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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE
Há poucas intervenções baseadas em evidências
disponíveis para ajudar os professores/as a
desenvolverem os complexos conjuntos de
competências necessários para ultrapassarem
as barreiras e as exigências multifacetadas que
encontram nas suas vidas profissionais (Hardman
et al, 2011).Aquelas que estão disponíveis
tradicionalmente tratam os professores/as como
uma função de produção: as contribuições são
sobre formações em serviço, focadas em currículos
específicos, e os resultados são sobre os ganhos
na aprendizagem dos e das estudantes, dandose pouca atenção na ajuda aos professores/as a
pensarem sobre os seus papéis, expetativas e fatores
de stress, que devem contrabalançar entre a relação
com os alunos/as e a responsabilidade do sistema
(Schwartz, Cappella, & Aber, 2019).A investigação
demonstrou que o stress e o síndrome de burnout,
particularmente prevalecentes entre os professores/
as menos experientes, acontece de uma forma que
afeta a frequência e o desgaste de Professores/as,
a qualidade pedagógica e do ensino em contexto
de sala de aula, assim como os resultados dos
alunos/as, com impactos em cascata nos sistemas
educativos (Hoglund et al, 2015; McLean & Connor,
2015; Wolf et al, 2015).
A War Child Holanda está a investigar a eficácia
de um programa de apoio holístico aos professores/
as, que oferece apoio psicológico individualizado e
estruturado, e apoio aos professores/as em tempo
real, através de um modelo de orientação baseado
na melhoria contínua da qualidade. Tendo como
inspiração o modelo teórico da sala de aula prósocial de Jennings e Greenberg (2009), o objetivo da
intervenção Orientar - Observar - Refletir - Envolver
(CORE, na sigla em inglês) é ter um impacto positivo
no ambiente da sala de aula, ao fornecer aos
professores/as as competências e o conhecimento

para criar um ambiente de aprendizagem favorável,
impactante e seguro.
BREVE RESUMO
A Colômbia assistiu a mais de cinco décadas de
conflito armado, o que teve um impacto devastador
no sistema educativo em alguns departamentos
do país. O conflito levou a um colapso das normas
sociais provocando um aumento das necessidades
psicossociais das crianças, violência na sala de
aula e falta de envolvimento entre professores/as
e crianças. Na Faixa de Gaza, o conflito recorrente
perturbou os serviços educativos e teve um impacto
no bem-estar psicossocial das crianças e de
Professores/as, levando a uma deterioração dos
resultados de aprendizagem. As escolas em Gaza
estão cronicamente sobrelotadas, resultando na
dificuldade de concentração dos alunos e alunas
nos seus estudos, assim como em níveis acrescidos
de violência nas escolas. Em ambos os contextos,
o projeto desenvolveu, ou irá desenvolver, trabalho
em escolas do ensino formal com professores/as
que tiveram alguma formação antes de lecionarem.
Uma vez que o projeto tem uma abordagem que
abrange toda a escola, os dados demográficos de
Professores/as vão variar no que toca a anos de
experiência, disciplina lecionada, idade, género e
formação antes e após lecionarem. O modelo é
desenvolvido para se trabalhar individualmente com
os professores/as, tanto quanto possível, permitindo
algumas adaptações de acordo com as necessidades
individuais.
Através de um modelo de orientação que abrange
toda a escola, em tempo real, e baseado na melhoria
contínua da qualidade, a CORE irá apoiar os
professores/as a desenvolverem competências em
três áreas principais:
1. Competências sociais e emocionais de Professores/
as: Desenvolver as competências de ASE de
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Professores/as: Com base nas cinco competências 1. A nossa principal conclusão foca-se ao nível
CASEL fundamentais, os orientadores/as vão poder
dos/as Professores/as, incluindo a melhoria da
prestar mentoria individual aos professores/as, de
regulação de emoções, mindfulness e do seu
forma a que estes desenvolvam competências
bem-estar psicossocial; redução da sensação
sociais e emocionais pessoais que se relacionem
de burnout / angústia dos/as Professores/as;
diretamente com as competências que queiram
aumento da autoeficácia e do envolvimento de
desenvolver nas crianças.
Professores/as; e aumento do conhecimento e
2. Bem-estar de Professores/as: Baseado na
competências de Professores/as na gestão e
terapia de aceitação e compromisso, utilizando
planeamento na sala de aula.
uma abordagem de aceitação e mindfulness. 2. Uma conclusão secundária, ao nível dos
Os orientadores/as apoiam a construção de
alunos e alunas, é a de que esperamos que a
conhecimento e competências para preparar os
capacidade melhorada de Professores/as em
professores/as com as ferramentas necessárias
modelar diretamente as competências sociais e
para melhorarem o seu autocuidado, gerirem
emocionais e melhorar a qualidade da interação
o seu stress, obterem regulação emocional e
na sala de aula leve a mudanças nas relações
criarem um ambiente positivo na sala de aula.
entre professores/as e alunos/as.
3. Gestão positiva da sala de aula: Focada na gestão 3. Ao nível da escola, uma vez que os orientadores/
do comportamento e gestão principal da sala de
as da CORE vão trabalhar com todos os
aula e das competências de planeamento.
professores/as da escola, esperamos melhorias
no ambiente escolar de forma geral e no apoio
O desenvolvimento desta intervenção incluiu:
entre colegas.
1. Um estudo de investigação e conceção de
programas de desenvolvimento profissional Enquanto a validação de conceito mostrou que
de Professores/as, que contribuiu para o alguns elementos-chave da CORE eram, em
desenvolvimento de uma teoria da mudança; geral, exequíveis, aceitáveis e relevantes para os
2. Um estudo qualitativo formativo na Colômbia professores e professoras, também identificou
com intervenientes-chave da educação, incluindo formas fundamentais de melhorar e adaptar a
professores/as,
órgãos
de
administração metodologia. Estes incluíam;
escolares e ministérios, para informar sobre o 1. Melhorar a confiança e aceitação da CORE nas
desenvolvimento da intervenção;
escolas:
3. Uma validação de conceito com duração de quatro
a. Os orientadores/as passam uma semana na
meses que avaliou a viabilidade, experiência do
escola a apoiar os professores/as para além
utilizador/a, aceitabilidade da CORE; e
do seu papel enquanto orientadores/as.
4. Adaptação da metodologia de acordo com os
b. Garantir que os professores/as compreendem
resultados da validação de conceito.
todo o processo de intervenção desde o início.
c. Uma abordagem que envolva toda a escola
Os próximos passos planeados no desenvolvimento
garantindo que não há desconfiança ou medo
da CORE incluem estabelecer uma agenda de
relativamente ao porquê de um(a) professor(a)
investigação, culminando num estudo de eficácia.
ter sido selecionado(a) para a intervenção.
Isto irá focar-se, particularmente, no atual projeto- 1. Melhorar o conteúdo da metodologia:
piloto sobre o processo relevante para o contexto
a. A Formação inicial de orientadores/as não
em Gaza, em parceria com a Global TIES para a
deve durar mais de três semanas, e deverá
sua viabilidade e exequibilidade. Isto proporcionará
ter o foco nas competências de orientação e
uma oportunidade para ajustar a investigação e
formação em bem-estar.
os protocolos de implementação do programa na
b. A restante formação em orientação será
preparação para a avaliação do impacto.
dividida no início de cada módulo.
c. Começar cada módulo com uma sessão de
EVIDÊNCIAS E RESULTADOS
informação para toda a escola, para clarificar
o objetivo do módulo e promover um fórum
O pressuposto a ser testado é o de que a CORE irá levar
para a partilha entre professores/as.
à melhoria da qualidade da educação em três níveis:
d. Reduzir a quantidade de apoio em aula para
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um exercício identificado por ciclo, e aumentar
as observações para duas sessões por ciclo.
e. Reforçar o apoio à reflexão e ao mindfluness
para professores/as durante o apoio
individual.
f. Dar exemplos de outras atividades para os
professores/as usarem na prática.

escala e na eficiência de custos - a investigação
futura irá destacar algumas das ideias críticas
que a War Child Holanda tem vindo a desenvolver
sobre a questão da capacidade da CORE no
que toca ao dimensionamento e à eficiência de
custos.
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