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Introdução
MÓDULO INTRODUTÓRIO SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
OBJETIVOS
O principal objetivo deste módulo é fornecer uma primeira abordagem para as dificuldades de
aprendizagem no ambiente educativo e no contexto do projeto Melody.
Conceitos Chave: Ambiente de Aprendizagem, Boas Práticas, Melody

Projeto Melody
O projeto Melody teve início em setembro de 2018, no sentido de dar mais apoio a professores,
formadores e profissionais que trabalham com crianças ou jovens estudantes que apresentam
dificuldades no processo de aprendizagem.
A parceria do projeto Melody é composta por parceiros de diferentes contextos, tanto educativos
(escolas, prestadores de Educação e Formação Profissional (EFP)...) como territoriais (Noruega,
Portugal, Reino Unido, Espanha e Itália). Estes fatores criam um ambiente perfeito para o intercâmbio
de boas práticas e diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, criando assim uma parceria
muito forte para o desenvolvimento do produto e a implementação geral do projeto.

3

Dificuldades de Aprendizagem
Contextualização teórica
No sentido de apresentar diferentes formas de trabalhar as dificuldades de aprendizagem, é importante
reconhecer previamente o que se entende por Dificuldades de Aprendizagem. Dificuldades de
aprendizagem, dificuldades de aprendizagem específicas ou distúrbio de aprendizagem são termos que,
normalmente, são usados como sinónimos. No entanto, as dificuldades de aprendizagem e as
dificuldades de aprendizagem específicas são geralmente distintas, sendo as dificuldades de
aprendizagem um termo mais amplo.
É importante não confundir a semelhança dos termos dificuldade de aprendizagem ou distúrbio e
dificuldade de aprendizagem específica, uma vez que as estas últimas exigem uma abordagem muito
mais especializada.

Do ponto de vista médico, seguindo a Classificação Internacional de Doenças 11 (CID-11), as
dificuldades de aprendizagem podem ser definidas como:
“O desenvolvimento da dificuldade de aprendizagem é caracterizado por dificuldades significativas e
persistentes na aprendizagem de competências académicas, que podem incluir a leitura, a escrita ou a
aritmética. O desempenho do indivíduo na(s) habilidade(s) académica(s) afetada (s) está notavelmente
abaixo do que seria esperado para a idade cronológica e o nível geral de funcionamento intelectual, e
resulta em prejuízo significativo no funcionamento académico ou ocupacional do indivíduo.”
(Organização Mundial da Saúde, 2019)
SABIA QUE?
A CID-11 refere-se à 11ª revisão da CID, que é um acrónimo para "Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas de Saúde Relacionados". A CID é o padrão global para
informações de diagnóstico em saúde, editado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O mais
recente ICD, ICD-11, foi lançado em junho de 2018.
National Joint Committee of Learning Disabilities (NJCLD)

As dificuldades de aprendizagem são disfunções funcionais que afetam crianças e adolescentes, que
têm inteligência normal, estão no ensino convencional e têm oportunidades apropriadas e
semelhantes às de outros alunos. As dificuldades de aprendizagem podem causar o abandono escolar
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precoce, e, estima-se que a sua prevalência esteja entre 5 e 15% da população em idade escolar. (Dra.
Anna Sans Fitó, 2010)
Embora as dificuldades de aprendizagem específicas possam ocorrer concomitantemente com outras
condições de incapacidade (deficiências sensoriais, atraso mental ou problemas emocionais graves) ou
por influências externas (como diferenças culturais ou escolaridade insuficiente ou inadequada), as
dificuldades de aprendizagem específicas nunca serão o resultado dessas condições ou influências.
A CID-11 distingue 3 tipos de Dificuldades de Aprendizagem Desenvolvimental, aquelas que apresentam
comprometimento na leitura, as que manifestam comprometimento na expressão escrita e as que
demonstram comprometimento na matemática. Essas dificuldades de aprendizagem e os seus
sintomas habituais são definidos abaixo.
Comprometimento na leitura
Este grupo de dificuldades de aprendizagem refere-se à aprendizagem da leitura. As competências ou
atividades afetadas são geralmente a precisão da leitura de palavras, a fluência e a compreensão da
leitura.
Dentro desta classificação está incluída a Dislexia (Organização Mundial da Saúde, 2019), caracterizada
por dificuldades com o reconhecimento preciso ou fluente das palavras e por dificuldades de ortografia
e de descodificação, que resultam num défice na sua consciência fonológica. (Guinevere F. Eden, 2016).
As dificuldades na leitura podem manifestar-se mesmo antes de aprender a ler. Um exemplo claro disso
são as crianças que têm problemas para dividir as palavras faladas em sílabas e reconhecer as palavras
que rimam. Em estádios futuros de desenvolvimento, essas mesmas crianças podem não ser capazes
de reconhecer e escrever tão facilmente quanto os colegas de turma. Pessoas com este tipo de
deficiência também podem ser assinaladas pela precisão ortográfica. Os indivíduos que apresentam
este tipo de comprometimento tendem a evitar atividades que envolvam a leitura e preferem outros
meios, como fotos, vídeo ou áudio.
(Associação Americana de Psiquiatria)

Estima-se que cerca de 15 a 20% da população escolar mundial tenha sintomas compatíveis com
dislexia ou dificuldades de aprendizagem com prejuízo para a leitura. (Associação Internacional de
Dislexia, 2017)
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Comprometimento na expressão escrita
As dificuldades de aprendizagem com o comprometimento da expressão escrita, também conhecidas
como disgrafia, são aquelas que podem afetar as competências relacionadas com a escrita. Essas
competências são geralmente como precisão de ortografia, de gramática e pontuação, organização e
coerência de ideias por escrito e até manuscrito. Os alunos que enfrentam esse tipo de distúrbio de
aprendizagem são basicamente desafiados a colocar os seus pensamentos no papel. (Associação
Americana de Psiquiatria)
Devido à falta de definição e diagnóstico adequados a estes tipos de dificuldades de aprendizagem, não
são bem conhecidos estudos específicos sobre a sua prevalência.
De acordo com Chung, 2015 alguns dos sintomas que os alunos, com um diagnóstico compatível com
dificuldade de aprendizagem, com comprometimento na expressão escrita, apresentam são:
 O aluno escreve com uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas;
 As letras e números têm forma e tamanho irregulares;
 O aluno deixa muitas letras inacabadas;
 É difícil comunicar através da escrita;
 O aluno tem dificuldade em segurar um objeto de escrita / adesão peculiar;
 Alguns alunos dão muitos erros de ortografia;
 Velocidade de escrita desajustada (lenta ou rápida);
 Fala consigo próprio enquanto escreve;
 Escrita ilegível;
 Não gosta de tarefas escritas;
 Stress e frustração nas tarefas de escrita;
 Dor física causada pela escrita;
 Má utilização de linhas e espaços.

Comprometimento na matemática
As dificuldades de aprendizagem com comprometimento na matemática, também conhecidas como
discalculia, estão relacionadas com as dificuldades significativas e persistentes na aprendizagem de
competências relacionadas com a matemática ou a aritmética. Estas competências podem incluir
sentido numérico, memorização numérica, cálculo preciso, cálculo fluente e raciocínio matemático
preciso. (Associação Americana de Psiquiatria)
Estima-se que a prevalência esteja entre 3 a 7% da população, embora estes números possam não ser
precisos devido aos poucos estudos existentes sobre o assunto. (Martínez, 2017)
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As dificuldades de aprendizagem no ambiente (contexto) escolar
Este tipo de perturbação manifesta-se geralmente nos primeiros anos escolares, quando as
competências académicas são ensinadas pela primeira vez aos alunos. O tratamento e / ou intervenção
nas dificuldades de aprendizagem visa permitir que os alunos, apesar da dificuldade numa área
específica, desenvolvam o seu potencial tal como os seus colegas de turma e possam obter um
certificado escolar e, em alguns casos, que o ensino superior seja uma possibilidade. O tratamento
durante os primeiros anos de escolaridade pode melhorar as competências e capacidades do aluno, no
entanto, a intervenção com os alunos mais velhos concentra-se principalmente na sua adaptação à
perturbação.
As crianças com dificuldades de aprendizagem são mais propensas a sofrer de perturbações emocionais
secundárias, como a baixa autoestima, devido ao baixo desempenho escolar, com todas as implicações
inerentes no contexto pessoal e social da criança.
AUTO-REFLEXÃO
A sua escola / instituição educacional está bem preparada para o diagnóstico e para a intervenção
nas DA? Depende de si melhorá-lo? Como poderia fazer isso?

Os produtos intelectuais deste projeto foram desenvolvidos sob um ponto de visto pedagógico e não
tanto sob as características das dificuldades especificas em sim mesmas. Pretende-se apresentar
estratégias pedagógicas que ajudem de um modo geral crianças e jovens que apresentem dificuldades
de aprendizagem sem a obrigatoriedade de recurso a um diagnóstico médico.
LINKS E RECURSOS PARA MAIOR AP ROFUNDAMENTO DO TEMA :
Links com informações, recursos, classificação e associações de DA:
 DA online, site para educadores: http://www.ldonline.org/educators
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Enquadramento Legislativo Internacional
O objetivo desta secção é fornecer uma visão geral do Enquadramento Legislativo Internacional sobre
a Educação, Educação Especial e Educação Inclusiva, conceitos que envolvem as políticas sobre
Dificuldades de Aprendizagem e a intervenção ao nível nacional. Este capítulo pretende resumir o
trabalho realizado na primeira produção intelectual do projeto (IO1).
A educação como direito apareceu pela primeira vez no artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, em 1948. Neste artigo, afirma-se que todos têm direito à educação e que isso deve ser
direcionado ao pleno desenvolvimento do indivíduo.
Em 1960, na Conferência Geral da UNESCO, foi referido o princípio da não discriminação na educação,
descrevendo a discriminação como qualquer distinção, exclusão, limitação ou preferência que, baseada
em raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, condição
económica ou nascimento, com o objetivo ou efeito de anular ou prejudicar a igualdade de tratamento
na educação.
A Assembleia Geral adotou, em 1982, o Programa de Ação Mundial (WPA) relativo às Pessoas com
Deficiência. WPA era uma estratégia global para melhorar a prevenção, a reabilitação e a igualdade de
oportunidades, levando à participação plena das pessoas com deficiência na vida social e no
desenvolvimento nacional. Também enfatizou a necessidade de abordar as deficiências do ponto de
vista dos direitos humanos.
Durante a década dedicada às Pessoas com Deficiência (1983-1992) existiram avanços significativos nas
técnicas de ensino e no campo da educação especial, principalmente em relação à deteção precoce,
avaliação e intervenção e programas de educação especial, que permitiram que algumas crianças com
deficiência participassem num contexto escolar regular. Outro resultado importante foi a adoção das
Normas Padrão para a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, pela Assembleia
Geral, a 20 de dezembro de 1993 (resolução 48/96). As Normas Padrão não eram legalmente
instrumentos, mas representavam um forte compromisso moral e político dos governos para tomar
medidas a fim de alcançar a uniformização de oportunidades para pessoas com deficiência e
descreveram os conceitos aceites naquele período. Essas regras serviram como um instrumento para a
formulação de políticas.
Durante os anos noventa, o movimento internacional por escolas inclusivas teve impacto nas políticas
e práticas para crianças e jovens com necessidades educativas especiais nos países envolvidos. O ponto
culminante desse movimento foi a adoção da Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e
Práticas na Educação para Necessidades Especiais e o Quadro de Ação (UNESCO, 1994). A Declaração
de Salamanca foi o primeiro reconhecimento internacional de que, para atender às necessidades de
alunos com necessidades especiais, a meta para esses alunos deve ser mudada da inclusão na educação
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para a educação inclusiva. Enfatiza que as escolas inclusivas são o meio mais eficaz de combater
atitudes discriminatórias, construir uma sociedade inclusiva e alcançar a educação para todos.
A abordagem da educação inclusiva está presente nas leis internacionais sobre educação. Um dos
primeiros exemplos foi o Fórum Mundial de Educação de 2000, em Dakar, que representou um enorme
compromisso com a educação para todos e estabeleceu seis metas a serem alcançadas até 2015.
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por todos os Estados Membros das
Nações Unidas em 2015, com o objetivo de alcançar a educação universal reafirma a crença de que a
educação é um dos motores mais poderosos e comprovados para melhorar a vida das pessoas e o
desenvolvimento sustentável.
Em dezembro de 2017, o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia aprovaram
plenamente a adoção do pilar europeu dos direitos sociais. O acordo destaca a importância das
dimensões sociais, educativas e culturais das políticas da UE para reunir os europeus para construir o
nosso futuro comum.
O primeiro princípio do pilar europeu dos direitos sociais afirma que:
"todos têm direito à educação inclusiva e de qualidade, à formação e à aprendizagem ao longo da vida,
a fim de manter e adquirir competências que lhes permitam participar plenamente na sociedade e gerir
com sucesso as transições no mercado de trabalho".
Como mostrado acima, usando uma série de instrumentos internacionais de definição de padrões,
como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Pilar Europeu
dos Direitos Sociais, a Lei de Acessibilidade Europeia e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU, reforçamos apenas a nível nacional que o direito humano fundamental à educação deve ser
protegido e promovido.
Para garantir esse direito a crianças, jovens e adultos com dificuldades de aprendizagem, as políticas
devem incluir mudanças, adequadas ao perfil do aluno, no conteúdo educacional, nas abordagens, nas
estruturas e apoio à aprendizagem, de modo a atingir o máximo aproveitamento do potencial educativo
e, ainda, para que todo o público-alvo consiga adquirir, pelo menos, um nível mínimo de competências.

EVOLUÇÃO DAS LEGISLAÇÃO NACIONAL DE ACORDO COM OS MARCOS HISTÓRICOS DAS NAÇÕES UNIDAS

1977

1981

Declaração dos Direitos Humanos/Artº26: Direito à Educação

INCLUSIVA

1975

EDUCAÇÃO

1948

Abolição da Escola Especial

Nações Unidas
Noruega

Lei Nº 517: Integração dos alunos com deficiência na escola pública; abolição das Escolas
Especiais.
Ano Internacional da Pessoa com Deficiência
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Itália

1983-1992

Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência / Década das Nações Unidas Para a
Pessoa com Deficiência/ Recomendado no Programa Mundial de Ação.

1983

Educação Especial, Lei de Bases da Educação No. 46/86, 14 outubro: Art.º 18: “A
educação especial é organizada de acordo com modelos diversificados de

Portugal

integração em estabelecimentos de ensino regulares.”
1985

Lei Orgânica do Direito à Educação (LODE): a definição legal de Pessoas com
Deficiência foi consagrada. Entende-se por pessoa com deficiência qualquer pessoa

Espanha

com uma deficiência física, psicológica ou sensorial permanente ou progressiva que
cause dificuldades de aprendizagem social ou ocupacional e que implique numa
desigualdade ou marginalização social.
1989

Lei Nº 9/89, 2 maio: Inclusão dos alunos no Sistema de Ensino regular é

Portugal

fundamental como estratégia educacional.
1990

Decreto-lei Nº 35/90, 25 de janeiro: alunos com NEE têm de frequentar a

Portugal

escolaridade obrigatória.
1990

Lei Orgânica de Regulação Geral do Sistema Educativo em Espanha (LOGSE): nas

Espanha

salas de aula há alunos com dificuldades de aprendizagem; menciona o conceito
de Necessidades Educativas Especiais.
1991

Decreto-lei Nº 319/91: substituição das categorias baseadas em decisões do foro

Portugal

médico pelo conceito de NEE baseado em critérios pedagógicos.
1992

Lei Nº. 104: É consagrada a definição legal de Pessoas com Deficiência. Uma pessoa
com deficiência é qualquer pessoa com uma deficiência física, psicológica ou

Itália

sensorial permanente ou progressiva que cause dificuldades de aprendizagem
social ou ocupacional e que implique numa desigualdade ou marginalização social.
1993

Decreto-lei Nº 301/93: os alunos com NEE ficam obrigados ao cumprimento da

Portugal

escolaridade obrigatória.
1994

Declaração de Salamanca: UNESCO (NEE+ Educação Inclusiva (educação para

Salamanca

todos)
1996

Lei da Educação (NI) 1996: concede direitos às crianças com NEE para serem

Irlanda

educadas nas escolas regulares; direitos para os pais.

do Norte

1998

Lei da Educação: Regula a educação primária e secundária até à atualidade.

Noruega

2002

Lei Orgânica sobre Qualidade na Educação (LOCE): continua a trabalhar no conceito

Espanha

de Necessidades Educativas Especiais (com NEE estão incluídos os estudantes com
deficiências físicas, psicológicas, sensoriais e aqueles que manifestam distúrbios
sérios de personalidade ou comportamentais).
2005

Educação Especial e Deficiência (NI) Decreto-lei 2005 (SENDO): introduz a
discriminação por incapacidade.
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Irlanda
do Norte

2006

Decreto-lei 20/2006, 31 janeiro: cria o grupo de recrutamento da educação

Portugal

especial.
2006

Artigos 24 e 45: Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com

Nova York

Deficiência (UN CRPD) entrou em vigor em 2006 (menciona a educação inclusiva).
2006

Decreto presidencial de 19.5.2006: afirma que a comissão médica designada para

Itália

emitir uma declaração/certificado de incapacidade se deve referir aos indicadores
internacionais listados pela CID-10 da OMS.
2006

Lei

Orgânica

da

Educação

(LOE):

integra

conceitos

como

distúrbios

Espanha

comportamentais sérios, o princípio da inclusão, a equidade entre alunos, coesão
social e compensação das desigualdades ou o princípio da diversidade.
2008

Decreto-lei Nº 3/2008, 7 janeiro: a educação inclusiva visa a equidade educativa

Portugal

sendo que por esta se entende a garantia de igualdade quer no acesso quer nos
resultados.
2010

Lei 170 / 2010 Art.º 1: reconhece dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia como

Itália

Necessidades Específicas de Aprendizagem.
2012

DIRECTIVA 12/27/2012: “Ferramentas de intervenção para alunos com

Itália

Necessidades Educativas Especiais e organização territorial para a escola inclusiva.”
2013

Lei Orgânica para a Melhoria da Qualidade Educativa (LOMCE).

Espanha

2016

Lei sobre Necessidades de Educação Especial e Deficiência (NI) 2016: novas

Irlanda

obrigações para as Assembleias de Governadores; Assembleias Educativas,

do Norte

Serviços Sociais de Saúde; direitos para pais e filhos.
2018

Decreto-lei Nº 54/2018, 6 julho: aposta numa escola inclusiva onde cada aluno
encontra respostas que lhes permitem adquirir um nível de educação e formação
que facilita a sua completa inclusão social; o direito de cada aluno a uma educação
inclusiva.
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Portugal

As abordagens do Melody
Quatro módulos de formação - para além deste - são apresentados para apoiar a equipa educativa e de
ensino na sua intervenção com crianças e jovens que podem ter alguma dificuldade em aprender. Estas
quatro abordagens foram desenvolvidas com base na experiência dos parceiros que tiveram em conta
as fragilidades identificadas através da literatura ou nas próprias instituições educativas. Os módulos
desenvolvidos foram: Mentoria, Gestão da Sala de Aula, Pronto para Ler e Participação Parental.
De seguida, é apresentada uma lista dos conteúdos de cada módulo - conteúdos teóricos e
pressupostos práticos, a faixa etária para a qual foram desenvolvidos e o perfil final dos beneficiários e
que poderá ser útil para o apoio educativo. A consulta desta secção permite ficar com uma perspetiva
global dos conteúdos desenvolvidos.

Nome do Módulo:

MENTORIA

Conteúdos teóricos

Conceito de mentoria (definição, características e princípios).
Análise de diferentes modelos de mentoria assim como os seus níveis.

Pressupostos práticos

O modelo de mentoria GROW

Faixa etária dos
alunos envolvidos

Últimos anos de escolaridade obrigatória (14-18 anos)

Beneficiários

Jovens com Dificuldades de aprendizagem e em risco de Abandono
Escolar.
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Nome do Módulo:

PARTICIPAÇÃO PARENTAL

Conteúdos teóricos

Reflexão sobre as famílias e colaboração escolar nos processos educativos.
Análise de diferentes modelos de envolvimento parental.

Pressupostos práticos

Sugestões e recomendações sobre o envolvimento das famílias em
contextos educativos.
Propostas de atividades de formação de Mentoria para pais.

Faixa etária dos
alunos envolvidos

Escolaridade obrigatória (3-18 anos)

Beneficiários

Escolas e famílias

Nome do Módulo:

PRONTO PARA LER

Conteúdos teóricos

Definição de diferentes tipos de modelos cognitivos e de aprendizagem.
Modelos teóricos de leitura.

Pressupostos práticos

Estratégias para incentivar a compreensão de textos.
Recursos e exercícios para aprimorar as competências de leitura dos
alunos.

Faixa etária dos
alunos envolvidos

Beneficiários

Alunos matriculados em níveis nos quais são capazes de entender a
fluência de textos e vocabulário específico (aproximadamente entre os 9 e
os 14 anos).
Alunos que apresentam um diagnóstico compatível com qualquer
Transtorno de Aprendizagem, principalmente relacionado com as
competências de leitura.

Nome do Módulo:

GESTÃO DA SALA DE AULA

Conteúdos teóricos

Definição do conceito de gestão de sala de aula e a sua importância nos
contextos de aprendizagem. Definição dos estilos de gestão.
Revisão de recomendações sobre o desenvolvimento de competências
relacionais.

Pressupostos práticos

-------

13

Faixa etária dos alunos
envolvidos

Escolaridade obrigatório (3-18 anos)

Beneficiários

Todos os alunos.

RESUMO
Este módulo teve como objetivo contextualizar o projeto Melody e os módulos restantes. Definir, por
um lado, os distúrbios de aprendizagem - como o núcleo do projeto - e, por outro, o quadro legislativo
internacional em que as medidas educacionais se desenvolvem.
No final do módulo, é fornecida uma breve descrição dos restantes módulos para que os professores
possam pesquisar de forma mais autónoma.

AUTO-AVALIAÇÃO
O objetivo desta secção é avaliar os conhecimentos adquiridos após a realização do módulo, as
questões devem estar relacionadas com os objetivos estabelecidos no início do capítulo.
a) O meu conhecimento sobre a definição de Transtornos de Aprendizagem melhorou.
b) Pude reconhecer alguns dos sinais associados a Transtornos de Aprendizagem nos meus
alunos.
c) Eu posso usar facilmente os recursos fornecidos para aprofundar os meus conhecimentos
sobre DA.
d) Agora tenho mais conhecimentos sobre as leis internacionais sobre educação.
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Mentoria
REDUZIR O RISCO DE ABANDONO ESCOLAR PRECOCE EM ALUNOS
COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA MENTORIA
OBJETIVOS
Os objetivos principais deste capítulo são:
 Explorar o conceito de Mentoria;
 Analisar o tipo de mentoria; os papéis do mentor (o professor) e do mentorado (o jovem com
DA que está em risco de abandono escolar precoce - AEP);
 Explorar competências relevantes da mentoria;
 Identificar as expetativas do mentor;
 Estabelecer os limites das relações: explorar as questões de confidencialidade e confiança;
 Identificar mecanismos para gerir o contacto inicial de mentoria e técnicas para estabelecer
uma relação;
 Concluir a relação de mentoria de forma positiva
Conceitos-chave: Teoria e Prática da Mentoria, Relação de Mentoria, Processo de Mentoria

Mentoria –Teoria e Prática
O que é a Mentoria?
A mentoria é uma relação confidencial entre duas pessoas, baseada na compreensão e na confiança.
O seu objetivo fundamental é desenvolver a capacidade e a autoconfiança do mentorado.
A mentoria é uma relação positiva de desenvolvimento, impulsionada principalmente pelo mentorado
e através da qual o mentorado pode assumir a responsabilidade do seu desenvolvimento.
A mentoria também pode ser descrita como uma "relação de aprendizagem bidirecional", que
proporciona oportunidades para o mentor aprender - e para a escola beneficiar.
A mentoria pode ser formal, informal ou de pares.
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Mentoria informal
acontece quando se forma uma parceria entre um membro sénior da equipa e um membro júnior da
equipa/um membro especializado da equipa com um membro menos experiente, sem intervenção,
planeamento ou gestão por parte da instituição. O objetivo da mentoria é ajudar o funcionário menos
experiente/júnior a desenvolver competências profissionais e/ou relevantes para a carreira, através de
oportunidades de trabalho e aprendizagem.
Mentoria formal
acontece quando a organização recruta os participantes para um programa de mentoria, com
diferentes graus de apoio à parceria em termos de gestão e formação. Nos programas de mentoria ou
a organização designa os mentores, ou então o mentorado faz a seleção. Em alguns programas formais,
podem ser fornecidas orientações sobre a localização, duração e frequência das reuniões.
Mentoria por Pares
acontece quando o mentor e o mentorado trabalham ao mesmo nível, o mentor apoia um novo
funcionário ou aluno, formal ou informalmente. A ausência de hierarquia na mentoria por pares
estimula a comunicação e a colaboração para uma aprendizagem eficaz, a partilha de informações, o
apoio emocional e a amizade. Esta abordagem é geralmente usada no ensino superior.
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O papel do mentor

Ajudar o
mentorado a
explorar os
seus desafios
atuais

Ajudar o
mentorado a
estabelecer a
solução que
levar avante e
as fases
seguintes

Conversar com
o mentorado
sobre as suas
escolhas e
opções

Debater com o
mentorado quais
as eventuais
consequências
que essas opções
possam ter

“A mentoria é uma parceria entre duas pessoas, construída com base na confiança. É um processo no
qual o mentor oferece suporte contínuo e oportunidades de desenvolvimento ao mentorado. Ao
abordar as questões e os bloqueios identificados pelo mentorado, o mentor oferece orientação,
aconselhamento e apoio num modelo de acompanhamento pragmático e objetivo. Ambos partilham
um objetivo comum de desenvolver uma relação forte de aprendizagem bidirecional.” 1

As Características da Mentoria
Embora a mentoria possa ser formal ou informal e utilizada para responder a um conjunto de
necessidades de desenvolvimento, a maioria das abordagens da mentoria partilham características
comuns; a mentoria é geralmente:

Externa
O Mentor é alguém de fora da hierarquia do mentorado - ou seja, nenhuma pessoa tem autoridade
sobre a outra.

1Jenny

Sweeney, Keele University
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De uma pessoa para a outra
A mentoria é uma parceria para a qual o mentor traz experiências, competências e conhecimentos
relevantes.

Confidencial
Os problemas entre o mentor e o mentorado são confidenciais.

Proatividade do mentorado
O mentorado deve tomar a iniciativa na relação e assumir as responsabilidades pelas ações tomadas.

Focada na Pessoa
A relação de mentoria é centrada no desenvolvimento do mentorado para que ele possa realizar as
mudanças / transições significativas.
Para uma relação de mentoria ser eficaz, a relação entre o mentor e o mentorado é muito importante.
A mentoria funciona melhor quando:

Um resultado importante para todas as relações de mentoria é que o mentorado começa a ter uma
visão diferente das coisas; a relação promove mudanças no mentorado, apoiando-o na direção de uma
nova visão do que é possível. O mentor não está lá para resolver os problemas do mentorado, mas para
ajudá-lo a explorar os problemas e a planear outras formas de os resolver ou ultrapassar. Através de
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competentes técnicas de inquérito e escuta, o mentor ajudará o mentorado a esclarecer a sua 'visão
do mundo', ao mesmo tempo em que proporciona uma visão nova e imparcial e sobre os problemas
do mentorado.
No contexto de uma abordagem de desenvolvimento, a mentoria pode ser descrita como:
 Uma relação à distância;
 Disponibilizar mutuamente a liberdade de escolha;
 Reconhecimento e compreensão de ambas as partes;
 Centrado numa transição significativa na atividade, na experiência ou na compreensão.
Uma competência essencial para um mentor é a capacidade de identificar a linha de apoio adequada
de ajuda e suporte exigida pelo mentorado e, quando apropriado, poder encaminhá-lo para ajuda
adicional ou alternativa, se necessário.

O alcance das abordagens da mentoria
DIRETIVO

TREINO

PROTEÇÃO

ACOLHEDOR

DIRETIVO

NETWORKING

ACONSELHAMENTO

NÃO-DIRETIVO
A mentoria de desenvolvimento está devidamente situada dentro da área não-diretiva do alcance das
mentorias que o mentor vai precisar para poder usar abordagens de desenvolvimento e de estimulo,
quando necessário. Um mentor eficaz ajusta a sua abordagem de forma a responder às necessidades
do mentorado em qualquer momento da relação.

8

O diagrama seguinte ilustra as diferentes abordagens que podem ser utilizadas durante a mentoria de
desenvolvimento.

Comportamento diretivo e não diretivo na mentoria

PERSUADIR

Fazendo
perguntas para
sensibilizar

Resumindo

Mostrando

Sugerindo

Parafraseando

Ensinando

Dando retorno

Refletindo

Aconselhando

Oferecendo
orientação

•Resolver problemas
por outros

INCENTIVAR
Ouvindo
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•Ajudar a resolver os
problema de alguém

Os Princípios da Mentoria

Mentoria

•Não se trata de ensinar,
trata-se de aprender

O mentorado

Compromisso

Relação
interpessoal

O Mentor

•Conduz o plano de
mentoria

•O mentorado é
voluntário

•É confidencial
•Não-diretiva
•Construída em confiança
e respeito mútuo

•Capacitar o Mentorado
para assumir a
responsabilidade da sua
aprendizagem e do seu
desenvolvimento

PARA MAIS INFORMAÇÃO
Por favor, consulte o Código Global de Ética para Coaches, Mentores e Supervisores da EMCC
(European Mentoring and Coaching Council) neste site, em inglês
https://www.emccouncil.org/quality/ethics/ e neste em português:
https://emccportugal.org/codigo-de-etica/ Pode fazer o download do código aqui:
https://emcc1.app.box.com/s/8s3tsveqieq6vr6n2itb0p9mpsxgcncd
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Modelos de Mentoria
3 - Etapa do Modelo do Processo de Mentoria
Este modelo é adaptado do modelo "The Skilled Helper" de Gerard Egan2

Um

Dois
Exploração

Nova
perceção

Três

Plano de
ação

Este modelo pode ser usado:
1. Para refletir sobre o processo de mentoria e para o mentor avaliar o seu desempenho;
2. Como um cronograma numa reunião de mentoria para trabalhar por etapas;
3. Como um 'mapa' do processo de mentoria - para identificar o que foi alcançado/abrangido e o
que precisa de mais atenção/trabalho;
4. Para rever a relação de mentoria ao longo do tempo, à medida que o mentorado vai dando
passos no sentido de alcançar os objectivos identificados anteriormente;
5. Para aprimorar a compreensão partilhada no processo e na relação de mentoria e desenvolver
a capacidade do mentorado usar o modelo de forma independente.

2Adaptado

do modelo ‘Skilled Helper’; Egan, G. The Skilled Helper, Wadsworth Publishing 2009
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Em cada etapa do modelo, são consideradas as seguintes áreas:

Estratégias
para o
Mentor

Sugestão de
como
alcançar o
máximo
benefício
durante cada
etapa

O método
apropriado
para cada
etapa do
processo

Possíveis
questões e
comentários
apropriados
para cada
etapa

O debate na mentoria consiste na discussão de um tema importante durante uma sessão individual
com o modelo utilizado sequencialmente. Nas futuras reuniões, o modelo pode ser trabalhado em
momentos diferentes de várias formas para diferentes tópicos - alternadamente, um tópico pode ser
discutido em várias reuniões com a abordagem desenvolvida para esse conjunto específico de
reuniões.
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Etapa 1 Exploração

Estratégias para
o Mentor

Métodos

• Assumir a liderança da
escuta ativa
• Prestar atenção à
relação interpessoal e
desenvolvê-la
• Clarificar a finalidade e
objetivos da mentoria
• Estimular a descoberta

• Negociar a
programação da
sessão
• Ouvir atentamente
• Fazer perguntas
abertas
• Resumir

O mentor assume a liderança no desenvolvimento da relação com o mentorado e na criação de um
ambiente que incentive esta exploração. O mentor assume um compromisso com o mentorado, com
o processo de mentoria e com a relação de mentoria.
O mentor tem necessidade de dedicar tempo e paciência ao processo - os planos de acção
frequentemente desmoronam quando são apressados, a ausência de exploração tem como
consequência uma compreensão incorreta durante a etapa 2, o que conduz a planos desadequados.
O papel do mentor é ajudar o mentorado a chegar às suas próprias respostas.
QUESTÕES E COMENTÁRI OS DURANTE A PRIMEIR A ETAPA
 “Vamos começar por recapitular a última reunião?”
 “Hoje, sobre o que gostaria de conversar?”
 “Vamos explorar mais este assunto…”
 “Fale-me da sua experiência sobre ...”
 “O que eu percebo no que está a dizer é que …. (parafrasear/resumir) …. Isto parece-lhe
correto?”
 “Disse muito pouco sobre [assunto] mas isso parece ser a solução do problema que temos
estado a discutir.”
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A etapa 1 não possui uma escala de tempo definida; o mentor precisa de reflectir sobre o tempo
necessário na exploração dos problemas para permitir avaliar o progresso.
Etapa 2 Nova Perceção

Estratégias para o Mentor

Métodos

• Apoiar e compreender
• Ser construtivo e
positivo
• Reconhecer potencial
• Estabelecer
prioridades
• Identificar
necessidades de
desenvolvimento

• Ouvir e desafiar
• Fazer perguntas
abertas e fechadas
• Resumir e clarificar
• Dar informações e
aconselhar
• Partilhar experiências
e contar histórias

A etapa 2 é o ponto de viragem no processo. A nova perceção é vivenciada de diferentes maneiras,
dependendo do mentorado e da importância do problema em questão. O mentor precisa ser flexível e
engenhoso, pronto para progredir ou para parar, e, refletir de forma empática e construtiva com o
mentorado.
A nova perceção liberta nova energia; isto pode ser emocionante. É importante que o mentor
proporcione outro ânimo ao mentorado quando este estiver a ver as coisas de forma diferente; o
progresso pode ser rápido, mas não deve ser apressado. Os problemas podem ser desconfortáveis para
o mentorado tornando-o resistente; isto pode resultar num progresso lento e inconsistente. Quando
acontece pode ser identificada a necessidade de exploração adicional. O mentor precisa ser solidário
e sensível quando o mentorado é resistente - isso incentiva o mentorado a ser recetivo e capaz de
aprender.
É importante que o mentor desafie positivamente. Deve referir-se às realizações do mentorado, às
suas qualidades positivas e ao seu potencial, para além de apresentar críticas construtivas ao seu
comportamento, às suas atitudes ou às suas perceções atuais; áreas que podem estar a causar
problemas. Acima de tudo, o mentor precisa ser paciente. As novas aprendizagens podem fazer com
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que o mentorado se sinta vulnerável; o mentor pode ajudar o mentorado durante a exploração,
partilhando as suas histórias/experiências. No entanto, tudo isto tem de ser feito com 'leveza' para
garantir que o mentorado não se distrai do seu próprio plano.
O mentor deve refletir e esclarecer o que o mentorado aprendeu e as implicações do desenvolvimento
de novas necessidades, objetivos e aspirações.

A escala de tempo depende da experiência, da natureza e da complexidade do problema e da
qualidade das conversas no processo de mentoria.

QUESTÕES E COMENTÁRI OS DURANTE A SEGUNDA ETAPA
 “Quais são as suas opções aqui, e quais são as consequências de fazer x?”
 “Vendo que fazer Y parece ser uma opção viável, existem algumas informações úteis que posso
partilhar consigo.”
 “O que há para aprender aqui? O que pensa ser mais importante trabalhar agora para ver a
situação de maneira diferente?”
 “Tem mostrado empenho, mas existem coisas de que se arrepende…. É um comentário justo?”
 “Bom trabalho, fez um grande progresso.”
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Etapa 3 Planeamento da ação

Métodos

Estratégias para o mentor
•Examinar opções para as
ações e suas consequências
•Rever o processo de
mentoria e a relação
interpessoal
•Negociar um Plano de Ação

•Incentivar novas e criativas
formas de pensamento
•Ajudar na tomada de
decisões e resoluções de
problemas
•Resumir e clarificar
•Concordar com o plano de
ação
•Partilhar experiências e
contar histórias
•Acompanhar os progressos
e avaliar resultados
•Coaching

Os planos são seguidos quando o mentorado possui a solução. O mentor deve apresentar conselhos e
orientações com cuidado. O compromisso do mentorado para a mudança pode ser fortalecido por
acordos claros e pela definição de metas.
O mentor discutirá o progresso com o mentorado. Nem todas as reuniões terminam com um plano de
ação. Por vezes, a ação será reunir novamente, e isso será o progresso. Lembre-se de reforçar e
comemorar o sucesso.
QUESTÕES E COMENTÁRI OS DURANTE A TERCEIRA ETAP A
 “Agora que decidiu fazer Y há alguma coisa que precise fazer primeiro?
 “Consideremos as vantagens e as desvantagens desta opção”
 “Como é que posso ajudar nisto?”
 “Vamos falar sobre [a mentoria] como acordámos devemos rever depois de [ x ] tempo”
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A mentoria não são “soluções rápidas”. Para que funcione é essencial uma visão a longo prazo. A
qualidade da etapa de planeamento da ação está criticamente ligada à qualidade das duas primeiras
etapas.

O modelo 5 Cs da mentoria
O modelo dos 5 Cs da mentoria é adaptado do trabalho de Mike Pegg3 e disponibiliza um 'mapa diário'
para facilitar a estrutura de uma sessão de mentoria. Este modelo pode ser útil quando o mentor
precisa de ajudar o mentorado a considerar formas alternativas de lidar com uma situação desafiadora,
ajudando-o a explorar opções.
Modelo de Mentoria

DIFICULDADES

CONCLUSÕES

ESCOLHAS

SOLUÇÕES
CRIATIVAS

CONSEQUÊNCIAS

O modelo dos 5 Cs defende que a mentoria funciona bem quando o mentor pode:
 Facilitar o equilíbrio certo entre " incentivar e persuadir";

3Pegg,

M. The Art of Mentoring, Management Books 2000 Ltd., 2003
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Desenvolver uma preparação prática e mental para uma sessão de mentoria;
Facilitar uma abordagem estruturada para a sessão de mentoria.

O mentor começa onde o mentorado está e a aprendizagem é alimentada por dois métodos principais:
Incentivar e Persuadir4.
Incentivar

Requer que o Mentor:




Disponibilize um espaço reflexivo fora do contexto escolar;
Disponibilize um espaço seguro onde o mentorado se sinta capaz de partilhar os seus
problemas, interesses e objetivos;
Preste apoio ouvindo ativamente, fazendo as perguntas certas, de forma a extrair das respostas
do mentorado os seus problemas e as suas dificuldades.

Persuadir

Requer que o Mentor:




Apresente estímulos que ajudem o mentorado a refletir sobre novas ou mais profundas formas
e considerar perspectivas alternativas;
Apresente desafios, tais como ideias criativas, conhecimentos, modelos, ferramentas e
sabedoria;
Proporcione o levantamento de valores que o mentorado considera relevante e de valor.

Os mentores eficazes equilibram estas duas abordagens; no entanto, em caso de dúvida, eles
estimulam e não pressionam para garantir que o mentorado permaneça controlado e possa cumprir o
seu plano.

Trabalhar com o Modelo 5 Cs
A abordagem estruturada fornece possíveis questões apropriadas para cada etapa do modelo 5 Cs da
Mentoria:
Preparação para a Sessão de Mentoria
 Que assuntos gostaria de abordar na sessão?

4Incentivar

e Persuadir é ilustrado na Página 9 deste documento.
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Quais são os desafios que enfrenta atualmente?
Que resultados gostaria de alcançar?
O que faria uma sessão ser bem-sucedida?
Por favor, pode enviar-me um e-mail com os principais problemas que gostaria de debater na
(próxima) sessão de mentoria?

Desafios para questões em cada uma das etapas
Questões abertas

•
•
•
•
•
•

Quais são os seus objetivos para a sessão?
Que assuntos gostaria de discutir?
Que resultados gostaria de alcançar?
O que faria desta reunião um sucesso?
Quais são os desafios que enfrenta atualmente?
Quais são os pontos essenciais que são prioridade para a próxima semana / mês / semestre /
ano?
• Quais são os três pontos essenciais que podem fazer para alcançar maior probabilidade de
êxito?
Questões Exploratórias

•
•
•
•
•
•

Qual é o primeiro desafio que gostaria de explorar?
Consegue descrever o que está a acontecer?
Pode dar-me um exemplo específico?
O que gostaria que acontecesse?
O que seria um resultado positivo?
Quais são os resultados efetivos que gostaria de obter?

Antes de nos debruçarmos profundamente sobre este desafio, vamos recapitular a sua contribuição
para o seu trabalho.
•
•
•
•
•
•

Quais os seus pontos fortes?
O que gosta de fazer?
O que faz melhor?
Qual é a sua imagem de ‘perfeição’?
Como se sente quando está empenhado numa atividade que ache significativa?
Se olhar para trás num futuro próximo, o que terá feito para considerar que o seu trabalho/vida
foi bem-sucedido?

Vamos voltar e explorar o primeiro/próximo desafio a resolver.
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Etapa- Questões de escolha
Analisando o primeiro desafio:

• Quais as possíveis opções para enfrentar o desafio?
• Qual é a opção A?
Quais seriam os passos a seguir se escolher esta opção?
• O que entende por opção B?
Quais seriam os próximos passos se escolher esta opção?
Todas as opções têm prós e contras e posteriormente iremos considerar as consequências das mesmas.
Contudo, neste momento, vamos explorar todas as opções possíveis para enfrentar este desafio.
•
•
•
•
•
•

O que vê como opção C? Ou opção D? Ou opção E?
Consegue pensar noutras opções?
O que tentou fazer antes?
Quais foram as consequências?
Vê algumas destas como possíveis opções?
Há alguma coisa em que não pensamos até agora? Se sim, há mais alguma coisa que gostaria
de adicionar à lista de possibilidades?

Manter a situação atual e não fazer nada às vezes é uma opção. Esta é uma possibilidade no seu
caso?
• Se sim, o que acha que aconteceria se não fizesse nada?
• Parecem ser opções suficientes?
Se sim, vamos considerar as consequências. Podemos posteriormente voltar atrás e adicionar opções.
Questões de etapas de consequências
• Quais as vantagens e as desvantagens associadas à questão A?
• Existem pontos positivos?
• Existem benefícios que não são imediatamente óbvios?
Vamos considerar as desvantagens:
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• Quais as desvantagens de se assumir a opção A?
• Descreva todas as possibilidades negativas.
• Quais as vantagens e as desvantagens ao explorar a opção B? Opção C? Opção D? Opção E?
Vamos elaborar uma descrição das consequências associadas ajustando diferentes opções de forma a
enfrentar este desafio.
Em breve vamos explorar possíveis soluções criativas. Inicialmente gostaria que seguisse a sua intuição
para cada uma das possibilidades que descreveu.
Observe os diferentes caminhos que pode escolher:
• Quão atrativas acha que são estas opções?
Vamos avaliar a atratividade de cada uma das opções. Faça a avaliação numa escala de 0 a 10.
• Dedique um minuto a avaliar cada uma das opções – e para considerar porque fez essa
avaliação.
Questões de Soluções Criativas
Vamos considerar as suas opções e ver se há alguma possibilidade de soluções criativas:
• Quais são os resultados reais que quer alcançar?
• Como pode dar o seu melhor para atingir resultados?
• Quando pretende alcançar esses resultados?
• Tendo em conta as opções que criou, é possível escolher a melhor parte de cada opção e criar
um novo caminho? Como irá parecer?
Vamos olhar para trás por um momento e aprender com os seus trajetos bem-sucedidos.
• Alguma vez esteve numa situação idêntica anterioremente e conseguiu ultrapassar?
• O que o fez para encontrar o sucesso?
• Quais os seus exemplos de sucesso na escola/vida?
• Como pode voltar a repetir esse caminho no futuro?
Vamos explorar o que aprendemos através das boas práticas e dos modelos positivos.
• Conhece alguém que tenha gerido com sucesso este tipo de desafio? O que fizeram para serem
bem-sucedidos?
• Como consegue seguir estes princípios à sua maneira?
Vamos imaginar que tinha uma folha de papel em branco.
• O que faria se pudesse começar tudo de novo amanhã?
• O que faria se pudesse fazer o que quisesse para alcançar a imagem de um resultado perfeito?

21

• Como pode seguir estes princípios nesta situação?
Vamos concentrar-nos no seu melhor contributo:
• Quais os seus pontos fortes?
• De que forma pode usar isso a seu favor?
• Que tipo de ajuda precisa de pessoas com outros conhecimentos / experiência / redes?
Vamos concentrar-nos nas principais pessoas que lhe dão apoio.
• Quem são essas pessoas?
• Como lhes pode agradar?
• Que tipo de apoio precisa dessas pessoas?
• Que acordo pode fazer com eles para assegurar que os satisfaz?
Vamos concluir explorando outras possibilidades.
• Tendo em conta o desafio, há mais alguma coisa que possa fazer?
• Existem algumas possibilidades? Ou possíveis soluções criativas?
Vamos estabelecer o caminho que quer seguir.
• Tendo em conta o que foi discutido, qual é a opção que escolhe?
• O que precisa fazer para isso acontecer?
E finalmente, qual é o plano de apoio?
• O que irá fazer se a sua primeira opção não for bem-sucedida? Quais são as suas segundas e
terceiras opções?
Questões de etapas conclusivas
É o momento de concluir o que foi manifestado no debate e de que forma quer enfrentar o desafio
escolhido.
Vamos explorar a opção que escolheu:
• Quais serão as vantagens?
• Quais serão as desvantagens?
• De que forma pode desenvolver as vantagens e minimizar as desvantagens?
• Tendo estas consequências em mente, está preparado para avançar?
Vamos avançar para o seu plano de ação.
• Que passos deve seguir para atingir os seus objetivos / resultados?
• Como é que pode seguir estes passos?
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• Quando quer começar?
• O que pode fazer para ter sucesso inicial?
Faça a lista de tarefas e um calendário.
Vamos concluir com uma verificação real. Numa escala de 0 a 10:
• Como classifica a sua vontade de escolher esta opção?
• Como classifica a possibilidade de ser bem-sucedido/a atingindo os seus objetivos?
• Qual é o próximo desafio que gostaria de debater?

O Modelo 7 Cs da Mentoria
Esta tabela descreve o percurso da mentoria e as competências da mentoria que são usadas em cada
etapa. Ter consciência, entender e experienciar estas competências e estas etapas, vai permitir aos
envolvidos na mentoria abordarem a tarefa de forma consciente e clara.
Etapa
Contactar

Contratar

Objetivo
•
Estabelecer empatia
•
Construir uma relação

•
•
•
•

Clarificar

•
•
•

Estabelecer limites e
contrato
Estabelecer resultados
(Iniciais)
Definir Responsibilidades
Facilitar compromisso
para
desenvolvimento/mudança
Criar confiança e segurança
para mostrar transparência
Aumentar a compreensão
do contexto dos problemas
Identificar ‘temas’
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Competências
•
Escutar
•
Corresponder
•
Refletir
•
Compreender
•
Questionar
•
Verificar
•
Negociar
•
Contratar

•
•
•
•
•

Refletir
Parafrasear
Questionário
aberto
Sugerir
Resumir

Desafiar

•
•
•
•
•
•
•

Escolher

Mudar

•

•
•
•

Conclusão ou recontratação

•

•
•

Identificar e trabalhar com
temas/padrões
Encorajar o Mentorado a
considerar opções
Identificar barreiras e
bloqueios
Apoio na exploração
Alargar opções
Antecipar Consequências
Ajudar a
mudar/desenvolver

Permitir que o indivíduo se
torne líder, aprenda e
controle
Apoiar o processo de
mudança
Facilitar a ação
Orientar e avaliar os
resultados e gerir as
consequências
Conduzir tarefas e
relacionamentos ou
estabelecer um novo
contrato
Rever e avaliar o trabalho
‘Concluir’ a relação
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Focar
Definir
Confrontar
Pesquisar e
Analisar
Avaliar
Solução
de
problemas
Planeamento de
cenário
Tomar decisões
Contratar
Estabelecer
metas
Planeamento de
ação
Pesquisar/Refletir

Gerir a conclusão
Reflexão e
partilha
Dar feedback

O Modelo GROW5 na Mentoria

Objetivo

???

Existem diferentes níveis de objetivos
dependendo de quão longe está a perspetiva do
futuro.

•Do que está à procura?
•O que pretende retirar desta reunião?
•Qual é a perspetiva?

•Identificar o objetivo para alcançar o sucesso e manter altas
a motivação e energia.

5

Adaptado de Sir John Watmore’s Coaching Framework for Leaders Source:
https://www.performanceconsultants.com/wp-content/uploads/The-GROW-Model-infographic-sir-john-whitmoreperformance-consultants.pdf
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REALIDADE

???

•Discutir a situação atual e que barreiras
existem entre o presente e o objetivo.
•Questionar o indivíduo para o ajudar a
encontrar os seus pontos fortes.

•Qual é a situação atual?
•Que qualidades/recursos tem para apoio?
•Quais são os obstáculos internos/externos?

OPÇÕES

???

•Explorar as opções para avançar
•Quanto mais criativas as perguntas forem
mais ideias vão surgir ao indivíduo

•Como enfrentaria isto se o tempo deixasse
de ser um fator?
•Que opção parece ser a mais correta?
•O que mais poderia fazer?
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VONTADE

???

•Aceitar ações e planos específicos e definir
responsabilidades e relatórios.
•Verificar o nível de compromisso e refazer os
passos anteriores se o resultado for menos de
8 em 10.

•O que vai fazer agora?
•Quando vai fazê-lo?
•Quando saberá que foi bem sucedido?
•Quão comprometido está numa escala de 1 a
10?

O modelo GROW fornece um enquadramento para um debate que tem um objetivo claro e quando
uma decisão ou um caminho correto precisa ser identificado.
A estrutura disponibilizada pelo enquadramento, garante que o debate tenha uma circulação lógica e
que o diálogo entre as partes seja suficiente em cada etapa antes de avançar para a próxima.
Embora o enquadramento seja cíclico é provável que o mentor avance e recue no ciclo; ex: quando a
informação contextual for identificada, nas opções ou na vontade, vai criar impacto na decisão do
caminho certo em lidar com este assunto. Neste caso o debate vai voltar à etapa Realidade para
explorar a relevância da nova informação e o seu impacto.
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Módulo E-Learning
O Modelo GROW
É apresentado neste documento um resumo do modelo GROW.
O modelo GROW fornece ao mentor um enquadramento para debates a ter com o mentorado.
GROW – Uma abordagem acessível para estruturar a Mentoria

G

OBJETIVOS

R

REALIDADE

O

OBSTÁCULOS Existem obstáculos que impedem a saída de onde estão para
onde querem ir. Se não, já teriam alcançado o seu objetivo.

OPÇÕES
W

CAMINHO A
SEGUIR

DESEJO

O objetivo é o ponto final, onde a pessoa quer estar. O
objetivo deve ser definido de forma que fique bem claro
quando o alcançarem.
A realidade atual é onde eles estão agora. Quais os problemas
e os desafios, e a que distância estão do objetivo?

Uma vez identificados os obstáculos, é necessário encontrar
formas de lidar com eles se quiserem progredir. Estas são as
opções.
As opções precisam ser convertidas em etapas de ação que as
levarão ao objetivo. Este é o caminho a seguir.
Qual a probabilidade de a pessoa fazer o que acordou? De
que forma pode esta probabilidade ser maior?
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Tarefa 1

Escreva neste espaço o que entende por etapas principais do Modelo de Mentoria
GROW.
Este video mostra-lhe um exemplo do modelo GROW em ação:
https://www.youtube.com/watch?v=6f3X2PEsV-Q

Existem dois argumentos distintos que sustentam o modelo de mentoria GROW:

A resposta para
alcançar resultados e
superar os problemas
está nos indivíduos

As pessoas alcançam o
seu potencial ao serem
capacitados para tomar
decisões

Isto é essencial para que o mentorado tenha ideias próprias.
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Como usar o modelo GROW
Use estes passos para estruturar uma sessão de mentoria usando o modelo GROW.

Um
Estabelecer o objetivo
Como mentor do jovem, precisa analisar o que deseja alterar ou fazer e estruturar isso em direção a
uma meta. Seja rigoroso pois este é um passo fundamental, mas lembre-se:

O seu mentorado pode achar dificíl estabelecer objetivos
Pode ser útil fazer este tipo de questões:

Como vai saber que já atingiu o objetivo? Como vai saber que o problema
ou assunto foi resolvido?

Os objetivos precisam de ser ‘SMART’

ESPECíFICO
•Escolha uma área
específica para
melhorar

MENSURÁVEL
• quantificar um
inidicador de
progresso e
sugerir

REALIZÁVEL
•Que resultados
podem ser
alcançados
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RELEVANTE
•O resultado
aborda a questão
em discussão?

TEMPORAL
•Quando vão ser
alcançados os
resultados?

Tarefa 2

‘Jay’
O Jay tem 14 anos, sofre de dyspraxia e temfaltado às aulas de educação física, às quartas-feiras de
tarde. Não está a frequentar desde o início do novo período escolar, após as férias de verão. Estamos
no fim de novembro.
Na primeira reunião de orientação com o Jay, foi partilhado consigo que se sente envergonhado porque
tem dificuldade nos jogos, às vezes deixa cair ou não consegue apanhar a bola quando lha atiram, ou
ao correr e não consegue marcar golos ou mantê-la em jogo. Isto resultou em gozo ou troça (bullying?)
por parte dos outros alunos e ficar de lado ou para último, quando as equipas estão a ser formadas.
A partir destas informações, o que vê como o objetivo do Jay?
Use o SMART para definir esse objetivo numa estrutura
S
M
A
R
T

Dois
Examine a realidade atual
O papel do mentor é pedir ao mentorado que descreva a sua realidade. É importante que o mentor dê
este passo de forma constante; isto dá ao mentor tempo para pensar e refletir.
Esta é uma etapa crítica – é fundamental reunir as necessidades do mentorado, todos os fatores
(informações), ou seja, é o ponto de partida deles necessário para alcançar o seu objetivo com eficácia.
A discussão entre o mentorado e o mentor pode resultar no aparecimento de soluções. O mentor vai
precisar investigar, através de perguntas adicionais. Este vai ser o objetivo principal da sessão de
mentoria, estando o mentor preparado para fazer mais perguntas de forma a garantir que todas as
áreas são exploradas. As questões a serem consideradas nesta etapa são:
O que acontece agora (o quê, quem, quando e com que frequência)? Qual é o efeito ou resultado disto?
Que passos já deu em direção ao seu objetivo?
Este objetivo interfere (entra em conflito) com outros objetivos ou metas?
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Tarefa 3
O Jay está atualmente a eliminar o seu problema / a sua questão imediata por não participar nas aulas
em que há jogos.
Isto não significa que o Jay não queira participar nos jogos, uma vez que prefere fazer outra coisa em
vez de assistir à aula.
O Jay está descontente com a participação nas atividades desportivas porque o distúrbio de
aprendizagem afeta o equilíbrio e a coordenação olho-mão. Isto causa impacto no desempenho que é
visto pelos colegas como "inapto ou desconcentrado e alguém que está a dececionar a equipa".
a. Descreva qual poder ser um objetivo possível para o Jay relativamente a este problema.

Três
Explore os obstáculos e as opções
Depois de discutir a realidade atual, é tempo de considerar os possíveis obstáculos e opções.
Isto é oportunidade para o mentor e o mentorado "partilharem" todas as opções.
Que obstáculos tem o mentorado que o impedem onde quer ir - se não houvesse obstáculos, é provável
que tivesse alcançado o seu objetivo.
Enquanto mentor, deve incentivar o mentorado a sugerir, primeiro, opções depois a apresentar outras
opções que talvez não tenha pensado.
As questões a serem consideradas nesta etapa são:
Quais as vantagens e as desvantagens de cada opção?
O que faria se tivesse tudo o que precisa?
Tarefa 4
Um dos objetivos do Jay é começar a frequentar as aulas, a que tem estado e a faltar, participar nas
atividades e não sentir que é desajeitado, distraído e que dececiona a equipa.
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b. Identifique as opções e os obstáculos possíveis relativamente a cada opção.
1

2

Opção
Obstáculo
Exemplo
Exemplo Ao não participar nas
Participar nas aulas,
atividades desportivas de equipa,
mas não se envolver nas
mas estando presente, Jay seria
atividades desportivas
isolado do grupo e podia ser
de equipa
"escolhido" por esse motivo.
Opção
Obstáclo

3

Opção

Obstáculo

4

Opção

Obstáculo

Quatro
Estabelecer o percurso no futuro
Quando o mentorado analisa a realidade e explora as suas opções, fica com uma boa ideia de como
atingir o objetivo. O próximo passo é dedicar-se a ações específicas para demonstrar vontade e
motivação.
As questões a considerar neste passo, são:



O que vai fazer, e quando? O que vai fazer mais?
Quando vai precisar de rever o seu desenvolvimento? Diariamente, semanalmente,
mensalmente?

Numa escala de 1 a 10, qual a probabilidade de fazer o que se comprometeu?
O que pode fazer para se aproximar do 10?
Tarefa 5
Jay identificou uma acção que precisa encontrar com o professor/treinador? para:
o Descrever a dispraxia e explicar de que forma isso afeta na participação dos jogos
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o Explicar como é ser visto como o “elo mais fraco” da equipa e de que forma o faz sentir
que estão a perder jogos por causa disso.
o Debater com o professor/treinador dos jogos como resolver o problema.
c. Para executar este plano de ação:
Quais as tarefas imediatas que o Jay precisa realizar? (quais as informações e qual o planeamento
que o Jay precisa de ter para o ajudar nesta tarefa?)
Irá precisar de ajuda nesta tarefa? (Pode o Jay marcar a reunião com o professor?)
Que obstáculos pode o Jay ter nesta tarefa?

Exemplos de Questões Abertas em cada etapa do modelo GROW
OBJETIVOS








O que quer alcançar?
Onde quer estar daqui a x anos?
Qual seria cenário ideal para o futuro?
O que quer que seja diferente daqui a 6 meses?
O que quer que seja diferente no fim do dia?
Porque quer alcançar este objetivo?
O que o vai ajudar a alcançar este objetivo?

REALIDADE












Qual é a sua situação atual (tendo em conta os objetivos que descreveu)?
Como sabe que este é o problema/desafio?
O que é está a acontecer agora (O quê, quem, quando, e com que regularidade)?
Qual o efeito ou o resultado disto?
O que fez para mudar as coisas?
O que está a resultar neste momento?
Quais os seus pontos fortes?
Quais as suas necessidades de desenvolvimento?
O que tem feito para mudar as coisas?
Como se sente sobre onde está neste momento?
O seu objectivo diverge de outro objetivo/meta?
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OBSTÁCULOS E OPÇÕES
















Que escolhas tem de fazer (para alcançar os seus objetivos)?
Quais são controladas por si?
Quais estão na sua área de influência?
O que mais pode fazer?
Que outras opções existem?
Quem precisa de influenciar?
Que recursos necessita?
O que faria se tivesse tudo o que requisitou?
E se o obstáculo fosse eliminado. Mudaria alguma coisa?
Quais as vantagens e as desvantagens de cada opção?
Quais os fatores/considerações que usaria para considerar as opções?
O que precisa deixar de fazer para alcançar o seu objetivo?
O que precisa começar a fazer para alcançar o seu objetivo?
Que obstáculos continua a encontrar?
O que pode acontecer se continuar assim?

Percurso no Futuro











Quão empenhado está em resolver isto?
O que pode mantê-lo motivado?
O que pode impedi-lo de alcançar isto?
Como pode superar isso?
Quão empenhado está (Numa escala de 1 a 10)?
O que pode fazer para se aproximar do máximo (10)?
O que vai fazer agora?
Como se consegue manter motivado e no caminho certo?
Quantas vezes vai precisar de rever o seu desenvolvimento?
Qual é o primeiro passo útil?
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Gestão da sala de aula
COMO CRIAR UM BOM AMBIENTE DE APRENDIZAGEM

OBJETIVOS
Os principais objetivos deste capítulo são:
 Alcançar um entendimento básico de gestão da sala de aula
 Aprender a criar um ambiente de aprendizagem positivo
 Compreender a importância das competências relacionais
 Aprender algumas ferramentas práticas para desenvolver as competências relacionais
Conceitos Chave: Gestão da Sala de Aula, Ambiente de Aprendizagem, Competências Relacionais,
Dificuldades de Aprendizagem

3

O que é a gestão da sala de aula?
Existem várias abordagens para definir o que é a gestão da sala de aula, a maioria delas tem um aspeto
em comum: a ênfase no professor como líder da turma. Portanto, o professor precisa de assumir o
controlo e é o responsável pela sala de aula e pelo ambiente de aprendizagem.
Segundo Carolyn Evertson e Carol Weinstein, autoras do Manual de gestão da sala de aula, esta pode
ser definida como as ações que o professor realiza para criar um ambiente que apoie e facilite quer a
aprendizagem profissional quer a socioemocional1. Isso também é suportado por John Hattie2.
Isto significa que a gestão da sala de aula corresponde ao ambiente em sala de aula, onde a
aprendizagem e as competências sociais são importantes. O professor é responsável pelo ambiente de
aprendizagem, ou seja, significa que o professor tem alguma responsabilidade não só pela falta de
motivação dos alunos, como com os fracos resultados da aprendizagem e, ainda, pelo comportamento
problemático nas aulas. No entanto, isto não significa que o professor seja o culpado por isso, apenas
antes que ele tem a oportunidade de influenciar os alunos num sentido positivo.
A gestão da sala de aula pode ser dividida em três partes.
A primeira parte, diz respeito à forma como o professor organiza a sala de aula e a aprendizagem.
Como deve estar organizada a sala de aula e é convidativa a um ambiente de aprendizagem bom e
eficaz para todos os alunos? Além disso, será que o professor varia as aulas com o trabalho individual
e em grupo, discussões em sala de aula, aulas práticas, etc.? Estas situações causam claramente
impacto no ambiente e na aprendizagem dos alunos.
Na segunda parte, a gestão da sala de aula aborda questões de comportamento. O professor precisa
de definir regras e regulamentos para o comportamento na sala de aula e, o mais importante de tudo,
precisa de se concentrar na prevenção de quaisquer problemas, em vez de tentar apagar fogos. A
gestão da sala de aula é proativa e não reativa.
Na terceira parte, como já foi mencionado anteriormente, uma boa gestão da sala de aula facilita a
aprendizagem dos alunos.
Para além destas três partes, é importante referir que um dos elementos mais essenciais da gestão da
sala de aula é como o professor constrói relações com os alunos. A boa relação entre professor-aluno
pode evitar stresse e emoções negativas no aluno. Os fundamentos das relações professor-aluno serão
explicados em profundidade mais adiante.

1
2

Evertson & Weinstein, 2013
Hattie, 2012
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Porquê a gestão da sala de aula?
Por que é necessário o foco na gestão da sala de aula? Os professores não deveriam concentrar-se
apenas na aprendizagem? Acima de tudo, se há uma má gestão da turma, não é muito provável que a
aprendizagem possa acontecer. Se os alunos se portam mal, não estão focados na aprendizagem. Para
os alunos com dificuldades de aprendizagem, a gestão da sala de aula pode ter um impacto indireto na
prevenção do bullying e da exclusão social, além de impedir o abandono escolar precoce3.

LINKS E RECURSOS PARA MAIS INFORMAÇÕES:
O professor Sigrun K. Ertesvåg de Læringsmiljøsenteret da Universidade de Stavanger dá uma
introdução sobre gestão de aula aqui (em norueguês).

Criar um ambiente de aprendizagem positivo

Tal como já foi mencionado anteriormente, a relação professor-aluno é facilmente reconhecida como
um elemento significativo da gestão da sala de aula e uma chave importante sobre como criar um
ambiente de aprendizagem positivo. Também afeta as relações entre os alunos, pois o professor é um
modelo crucial para os alunos, especialmente em questões sociais.
Além disso, a maneira como o professor lidera a turma nas questões do comportamento é muito
importante. Um uso claro e previsível de regras na sala de aula ajuda os alunos a aprender a comportarse, o que é especialmente importante para os alunos com um comportamento problemático. De acordo

3

Læringsmiljøsenteret, 2015
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com Baumrind4, existem duas dimensões para estilos de gestão da sala de aula, nomeadamente,
controlo e cordialidade /envolvimento com os alunos. Estas podem ser vistas na tabela abaixo.

Muito
entusiasmo/envolvimento

Baixo
envolcimento/envolvimento

Alto controlo

Competente

Autoritário

Baixo controlo

Indulgente

Permissivo

“O estilo Competente é caracterizado por princípios comportamentais, altas expectativas de
comportamento apropriado, declarações claras sobre por que é que certos comportamentos são
aceitáveis e outros não e relações próximas entre alunos e professores.
O estilo Autoritário tende a ser caracterizado por numerosas regras comportamentais, é
frequentemente visto como punitivo e restritivo, os alunos não têm voz sobre a gestão, nem precisam
de explicações; o caráter do professor é percebido, às vezes, como frio e até punitivo.
O estilo Permissivo é caracterizado pela falta de envolvimento, o ambiente não é punitivo, há poucas
exigências para os alunos e há muita liberdade.
O estilo Indulgente é um ambiente em que não há exigências para o aluno de qualquer espécie, os
alunos são ativamente apoiados nos seus esforços para procurar os seus próprios objetivos, usando
qualquer meio razoável. ”5.
O estilo de gestão mais procurado é o estilo Competente, onde se destaca o controlo e o envolvimento.
Esse é o professor que é claro e rigoroso quando se trata de comportamentos em sala de aula e segue

4
5

Baumrind, 1971
Wenning, 1998
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as regras, mas também o faz com empatia com os alunos. Também ajuda os alunos a perceber por que
é que é importante comportarem-se de forma coerente e não apenas para evitar consequências como
punições ou similares. Neste sentido, é essencial que o professor incentive um comportamento prósocial. É vital concentrar-se no comportamento desejado e não no desajustado. Isso leva os alunos a
sentirem que eles dominam realmente a situação, o que lhes dá, de novo, a motivação para defender
o comportamento desejado.
Um estilo de gestão punitivo ou Autoritário concentra-se no que o aluno é incapaz de fazer. Para os
alunos com dificuldades de aprendizagem é uma receita clássica de baixa motivação, o que, mais uma
vez, gera outros problemas de comportamento.
O estilo Indulgente é caracterizado pelo calor e pelo envolvimento com os alunos, o que pode ser algo
bom, mas, ao mesmo tempo, não impõe exigências aos alunos nem expectativas.
Um longo período com o estilo Permissivo pode levar a competências sociais mais pobres e a
resultados de aprendizagem insatisfatórios.
Outro elemento importante, mas muitas vezes esquecido, ao criar um ambiente de aprendizagem
positivo, é ter a colaboração dos pais ou encarregados de educação. As famílias dos alunos conhecemnos melhor do que ninguém e podem influenciar profundamente o modo como o aluno se sente em
relação à escola em geral, e ao professor e à turma, em particular.

O que são competências relacionais?
As competências relacionais podem ser definidas como competências, capacidades, conhecimentos e
atitudes que irão estabelecer, desenvolver, manter e reparar as relações entre as pessoas 6. Isto
significa que os professores precisam de estar cientes e de se concentrarem na qualidade da sua
comunicação na sala de aula, e não apenas nas matérias. Para além disso, constituem um conjunto de
competências e conhecimentos que o professor precisa dominar e possuir. Por que é que isso é
importante? As pesquisas indicam que a relação professor-aluno de alta qualidade pode levar não só a
resultados socio emocionais mais positivos para o aluno7 como também são importantes na prevenção
de problemas de comportamento na escola.
De acordo com Spurkeland89, as competências relacionais consistem em várias dimensões, salientandose quatro, consideradas extremamente importantes:

6

Spurkeland, 2015
Reeves & Mare, 2017
8 Spurkeland, 2015
7

7

1. Interesse humano
2. Confiança
3. Maturidade Emocional
4. Apoio no desempenho
Interesse Humano
Coloca a pessoa no centro e é a base de todas as competências relacionais. Diz respeito a como alguém
age quando se encontra e comunica com outros. Por exemplo, como cumprimenta os alunos. O
professor precisa colocar o aluno no centro da sua atenção, pois isso leva-o a sentir-se reconhecido e
apreciado.
Confiança
A confiança é a base de qualquer relação positiva e, sem ela, qualquer relação será fraca e ineficaz.
Precisa ser construída sobre o que Spurkeland chama de autoridade natural, que é uma autoridade
construída com base nas relações, e não em função do poder e das posições, que o autor chama de
autoridade artificial e que afetará negativamente a relação.
Maturidade Emocional
A maturidade emocional é uma competência realmente importante para os professores para criar boas
relações com os alunos. Diz respeito à forma como lida com as emoções. É positivo mostrar emoções
de acordo com as situações vividas. Professores distantes e que não demonstram emoções não serão
capazes de obter uma relação verdadeira e natural com os alunos.
Apoio no desempenho
O apoio no desempenho não se concentra apenas em melhorá-lo, mas, principalmente, em apoiar os
alunos no nível e na área em que eles realmente se encontram. Spurkeland divide esse apoio em três
áreas:
1. Ajudar outra pessoa a sentir-se mentalmente mais forte;
2. Ajudar outra pessoa a tornar-se mais competente;
3. Ajudar outra pessoa a aperceber-se dos seus pontos fortes.
Ou seja, significa que o professor precisa de contribuir para o desenvolvimento e para os resultados de
outras pessoas.
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Desenvolvimento das habilidades relacionais
O elemento mais importante nas habilidades relacionais eficazes é que se considera o aluno como um
todo, e não apenas o trabalho escolar. Para além das disciplinas escolares, é preciso ter em
consideração a família, os interesses e os hobbies, os antecedentes e os pensamentos futuros que o
aluno possa ter. É preciso estar atento aos alunos. É necessário fazer perguntas sobre determinadas
coisas e estar realmente interessado. Isto também requer uma boa memória. Por exemplo, se o
professor perguntar a um aluno o que vai fazer no fim de semana, na segunda-feira, deverá fazer
perguntas de acompanhamento. Isto faz com que o aluno se sinta reconhecido.
Tal como já foi mencionado, a forma como o professor cumprimenta os alunos tem um impacto
significativo na relação. É importante utilizar o primeiro nome ao dirigir-se aos alunos e também ter
contacto visual. Os professores que não cumprimentam os alunos, terão menos oportunidades na
construção de relações positivas. Além disso, deve estar ciente da sua linguagem corporal e de como
ela pode influenciar as relações com os alunos. Deve, por isso, certificar-se de que apoia a sua ligação
aos alunos tornando o seu comportamento previsível e reconfortante para eles.
Ao criar uma relação de confiança, é importante mostrar que há reciprocidade. O professor deve
atribuir responsabilidades ao aluno e acreditar que eles podem concluir e cumprir as tarefas. Também
deve dar um feedback positivo, quando apropriado. Além disso, precisa de certificar-se que os alunos
percebem que gosta de passar tempo com eles. Isto é difícil de falsificar, e a maioria dos alunos pode
ver/sentir com facilidade. O professor deve usar o humor e divertir-se!
Muitas das competências relacionais resumem-se às competências e características interpessoais, que
são competências que podem ser treinadas e aprimoradas. É crucial que se trabalhe sistematicamente
nelas e que se perceba que é um processo contínuo e dinâmico, que mudará não só com diferentes
alunos e à medida que professor e alunos crescem e se desenvolvem.

RESUMO
Neste capítulo, aprendeu sobre gestão da sala de aula, como isso afeta o desenvolvimento e a
aprendizagem dos alunos e como o professor pode criar um ambiente de aprendizagem positivo.
Além disso, o impacto nas competências relacionais foi enfatizado como vital para uma gestão eficaz
da sala de aula, e foram sugeridas ao professor, algumas ideias sobre como melhorar as suas próprias
competências relacionais.
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AUTO-AVALIAÇÃO
O objetivo desta secção é avaliar o novo conhecimento adquirido após a realização do módulo. As
questões devem estar relacionadas com os objetivos estabelecidos no início do capítulo.
a) O meu conhecimento sobre gestão da sala de aula melhorou.
b) Sei como criar um ambiente de aprendizagem positivo na sala de aula.
c) Compreendo melhor as competências relacionais e como melhorar minhas próprias
competências.
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NOTAS E OBSERVAÇÕES
Anote todos os pensamentos que tiver após ler sobre gestão da sala de aula e competências
relacionais, aqui:
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“Pronto para Ler”
UM PROJETO DE LEITURA
OBJETIVOS DO MÓDULO
O objetivo geral do módulo é ajudar os professores a:
 reconhecer diferentes estilos de aprendizagem;
 usar diferentes estilos de ensino;
 ativar estratégias de ensino diversificadas e individualizadas;
 incentivar uma aprendizagem significativa;
 identificar ferramentas adequadas para tornar o ensino acessível a todos e tornar o método de
estudo mais rentável.
O objetivo específico deste módulo é fornecer aos professores uma ferramenta válida para:
 aplicar diferentes métodos de leitura (funcionais e expressivos) com base nas necessidades
educativas gerais e específicas;
 elaborar um "modo de leitura transversal" que possa ser usado para todos os tipos de texto e,
consequentemente, também para todas as disciplinas;
 transmitir informações;
 estimular e orientar os alunos a reconhecer e identificar as informações mais importantes.
Conceitos-chave: Dificuldades gerais de aprendizagem; dificuldades de aprendizagem específicas;
qualidade de ensino; sucesso e prevenção educativos; inclusão; metacognição; estilos de
aprendizagem; estratégias de leitura.

Enquadramento Teórico
Introdução
Este módulo poderá ser aplicado a estudantes com qualquer Dificuldade de Aprendizagem (DA), pois
as práticas e métodos listados ajudarão todos os alunos com um DA a ler mais facilmente.
No entanto, o esforço para desenvolver o conteúdo que se segue começou com a necessidade de
professores italianos encontrarem material didático, para ajudar os alunos com DAE (Dificuldades de
Aprendizagem Específicas) a aprender a ler.
O crescimento notável da certificação das DAE é uma consequência direta da lei 170/2010, com a qual
a escola assumiu um papel de maior responsabilidade para com os alunos da DAE; além disso, o
processo de formação de professores e as crescentes habilidades de ensino levaram a um aumento na
identificação de casos suspeitos que são enviados às unidades de saúde responsáveis pela certificação
de DAE.
No sentido de promover a aprendizagem de forma mais eficaz, o professor deve:
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Começar pelo conhecimento dos próprios estilos cognitivos que influenciam os métodos de
ensino;
 Explorar e fazer com que os alunos aprendam a partir de diferentes estilos cognitivos e de
aprendizagem;
 Construir o conhecimento de forma compartilhada; este é um processo circular em que o aluno
também tem um papel ativo;
 Ter em consideração as diferenças individuais subjacentes à aprendizagem.
O acesso à informação é a primeira fase de qualquer aprendizagem e é entendido como a aquisição de
conhecimento: cada pessoa tem o seu próprio modo de aprender; cada estilo de aprendizagem requer
um acesso efetivo e racionalizado às informações adequadas às necessidades e características de cada
aluno.
Estilos de aprendizagem1
 São dinâmicos e promovem a adaptação, a flexibilidade e a negociação;
 Representam a constante evolução da pessoa no seu todo;
 A intervenção nos estilos de aprendizagem está intimamente ligada à intervenção nas estratégias
de aprendizagem.
Aprendizagem significativa2
 Permite que o conhecimento tenha significado, admitindo a integração de novas informações
com as existentes e o uso em diferentes contextos;
 Permite desenvolver a resolução de problemas, pensamento crítico, habilidades de meta-reflexão
e transformar o conhecimento em competências reais;
 Torna os alunos autónomos nos seus percursos cognitivos;
 É o oposto da aprendizagem mecânica;
 Utiliza a representação gráfica do conhecimento;
 Induz o sujeito a refletir sobre a natureza do conhecimento e nas relações entre eles;
 Influenciou J.D. Novak e D.B. Gowin a definir as características de um mapa conceitual;
 Implica conhecimento prévio, material significativo e uma decisão consciente de aprender;
 Baseia-se nas teorias construtivistas e no modelo cognitivo;
 No aluno, a capacidade de reelaborar o conhecimento pessoal para adicionar novos
conhecimentos aos adquiridos, deve ser pesquisada e construída;
Os principais autores cognitivistas e construtivistas que lidaram com a aprendizagem significativa
são Ausubel, Novak, Rogers, Jonassen.

1Anna

Tramontano, “Corso alta formazione in Tutor Didattico” 26/01/2019
Ver nota 1

2
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Metacognição e leitura3
A metacognição é a consciência do indivíduo sobre a sua capacidade e processos cognitivos. Pode ser
dividida em duas componentes principais - o Conhecimento e o Controlo.
Exemplos:
CONHECIMENTO
 Objetivo da leitura;
 Estratégias de leitura;
 Características dos vários tipos de texto.
CONTROLO
 Realizar uma tarefa de leitura para promover a compreensão.

A leitura como um processo evolutivo
Quais são os modelos teóricos de leitura? Os modelos teóricos clássicos veem uma aquisição
progressiva (por etapas) das competências de leitura e escrita, que permite aos alunos ler as palavras
de duas maneiras principais:
1. Modelo evolutivo da leitura de Uta Frith (1985)4, indica quatro estádios de aquisição progressiva
das competências de leitura e escrita: estágio logográfico, estágio alfabético, estágio ortográfico,
estágio lexical;
2. Modelo de leitura bidirecional de Max Coltheart (1978)5, indica um acesso direto (através do
acesso lexical) a palavras conhecidas e um acesso indireto (através do acesso fonológico) àquelas
que não são reconhecíveis de imediato.
Objetivos e estratégias didáticas
O objetivo educativo está focado na pesquisa e proposta de estratégias de leitura facilitadoras para
alunos com dificuldades de aprendizagem, no sentido de incentivar uma melhor compreensão e
desenvolvimento dos conteúdos, alcançando um resultado educativo mais elevado.
O método proposto opera em duas direções diferentes:
1) Pesquisa e aplicação de estratégias para aumentar a motivação para aprender, tornando o
processo eficaz;
2) Prevenção, o sucesso educacional pode evitar a possibilidade de Abandono Escolar Precoce
(AEP).

3Ver

nota 1
Frith, (1985) Beneath the surface of developmental dyslexia. In K. E. Patterson, J. C. Marshall & M. Download at
https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/reading-spelling-and-dyslexia
5
Max Coltheart (1978). Lexical access in simple reading tasks. In Underwood, G. (Ed.), Strategies of Information Processing.
London: Academic Press.
4Uta
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As estratégias propostas neste módulo surgem de diferentes experiências educativas, testadas e
aplicadas a todo o grupo de turmas, para favorecer o processo inclusivo.
Essas experiências didáticas são sugeridas pelas indicações contidas no Protocolo de Lisboa sobre as
principais competências para a cidadania:
 Comunicar em língua materna;
 Comunicar em línguas estrangeiras;
 Competência matemática e competências básicas em ciência e tecnologia;
 Competências digitais;
 Aprender a aprender;
 Competências sociais e cívicas;
 Espírito de iniciativa e empreendedorismo;
 Consciência e expressão cultural.
SABIA QUE?
A capacidade de ler (que não significa velocidade, mas a capacidade de entender o conteúdo) afeta
todas as tipologias de texto e envolve todas as disciplinas.
Compreender o texto através da leitura é o resultado de uma atividade que envolve múltiplos níveis
de representação do texto, integrando o conteúdo ao conhecimento já possuído pelo leitor.

A compreensão de um texto requer diferentes processos operacionais:
 Entender a estrutura;
 Fazer inferências;
 Saber estabelecer ligações;
 Identificar a hierarquia do texto;
 Inserir o texto nos seus modelos mentais;
 Criar uma representação do conteúdo, integrando informações antigas com novas.
REFLEXÃO
Os alunos com um distúrbio de aprendizagem (DA) têm geralmente dificuldade em concluir uma
tarefa porque não entendem exatamente o que fazer.

A escola deve incentivar a compreensão dos textos, através da adoção de várias estratégias:
 Favorecer uma leitura silenciosa por ser mais fácil e rápida (no entanto, a experiência sugere que
a eficácia da estratégia é muito subjetiva, pois alguns alunos com DA ficam mais distraídos);
 Favorecer métodos de leitura que permitam aos alunos aprender o significado geral do texto para
que possam fazer uma leitura mais analítica e / ou seletiva;
A leitura pode ser ouvida usando métodos como:
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 Ouvir alguém que lê os trabalhos de casa, questionários ou testes;
 Usar livros ou vocabulários digitais e sintetizadores de voz;
 Usar mapas conceituais e textos simplificados.

ESTRATÉGIAS OPERACIO NAIS PARA PROFESSORE S, A FIM DE AJUDAR NUMA LEITURA
SELETIVA:
1. estimular perguntas antes de ler o texto;
2. integrar a leitura com uma síntese de voz;
3. simplificar as tarefas;
4. selecionar e adaptar materiais educacionais (exercícios, testes, etc.);
5. cancelar qualquer tipo de distração visual, individualizando apenas a secção em que o aluno
está a trabalhar;
6. destacar as informações essenciais;
7. fornecer um glossário do idioma específico;
8. criar um mapa;
9. usar cores para destacar diferentes níveis de comunicação;
10. usar fontes específicas (por exemplo: fonte "preto e branco").

RESUMO
Este capítulo resumiu a base teórica que está por trás da prática descrita no Módulo,
ao mesmo tempo em que apresentou estratégias e ferramentas operacionais aos
professores para ajudar os alunos com D A.
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Tarefas e exercícios operacionais
1) ESTIMULAR PERGUNTAS A NTES DE LER O TEXTO
Ao abordar um texto, é sempre uma boa ideia tentar entender seu significado geral e qual é o
conteúdo da comunicação usando a regra das 5 Questões.
Isso diz respeito principalmente ao entendimento de textos narrativos, expositivos e argumentativos,
mas também pode ser aplicado ao entendimento de textos regulamentares, como regulamentos de
jogos ou textos de diferente natureza.
A regra das 5 Questões consiste em procurar responder às 5Q: Quem? O Quê? Onde? Quando?
Porquê?
O aluno pode responder a cada pergunta investigando e destacando uma resposta, por pergunta.
Dessa forma, é possível selecionar apenas as informações principais para a compreensão de um texto
(neste caso, artigo de notícias), que facilita a memorização do tópico.
EXEMPLO: ANÁLISE DE UM ARTIGO DE JORNAL.
Leia o texto e responda às 5 Questões .
Turistas assaltados na Fonte de Trevi.
Dois rapazes de 17 e 16 anos, com antecedentes criminais, foram presos pelos
Carabinieri na estação de San Lorenzo por acusações de roubo agravado. Os dois
jovens tornaram-se no pesadelo dos turistas que visitavam a Fonte de Trevi, em
Roma. Um jovem aproxi mou-se dos turistas, distraindo -os, enquanto o cúmplice
colocou as mãos nas malas. Hoje, o último golpe foi fatal: os dois aproximaram -se
de um turista americano e tiraram -lhe a carteira. De seguida, foram para uma rua
próxima, sem perceber que uma patrulh a Carabinieri os observara durante o roubo.
Prontamente alcançados, os dois foram bloqueados.
QUEM?……………………………………………………………………………………………………………………………
O QUÊ? …………………………………………………………………………………………… ……………………………
ONDE? …………………………………………………………………………………………… …………………………….
QUANDO? ……………………………………………………………………………………………………………………
PORQUÊ? …………………………………………………………………………………………………………………….
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2) INTEGRE A LEITURA COM UMA SÍNTESE DE VOZ
A síntese vocal ajuda a entender tarefas ou conceitos e torna a leitura mais eficaz,
apoiando-a na audição: o aluno pode usar um gravador de MP3 para gravar a aula
ou a música e ouvi-la novamente conforme necessário, enfatizando as palavras na
tecla de texto.
Os livros escolares geralmente vêm com um CD de áudio ou um código de registo
para aceder ao conteúdo on-line
Abaixo está um exemplo de um livro de português para o ensino médio, preparado
para a versão do conteúdo em áudio. Os textos são marcados pelo íc one de som.
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3) SIMPLIFIQUE AS TA REFAS
Muitas tarefas são difíceis de entender porque contêm muita informação e a sintaxe é muito
complexa; o professor pode apresentar um texto com as principais informações já sublinhadas ou
pode reescrever o texto, simplificando-o.
Essa estratégia pode ser aplicada a qualquer tipo de tarefa, por exemplo, um exercício gramatical ou
um problema de geometria.
Na foto: É dado um exemplo ao aluno; explicada a estrutura seguida. Só depois é pedido o registo
pessoal do aluno.
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4) SELECIONE E REDUZ A OS MATERIAIS EDUCA CIONAIS
Essa estratégia permite que os professores deem apenas uma parte do exercício aos alunos, sem
comprometer a qualidade dos resultados.
Exemplo: o professor fornece aos alunos um trabalho de casa com base numa série de exercícios
gramaticais. Pode-se pedir ao aluno com DA que realize apenas metade de cada exercício, a fim de
trabalhar as suas competências da mesma maneira que os outros alunos, evitando o cansaço devido
a uma quantidade excessiva de trabalho.

5) CANCELAR QUALQUER DISTRATOR VISUAL
Para ajudar o foco do aluno, é possível destacar a secção do texto na qual o aluno se encontra a
trabalhar "isolando", ou seja, cobrindo o texto restante. Isso pode ser feito usando uma folha em
branco ou dobrando o livro para deixar legível apenas a página do seu interesse.
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6) DESTACAR AS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
Um adolescente com DA acha difícil identificar as informações essenciais num texto ou tarefa.
O professor pode descrever as informações importantes com um marcador, apoiando-as com
imagens.
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7) FORNECE R UM GLOSSÁRIO DA LÍN GUA ESPECÍFICA
Na escola secundária (11-14 anos), o estudo de diferentes disciplinas exige um vocabulário específico,
que geralmente é difícil de entender e usar para um aluno com DA.
Pode ser útil fornecer um glossário de termos específicos sobre o tópico, a fim de ajudar os alunos a
se familiarizarem com novas palavras.
Na imagem seguinte, há um modelo de glossário aplicável a qualquer área, que pode ser criado na
forma de um mapa ou como uma simples lista de palavras.
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8) DESENHE UM MAPA
O mapa conceitual ajuda todos os alunos, e em particular aqueles com DA, a focalizar visualmente as
informações essenciais.
O professor pode fornecer:
 mapas já preparados;
 mapas sem algumas informações, que o aluno concluirá com a ajuda do texto cujas palavraschave foram destacadas.
Tabela 1: mapas já preparados

Tabela 2: Neste mapa, o livro (ou o professor) omite algumas informações e / ou definições que o
aluno precisará inserir deduzindo-as do texto escrito.
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9) USE CORES PARA DE STACAR DIFERENTES NÍ VEIS DE COMUNICAÇÃO
Este exercício permite reconhecer e diversificar os vários níveis de comunicação e informação, de
acordo com os diferentes destinatários: a organização por cores ajuda as estratégias comunicativas
e o uso dos diferentes registos linguísticos.
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10) USE FONTES ESPEC ÍFICAS
Para ajudar na legibilidade do texto, os alunos com DA usam, geralmente, Arial e Verdana, as
chamadas fontes de alta legibilidade.
A alta legibilidade atua essencialmente a dois níveis:
1. remoção de barreiras tipográficas,
2. compreensão do texto.
Quebrar barreiras tipográficas, que são um obstáculo concreto de acesso ao conteúdo, significa
adotar todos os critérios estabelecidos há muito tempo que tornam a página mais "amigável" para
quem a enfrenta:
 texto injustificado, com comprimento irregular de linhas, para facilitar a passagem de uma
linha para outra e evitar a divisão silábica;
 parágrafos espaçados que oferecem aos leitores o fácil alcance das metas de leitura;
 papel de cor creme que não produz reflexos e com uma espessura que impede a
transparência da página;
 o uso de uma fonte de impressão específica que garanta a máxima clareza e ajude a confundir
as letras o mínimo possível.
UMA BOA PRÁTICA: BIA NCOENERO® FONT
Biancoenero® é uma fonte projetada por uma equipa italiana liderada por Umberto Mischi (designer
gráfico), com o conselho de Alessandra Finzi (psicóloga), Daniele Zanoni (especialista em métodos de
estudo em transtornos de aprendizagem) e Luciano Perondi (designer).
As suas características peculiares tornam-na altamente legível, especialmente devido à diferenciação
acentuada de pares de carateres que geralmente são muito semelhantes - e, portanto, mais difíceis
de serem reconhecidos por sujeitos disléxicos ou por aqueles que, de qualquer forma, têm
dificuldade em ler - e também pela largura média das letras e do maior espaçamento entre as
palavras.
No site da Biancoenero® é possível fazer o download da fonte gratuitamente.
Link: http://www.biancoeneroedizioni.it/font/)
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Participação Parental
MENTORIA PARA PAIS

OBJETIVOS
Os principais objetivos deste módulo são:
 Melhorar a qualidade da educação;
 Ajudar as escolas e os professores a formar equipas de pais;
 Fortalecer a relação família-escola;

 Apoiar as famílias no processo de aprendizagem.
Conceitos: Ambiente de Aprendizagem, Participação parental, Empowerment (Capacitação), Mentoria
para Pais

REFLEXÃO
Alguns pais sentem-se ansiosos em ler para os filhos, principalmente se tiverem dificuldades com as
suas próprias competências de literacia. Outros preocupam-se com o facto de não poderem comprar
o mesmo tipo de livros ou viagens que as outras famílias. As escolas também nem sempre sabem
como podem trabalhar com as famílias de maneira mais eficaz.
Sir Kevan Collins

Contextualização teórica
A escola e a família devem formar uma equipa no processo de educação de crianças e jovens. Não
adianta a escola ter um bom plano educacional se em casa a criança / jovem não tem o apoio da família
para dar continuidade à aprendizagem escolar (Dessen & Polonia 2005, citado por Silva & Moreira,
2013).

Os programas bem-sucedidos de participação parental visam:
 tornar as famílias participantes ativas na vida escolar;
 garantir que os pais se sintam bem-vindos e incluídos;
 envolver as famílias numa comunicação significativa sobre a aprendizagem dos(as) alunos(as);
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 capacitar as famílias para serem participantes eficazes;
 unir os estudantes e as suas famílias no sentido de expandir as oportunidades de
aprendizagem.

Quando existe o envolvimento da família, não só há melhores resultados escolares, como também
"diferenças de comportamento e atitudes"; os(as) alunos(as) são mais comprometidos(as) e menos
propensos(as) a comportamentos desviantes (álcool, drogas ou comportamento violento).

As pesquisas demostram que o aumento da participação dos pais aumenta a assiduidade dos alunos, a
credibilidade, o desempenho académico, melhora o comportamento e as competências sociais.1

Existem três principais teorias relacionadas com a participação parental:
 Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Piaget;
 Teoria Sociocultural de Vygotsky;
 Teoria Ecológica do Desenvolvimento de Bronfenbrenner.

Teoria do Desenvolvimento Cognitivo
Jean Piaget propôs uma teoria do desenvolvimento cognitivo em crianças e enfatizou o papel
construtivo da experiência com pares e familiares. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo era uma
reorganização progressiva dos processos mentais causada pela maturação biológica e pela experiência
ambiental.
O objetivo da teoria é explicar os mecanismos e processos pelos quais a criança se transforma num
indivíduo que pode raciocinar e pensar usando hipóteses.

As crianças nascem com uma estrutura mental muito básica (herdada geneticamente e evoluída) na
qual todas as aprendizagens e conhecimentos subsequentes se baseiam. À medida que crescem, as
crianças tornam-se aprendizes ativos, com um desejo constante de combinar as suas construções

1CommunitySchoolsToolkit-CPD-CEJ.pdf
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internas (a sua visão do mundo real) e as construções externas (as realidades externas que enfrentam
ao seu redor) (Piaget, 1981). Elas assimilam novas aprendizagens e ajustam as suas visões incorretas
sobre o mundo mais rapidamente se estiverem ativamente envolvidas com a família, as pessoas e o
ambiente ao seu redor. Elas também aprendem melhor quando têm a oportunidades de interagir com
o seu meio e, principalmente, com os seus pais, que são uma parte vital do ambiente das crianças
(Athey, 2007).
Desta forma, esta teoria apoia que o envolvimento/participação dos pais é um fator crucial no
desenvolvimento e no desempenho das crianças.

EXEMPLOS
As atividades de participação parental tais como a realização em conjunto dos trabalhos de casa, criam
oportunidades para os alunos interagirem significativamente com os pais de forma a que as crianças
construam os seus conhecimentos, tanto no ambiente social como físico através deste processo
(Bailey, Silvern, Brabham & Ross, 2004)

Teoria Sociocultural
Lev Vygotsky enfatizou a relação entre os seres humanos e o seu ambiente, tanto físico como social, na
sua Teoria Sociocultural. Vygotsky afirma que o desenvolvimento cognitivo deriva de interações sociais
da aprendizagem guiado dentro da zona de desenvolvimento proximal, na medida em que as crianças
e os seus pares constroem o conhecimento.

A teoria de Vygotsky difere da teoria de Piaget:
 dá mais ênfase:


à cultura que afeta o desenvolvimento cognitivo;



aos fatores sociais que contribuem para o desenvolvimento cognitivo;



(e diferente) ao papel da linguagem no desenvolvimento cognitivo;

 os adultos são uma fonte importante de desenvolvimento cognitivo.
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Na teoria de Vygotsky, o ambiente em que as crianças crescem influenciará a forma de pensar (como
pensar e sobre o que pensar). A interação entre as crianças e as suas famílias na comunidade é muito
importante para a aprendizagem e desenvolvimento, o primeiro professor é a família e a primeira
aprendizagem ocorre na comunidade.

Vygotsky realçou a internacionalização do conhecimento (saber como), abordando a Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP) como um conceito para argumentar que as crianças têm níveis de
capacidade de resolução de problemas (Prior e Gerard, 2007).
O ZPD é a área onde as instruções mais sensíveis deveriam ser dadas permitindo assim à criança
desenvolver competências que irão usar sozinhas – desenvolvendo assim funções mentais superiores.

ZDP e fases/estruturas
Tecnologia e ferramentas

Informação por terceiros

O que posso
aprender por mim
mesmo

O que posso aprender com
apoio (ZPD)
Para além do meu alcance
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No entanto, ele introduziu outro nível que se refere à interação com os pares como uma maneira eficaz
de desenvolver habilidades e estratégias.

Dada a relação entre a aprendizagem e desenvolvimento, a sua teoria apoia a ideia de que o ambiente
familiar de uma criança e a sua relação com os pais contribuem muito para o desenvolvimento e o
desempenho académico.

Teoria Ecológica do Desenvolvimento

A Teoria Ecológica do Desenvolvimento de Urie Bronfenbrenner enfatiza a importância de estudar
crianças em vários ambientes, também conhecidos como sistemas ecológicos, na tentativa de entender
o seu desenvolvimento. As crianças estão geralmente inseridas em vários ecossistemas, do sistema
ecológico familiar mais íntimo até ao sistema escolar mais amplo e, depois, a um sistema ainda mais
amplo, que inclui a sociedade e a cultura. Cada um desses sistemas ecológicos interagem e influenciam,
inevitavelmente, todos os aspetos da vida das crianças. O ambiente ecológico é retratado como um
aglomerado de estruturas concêntricas, em que cada uma dessas estruturas está contidas nas
seguintes.

Esta abordagem teórica concentra-se na criança em desenvolvimento e nas interações da criança com
pessoas, objetos e símbolos em "processos proximais" em vários cenários, contextos e ambientes (Prior
& Gerard, 2007). Este modelo organiza os contextos de desenvolvimento em cinco níveis de influência
externa e esses níveis são categorizados do nível mais íntimo ao mais amplo.

Níveis da Teoria Ecológica do Desenvolvimento de Bronfenbrenner:
 O microssistema é o ambiente menor e mais imediato no qual as crianças vivem. Como tal, o
microssistema engloba o ambiente familiar diário, escola/creche, grupo de pares e ambiente
comunitário das crianças. Este é o nível mais próximo da criança. Membros da família, colegas de
turma, professores e cuidadores são algumas das principais figuras que podem ser incluídas nesta
definição.
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 O mesossistema faz a ligação entre o microssistema e o exossistema. O mesossistema abrange a
interação dos diferentes microssistemas nos quais as crianças se encontram inseridas. É um
sistema de microssistemas e, como tal, envolve ligações entre casa e escola, entre grupo de pares
e família e entre família e comunidade. Por exemplo, se os pais de uma criança estão ativamente
envolvidos nas amizades de seu filho, eles convidam os amigos do filho de vez em quando para
casa e passam um tempo com eles, então o desenvolvimento da criança é afetado positivamente
através da harmonia e da afinidade.
 O exossistema consiste num ou vários cenários que não envolvem a criança como participante
ativo. Membros da família alargada, locais de trabalho dos pais, conselhos escolares locais e
média são considerados alguns dos cenários e instituições deste nível. Estes elementos
influenciam indiretamente a criança. Por exemplo, se os membros da família alargada apoiam os
pais psicologica e financeiramente, esse pai tende a ter uma atitude mais positiva em casa.
 O macrossistema é o maior e mais distante conjunto de pessoas e lugares que ainda exercem
influências significativas sobre as crianças. Este sistema ecológico é composto pelos padrões e
valores culturais das crianças, especificamente pelas suas crenças e ideias dominantes, bem
como pelos sistemas políticos e económicos.
 O cronossistema acrescenta a dimensão útil do tempo, que demonstra a influência da mudança
e da firmeza nos ambientes das crianças. O cronossistema pode incluir uma mudança na
estrutura familiar, endereço, emprego dos pais, bem como as imensas mudanças sociais tais
como ciclos económicos e guerras.
Tendo em conta a teoria de Bronfenbrenner, podemos deduzir que a experiência escolar das crianças
não é apenas composta de interações entre elas e a escola ou o professor. Inclui também um sistema
mais amplo que envolve pais, família e comunidade. Como resultado, entender as influências do
ambiente de uma criança fornece o suporte teórico para a ideia de envolvimento dos pais na educação
de crianças pequenas.
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Tendo em conta as teorias mencionadas, podemos concluir que é essencial que as famílias participem
ativamente no processo educacional dos seus filhos, desempenhando efetivamente as suas funções
educacionais. A escola deve esclarecer os pais sobre como fazê-lo, promovendo assim as atitudes
parentais na escola. Cabe aos educadores/professores promover inúmeras possibilidades de
envolvimento e participação; a parceria entre escola e família é fundamental para o processo de
ensino-aprendizagem das crianças.

Sistema Ecológico de Bronfenbrenner
Cronosistema
Alterações ao longo do tempo
Macrosistema
Valores sociais e
culturais
Exosistema
Ambiente indireto
Mesositema
Ligações
Microsistema
Ambiente mais
próximo

Criança

LINKS E RECURSOS PARA INF ORMAÇÃO ADICIONAL:

https://www.youtube.com/watch?v=IhcgYgx7aAA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=yY-SXM8f0gU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HV4E05BnoI8
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Modelos de Envolvimento Parental
Para entender o envolvimento dos pais na educação, foram desenvolvidos vários modelos que são
comumente usados no terreno. Alguns são mais populares e considerados mais práticos. Por exemplo,
Epstein e Hoover-Dempsey são duas figuras principais, as mais reconhecidas e amplamente utilizadas.

O Modelo Epstein, uma figura principal na pesquisa e prática, introduziu seis tipos de envolvimento
parental:
(1) parentalidade - ajudar todas as famílias a estabelecer ambientes familiares de apoio para as
crianças como estudantes;
(2) comunicação - estabelecer uma comunicação bidirecional eficaz sobre os programas escolares e
o progresso das crianças;
(3) voluntariado - recrutar e organizar ajuda e suporte parental na escola, em casa ou noutros locais;
(4) aprender em casa – fornecer informações e ideias às famílias sobre como ajudar na
aprendizagem dos filhos em casa;
(5) tomada de decisão – ter os pais como representantes e líderes nos grupos escolares;
(6) colaborar com a comunidade – identificar e integrar recursos e serviços da comunidade para
melhorar os programas escolares.

O modelo de envolvimento parental de Epstein é abrangente e útil, mas é mais focado para os
professores/educadores.

EXEMPLO
Os profissionais da escola, principalmente os professores, podem iniciar a maioria das atividades de
participação dos pais, tal como já foi mencionado. Contudo, o ator principal são mesmo os pais, por
esse motivo, a perspetiva dos pais é o principal domínio de análise e de medidas de melhoria.

O Modelo HooverDempsey and Sandler é mais do que uma tipologia e ajuda os pesquisadores que
desejam analisar as perceções e crenças do envolvimento parental na educação dos filhos, o que é
muito importante nas decisões e em todo o processo de envolvimento parental. Eles apresentaram um
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modelo abrangente da perspetiva dos pais sobre o processo de envolvimento parental com base numa
perspetiva psicológica. Este modelo não se destina apenas a tipos específicos de pais, mas tenta explicar
por que os pais escolhem envolver-se, como escolhem formas específicas de envolvimento e como o
envolvimento dos pais faz a diferença (Hoover-Dempsey & Sandler, 1995).

LINKS E RECURSOS PARA INFORMAÇÃO ADICION AL:
https://www.sps186.org/downloads/table/13040/6TypesJ.Epstien.pdf
https://engagingparentsinschool.edublogs.org/2014/02/17/infographic-tips-for-teachers-on-familyengagement/

Modelo Hoover-Dempsey & Sandler
comportamento
ligado à família

comportamento
ligado à escola
definido como

NÍVEL 2

formas de envolvimento dos pais

contribui para

NÍVEL 1

Crenças motivacionais
dos pais

definido como

perceções dos pais sobre
convites para envolvimento
de outras pessoas

contexto
de
vida
percecionada pelos pais

definido como
definido como

Construção
do papel
parental

autoeficácia
parental

perceção de
convites
escolares gerais

autoperceção do
tempo e energia

perceção de
convites
específicos para
crianças
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perceção de
convites
específicos dos
professores

autopercepção
de competências
e conhecimentos

Ao desenvolver e rever este modelo, o seu entendimento das práticas de envolvimento parental incluía:
 comunicação pai/mãe-filho sobre trabalhos escolares;
 supervisão dos trabalhos de casa;
 aspirações educacionais para as crianças;
 contacto e participação na escola;
 fornecimento de material escolar;
 reuniões de professores e pais;
 participação dos pais como voluntários na sala de aula;
 participação dos pais na tutoria em casa;
 participação dos pais na execução de programas em casa, projetados ou sugeridos pelos
professores para complementar o ensino regular em sala de aula.

SABIA QUE…
O envolvimento dos pais significa “fazer para”, enquanto participação dos pais significa “fazer
com”?
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EXEMPLOS
O Programa de Mentoria Parental é um modelo reconhecido de participação dos pais nos Estados
Unidos que constrói relacionamentos profundos e duradouros entre alunos, professores e pais.

O Programa de Mentoria Parental é uma estratégia holística para abordar as diferenças de equidade,
apoiando as crianças nas salas de aula, promovendo relacionamentos profundos e duradouros entre
pais e professores, fornecendo apoio em rede para os pais perseguirem os seus sonhos e,
eventualmente, impulsionar os recursos e apoio da comunidade para as escolas totalmente financiadas
e culturalmente recetivas.
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Este Programa de Mentoria reconhece o vínculo entre o sucesso da escola e o desenvolvimento da
comunidade como um todo, proporcionando uma oportunidade para os pais formalizarem o seu
compromisso através de um contrato escrito em que atestam o que gostariam de fazer e quando estão
disponíveis, concordando também em serem formados como mentores de pais. Normalmente, estes
pais são os que já têm ligações à comunidade ou possuem as competências específicas necessárias
para serem líderes dos pais.

Através destes pais mentores, as escolas aprimoram os seus conhecimentos sobre os contextos
familiares através de workshops nos quais os membros das famílias dos alunos, outros cuidadores e
membros da comunidade têm o poder de trabalhar juntos e de tomar decisões que permitam às
escolas terem acesso, por exemplo, aos recursos da comunidade geralmente desconhecidos pelos
professores. Por outro lado, estes pais estão mais informados sobre os recursos da escola que muitas
vezes são desconhecidos pelos outros pais (clubes, grupo de teatro, grupo de música, grupo de dança,
aulas de apoio ...)

Os pais mentores são úteis para:
 proporcionar um novo apoio para os pais,
 implementar programas de alfabetização e educação para pais,
 funcionar como apoio e formação para prestadores de cuidados infantis,
 desenvolver aconselhamento entre pares para praticar competências de resolução de problemas
e de comunicação.

Etapas principais para organizar uma equipa de Pais Mentores
1. Analisar qual é o modelo de participação dos pais na sua escola;
2. Identificar recursos, por exemplo: Organizações de Pais nas Escolas, clubes de pais, associações
de voluntariado, comissões de proteção da criança, associações de professores ou outras
associações profissionais...
3. Planear um programa de formação para os pais serem mentores de pais na sua escola e
comunidade e planear todas as diretrizes que podem ser úteis para implementar esse modelo;
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4. Organizar sessões de sensibilização para informar os pais sobre a existência dessa ferramenta;
como funciona e as vantagens para os alunos, a escola e a comunidade;
5. Recrutar aproximadamente 10 pais por escola e informá-los sobre a necessidade de um Acordo
de Compromisso por escrito e do Código de Ética;
6. Acolher os voluntários que desejam usar as suas competências e recursos para ajudar os alunos
a terem sucesso e que estão interessados em procurar as melhores práticas de participação
parental que possam ser replicadas e adaptadas ao contexto das escolas dos seus filhos;
7. Implementar o Programa de Formação de acordo com as necessidades do seu próprio ambiente
escolar.

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO EM MENT ORIA PARENTAL :
Os principais objetivos são:
 Serem parceiros eficazes no sistema educativo;
 Fornecer conhecimentos e competências nas três áreas em foco:
• Desenvolvimento de liderança para dotar os pais líderes e as organizações líderes de pais
com competências e espirito de liderança;
• Educação e informação para melhorar a qualidade das informações partilhadas com as
famílias, de como as escolas funcionam e desenvolver ferramentas eficazes de
comunicação;
• Organização de ações para os pais criarem o seu próprio plano de liderança para reduzir as
barreiras à aprendizagem em casa, na escola ou na comunidade.
 Garantir que os pais tenham tempo para participar e se preparar para as reuniões da escola.
 Criar um espaço seguro para os pais exprimirem as suas preocupações, partilharem ideias,
fazerem perguntas e envolverem-se.
 Proporcionar aos pais a aprendizagem necessária para saberem estabelecer limites positivos,
padrões saudáveis de comportamentos e reconhecer sinais de alerta e de comportamentos de
risco.
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EXEMPLOS DE CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO:

 Funcionamento do Sistema Educativo;
 Legislação nacional;
 O Processo de Educação Especial;
 Literacia familiar;
 As dificuldades de aprendizagem específicas e outras dificuldades de aprendizagem;
 As metas educacionais anuais para os alunos;
 Diretrizes existentes que permitem que os pais entendam as metodologias e as estratégias para atingir
esses objetivos.
 As orientações e os serviços necessários para atingir esses objetivos;
 Aquisição da linguagem da criança;
 Competências para a vida.
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LIFE SKILLS - COMPETÊNCIAS PARA A VIDA
O termo Life Skills (Competências para a vida) refere-se à capacidade de assumir comportamentos
positivos que permitem lidar efetivamente com as necessidades e os desafios da vida quotidiana
(OMS, 1993).
Em 1993, o Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu uma
lista de 10 competências para a vida (Figura 1):
1) A Autoconsciência abrange o conhecimento de nós mesmos, do nosso caráter, dos nossos pontos
fortes e fracos, dos nossos desejos e antipatias. O desenvolvimento da autoconsciência ajuda-nos
a reconhecer quando estamos sob stress ou sob pressão. É um pré-requisito frequente não só
para a comunicação efetiva e o relacionamento interpessoal como também para desenvolver
empatia pelos outros.
2) A Empatia é a habilidade de entender as necessidades, os sentimentos e os problemas dos outros,
pondo-se no lugar deles e respondendo corretamente às suas reações emocionais, mesmo em
situações que não sejam familiares. A empatia pode melhorar a interação social, por exemplo, em
situações de diversidade étnica ou cultural; pode, também, ajudar a incentivar comportamentos
face a pessoas em situação de necessidade de cuidados e assistência, ou tolerância, como é o
caso das pessoas com distúrbios psiquiátricos, que podem ser estigmatizados ou ostracizados
pelas pessoas de quem dependem para apoio.
3) O Pensamento Crítico é a habilidade de analisar a informação e experiências de forma objetiva.
Este pode contribuir para a saúde ao ajudar a reconhecer e a avaliar os fatores que influenciam
atitudes e comportamentos, tais como os valores, a pressão de colegas e da comunicação social.
4) O Pensamento Criativo contribui para a tomada de decisão e resolução de problemas, permite
explorar as alternativas disponíveis e as várias consequências da ação ou não-ação. Ajuda a ver
para além da nossa experiência direta, mesmo que nenhum problema seja identificado ou
nenhuma decisão seja tomada, o pensamento criativo ajuda a ter uma resposta adaptativa com
flexibilidade para as situações da vida diária.
5) A Tomada de Decisão ajuda a lidar construtivamente com decisões da vida. Pode ter
consequências a nível de saúde se os jovens tomarem ativamente decisões sobre as suas ações
relativamente à saúde pela avaliação das diferentes opções e quais os efeitos que as diferentes
decisões podem ter.
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6) A Resolução de Problemas permite lidar de forma construtiva com problemas da vida. Problemas
significativos não resolvidos podem causar stress mental acompanhado de tensão física.
7) A Comunicação Efetiva corresponde à capacidade de expressão, verbal e não verbal, de forma
ajustada à nossa cultura e situações. Significa ser capaz de expressar não só opiniões e desejos,
necessidades e medos como também pedir conselhos e ajuda quando necessário.
8) O Relacionamento Interpessoal ajuda de forma positiva a relação com as pessoas com quem
interagimos. Pode significar ser-se capaz de criar e manter relacionamentos amigáveis, o que
pode ser importante para o nosso bem-estar mental e social. Pode significar manter boas relações
com os membros da família, que são uma fonte importante de apoio social. Pode, também,
significar ser-se capaz de terminar relacionamentos não seguros ou não construtivos.
9) A Gestão do Stress é reconhecer a origem do stress na nossa vida, o modo como nos afeta, e agir
de forma a controlá-lo. Significa usar mecanismos para reduzir a fonte de stress, por exemplo,
fazer mudanças no ambiente físico ou estilo de vida. Significa aprender a relaxar, para que as
tensões criadas pelo stress não causem problemas de saúde.
10) A Gestão de Emoções envolve reconhecer emoções em nós e nos outros, estar consciente de
como as emoções influenciam o comportamento e ser capaz de responder adequadamente às
emoções. Emoções intensas, como raiva ou tristeza, podem ter efeitos negativos na nossa saúde se
não reagirmos adequadamente.
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FORMATO DA FORMAÇÃO
Sessões de workshop:
 com duração máxima de 90 minutos ao final do dia;
 com uma agenda flexível que pode ser ajustada com a contribuição dos pais após o primeiro
workshop;
 os professores podem ser apoiados por outros profissionais como facilitadores;
 distribuição de tarefas entre os pais de acordo com suas habilidades e interesses.

LINKS E RECURSOS PARA INFORMAÇÃO:
University

of

Minnesota

“Four

Models

of

Parent

Involvement

https://extension.umn.edu/parent-school-partnerships/four-models-parent-involvement

19

Checklist”

LINKS E RECURSOS PARA INFORMAÇÃO:
-

National Center on Parent, Family, and Community Engagement: Strategies for Family Engagement:
Attitudes and Practices

-

National College for School Leadership: How to involve hard-to-reach parents: encouraging
meaningful parental involvement with schools, 2011

-

Activities to Promote Parent Involvement download at:

-

https://www.educationworld.com/a_curr/curr200.shtml

-

Carson Middle School Proclamation & Certificates for School and Parents: The six slices of Parental
involvement

-

Government Primary Schools Head Teachers’ Training: Training Guide

-

North American Division of Seventh-day Adventists Office of Education: Home and School Association
Handbook, 2001

-

Office of Education North American Division of Seventh-day Adventists: Lifeline: A Handbook for
Small School Success, 2011

-

McQuiggan, M. and Megra, M. (2017). Parent and Family Involvement in Education: Results from
the National Household Education Surveys Program of 2016 (NCES 2017-102). U.S. Department of
Education. Washington

-

Project Appleseed: Strong families, Strong families, Strong schools.

-

Project Appleseed: 35 Weeks of Family Engagement Activities

-

mhtconsult: Stronger Children – Less Violence 2: Teacher´s Handbook, 2015, Erasmus+ Programme

-

Ferguson, C. (2009). A Toolkit for Title I Parental Involvement. Austin, TX: SEDL, 2009

-

Freitas, L. C., Del Prette, Z. A. P. (2013). Habilidades sociais de crianças com diferentes necessidades
educacionais especiais: Avaliação e implicações para intervenção. Avances en Psicología
Latinoamericana, vol. 31(2), pp. 344-362.

-
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SUMÁRIO

A investigação científica demostra que o aumento da participação dos pais aumenta a assiduidade
do aluno, o nível de confiança, o desempenho académico, melhora o comportamento e a aquisição
das competências sociais. Os professores estão cientes das diferentes razões para o afastamento dos
pais e das teorias que apoiam as vantagens da participação dos mesmos. Este módulo propõe a
implementação de um modelo testado com resultados positivos nas famílias de estudantes de grupos
específicos. O principal objetivo desta proposta é sugerir à escola e aos professores uma ferramenta
muito flexível para melhorar a participação dos pais, através do voluntariado de um pequeno grupo
de pais, formando-os para a liderança e mentoria entre pares. Uma das vantagens dessa ferramenta
advém de não serem necessários outros recursos especiais que não sejam o conhecimento e as
competências dos professores, que de alguma forma são transferidos para os pais, e as competências
dos pais, que são colocadas ao serviço da escola.
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