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Formação no âmbito do Programa Nacional de Sucesso Escolar (PNPSE),  

“Resolução do Conselho de Ministros 23/2016”. 

 

 

Local: Sala de Formação do CFAES, na Escola Secundária de Mem Martins 
 

Formadora: Cláudia Outeiro 
 
Calendarização:    

Janeiro: 9 e 23 (18:30h às 21:30h);  
Fevereiro: 20 e 27 (18:30h às 21:30h);                                     
Março: 13 (18:30h às 21:30h). 
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Educação Especial 

Área de formação - Código: C      Designação : Formação educacional geral e das organizações 

educativas  

Formadora: Cláudia Outeiro 

“...  

 O trabalho colaborativo entre professores corresponde ao trabalho em conjunto entre dois ou 

mais professores e pressupõe partilha de experiências, conhecimentos e saberes-fazer (Silva, 

2002). Esta forma de trabalho pode constituir um contexto favorável à mudança, já que promove 

mais reflexão e mais discussão entre os professores, e conduz, muitas vezes, à introdução de 

mudanças com o objetivo da melhoria da escola. Para Hopkins (2002) a melhoria das escolas 

passa por um esforço geral de tornar a escola um lugar melhor para os alunos e professores e 

pelo estabelecimento de uma estratégia de mudança educativa que implica não apenas os 

resultados dos alunos mas o reforço da capacidade de gestão da própria escola.   

 De forma a melhorar os resultados dos alunos e a fortalecer a capacidade da escola na gestão da 

mudança, o trabalho colaborativo deverá ser privilegiado pelos diferentes órgãos de liderança e 

facilitado pelas mesmas, contudo não podemos cair na colegialidade artificial que corresponde ao 

“conjunto de procedimentos formais e burocráticos específicos, destinados a aumentar a atenção 

dada à planificação em grupo e à consulta entre colegas, bem como outras formas de trabalho em 

conjunto” (Fullan & Hargreaves, 2001, p.103). Devemos encarar o trabalho colaborativo como um 

dos pontos de partida para a melhoria da escola, mas temos de continuar a incentivar os 

contributos individuais dos docentes. A colaboração envolve negociações cuidadas, tomada 

conjunta de decisões, comunicações efetivas e aprendizagens mútuas. Este modo de trabalho 

pode e deve fazer parte da formação profissional ao longo da vida dos professores, a fim de dotá-

los com mais ferramentas que lhes permitam responder com melhor eficácia e eficiência à 

mudança social a que assistimos atualmente. O trabalho colaborativo pode contribuir de modo 

efetivo para o desenvolvimento profissional dos docentes.  

É assim fundamental perceber o que facilita ou dificulta o trabalho colaborativo, de modo a 

implementar práticas colaborativas nas escolas, propiciadoras do desenvolvimento profissional do 

professor e da melhoria da escola. 

 

Uma ação no âmbito da temática proposta procura implicar os agentes educativos numa formação 

em que desenvolvimento profissional e pessoal se conjuguem, mobilizando o seu dinamismo e 

potencial criativo para a prática do trabalho colaborativo entre docentes e, consequentemente, 

para a melhoria da escola.” 


