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Objetivos



Fomentar a criação de contextos 
de aprendizagem associativos e 
colaborativos com a utilização 
de metodologias ativas;

Desenvolver a capacidade de gerir 
situações de conflito, dentro e fora 
da aula;



Desenvolver, nos profissionais 
da docência, competências e atitudes 
que lhes permitam potenciar as suas 
capacidades de trabalho, resiliência, 
gestão emocional, orientação para 
resultados e revelar uma maior 
capacidade de liderança com os alunos;

Dar a conhecer os conceitos básicos 
para a capacitação do professor, em sala 
de aula, para a construção de uma 
relação positiva com os alunos e de 
práticas colaborativas.



A liderança para uma educação positiva
possibilita que os alunos sejam ajudados a
ter consciência deles mesmos, assim como
das suas ações, levando a um maior
rendimento pessoal.

Esta liderança transformacional defende um
modelo de educação cooperativo, não
diretivo e baseado nos processos de
aprender a aprender.

Desafios
para a liderança

em contexto
educativo



Neste contexto, o professor tem a capacidade 
de fazer com que os alunos aspirem a objetivos 
e metas mais altas do que aquelas que 
alcançariam sozinhos.

Através do seu exemplo, da sua forma de estar 
e ver o mundo, o professor deve contagiar o 
ambiente à sua volta e a vida daqueles com 
quem se relaciona.

Joy Marchese defende que o professor deve 
ser modelo das características e capacidades 
que quer ver nos alunos.

Desafios
para a liderança

em contexto
educativo



Desafios para a Liderança Educativa e Liderança em sala de aula

Isolamento

Individualismo/
Necessidades 

individuais

Mudança 
de relações entre 

os outros professores

Gestão da 
ambiguidade

Adotar princípios 
éticos na sua  

conduta

Tempo 
insuficiente para 

colaboração



A B

C D

Desafios da liderança educativa

Compreender as pistas 
emocionais dos alunos em 

sala de aula

Mantêm “momentos 
humanos”

Mobilizam as pessoas para 
lidarem adequadamente 

com a adversidade

Constroem ambientes de 
equipa educativa

nos quais a empatia é uma 
característica fundamental



A liderança para uma educação positiva possibilita que os alunos sejam ajudados 
a ter consciência deles mesmos, assim como das suas ações, levando a um maior 
rendimento pessoal.

Neste contexto, o professor tem a capacidade de fazer com que os alunos aspirem 
a objetivos e metas mais altas do que aquelas que alcançariam sozinhos. Através do 
seu exemplo, da sua forma de estar e ver o mundo, o professor deve contagiar 
o ambiente à sua volta e a vida daqueles com quem se relaciona. O professor deve 
ser modelo das características e capacidades que quer ver nos alunos.

A Educação Positiva tem como objetivos a promoção do prazer de aprender 
e a criação de momentos que favoreçam o bem-estar, o otimismo e a felicidade. 

Desafios da liderança educativa



Potenciar a criação de 
situações organizacionais 

que promovam a 
satisfação da autonomia e 

relação de que os 
professores precisam

Ferramentas da Liderança Educativa

Desenvolvimento de um 
sentido de responsabilidade

Criação de oportunidades para os 
professores participarem em 

situações de tomada de decisão

Compreender e agir sobre 
possíveis situações negativas 

para os professores. 



Capacitar
os docentes para 

a motivação
e liderança para 

a transição digital.

Técnicas facilitadoras de 
aprendizagem para aplicação

aos alunos com vista 
à assimilação dos conteúdos

e à promoção de maior
rendimento, concentração

memorização.

Definir estratégias
e métodos

de concentração
que facilitem a 

aprendizagem com 
a transição digital.

A liderança para a motivação e capacitação dos docentes na transição digital. 

A motivação aplicada à transição digital.

A liderança em contexto educativo aplicada à transição digital.

Ex:



Mudanças no 
perfil docente



• Pretende analisar
todos os movimentos
da pessoa /grupo e 
interpretá-los 
adequadamente

• Saber ouvir/ prestar
atenção deve ser 
uma qualidade de 
um docente

• Devem-se avaliar
situações de risco

• Deve-se trabalhar
para melhorar a 
escuta empática

• Verbal / Não verbal

• 3 ferramentas 
auxiliares para 
a docência:

• Capacidade de 
processar informação

• Baseia-se na
recorrência, 
consciente ou
inconsciente, ao
caudal de 
experiências que 
acumulamos na vida

Calibragem Escuta Empática Comunicação/capacidade 
de motivação

Intuição

• Expressão máxima
da observação

• Centrar nos sinais não
verbais através da 
observação detalhada

• Contexto

• Perguntas

• Feedback

Competências chave dos docentes para a capacitação digital



Calibragem

Capacidade de captar as subtilezas da comunicação 
de uma pessoa, através de uma observação precisa 
da sua fisiologia e da linguagem não verbal. Permite 
identificar as regras de comportamento e a reação 
dos alunos.

O professor deve exercitar e desenvolver 
continuadamente 3 competências-chave:

Competências-chave
dos docentes para 

a capacitação digital



Escuta empática

É necessário atenção, empatia, interesse e evitar 
julgamentos. Devemos focar-nos na pessoa e naquilo 
que nos diz, ouvir até ao fim, não consolar, não impor 
soluções, dar retorno validando e questionando 
(através do método socrático).

Comunicação

A comunicação pode ser verbal (usar a palavra falada 
ou escrita) ou não verbal (transcender a palavra 
falada ou escrita).

Competências-chave
dos docentes para 

a capacitação digital



Uso de 3 recursos fundamentais à aprendizagem:

Competências-chave
dos docentes para 

a capacitação digital

Contexto

Capacidade de criar um ambiente de confiança e de 
segurança na sala de aula. 
O contexto é imprescindível para que se possam 
estabelecer compromissos posteriores e para criar 
bases para a aprendizagem.

Perguntas

Com base no método socrático. É fundamental fazer 
as perguntas certas no momento adequado.

curiosity questions (Joy Marchese, 2018) defende-se que:

Devemos perguntar em vez de  contar.

Usar o quê? e Como? em substituição de Porquê?.



Competências-chave
dos docentes para 

a capacitação digital

Feedback

É um processo contínuo que permite que a pessoa 
tome consciência de si própria e se desenvolva.

É uma forma de reconhecimento que motiva, 
estimula e orienta.

Orienta para a mudança. Deve ser dado em 
privado e incidir no comportamento e nunca no 
ser.

Positivo

Negativo



“ Tendo em conta as recentes alterações no contexto educativo, a 
entrada do Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória (2017) 
e que cada vez mais os alunos são o centro de atenção da ação 
educativa, uma vez que nem todos aprendem da mesma forma, cada 
vez se torna mais importante prestar mais atenção às suas 
necessidades e, por conseguinte, a utilização de métodos centrados 
nos alunos. 
Portanto, “a competência do professor que se requer para a sociedade 
moderna que prima pelo ideal de igualdade deve estar assente não só 
na erudição como o foi no passado, mas supõe que o foco de atenção 
seja o aluno e seu processo de aprendizagem.” (Polis, 2008).

Métodos centrados no aluno para a aprendizagem cooperativa



O professor deve contemplar e potencializar todos os 
estilos de aprendizagem e modelos de especialização 
cerebral possibilitando a interação dos diferentes 
perfis e métodos de aprendizagem: os alunos.

A relação
pedagógica com

os alunosVisuais
Retém mais facilmente informação na forma de imagens.

Auditivos
Retém mais facilmente informação na forma de som.

Cinestésicos
Retém mais facilmente informação experimentando.

Selecionar informação1



A relação
pedagógica com

os alunos

Hemisfério esquerdo
Lógico, analítico, sequencial. Vai da parte para o todo.

Hemisfério direito 
Holístico, intuitivo, global. Vai do todo à parte.

Organizar informação2

Ativos
atuar (dinâmico)

Pragmáticos
experimentar (dinâmico)

Utilizar informação3

Reflexivos
refletir (estático)

Teóricos
teorizar (estático)



Modelo Gardner das 
Múltiplas Inteligências



Como educar
os alunos de 

forma diferente
e positiva



A sociedade atual exige aos professores uma
contínua construção de saberes, destrezas e
atitudes, aprender a aprender ao longo da vida.
Atualmente estamos na era digital, de grandes
descobertas que revolucionam o conhecimento.

É necessário cada vez mais implicar os alunos
numa aprendizagem ativa, positiva e
participativa, tornando-se o professor um
mediador/orientador do conhecimento de forma
otimista e um facilitador do processo ensino e
aprendizagem.



A ação profissional do educador caracteriza-se por
uma intencionalidade que implica uma reflexão
sobre as finalidades e sentido das suas práticas
pedagógicas, os modos como organiza a sua ação
e a adequa às necessidades dos alunos.

Esta reflexão por sua vez assenta num ciclo
interativo que consiste em observar, planear, agir,
avaliar, apoiado em diferentes formas de registo
e de documentação que permita ao educador
tomar decisões sobre a prática e adequá-la às
características de cada aluno, do grupo e do
contexto social onde está inserido.



Poderemos concluir que os mais otimistas terão uma melhor 
capacidade para lidar com as várias adversidades que 
surgem no contexto educativo como o insucesso escolar, a 
indisciplina, as dificuldades de aprendizagem, a falta de 
comunicação com os pais ou as insuficientes práticas 
colaborativas. 

O otimismo e a autoeficácia nos professores demonstraram 
já que podem, não só melhorar o desempenho e bem-estar 
do professor, como também conduzir a melhores resultados 
no desempenho escolar dos alunos (Bandura 1997).



O desenvolvimento deste processo de alunos, pais e de outros 
profissionais, inclui formas de comunicação e estratégias que 
promovam esse envolvimento e facilitem a articulação entre 
os diversos contextos de vida dos alunos.

A escola deve, pois, abranger todo o tipo de alunos, através 
de uma pedagogia positiva centrada neles, de apoio aos 
seus progressos, com vista à modificação de atitudes sociais 
discriminatórias e da promoção da transformação social, 
sendo o sucesso da sua atuação medido, não apenas numa 
educação de alta qualidade, mas também na sua capacidade 
de inclusão.



• Partilhar um espírito alegre e entusiasmado;

• Saber que aprender é um processo afetivo e que se 
deve dar prioridade às emoções envolvidas na 
aprendizagem;

• Gostar daquilo que se faz e ter prazer em estar com 
os seus alunos;

• Inspirar e motivar alunos e colegas;

• Conseguir fazer a ligação do que se ensina com a 
realidade fora da escola e da sua relevância para o 
futuro dos alunos;

Ser um professor de sucesso (Marujo, Neto & 
Perloiro, 2005) implica assim seguir alguns 
princípios:



• Conhecer cada aluno de uma forma individualizada;

• Ter alunos com um bom desempenho, dentro das 
capacidades que possuem;

• Ter alunos felizes, que sorriem, que brincam, que 
têm sentido de humor e que gostam de estar na 
sala de aula;

• Ter alunos que o admiram e que não têm medo do 
professor nem o desrespeitam;

• Ser um modelo positivo e credível para os alunos e 
para outros “pares” – professores;

• Conseguir estabelecer um diálogo positivo entre 
pais-professores-alunos-escola;



• Gostar tanto de ensinar como de aprender e ter 
vontade de saber cada vez mais;

• Ter alunos que se entreajudam, tanto nos aspetos 
escolares como nas relações sociais.

• Ter turmas onde a relação interpessoal entre os 
alunos é positiva.

• Ter alunos reflexivos, participativos e criativos 
que falam, expõem as suas ideias e o/a 
confrontam de forma positiva e saudável;

• Ter alunos que demonstram o carinho sob várias 
formas e que partilham o que sentem;



• Ter alunos que em adultos vêm agradecer o que
lhes foi ensinado;

• Ter alunos que escolhem ser também
professores no futuro porque tiveram exemplos
que quiseram seguir;

• Ter alunos que num debate ou conversa usam os
exemplos dos professores – a entrega, o afeto e
o envolvimento profissional.



Métodos centrados no aluno para a aprendizagem cooperativa

Nestes métodos, o conhecimento, é algo construído 
pelo próprio aluno através da sua experiência, individual 
e única em vez de ser algo objetivo e fixo, tornando-se 
de certa forma pessoal, social e cultural.

Esta visão, enquanto “perspetiva construtivista” (Arends, 
2008, p. 339) do ensino e da aprendizagem, requer um 
conjunto significativamente diferente de comportamentos 
por parte dos professores e dos seus alunos e implica 
diferentes abordagens para a gestão da sala de aula 
e para a avaliação.



A aprendizagem cooperativa implica a 
participação/cooperação de todos os elementos 
no trabalho de equipa e que os grupos de alunos 
apresentem diferentes níveis de realização sob 
orientação do professor.

Os objetivos da aprendizagem cooperativa 
prendem-se com a aprendizagem de conteúdos 
e o desenvolvimento de competências para 
atingirem o sucesso. Esta importante função do 
professor pode ser o aspeto mais gratificante da 
sua tarefa como docente. 

Aprendizagem cooperativa 



Este método de ensino ilustra a ideia de que a sala 
de aula é uma democracia, pelo que os alunos se 
organizam em pequenos grupos, onde têm de 
arranjar soluções para determinados problemas, 
na interação uns com os outros, ou seja, como 
diria Dewey (2008, p. 346), um laboratório para a 
aprendizagem da vida real.

Pretende-se uma interação dos alunos com o 
professor e entre os próprios pares, a inquirição 
pelo aluno e a exploração de ideias, através de um 
ambiente de aprendizagem livre de ameaças e 
caracterizado pela autonomia e pelo apoio, 
encorajando a promoção de competências sociais 
importantes.



Capacitar para a relação 
pedagógica com os alunos 

encurtando@distância

Junt@s somos 
mais fortes!



Capacitar para a relação 
pedagógica com os alunos 

encurtando@distância

Junt@s somos 
mais fortes!
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