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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

Mais de 1,9 milhões de crianças em idade escolar 
estão deslocadas no noroeste da Síria e as escolas 
têm frequentemente dificuldades em absorver os e 
as estudantes deslocados/as internamente. Como 
consequência, é muitas vezes um desafio abordar 
os traumas psicológicos dos e das estudantes 
e ajudá-los a recuperar caso tenham perdido 
períodos de escolarização. Uma em cada oito 
crianças sírias tem necessidades psicossociais 
que requerem intervenções especializadas e, 
em algumas áreas da Síria, mais de metade das 
crianças com deficiências físicas e mentais não 
têm de todo o acompanhamento educativo de que 
necessitam. As barreiras que impedem as crianças 
sírias de aceder a uma educação de qualidade são 
complexas e incluem um amplo leque de problemas 
socioeconómicos e de proteção que ultrapassam o 
setor educativo. No entanto, um ensino de elevada 
qualidade que seja sensível ao bem-estar de 
Professores/as e dos e das estudantes pode ainda 
assim contribuir profundamente para os resultados 
positivos das e dos estudantes (INEE, 2013, 29).A 
Investigação de 2019 para Melhorar a Qualidade 
do Ensino e da Aprendizagem na Síria (2019), 
do Integrity Group, indica que, apesar da equipa 
educativa síria normalmente ter conhecimentos 
técnicos e uma boa formação em educação, não 
emprega as melhores práticas baseadas em factos 
no âmbito do seu trabalho. Isto inclui o planeamento 
eficaz das aulas, a aprendizagem ativa e dialética, 
a diferenciação e o recurso a avaliações para a 
aprendizagem   (Integrity Group, 2019).Além disso, 
a natureza stressante da profissão de professor/a 
é amplificada em contextos de crise e afetados 
por conflitos, nos quais os professores/as muitas 
vezes trabalham sem apoio ao desenvolvimento 
profissional, qualificações ou remuneração (Falk 
et al.,2019).Um estudo de 2017 sobre os sistemas 
educativos na Síria estimou que 87% de Professores/
as recebiam ajudas de custo irregulares de diferentes 

serviços locais e ONG internacionais (Unidade de 
Assistência de Coordenação, 2017).Outro estudo 
que observou as motivações de Professores/as 
constatou que as suas principais preocupações 
passavam pela escassez de material educativo, 
salários baixos, insegurança, transporte de e para 
os locais de ensino e competências limitadas para 
gerir o stress das crianças. No mesmo estudo, as 
evidências empíricas sugeriram que um elemento da 
má prática educativa é o mal-estar de Professores/
as. Assim, não se deve esperar de Professores/as 
sempre o mesmo padrão de desempenho, mesmo 
que recebam apoio profissional. Estes desafios 
levantam a questão de como podemos apoiar melhor 
o pessoal docente e melhorar o seu bem-estar e 
práticas, de forma a responder às necessidades de 
todas e todos os estudantes.

BREVE RESUMO

O Manahel é um projeto de três anos financiado pelo 
Departamento para o Desenvolvimento Internacional 
do Reino Unido e pela União Europeia que garante 
acesso a oportunidades de aprendizagem de 
qualidade, seguras e inclusivas a crianças na Síria, 
ao mesmo tempo que fortalece os intervenientes de 
ensino no sentido de fazerem uma gestão eficaz da 
educação. No ano letivo de 2018/2019, o Manahel 
apoiou 9.866 pessoas das equipas educativas de 
escolas que trabalham com 270.177 estudantes 
em 1.125 escolas básicas e secundárias formais no 
noroeste da Síria (nas províncias de Idlib e Alepo, 
áreas controladas pela oposição).Destes estudantes, 
48,8% eram do sexo feminino. O trabalho do Manahel 
na Síria é desenvolvido em estreita coordenação 
com as entidades parceiras das ONG sírias: o Bousla 
Center for Training and Innovation, a Hurras Network 
e a Orange.No âmbito das iniciativas do programa, o 
Manahel coloca uma ênfase especial no bem-estar 
de Professores/as, não só pelos próprios professores/
as, mas também devido às sólidas evidências de que 
estes têm um impacto significativo no aproveitamento 
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Programa Educação na Síria/Manahel (Chemonics International) 
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responsáveis e os instrutores/as apoiam os professores/
as responsáveis3 e cerca de 2.400 professores/as. 
Após uma avaliação inicial da capacidade no início 
de cada semestre, esta avaliação analisa a atitude 
do/a supervisor/a, assim como os seus conhecimentos 
e competências inerentes ao seu papel e função. Os 
resultados desta avaliação identificam objetivos que 
poderiam ser abordados em múltiplas atividades, 
incluindo círculos de aprendizagem mensais, reuniões 
individuais semanais com o seu supervisor/a, e 
observações de aprendizagem de outros/as colegas 
da área. Estas atividades ajudam a identificar áreas 
em que é necessário desenvolvimento profissional, e 
depois os instrutores/as criam apoio personalizado, que 
é reforçado através da monitorização contínua durante 
os círculos de aprendizagem e as reuniões, para 
incentivar ainda mais o desenvolvimento profissional.

A manutenção do modelo requer pouco apoio além 
dos sistemas educativos existentes. Por exemplo, 
este ano letivo, os instrutores/as mantiveram e 
generalizaram o uso de ferramentas de supervisão 
ao pessoal e às escolas que não eram apoiadas 
diretamente pelo Manahel. O Manahel começou a 
testar o modelo sem orientadores de ONG, que são 
os únicos contribuidores/as técnicos externos, e as 
observações iniciais sugerem que as atividades 
continuam com a mesma qualidade. Em virtude disto, 
esperamos que o impacto do Manahel seja sustentado 
para lá dos três anos de intervenção do projeto.

dos alunos e alunas.

O Manahel tem vindo a melhorar as práticas do 
pessoal docente, assegurando que os mecanismos 
de apoio e supervisão funcionam eficazmente para 
professores/as com diferentes formações, visto 
que os professores/as neste ambiente operacional 
têm distintos graus de experiência educativa nos 
níveis secundário e terciário.E stes mecanismos de 
supervisão incluem reforçar o papel dos instrutores/
as em acompanhamento1, assim como reforçar a 
responsabilidade dos instrutores/as responsáveis2, 
de Professores/as responsáveis e dos e das 
estudantes, de forma a assegurar mecanismos de 
feedback de qualidade, bem como uma aprendizagem 
e desenvolvimento contínuos.

O Manahel ajudou a reestruturar o sistema de 
supervisão de educação formal num modelo de cinco 
etapas em cascata (Figura 1), no qual os instrutores/as 

1 Os Instrutores/as Educativos são funcionários da direção 
de educação a quem é atribuída a responsabilidade de 
supervisionar, monitorizar e apoiar 10 escolas.
2 Os Instrutores/as Responsáveis são supervisores de 
instrutores, e cada 8-10 instrutores/as têm 1 supervisor/a que 
presta assistência administrativa, de desenvolvimento e cuidado 
ao pessoal que é supervisionado.
3 Os professores/as responsáveis são professores/as da escola 
que apoiam 10-12 professores/as a planear, a avaliar e a dar 
aulas.

Figura 1: Modelo de cinco etapas de supervisão e orientação em cascata

Nível provincial/ED

Nível distrital/EA

Nível escolar

Nível da sala de aula

As e os chefes de departamento* 
são formados durante 4 meses para 
supervisionar os 13 orientadores/as 
principais ao nível distrital 

5 formadores/as de ONG 
formam e preparam 13 orientadores/
as principais e trabalham em estreita 
colaboração com a/o Chefe do 
departamento de ensino

13 Orientadores/as principais 
Assegurar orientação 
[coaching] e supervisão a 89 
orientadores 
(rácio 1:6-7) 

89 Orientadores/as 
Assegurar a formação e 
supervisão a 256 professores 
e professoras principais (rácio 
1:3 no semestre de outono, 
1:5.7 a partir do verão de 
2019) 

256 Professores e Professoras 
principais no outono de 2019 e 
515 a partir do verão de 2019 
Dar apoio e formação a 2376 
professoras e professores rácio 
1:10, e 6988 professores e 
professoras 
1:13.5 

Os professores e as professoras 
recebem apoio e supervisão dos 
professores e das professoras 
principais, orientadores e 
orientadoras e diretores e 
diretoras das escolas. 

Supervisão e formação de 
coaching e acompanhamento 
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social. Além disso, a nova metodologia de supervisão 
impeliu o professor/a a avançar, e encorajou-o/a a 
dominar o seu trabalho e a adorá-lo.”

Embora uma análise completa a este sistema ainda 
esteja pendente, estes dados qualitativos iniciais 
demonstram alterações nas atitudes das pessoas 
beneficiárias e uma relação positiva entre o modelo 
de orientação e supervisão e o empenho do professor/ 
professora.

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

O principal desafio encontrado no Idarah (o projeto 
antecessor) à intervenção da orientação e supervisão 
foi a resistência inicial tanto por parte de diretores/
as educativos como por parte dos instrutores/as 
responsáveis para alterar a forma como estavam 
a dar formação e supervisão aos professores/
as anteriormente.Além disso, a preparação dos 
supervisores/as para as visitas e para a orientação 
era irregular e irrealista dada a falta de acesso a 
algumas áreas, e o número limitado de supervisores/
as para instrutores/as (3:120 em Idlib) dificultou 
ainda mais a prestação de apoio de orientação.
Para abordar estes problemas, o Manahel e as 
suas entidades parceiras trabalharam com pessoal 
docente de todos os níveis para assegurar a sua 
adesão ao longo do processo. Todas as pessoas 
tiveram a oportunidade de partilhar as suas 
preocupações e de adquirir um melhor entendimento 
dos benefícios da supervisão de apoio a nível 
profissional e pessoal. Sob a mentoria de orientadores/
as qualificados, altamente motivados e provenientes 
de ONG, a equipa foi capaz de personalizar a sua 
abordagem individual e de ultrapassar barreiras; e, 
gradualmente, passaram a ver o novo mecanismo 
como uma mais-valia para o seu trabalho. O Manahel 
também proporcionou oportunidades estruturadas 
para que o pessoal docente (incluindo aqueles/as 
que inicialmente resistiram à abordagem) refletisse 
sobre o progresso alcançado com a ajuda do modelo 
e aumentou a proporção supervisor-instrutor para 
1:12.O Manahel recolheu evidências para comparar 
a qualidade do trabalho antes e depois do uso do 
modelo, incluindo o impacto nos supervisionados/as 
e nas crianças.
 

O Manahel está neste momento a trabalhar na 
recolha de dados e avaliação para determinar o 
impacto da supervisão e abordagem da orientação 
nos professores/as e nos e nas estudantes, no 
noroeste da Síria, com resultados previstos para 
novembro de 2019.A recolha de dados inclui 
comparações de observação de aulas e supervisão 
individual, bem como várias sessões de feedback 
em diferentes períodos de tempo para identificar as 
alterações na prática dos/as Professores/as à medida 
que trabalham para corresponder aos objetivos 
claros estabelecidos pelos seus supervisores/as.O 
Manahel está a planear usar a metodologia Stallings 
de Observação de Salas de Aula para analisar 
os coortes de professores/as ao longo do tempo. 
Os dados recolhidos vão ajudar-nos a identificar 
como os professores/as estão a usar o seu tempo 
de instrução e em que é que podem melhorar. Vão 
demonstrar a eficácia de Professores/as no que toca 
a cativar a atenção dos e das estudantes, quanto 
tempo despendem na gestão da sala de aula, e que 
atividades e materiais de ensino estão a usar.

No processo de avaliação dos dados iniciais, o 
Manahel e as entidades parceiras de implementação 
das ONG observaram que o uso do modelo de 
supervisão e orientação aumentou o envolvimento 
entre os instrutores/as, os professores/as 
responsáveis e os professores/as. As entrevistas 
com as pessoas beneficiárias revelaram perceções 
positivas deste modelo entre os e as participantes.

Um professor em Samman, em Alepo, assinalou:
“A relação entre os professores/as e os instrutores/
as era fraca e limitada, mas agora é uma relação 
fraterna, contínua e interativa, que nos proporcionou 
um espaço de discussão e para nos expressarmos, 
e encorajou-me a apontar problemas educativos e a 
encontrar uma solução para eles.”

Um diretor entrevistado por um membro de uma 
ONG parceira do Manahel em Alepo disse:
“O nível do meu professor está a melhorar devido 
ao canal de comunicação que foi criado pelos 
instrutores/as, e foi isso que transformou a nossa 
escola num local renovado de conhecimentos 
especializados. Comuniquei os novos métodos e 
estratégias criados pelos professores/as e pela 
supervisão dos instrutores/as para abordar os alunos 
e alunas de uma forma à qual não estou habituado. 
Estas estratégias tiveram uma enorme repercussão 
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SÍNTESE DAS FERRAMENTAS DE SUPERVISÃO E DE ORIENTAÇÃO

Círculos de aprendizagem. Redes de aprendizagem entre pares para avaliar e promover o bem-estar 
de Professores/as e reforço das competências que permitem um melhor desenvolvimento profissional do 
professor ou professora. Os círculos de aprendizagem estruturados são oportunidades de desenvolvimento 
profissional breves e repetitivas que permitem às e aos docentes refletirem, partilharem boas práticas e 
adquirirem novos conhecimentos. Criam uma comunidade de aprendizagem e práticas entre os professores/
as e outros/as técnicos/as de educação, permitindo-lhes partilhar preocupações e desafios num ambiente 
estruturado. Os círculos de aprendizagem também oferecem um mecanismo económico de formação no 
trabalho que não perturba o ensino nem a aprendizagem, e que se tornou parte da rotina e do sistema de 
supervisão. Os círculos de aprendizagem serão realizados uma vez por mês.

Sessões individuais de supervisão. Uma sessão individual regular entre o professor/a responsável e o 
professor/a, e entre o instrutor/a e o professor/a responsável. As sessões abordam as 3 funções da supervisão 
e realizam-se a cada duas semanas.

Observação das aulas. A qualidade das aulas é monitorizada através de observações formais das aulas 
levadas a cabo pelos instrutores/as que serão observados/as pelos professores/as responsáveis. Após estas 
observações, os instrutores/as vão partilhar feedback específico com os professores/as, para os ajudar a 
refletir e a melhorar a sua forma de ensino. As observações das aulas incluem três etapas: 1) o professor/a 
preenche um formulário de autorreflexão; 2) o instrutor/a leva a cabo a observação; e 3) o instrutor/a e o 
professor/a reúnem-se para debater o feedback relativo às aulas.

Visitas de aprendizagem. Visitas contínuas às salas de aula por parte de Professores/as responsáveis, 
destinadas a recolher dados sobre o ensino e a aprendizagem através da observação e interação com os 
alunos e alunas. As visitas de aprendizagem foram concebidas para apoiar a aprendizagem profissional de 
professores/as focados nas suas práticas de ensino em numeracia e literacia e encorajam a conversa entre 
colegas, sobre assuntos da escola. Esta forma de visitas repetitivas de aprendizagem que decorre uma vez 
por mês para cada professor/a tem o potencial de facilitar ao professor/a uma reflexão sólida, de informar 
práticas educativas e de apoiar os resultados da aprendizagem dos alunos/as.

Acompanhamento. Um professor/a responsável está presente numa interação presencial entre um 
instrutor/a e um professor/a, enquanto leva a cabo uma observação formal da aula. O objetivo é satisfazer 
as necessidades de aprendizagem e de desenvolvimento de Professores/as responsáveis, fornecendo 
modelos de boas práticas.Após a sessão, o professor/a responsável tem a oportunidade de refletir e 
de fazer perguntas sobre os indicadores de qualidade de uma aula e sobre a prática do professor/a. O 
acompanhamento irá acontecer pelo menos uma vez em cada ano letivo e poderia aumentar conforme as 
necessidades de aprendizagem dos/as Professores/as responsáveis.

Avaliação de competências: Cada supervisor/a vai conduzir uma avaliação de competências das pessoas 
monitorizadas, uma vez em cada período letivo. São identificados objetivos específicos, sendo que as 
pessoas supervisionadas recebem apoio através do uso das ferramentas acima descritas, de modo a 
cumprirem estes mesmos objetivos ao longo do período, até que a avaliação seguinte seja usada para 
avaliar o progresso e estabelecer novas metas.
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