das organiza çções onde esta ões onde esta 
actividade decorre actividade decorre -- a escola a escola –– e sobre a quale sobre a qual

incide incide –– as pessoas  e o curras pessoas  e o curr íículoculo ..””

(Alarcão e Roldão, 2008)

Supervisão: Concepções e práticas
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Actividade 3 - Tarefa 2:
Trabalho individual (10 min)
Recorde um supervisor com quem tenha trabalhado. Identifique 
e registe:
• Aspectos positivos marcantes
• Sentimentos que experimentou
• Funções desempenhadas pelo supervisor
• Contexto onde ocorreu este contacto

Trabalho em pequenos grupos (  20 min)
Identifique, em grupo, semelhanças e diferenças dos registos efectuados.

(Santos, L., 2008)

Actividade 3 Actividade 3 -- Tarefa 2:Tarefa 2:
Trabalho individual (10 min)
Recorde um supervisor com quem tenha trabalhado. Identifique 
e registe:
• Aspectos positivos marcantes
• Sentimentos que experimentou
• Funções desempenhadas pelo supervisor
• Contexto onde ocorreu este contacto

Trabalho em pequenos grupos (  20 min)
Identifique, em grupo, semelhanças e diferenças dos registos efectuados.

(Santos, L., 2008)

Supervisão: Concepções e práticas



Actividade 3 Actividade 3 -- Tarefa 2Tarefa 2

Recorde um supervisor com quem tenha trabalhado…
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Dimensões da Dimensões da 
SupervisãoSupervisão

Colaborativa

Auto-reflexiva

Autoformativa

Supervisão: ConcepSupervisão: Concepçções e prões e prááticasticas



Acção 5 - Avaliação do Desempenho Docente e Supervisão Pedagógica 12

“ O saber profissional específico dos professores não  
pode ser compreendido, se o desligarmos da função 

social dos professores como alguém a quem a socieda de
confia a tarefa de criar contextos de desenvolvimen to
Humano que envolvam o educando na multiplicidade e

interactividade das suas dimensões: cognitiva, afec tiva, 
psicomotora, linguística, relacional, comunicaciona l, ética.”

(Alarcão e Roldão, 2008)

““ O saber profissional especO saber profissional espec íífico dos professores não fico dos professores não 
pode ser compreendido, se o desligarmos da funpode ser compreendido, se o desligarmos da fun çção ão 

social dos professores como algusocial dos professores como algu éém a quem a sociedadem a quem a sociedade
confia a tarefa de criar contextos de desenvolvimen toconfia a tarefa de criar contextos de desenvolvimen to
Humano que envolvam o educando na multiplicidade eHumano que envolvam o educando na multiplicidade e

interactividade das suas dimensões: cognitiva, afec tiva, interactividade das suas dimensões: cognitiva, afec tiva, 
psicomotora, lingupsicomotora, lingu íística, relacional, comunicacional, stica, relacional, comunicacional, éética.tica. ””

(Alarcão e Roldão, 2008)

Supervisão: ConcepSupervisão: Concepçções e prões e prááticasticas
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Supervisão: ConcepSupervisão: Concepçções e prões e prááticasticas

(Santos, L. 2008)
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Supervisão:Supervisão:

“ Como a função da escola que promove o ensino atravé s da assistência 
directa a professores, desenvolvimento curricular,f ormação contínua.”

(Glickman, 1985)

“ Inclui estratégias de mediação concebidas para faci litar a construção 
e expansão das capacidades reflexivas do professor e dos seus 
processos de compreensão e interpretação .”

(Garmston; Lipton & Kaiser, 2002)

“ Ganhou uma dimensão colaborativa, auto-reflexiva e autoformativa .”
(Alarcão &Roldão, 2008)
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Supervisão

Aprendentes: 
Os que, na sua dinâmica desenvol-

vimentista, se autotransformam

Aprendentes: 
Os que, na sua dinâmica desenvol-

vimentista, se autotransformam

Saberes:
constituídos e em evolução

Saberes:
constituídos e em evolução

Sociedade:
que a cada dia se transmuta

Sociedade:
que a cada dia se transmuta

Profissionais de 
Ensino:

profissionais do 
desenvolvimento

humano

Profissionais de 
Ensino:

profissionais do 
desenvolvimento

humano
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VERTICAL

Normalmente  na 
formação inicial 
de professores

Sempre que 
acontece 

interpares, 
colaborativa (e 

deve acompanhar 
a SV vertical)

Sempre presente 
(de natureza 
intrapessoal )

HORIZONTAL AUTO-SUPERVISÃO

SUPERVISÃO
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Supervisão

SUPERVISÃO

A reflexão

A aprendizagem em colaboração

O desenvolvimento de mecanismos de 
auto-supervisão e auto-aprendizagem

Capacidade de gerar, gerir e partilhar 
o conhecimento

A assunção da escola como comunidade 
reflexiva e aprendente

A Supervisão A Supervisão 
DemocrDemocr ááticatica

valoriza:valoriza:

(Alarcão e Tavares, 2003; Sullivan e Glanz, 200, Tracy, 1998)
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Processo de Construção e Desenvolvimento 
da Identidade Profissional

Formação inicial:

Encarada  como um 
processo de auto-reflexão 
com vista a um 
desenvolvimento 
profissional

Formação Contínua:

A leitura da formação não deve 
aparecer como externa à
actividade docente (apenas 
para sensibilização e 
enriquecimento profissional), 
nem desligada da melhoria da 
prática docente.
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Processo de Construção e Desenvolvimento 
da Identidade Profissional

Na Formação Contínua  os casos de 
sucesso combinam:

-Envolvimento colectivo na formação

-Centralização na análise reflexiva sobre as 
práticas

-Apoio de formadores ou investigadores
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Processo de Construção e Desenvolvimento 
da Identidade Profissional

Desenvolvimento profissional em contexto

Em estudos desenvolvidos, os professores inquiridos afirmam que 
os aspectos que mais influenciaram o seu desenvolvimento 
profissional foram as suas próprias experiências, as suas crenças 
e convicções, assim como as dos seus colegas, num contexto de 
interacção e colegialidade.

A supervisão deve compreender formas de interacção e de 
cooperação entre professores / pares profissionais, susceptíveis 
de favorecer a investigação-acção, a prática reflexiva e a 
profissionalização interactiva.

(Perrenoud e Thurler, 2002; Liberman,2000; Day,2001)
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Processo de Construção e Desenvolvimento 
da Identidade Profissional

Transições Ecológicas

Na relação sujeito-ambiente, 
o indivíduo insere-se em 
diferentes contextos, o que 
gera o desempenho de novas 
actividades, de novos papéis, 
a reestruturação de outras 
relações inter-pessoais, que 
possibilitam o processo de 
desenvolvimento.
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Influência da Supervisão nos Processos de 
Construção e Desenvolvimento Profissional

• Feedback
• Questionamento
• Apoio
• Sugestões
• Sínteses / balanços
• Esclarecimentos conceptuais

((estratestratéégiasgias))

SUPERVISÃOSUPERVISÃO

Ambiente 
formativo 

estimulador 
(conceitoconceito)

Apoiar e regular 
o 

desenvolvimento 
(finalidadefinalidade)

Na reflexão 
acerca da 

prática 
(focagemfocagem)

Relevância

é visa foca-se
tem

Através de
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Supervisão Pedagógica e Avaliação do Desempenho 
Profissional

Avaliação/Desenvolvimento profissional
O desenvolvimento profissional parte de quatro premissas que se 

interligam:

� Os professores têm necessidades profissionais ao longo de toda a vida, 
que devem ser encaradas em termos de continuidade e de progressão;

� Para que a continuidade e a progressão sejam alcançadas é necessário 
avaliar regularmente as necessidades de desenvolvimento profissional;

� As necessidades de desenvolvimento profissional dos professores 
derivam do plano de desenvolvimento concebido pelas escolas e 
condicionam o seu sucesso;

� As necessidades profissionais identificadas deverão ser conciliadas 
com as necessidades da escola 

(Hargreaves, cit. por Day, 2000).
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Supervisão Pedagógica e Avaliação do Desempenho 
Profissional

De acordo com o artigo 40º do ECD:

“A avaliação do desempenho do pessoal docente visa 
a melhoria dos resultados escolares dos alunos e da 
qualidade das aprendizagens e proporcionar 
orientações para o desenvolvimento pessoal e 
profissional no quadro de um sistema de 
reconhecimento de mérito e de excelência”

(DL nº15/2007, de 19 de Janeiro).
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Supervisão Pedagógica e Avaliação do Desempenho 
Profissional

Constituem objectivos da avaliação do desempenho:

a) Contribuir para a melhoria da prática pedagógica do 
docente;

b) Contribuir para a valorização e aperfeiçoamento 
individual do docente;

c) Permitir a inventariação das necessidades de formação 
do pessoal docente;

d) Detectar os factores que influenciam o rendimento 
profissional do pessoal docente;

e) Diferenciar e premiar os melhores profissionais;

f) Facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal 
docente;

g) Promover o trabalho de cooperação entre os docentes, 
tendo em vista a melhoria dos resultados escolares;

h) Promover a excelência e a qualidade dos serviços 
prestados à comunidade (artigo 40º ECD).
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Supervisão Pedagógica e Avaliação do Desempenho 
Profissional

De acordo com os artigos 45º do ECD e 17º do DR 
nº2/2008:

A avaliação efectuada pelo coordenador do departamento 
curricular pondera o envolvimento e a qualidade 
científico-pedagógica do docente, com base na 
apreciação dos seguintes parâmetros classificativos:

a) Preparação e organização das actividades lectivas;
b) Realização das actividades lectivas;
c) Relação pedagógica com os alunos;
d) Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos.
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Supervisão Pedagógica e Avaliação do Desempenho 
Profissional

(Alves & Machado, 2008)
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Supervisão Pedagógica e Avaliação do Desempenho 
Profissional

(Alves & Machado, 2008)

Como construir um referencial de ADD:

� Quais os referentes internos e externos (normativos, fichas ADD;
PEE, Programas, ...)?

� Que critérios (correcção; adequação; conformidade; pertinência; 
regulação; ...)?

� Qual o suporte das evidências (portefólio; aulas; ...)?

� Qual a técnica de recolha de informação? (análise documental; 
observação; entrevista; ...)?

� Quais os instrumentos de registo (Grelha de observação; lista; 
...)?

� Como relacionar com os parâmetros das fichas de avaliação?

Como construir um referencial de ADD:

� Quais os referentes internos e externos (normativos, fichas ADD;
PEE, Programas, ...)?

� Que critérios (correcção; adequação; conformidade; pertinência; 
regulação; ...)?

� Qual o suporte das evidências (portefólio; aulas; ...)?

� Qual a técnica de recolha de informação? (análise documental; 
observação; entrevista; ...)?

� Quais os instrumentos de registo (Grelha de observação; lista; 
...)?

� Como relacionar com os parâmetros das fichas de avaliação?
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Supervisão Pedagógica e Avaliação do Desempenho 
Profissional

No contexto de uma supervisão colaborativa e de um 
processo de avaliação entre pares profissionais:

� O importante é descrever e não julgar, 
perspectivando a avaliação como um processo 
formativo;

� O avaliador não é o sujeito da avaliação, mas um dos 
sujeitos da mesma, organizando o processo de 
negociação  e estimulando os avaliados que se 
tornam co-autores da sua própria avaliação

(Simões, 2000).
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Supervisão Pedagógica e Avaliação do Desempenho 
Profissional

O processo de avaliação deve ser praticável, isto é, não deve 
ser incómodo, complexo, burocrático ou inútil.

(Day, 1992)

O processo de avaliação deve ser praticável, isto é, não deve 
ser incómodo, complexo, burocrático ou inútil.

(Day, 1992)

Estratégias Facilitadoras

• Contexto mais comum: formação inicial

• Contexto actual: actividade profissional

Trabalho colaborativo

– A nível do departamento

Trabalho colaborativo

– A nível do departamento
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Supervisão Pedagógica e Avaliação do Desempenho 
Profissional

“A avaliação e o desenvolvimento profissional devem contribuir 
para um menor isolamento do professor e libertar mais tempo 
para reflectir sobre a acção, tanto fora como dentro da sala de 
aula.”

(Day, 1992)

“A avaliação e o desenvolvimento profissional devem contribuir 
para um menor isolamento do professor e libertar mais tempo 
para reflectir sobre a acção, tanto fora como dentro da sala de 
aula.”

(Day, 1992)

Estratégias Facilitadoras
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Supervisão Pedagógica e Avaliação do Desempenho 
Profissional
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Questões de ordem ética

Princípio da transparência

Princípio da confiança mútua

Princípio da transparência

Princípio da confiança mútua

Apoio versus controlo
Para o DP versus a hierarquização

Apoio versus controlo
Para o DP versus a hierarquização
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Questões de ordem ética

Princípio da transparência

Princípio da confiança mútua

Princípio da transparência

Princípio da confiança mútua

Apoio versus controlo
Para o DP versus a hierarquização

Apoio versus controlo
Para o DP versus a hierarquização
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Supervisão Pedagógica e Avaliação do Desempenho 
Profissional

Actividade 4 - Tarefa 1:

Trabalho individual (10 min)

� Seleccione os objectivos da ADD que, no âmbito da sua 
função como supervisor(a), pode ajudar a atingir.

Trabalho em pequenos grupos (60min)

� Apresente os quatro objectivos que foram privilegiados pelo 
grupo.

� Refira, para cada um deles, modos de actuação/estratégias a 
utilizar, no âmbito da supervisão pedagógica, tendo em vista 
a sua consecução.

� Construa um referencial de Avaliação do Desempenho dos 
Docentes



Nomes :

Actividade 4 - Tarefa 1:

� Apresente os quatro objectivos que foram privilegiados pelo grupo.

� Refira, para cada um deles, modos de actuação/estratégias a utilizar, no âmbito da supervisão pedagógica, tendo em 
vista a sua consecução.
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Supervisão Pedagógica e Avaliação do Desempenho 
Profissional

“A avaliação não fará sentido, se não 
se reflectir positivamente no 
desenvolvimento profissional do 
docente, na sua participação mais 
activa na vida da escola e, sobretudo, 
nas aprendizagens dos alunos.”

(Antunes, 2002)
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