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Resumo 

A Escola é um local que tem vindo a sofrer múltiplas transformações, fruto 

de ser parte integrante da sociedade onde está inserida. O papel do professor tem 

vindo a ser alterado face às múltiplas exigências económicas, sociais, políticas e de 

teor administrativo. Desta forma exige-se por parte do docente uma contínua 

adaptação às novas realidades. Ao longo deste projecto pretendeu-se desenvolver 

seis desafios conceptuais que permitissem criar numa escola básica e secundária o 

suporte institucional para desenvolver uma cultura de colaboração, aprendizagem e 

responsabilidades partilhadas entre os professores, assim como, dotar a escola 

com as estratégias necessárias para melhorar o seu desempenho. Através de uma 

das ferramentas da gestão do conhecimento: As comunidades de prática (CdP). 

Este modelo procurou potenciar o capital humano dos professores de forma a 

capturar, criar, partilhar e difundir conhecimento pela escola. De forma a ir ao 

encontro das necessidades da escola em geral e dos professores em particular, foi 

feita uma análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats). A partir 

desta análise, verificou-se a importância da sua implementação para criar uma 

estratégia que permitisse avançar com a abordagem mais correcta. Foi criado um 

plano estratégico a três anos que permitisse integrar as CdP em paralelo com a 

estratégia da escola para o triénio. Pretende-se assim, tornar a escola, uma 

organização aprendente, possibilitando que os professores sejam construtores de 

conhecimento quando lhes são dadas as oportunidades e as condições para 

potenciar o capital humano da organização. Esta forma de trabalhar em escolas 

básicas e secundárias pode ser um caso de sucesso, mas tornar-se-á fundamental 

a vontade e colaboração dos órgãos de gestão. Só uma cultura menos 

hierarquizada e mais flexível por parte dos decisores da escola, entendendo que a 
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aprendizagem é essencialmente um processo social e uma vantagem competitiva 

em relação aos concorrentes, torna possível aplicar um modelo de 

responsabilidades partilhadas.   
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Abstract 

The roles of teachers as suffer many transformations due to the 

economic, social, politics and administrative demands. For this reason it is 

required that teachers adapt to the new reality. Throughout this project it was 

intended to develop processes in an elementary and secondary school that was 

able to create a culture of learning, responsibility and collaborative work among 

teachers and provide school with the necessary strategies to improve their 

performance through the use of one tool of the knowledge management, the 

practice communities. 

This model sought to develop the human capital of teachers in a way to 

capture, create, share and spread knowledge throughout school. It was done a 

S.W.O.T. analysis in order to build a reliable model that would meet the needs 

of the school. From this analysis it was observed the importance of its 

implementation to create a strategy that allows proceeding with the more 

correct approach. Thus a three year strategic plan was created that enable 

integrating the practice communities alongside with the school strategy for the 

three years. This model can turn school to a learning organization allowing 

teachers to be builders of knowledge when they are given the opportunities and 

the conditions to improve the human capital in the organization. This way of 

work in elementary and secondary school can be a case of success but it will be 

fundamental the will and collaboration of the management. Only a less 

hierarchical culture and a more flexible one by decision-makers school, 

understanding that learning is essential a social process and a competitive 

advantage in relation to competitors, can put in practice a model of share 

responsibilities.  
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Capítulo I 

Introdução 

1.1. Enquadramento para o projecto 

  Ao longo da minha carreira profissional enquanto docente, tenho vindo a 

observar que os professores em geral optam cada vez mais por um trabalho 

individualista e menos colaborante, onde as acções pedagógicas ficam 

centradas na sala de aula, não permitindo que a difusão do conhecimento 

existente seja capturado pelos professores até do mesmo grupo de ensino, 

quer de forma implícita, quer de forma explícita. Existe também uma crescente 

hierarquização entre os órgãos de gestão e os seus professores potenciadora 

de uma menor percepção do trabalho realizado pelos docentes. Por outro lado, 

a insatisfação aumenta em virtude de algumas decisões respeitantes à vida 

profissional dos professores serem tomadas pelos órgãos decisores sem 

discussão prévia com os próprios. Elenco um conjunto de circunstâncias que 

ao longo da minha carreira enquanto docente parecem-me indiciadoras desta 

sintomatologia: 

 Pouco tempo para que exista conversação entre os professores sobre 

temas relevantes para a escola; 

 Aumento do fosso entre a gestão da escola e professores; 

 Falta de tempo da gestão para estar no “terreno”; 

 Não existirem condições físicas para os professores puderem exprimir 

as suas opiniões, as melhores práticas e as “lessons-learned”; 

 Um controle feito pela gestão sobre tarefas a dar aos professores que 

potenciam tensão e stresse. 
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 De acordo com Maia (2011), a gestão do conhecimento (GC) pode 

proporcionar as condições para que o conhecimento existente nos 

colaboradores seja absorvido e utilizado em proveito da organização, ou seja, o 

objectivo da gestão do conhecimento é apreender e promover os activos 

intangíveis e apurar o seu real valor para a organização. As iniciativas da GC 

devem identificar os activos intangíveis da organização e dentro do possível, 

converter conhecimento pessoal em conhecimento organizacional. A 

organização ao criar abertura a que os seus colaboradores apliquem os seus 

próprios conhecimentos e experiências, vai beneficiar de um capital humano 

que contribuirá para valorizar a organização, beneficiando os colaboradores 

das opções tomadas.  

1.1.1. A escola como uma organização 

As características de uma escola que fazem dela uma organização é a 

presença de pessoas que têm um objectivo em comum e uma estrutura 

organizacional Linde (2000). A escola, ao contrário de uma indústria, não está 

preocupada com processos industriais que gerem lucro. Não é esse o motivo 

da escola. Os professores não qualificam os alunos como uma qualidade de 

produto para ser comercializado e usar colocando-os em linhas de montagem.  

Escola e Indústria têm, no entanto, alguns pontos em comum: uma 

administração financeira; um processo de selecção, recrutamento e pessoal; 

algumas tarefas de gestão; a planificação das actividades; a organização dos 

recursos humanos e físicos; a direcção; um processo de controlo interno sobre 

a escola. Assim como, as empresas podem melhorar a eficácia e eficiência das 

suas organizações através da gestão do conhecimento, do mesmo modo, as 
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escolas podem realizar o potencial de criação de conhecimento e o poder de 

partilhar o conhecimento para melhorar o capital intelectual da escola. 

O projecto que é proposto, coloca as pessoas, neste caso, os 

professores, como o principal agente que podem beneficiar com a 

implementação deste plano, tendo como suporte as comunidades de prática. 

Este benefício é feito através da criação, partilha e difusão de conhecimento 

entre a escola, promovendo as melhores práticas, “lessons-learned”, tornando 

explícito o conhecimento da organização através das tecnologias de 

informação. Desta forma, torna-se possível a fomentação de uma organização 

aprendente MacBeath (2012). Dada a pertinência do tema e a factualidade do 

mesmo, a proposta de projecto pode empreender nas escolas básicas e 

secundárias uma forma diferente de colaboração entre professores e a 

capacidade para os professores serem os “arquitectos” para desenharem 

processos que permitam um modelo de responsabilidades conjuntas com os 

órgãos decisórios. 

1.2. Questões de Partida 

As questões de partida, para um projecto, constrange para a formulação 

de perguntas, como “pilar” e ponto de partida, conduzindo para um plano 

metodológico que permita responder às questões formuladas. Em virtude de 

ser um projecto em que os principais actores são pessoas, não é possível 

garantir que o fio condutor estabelecido inicialmente, seja cumprido. É um 

caminho que pode não resultar, apesar de todos os passos muito reflectidos e 

ponderados. No entanto, e tendo em conta o enquadramento para este 
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projecto, e a sua importância para os docentes tudo será feito para provar a 

sua validade e fiabilidade. 

Formulação da questão de partida 

 É possível a implementação e dinamização de comunidades de prática 

entre os professores numa escola básica e secundária de modo a 

melhorar a colaboração, cooperação e conhecimento, assim como, 

provocar uma alteração de política interna com a partilha de 

responsabilidades entre a direcção e o corpo docente? 

1.3. Objecto de Investigação – Projecto 

O objectivo é desenvolver um modelo na escola baseado nas 

comunidades de prática que possibilite a criação, partilha e difusão de 

conhecimento, assim como, um acréscimo de responsabilidades nas tomadas 

de decisão dos órgãos de gestão. Esta arquitectura pode permitir melhorar o 

capital humano e intelectual da escola à semelhança do que ocorre a nível 

empresarial. Para a integração e desenvolvimento desta ferramenta na escola 

será utilizada uma framework, com seis fases que foram elaboradas pelo autor. 

Respectivamente:  

 A criação de um plano estratégico com base nas comunidades de 

prática; 

 A construção das comunidades de prática; 

 A plataforma virtual; 

 O facilitador na comunidade; 

 As iniciativas e as acções na plataforma; 

 A criação do gestor do conhecimento. 
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1.4. Estrutura do Trabalho 

O primeiro capítulo incide sobre o enquadramento da investigação, onde 

se realça a importância deste projecto face ao corpo docente do ensino básico 

e secundário, aborda também a motivação do investigador para melhorar a 

escola como promotora de valorização do seu capital humano e intelectual. De 

seguida, dá-se destaque à formulação da questão de partida como a base e o 

ponto de partida de toda a investigação, e o objecto de investigação. No 

segundo capítulo irá proceder-se à revisão da literatura dos principais temas 

estudados. A Gestão do Conhecimento e as Comunidades de Prática. O 

terceiro capítulo dá destaque à metodologia inferida, o tipo de análise que se 

efectuou ao longo do trabalho, para atingir o desiderato desta investigação. No 

quarto capítulo, aborda-se a metodologia empírica, com a descrição do 

projecto. No quinto capítulo dá-se destaque à análise da avaliação do projecto. 

No sexto capítulo faz-se a apresentação dos resultados decorrentes da 

implementação do projecto. No sétimo e último capítulo apresenta-se as 

principais conclusões, limitações e sugestões para investigações futuras. 

Capítulo II 

Revisão da Literatura 

Neste capítulo serão dados destaques aos principais tópicos referidos na 

literatura sobre o modelo que será desenhado na escola. Nomeadamente, a 

Gestão do Conhecimento e as Comunidades de Prática. 

2.1.  Gestão do Conhecimento  
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Conhecimento é a combinação dos dados e informação, a que se 

acrescenta opiniões de especialistas, capacidades e conhecimentos, que 

resultam em aumento de valor que pode ser usado em favor da organização. O 

conhecimento pode ser explícito e/ou tácito, individual e/ou colectivo. 

A gestão do conhecimento é a gestão das actividades e processos que 

permitem garantir uma melhor competitividade através da melhor utilização do 

conhecimento quer seja criado a partir do indivíduo, quer seja de forma 

colectiva. As actividades da gestão do conhecimento podem ser descritas de 

acordo com o “European Guide to good Practice in Knowledge Management – 

Part 1- Knowledge Management Framework, como tendo cinco processos 

nucleares: identificação do conhecimento; criação de novo conhecimento; 

armazenamento de conhecimento; partilha de conhecimento e usar o 

conhecimento criado. Para que seja possível a implementação da gestão do 

conhecimento (GC), é necessário inicialmente perceber que barreiras existem 

para a implementação desta área do conhecimento no interior da organização. 

Alguns dos possíveis entraves à GC são evidenciados a partir do manual 

“Modified from Knowledge Management”: falta de tempo e não ser prioritário; 

não dar a devida atenção a um programa de GC, num espaço de tempo 

alargado; tornar-se uma “bolha de ar”; quem tem o conhecimento tem o poder; 

apatia perante a partilha de conhecimento; silos de conhecimento no interior da 

organização; problemas na confiança e na comunicação interna; vocabulário 

codificado entre as pessoas; perda de conhecimento por parte de pessoas que 

deixam a organização; aumento do trabalho virtual em detrimento do convívio e 

encontro pessoal com as pessoas da organização; falta de condições para as 
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pessoas partilharem o conhecimento entre eles. Para a implementação efectiva 

da GC, é necessário existir uma cultura vincada na organização.  

De acordo com Rao (2011), a GC pode ser definida como uma disciplina 

sistemática e com um conjunto de abordagens que permitem que a informação 

e o conhecimento cresçam e criem valor à organização. Para tal tem que 

envolver pessoas, informação, processos de trabalho, melhores práticas, 

alianças e comunidades de prática. Um conjunto cada vez maior de 

organizações instituíram práticas de sistemas de gestão para lições 

apreendidas, métodos de base para apropriação de conhecimento. Awad & 

Ghaziri (2004), afirmam que o conhecimento pode ser definido como a 

compreensão que é obtido a partir do processo da experiência ou através de 

estudo. Salis & Jones (2002), descrevem o termo da GC como, uma 

preocupação das empresas para melhorar os seus activos, assim como, ter 

uma visão dos seus objectivos estratégicos. O conhecimento para ser gerido 

inclui o explícito, na forma de documentos e o tácito na forma de conversa 

entre os recursos humanos da organização. Rowley (2000) sustenta que as 

organizações para terem sucesso na GC, terão de ver o conhecimento como 

um activo estratégico e desenvolver as regras e as normas da organização que 

suportem a capacidade de criação e partilha de conhecimento. Kidwell & Linde 

(2000), argumentam que a GC é o processo de transformar informação e 

capital intelectual em activos da organização. Faz a conexão entre as pessoas 

com o conhecimento que está à disposição. Nonaka & Takeuchi (1995) 

argumentam que o processo de criação de conhecimento nas organizações é o 

processo que amplifica o conhecimento criado pelo indivíduo, pelo grupo e pela 

organização. Nonaka e Takeuchi vêem o conhecimento implícito e explícito 
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como entidades complementares. Assente num processo social entre 

indivíduos através do qual o conhecimento tácito e o conhecimento explícito 

desenvolvem-se em termos de qualidade e quantidade. A gestão do 

conhecimento deseja entregar a informação relevante para a pessoa no tempo 

que ela a deseja, de acordo com Broadbent (1998); O`Dell (1996); Rosset & 

Marshall (1999); Snowden (2000); Torraco (1999), e o seu objectivo é fazer 

com que as organizações tenham maior competitividade, maior elasticidade e 

sejam mais inovadoras através dos membros que a compõem. A GC é a 

combinação entre sistemas e processos baseados no conhecimento, 

tecnologias de informação, recursos humanos e o comportamento 

organizacional Liebowitz (2000). De acordo, com o Teaching and LeaderShip 

for the Twenty-First century, the 2012 internacional Summit on the teaching 

Profession, as escolas devem cada vez mais deixar de ter um papel autoritário 

e autocrático para um modelo colaborativo em que todos estão envolvidos, 

tornando os professores também eles, líderes da escola, com aumentos de 

responsabilidade, para solucionar os desafios desta face ao mundo que a 

envolve. A escola deve ser um espaço onde todos os professores devem ser 

intervenientes, pois de outra forma, poucos irão (Direcção) estabelecer 

directrizes e objectivos para a escola e muitos opor-se-ão aos processos e 

instrumentos que serão necessários para atingir os objectivos.  

2.2.  Comunidades de Prática 

2.2.1. O que é?  

A ideia de comunidades de prática (CdP), é atribuída a um trabalho 

conjunto de Lave & Wenger (1991) e as suas perspectivas teóricas de como a 
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características 
chave das 
comunidades 
de prática 

Relações mútuas sustentáveis 

Processos partilhados para fazer as coisas em conjunto 

Contributos conjuntos para a resolução de problemas 

Saber o que os outros sabem , como fazem e como podem contribuir para 
atingir os objectivos da organização 

Rápido veículo de informação  e de propagação de inovação  

Certos estilos que são demonstratórios da comunidade a que pertencem 

aprendizagem pode ser situada Hoadley (2012). A CdP pode ser definida como  

um grupo de pessoas que aprofundam os seus conhecimentos e experiências 

numa determinada área através da interacção entre eles Wenger et al (2002). 

As aprendizagens são um produto inseparável de um processo social Lave & 

Wenger (1991), onde a pessoa não é visto como um indivíduo, mas faz parte 

de uma cultura e de um contexto de comunidade; Lave & Wenger (1991); 

Wenger (1998). Wenger (1998) sugere que a CdP são um grupo de pessoas 

que se baseiam em três pressupostos: Compromisso mútuo, envolvimento 

conjunto e a vontade de partilhar o conhecimento. Compromisso mútuo, no 

sentido de cada participante ocupar na comunidade uma identidade única, não 

replicável, onde cada contribuição é importante para os outros membros. 

Envolvimento conjunto, no sentido de facilitar as suas práticas e experiências 

ao dispor da comunidade. Vontade de partilhar o conhecimento. Ao longo do 

tempo, as comunidades desenvolvem rotinas, acções, “formas de fazer as 

coisas” que farão parte das suas práticas. Uma CdP, pode existir em qualquer 

estrutura organizacional, tal como uma escola, e deste modo pode fortalecer os 

objectivos da organização Hoadley (2012) e Wenger (1998). Para Wenger 

(1998), uma comunidade de prática tem as características que se destacam de 

seguida: 
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Figura I – Características – chave das comunidades de prática. Adaptado e 

compilado a partir de Wenger (1998) página 125-126 

2.2.2. Benefícios das comunidades de prática  

De forma a reforçar o papel das comunidades de prática, Klein & 

Hirschheim (2008), afirmam que esta promove uma visão do mundo para 

desenvolvimento da prática, com base em diferentes elementos partilhados 

como, os conhecimentos, os conceitos, as observações, os valores, os 

significados, as suposições e as crenças. Promovem a aprendizagem individual 

no sentido de se tornar um praticante, ou seja, vão além do conhecimento que 

se desenvolve para falar de alguma coisa – conhecimento explícito, para 

transformá-lo numa prática – conhecimento tácito Duguid (2005). As 

comunidades de prática podem ser traduzidas como uma parceria de 

aprendizagem entre pessoas que transitam num mesmo domínio do 

conhecimento e reconhecem a vantagem de partilhar e aprender com o outro 

Schmitt (2012). As comunidades de prática têm o potencial de valorizar os 

resultados das actividades individuais e organizacionais. Algumas das maiores 

organizações vêem nas comunidades de prática uma actividade que é 

estratégica para os seus resultados. A seguir, encontram-se os resultados em 

virtude do contributo das comunidades de prática de algumas organizações 

entre 1995 e 2014. 

 

 

 

Organizações Área de actuação 

Início das CdP, como 

instrumento 

estratégico 

Vantagens 
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Figura II – Organizações que utilizam as CdP, elaborado por Pinto, Rui (2014) 

Através das organizações acima citadas, as CdP têm o potencial para 

ser aplicadas em diferentes tipos de organizações. O denominador comum é o 

ambiente colaborativo e a vontade de partilhar o conhecimento. As 

 

 

British Petroleum 

 

Opera no sector da 

energia 

 

Desde 1996 

 

Flui e renasce o conhecimento na 

empresa; “Lessons-Learned” 

Buckman Laboratories 

 
 

Indústria Química 

 

1997 

Ganhos no conhecimento adquirido, 

captura de conhecimento nos 90 países 

em que se encontra.  

IBM 
Informática e 

telecomunicações 
1995 

Criação de novos conhecimento por 

toda a organização, dando vantagens 

críticas em relação à concorrência 

Shell Indústria petrolífera 1998 

Ganhos de 200 milhões de dólares em 

virtude do tempo reduzido para 

encontrar soluções para os seus 

problemas. Conhecimentos criados e 

difundidos em virtude dos engenheiros 

do conhecimento por toda a empresa 

Texas Instruments Tecnologia 1994 

Ganhos de 1000000 dolares anuais em 

virtude de ter reunido as melhores 

práticas da empresa e difundido o 

conhecimento 

Xerox Tecnologia 2000 

Principal factor para a geração e 

identificação de competências críticas 

da empresa. Um dos pilares da empresa 

Monsanto 
Multinacional Sector 

agrícola 
1995 

Flattening a empresa através de partilha 

e difusão de conhecimento adquirido. 

Ford Indústria automóvel 1998 Ganhos de eficiência pela organização. 

KM4Dev 
Comunidade de 

organizações 
2000 

Criação de novo conhecimento, 

facilitação de contactos e alteração de 

mudança organizacional. 
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comunidades nestas organizações internacionais têm o propósito de gerar 

valor acrescentado nas suas organizações. 

2.2.3. Críticas às comunidades de prática 

No livro Cultivating Communities of practice, Wenger et al. (2002), um 

dos capítulos aborda as fraquezas e limitações das comunidades de prática. As 

comunidades compõem membros com diferentes experiências, idades, 

conhecimentos, personalidade e autoridade no interior da organização. Assim 

alguns destes membros poderão exercer algum controlo de acordo com o lugar 

que ocupam na hierarquia da organização. De acordo com Blackler & 

McDonald (2000), enquanto os trabalhadores podem estar de forma 

empenhada nas suas comunidades, partilhando os seus conhecimento, 

relevantes para a estratégia da organização, não é necessariamente 

reconhecida nos órgãos decisores, que preferem a ajuda de consultores 

externos à organização. No mundo empresarial, o que chega mais rápido a 

conhecimento novo, ganha e sobrevive criando propostas de valor. Neste 

sentido, Littler et al. (2003), afirmam que a criação de comunidades de prática 

tende a não ser eficaz devido ao pouco tempo que existe para ganhar a 

confiança da comunidade. Kimble & Hildreth (2004), afirmam que os 

trabalhadores ainda trabalham num modo individualista, onde os seus 

conhecimentos vêm dos seus contactos pessoais, mais do que num modo 

colaborativo baseado em comunidades.  

2.2.4. Comunidades de prática nas escolas 

A criação de comunidades de prática para o desenvolvimento 

profissional dos professores foi sugerida por Barab et al (2004). Estas 
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comunidades poderão constituir-se num instrumento de renovação de práticas 

e de uma cultura de colaboração, com contributos significativos para as 

instituições de ensino Brouwer et al (2012). As comunidades de prática são 

consideradas uma forma de desenvolvimento profissional dos docentes Brody 

& Hadar (2011); Sari (2012) e, em ultima instância, a colaboração em tais 

comunidades desenvolve o saber-fazer dos professores, contribuindo para o 

sucesso académico dos estudantes. Tem sido afirmado que “ensinar é uma 

profissão solitária” Sarason (1996). O formato mais comum para o 

desenvolvimento profissional para professores são através de formações 

pessoais, workshop´s ou a vinda de um especialista sobre uma temática 

específica Raymond et al (1992); Robb (2000). Grossman et al (2002), 

propuseram um modelo de comunidade de professores que assentasse em 

quatro dimensões:  

 a formação de grupos identitários com normas de interacção; 

 perceber e compreender as diferenças; 

 negociar as possíveis tensões; 

 aumento das responsabilidades por parte da comunidade de forma a 

“crescer” o conhecimento de cada membro.  

No entanto, poucos estudos na literatura abordam o tema do crescimento de 

comunidades de prática no contexto de escola e as condições que permitem o 

seu desenvolvimento. 

2.2.5. Tensões / resistências na implementação de comunidades 

de prática nas escolas 
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Os órgãos decisores da escola confrontam-se com tensões e como 

gerar o retorno das comunidades de prática. Assim, um dos problemas é 

“desenhar as fronteiras” entre o voluntarismo dos professores, não as tornando 

obrigatórias e a necessidade de incluir a grande maioria dos professores. O 

voluntarismo tem benefícios e riscos. Se por um lado o facto de ser através do 

voluntariado pode fazer com que o trabalho seja mais rápido e até poder ser 

desenvolvido fora do local físico da escola. Por outro lado o nível de 

desagregações profissionais pode ser maior Gamoran et al (2003). Ao abrir as 

comunidades a todos os intervenientes da escola, pode igualmente trazer 

benefícios e prejuízos. No que respeita aos benefícios, uma subcultura 

contrária ao trabalho colaborativo entre colegas é pouco provável que aumente. 

As diferenças entre professores e os seus processos metodológicos podem 

trazer maior riqueza para os seus alunos Achinstein (2002). Por outro lado, 

envolver todos os professores pode levar os professores a pensarem que se 

trata de um projecto e desta forma a mentalidade do professor pode dar origem 

a uma partilha artificial dos conhecimentos que possui Hargreaves (1991). Por 

outro lado, os professores das escolas básicas e secundárias, criaram barreiras 

entre os seus pares para o trabalho em colaboração e têm deste modo 

aumentado a cultura do individualismo. Perrenoud afirma “pode-se ensinar 

vinte anos ao lado de um colega sem nunca ter falado com ele sobre 

pedagogia e sem saber mais sobre as suas práticas do que simples rumores”. 

“A maioria dos professores resiste tanto à objectivação dos seus actos 

profissionais através da pesquisa, quanto à análise cooperativa das suas 

práticas entre colegas” Perrenoud (2002). Apesar dos professores referirem 

aos seus alunos o trabalho em colaboração e em equipa, os professores 
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sentem muita relutância no trabalho cooperativo. Assistimos, de facto, a 

realidades experienciais que nos conduzem para uma sociedade onde 

prevalece a máxima de “cada um por si” e “a cada um a sua verdade” 

Perrenoud (2002), que não favorece a(s) comunidade(s) de aprendizagem, 

embora se reconheça que a “relação com o saber, principalmente com o saber 

dos outros, com a aprendizagem e o ensino, pode evoluir ao sabor de 

iniciativas de projectos e de trabalhos de equipa, portanto de diversas formas 

de cooperação profissional” Perrenoud (2002). Neste formato actual das 

escolas a “dificuldade de um professor isoladamente mudar as situações e os 

contextos de trabalho e, sozinho, construir novas competências profissionais a 

partir da experiência de trabalho” Formosinho & Machado (2009) enquanto, que 

do trabalho colaborativo podem emergir comunidades de prática diferentes 

Mesquita (2012). Formosinho e Machado estudaram uma proposta de estrutura 

organizacional que visa descentralizar a gestão pedagógica e curricular do 

centro para as bases, que potencie o estabelecimento de “comunidades de 

aprendizagem (seja de alunos, ou de professores) e comunidades de prática 

docente, comprometidas com o desenvolvimento organizacional e profissional 

e a melhoria das aprendizagens dos alunos” Mesquita (2012). Uma das formas 

para atingir este desiderato é utilizar os processos que estão ao dispor da 

gestão do conhecimento. Esta área do conhecimento pode promover melhores 

práticas para capturar e difundir o conhecimento entre os professores. Podendo 

estes assumir uma responsabilidade acrescida face à escola onde se 

encontram, assim como, promover uma cultura de aprendizagem. 

Compreender como o conhecimento é criado é tão essencial para a educação 

como para qualquer outro tipo de organização. 
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2.2.6. Factores de sucesso das comunidades nas escolas 

Uma das formas que pode permitir o bom desenvolvimento das 

comunidades de prática nas escolas, segundo McLaughlin & Talbert (2006) é 

juntar os professores com mais tempo de serviço com novos professores na 

instituição com hábitos de prática colaborativa. Desta forma, pode ser criado 

uma massa crítica de professores que estão dispostos a serem agentes de 

mudança de trabalho colaborativo com os seus pares. A participação dos 

professores nas comunidades de prática é fundamental para desenvolver a 

procura de práticas indiciadoras de trabalho colaborativo Franke & Kazemi, 

(2001); Gamoran et al (2000); Kazemi & Franke (2004); Little (2002); Stein et al 

(1998). Nancy & Dichter (2001), afirmam através das suas experiências como 

desenvolveram na escola as comunidades de aprendizagem, escrevem sobre a 

importância dos órgãos de gestão, para suportar o período de transição. Neste 

período, afirmam que é fundamental construir um suporte de confiança entre 

todos os professores, assim como, a confiança depositada nos decisores da 

escola. Os autores argumentam que a confiança depositada na direcção é a 

chave para iniciar o processo da construção de comunidades na escola. Na 

fase intermediária, do processo de desenvolvimento, o desafio surge na 

sustentabilidade do trabalho colaborativo e o receio que o trabalho seja pouco 

produtivo. Os autores advertem que nesta fase é fundamental que seja dito que 

o falhanço faz parte da mudança. Assegurar que a comunidade tem a 

experiência e o suporte para resolver os problemas que se deparem. Será 

importante dar “conforto” aos seus membros através de reflexões sobre as 

suas práticas. Na fase avançada do desenvolvimento das comunidades, o 

desafio surge na sustentabilidade das comunidades enquanto processo 
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estruturante da escola. Deve ser dado um enorme enfoque às regras e hábitos 

que foram feitos assim como, institucionalizar as rotinas, os procedimentos, as 

ferramentas que permitam suportar as comunidades para a continuidade da 

colaboração e aprendizagem. 

Muitas das escolas, de acordo com, McLaughlin & Talbert (2006) que 

querem iniciar o processo de construção de comunidades de prática, não 

conseguem passar da fase inicial para a fase intermédia e a grande maioria, 

não ultrapassa a fase intermediária. Ficam “colados” na fase de colaboração e 

partilha de trabalho para a criação de conhecimento conjunto. Segundo os 

mesmos autores deve-se à uma liderança fraca e a pouca vontade de acreditar 

na mudança.  

Capítulo III 

Metodologia 

O método científico é a arte de interrogar a natureza dos fenómenos, 

ordenando os factos em relações lógicas, coerentes e objectivas que explicam 

e reproduzem os factos experimentais. Para poder colocar uma interrogação 

clara, é necessário ter previamente uma ideia, sobre as respostas possíveis, ou 

seja, é preciso possuir como hipótese uma teoria dos fenómenos a indagar 

Carvalho (2002). Pretende-se utilizar como método de investigação, a 

investigação – acção. É uma metodologia de investigação orientada para a 

melhoria da prática nos diversos campos da acção. Esta metodologia de 

acordo com Sousa (2011), pressupõe a melhoria das práticas mediante a 

mudança e a aprendizagem a partir das consequências dessas mudanças, 

permitindo ainda a participação de todos os implicados.  
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3.1. O caminho para a criação do plano estratégico 

Foi proposto à direcção, um diagnóstico estratégico de forma a perceber 

qual é a cultura de colaboração na escola, assim como, perceber qual o 

caminho que a escola em geral e os professores em particular desejam 

prosseguir, e se o caminho é comum às necessidades e expectativas. A 

direcção aprovou a elaboração de uma análise SWOT que permitisse efectuar 

uma observação aos professores. Esta análise visou dois campos: Análise 

externa - identificar os elementos envolventes que representam ameaças e 

oportunidades, para a gestão da escola. Análise interna - identificar os 

elementos que impulsionam a missão da escola – Pontos fortes. Identificar as 

áreas onde é necessário melhorar – Pontos fracos. Esta análise trouxe os 

elementos fundamentais que permitiram incorporar especificidades no modelo 

que foi implementado, que só quem trabalha na escola sabe e conhece. Desta 

forma permitiu perceber as necessidades e expectativas, assim como, algumas 

desilusões face à profissão de docente e ao lugar ocupado na escola. De 

acordo com Cross & Parker (2004), afirmam que as pessoas são os principais 

condutores para a organização no que respeita a informação e conhecimento. 

Cohen & Prusak (2001), concluíram que todos os estudos indicam que a 

principal chave para o processo de aprendizagem é predominantemente social. 

Ainda pelos mesmos autores, as organizações debatem-se com espaços para 

criar oportunidades de troca de conhecimento entre os colaboradores das 

organizações. Este foi o ponto de partida que permitiu criar os instrumentos 

que pudessem desenvolver os pontos fortes, eliminar os pontos fracos, que são 

as fraquezas da escola, explorar as oportunidades e ter em conta as ameaças 

para a escola.  
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3.2. A construção das comunidades 

Foram agrupados as muitas dezenas de formulações estratégicas em 

seis temas que lhes fossem comuns e que pudessem abranger todas. Quando 

uma formulação estratégica compreendia vários temas, dava-se prioridade a 

um deles. Foi assim que nasceu o embrião do modelo. Cada área tem como 

ponto de partida um número interminável de reuniões, reflexões, debates 

acesos e análise da realidade para o qual contribuíram alguns documentos 

estruturantes. A saber, Collision & Parcell (2011), MacBeath (2012), Silva 

(2011), Dalkir (2005), Rao (2005) e Pisa 2012 results: What make schools 

successful? Resources, policies and pratices, Volume IV. O enunciado ou a 

formulação de um objectivo foi uma ideia laboriosa, dialogada, consensual e 

objecto de reflexão. As comunidades foram divididas por seis grandes áreas.  

3.3. A Plataforma Virtual 

Os professores através da intranet desenvolveram iniciativas e acções 

que permitiu a difusão e partilha de conhecimento por todos os membros da 

escola.  

3.4. O Facilitador na Comunidade 

 De acordo com Collison & Parcell (2001), o papel de facilitador tem um 

papel central nas comunidades de prática para permanecerem vivas. As 

características para esta pessoa, são: alguém que fale bastante, que vá à 

procura de informação e esteja permanentemente a alimentar a comunidade. 

Wenger et al (2002) também assumem o papel de facilitador como um agente 

fundamental para as CdP. Estas pessoas, identificam as questões importantes, 
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percebe as fronteiras da comunidade, criam ritmos e as condições necessárias 

para a construção de conhecimento.  

3.5. O gestor do conhecimento 

Este tem a função de criar um fluxo de entendimento entre a direcção e 

cada comunidade tirando possíveis barreiras à implementação das iniciativas. 

Assim como, difundir os resultados das acções feitas por cada uma das 

comunidades, adaptar as acções para a política estratégica da escola e 

promover os professores que estão envolvidos nas comunidades, 

Capítulo IV 

Metodologia empírica 

A proposta que pode permitir ajudar no desenvolvimento cooperativo na 

escola através das comunidades de prática, apresenta-se de seguida:  

  

 

 

 

 

Figura III - Descrição do Projecto, elaborado por Pinto, Rui (2014) 

 

4.1. A Investigação 
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Esta investigação foi baseada no construtivismo social, com o propósito 

do investigador, desenhar um projecto de aprendizagem social em que estava 

envolvido Mertens (1998). Como investigador e participante no projecto que 

desenhei, pretendi perceber se seria possível o estabelecimento de 

comunidades, as vantagens da sua implementação, analisar se a cultura da 

escola iria ao encontro do desiderato das comunidades, e se o conhecimento 

criado era utilizado para as decisões estratégicas dos órgãos de gestão Denzin 

& Lincoln (2005). Em suma, perceber se se deve implementar comunidades de 

prática nas escolas para potenciar o capital humano dos professores. 

4.2. Criação de um plano estratégico com base nas comunidades 

de prática 

Para dar “luz” ao projecto, era necessário perceber o contexto actual da 

escola, quer na envolvente interna, quer na envolvente externa e fosse 

enquadrado no ambiente escolar. Por outro lado, que desse significado aos 

órgãos de gestão. De acordo com Donelly (2000), identifica quatro vantagens 

específicas no acto de planear, que são: coordenação de esforços – o 

planeamento é uma técnica importante para coordenar esforços; um plano 

eficaz – especifica os objectivos quer do conjunto da organização, quer de 

cada uma das partes; preparação para a mudança - um plano de acção eficaz 

tem espaço para a mudança; os planos definem os comportamentos 

esperados, sendo estes padrões de desempenho, ou seja, à medida que os 

planos vão sendo implementados numa organização, os objectivos e o rumo da 

acção atribuídos a cada pessoa ou grupo são as bases para os padrões, os 

quais podem ser utilizados para avaliar o desempenho real. Sem planeamento, 

é provável que os padrões de desempenho sejam irracionais e subjectivos. Um 
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bom planeamento implica a arte de tornar simples as coisas difíceis, o que, por 

si só, exige elevados níveis de actividade intelectual. Foram realizadas 

formações aos professores, no sentido de explicar e esclarecer a importância 

de um diagnóstico estratégico, através da análise SWOT. Esta análise traria os 

elementos fundamentais que permitissem incorporar especificidades no modelo 

a ser implementado, que só quem trabalha na escola, sabe e conhece. Os 

resultados permitiram perceber as necessidades e expectativas, assim como, 

algumas desilusões face à profissão de docente e ao lugar ocupado por este 

na escola. Na proposta de projecto, o professor é o bem mais valioso da escola 

e agente de mudança. Este foi o ponto de partida que permitiu criar os 

instrumentos que pudessem desenvolver os pontos fortes, eliminar os pontos 

fracos, que são as fraquezas da escola, explorar as oportunidades e ter em 

conta as ameaças para a escola. Os pontos fracos e os pontos fortes são 

considerados quando se pretende um diagnóstico ao nível interno da escola, as 

oportunidades e ameaças são relevantes quando se pretende uma análise 

externa à escola. De acordo com Hunger & Wheelen (2002) a análise da matriz 

SWOT pode também ser aplicada para a criação de alternativas estratégicas. A 

matriz TOWS, apresenta como as oportunidades e ameaças podem ser 

ajustadas com os pontos fortes e fracos. O que resulta em quatro grupos de 

alternativas estratégicas. Apresenta-se a matriz referente ao diagnóstico 

estratégico que foi realizado na escola. 

 

 



28 
 

Análise TOWS 

 

 

 

 

 

 

Escola em investigação 

Pontos fortes (Pfo) 

 Preparação académica 

dos alunos 

 Forte presença da 

componente humana 

 A existência de um corpo 

docente e não docente 

que procura partilhar 

valores e ideais comuns 

Pontos fracos (Pfa) 

 Comunicação pouco eficaz 

 Falta de sentido de corpo 

entre os professores 

 Degradação de materiais 

 Falta de profissionalismo e 

exigência dos professores 

Oportunidades (O) 

 Boa reputação da escola 

 Autonomia pedagógica 

 Dar resposta às 

necessidades das famílias 

aumentando a diversidade 

de ofertas e a qualidade 

institucional pedagógica. 

Estratégia (Pfo – O) 

 Incentivar nos professores 

a continuidade da 

qualidade e inovação 

pedagógica 

 Criar na escola, processos 

que evidenciem o caracter 

humano da escola face à 

sua comunidade educativa 

Estratégia (Pfa – O) 

 Melhorar a colaboração e 

cooperação entre os 

professores 

 Criar uma plataforma para 

evidenciar o trabalho 

realizado 

 Melhorar a imagem do 

professor enquanto 

trabalhador do 

conhecimento 

Ameaças (A) 

 Concorrência com outras 

Escolas Públicas e 

privadas 

 Contante alteração dos 

currículos e orientações do 

ministério da educação 

 Crise de valores e 

consequente demissão 

das famílias 

Estratégia (Pfo – A) 

 Incentivar os professores a 

integrarem nas suas aulas 

o Inglês 

 Criar condições na escola 

para a comunidade 

educativa ser mais 

presencial 

 

Estratégia (Pfa – A) 

 Potenciar a 

sustentabilidade na escola 

como factor crítico para a 

sua manutenção 

 Melhorar e renovar a 

espiritualidade como factor 

distintivo da escola face à 

concorrência 

Figura IV - Análise TOWS, elaborado por Pinto, Rui (2014) 

A partir desta análise e após algumas formações sobre as ferramentas 

da Gestão do Conhecimento (Anexo 1) à direcção, criou-se uma estratégia 

global que permitisse avançar com a abordagem mais correcta (Anexo 2). A 
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vontade da direcção em permitir uma mudança disruptiva na forma de gerir os 

processos e prestar-se à incerteza de correr riscos, foi vital para a construção 

do projecto. O Plano Estratégico contém três divisões: 

 Áreas estratégicas;  

 Objectivos estratégicos; 

 Iniciativas estratégicas.  

As áreas estratégicas, são áreas consideradas estruturais para o 

próximo triénio. Os objectivos estratégicos, definem o que a área estratégica de 

cada comunidade deve atingir para a organização. Os objectivos estratégicos 

identificam a situação que se deseja alcançar, uma visão da organização para 

o futuro. É este propósito que cada comunidade deve alcançar num 

determinado período de tempo, de forma a dirigirem os seus esforços para um 

mesmo fim. Servem para avaliar as acções, a eficiência e a produtividade da 

comunidade. São, de algum modo, uma medida de eficiência e produtividade 

da própria organização Pardelinha (2011). As iniciativas estratégicas, são 

estabelecidas pelas comunidades para atingir o desiderato de cada objectivo 

estratégico que diz respeito a cada área estratégica. Deve-se acrescentar que 

em cada iniciativa existem acções que são estabelecidas para desenvolver e 

implementar a iniciativa na escola. Foram construídas seis Áreas Estratégicas, 

após alguns recuos e avanços em relação à terminologia utilizada. A saber: 
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Figura V - Configuração das comunidades, elaborado por Pinto, Rui (2014) 

4.3. A construção das comunidades 

Após análise, discussão e explicação de cada uma das áreas e o modo 

como foram construídas, foi explicado a proposta de como seriam trabalhadas. 

As reuniões com os professores foram divididas em duas fases: explicação do 

objecto de estudo da gestão do conhecimento e os seus processos, 

nomeadamente, as comunidades de prática e uma segunda reunião para os 

professores pretenderem o seu ingresso na comunidade que mais lhe 

interessasse. Foi referido aos professores que a entrada na comunidade era 

facultativa. A direcção não obrigava a que ingressassem nas comunidades. 

Wenger & Snyder (2001) consideram que as CdP, para serem viáveis 

necessitam do apoio e incentivo da gestão de forma a desenvolvê-las e integrá-

las na organização, no entanto, não pode existir coacção ou obrigatoriedade 

para que o colaborador a integre. Por forma a não existirem comunidades com 

excesso de professores e outras em número reduzido, foi pedido aos 

professores em impresso próprio que colocassem por ordem crescente de 

interesse em função da área escolhida. (Anexo 3). A maior parte dos 
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professores ficou na primeira prioridade. Alguns dos professores ficaram na 

segunda prioridade. Foi colocado um limite de professores em cada 

comunidade. Quinze professores. Este número foi levado em conta, em virtude 

de serem 88 professores os que manifestaram vontade de fazer parte das CdP. 

O total de professores na escola são 102. Aos professores que ficaram na 

segunda prioridade, foi-lhes referido que o critério tinha sido o excesso de 

professores do mesmo grupo disciplinar que estariam na mesma comunidade e 

poderia desmistificar a ideia de CdP. 

4.4. A Plataforma virtual em acção 

A utilização das tecnologias de informação (TI) ao aumentar a 

disponibilidade temporal e geográfica, favorece a possibilidade de interacção e 

promove as “estruturas de oportunidade”, pois estas incluem as ocasiões 

propícias e os benefícios da partilha do conhecimento Krogh (2002). O autor 

argumenta que os órgãos de gestão têm como missão garantir as condições de 

difusão do conhecimento, recorrendo às TI e ferramentas electrónicas 

(intranets, wikis, blogs), fomentando as comunidades como espaços de 

inovação, criando vantagens competitivas para as organizações, através da 

integração de conhecimento Hustad & Teigland (2005). Foi desenvolvida a 

plataforma virtual da escola, a Intranet, para que os utilizadores de cada uma 

das comunidades pudessem comunicar, debater, reflectir, agir e difundir por 

toda a escola. A aprendizagem é um processo social entre pessoas, no 

entanto, a tecnologia é importante para que o conhecimento seja ancorado na 

organização, assim como, ser um meio de difusão imediato por todos os 

professores da escola. A intranet, utiliza a mesma tecnologia que a internet, no 

que diz respeito à linguagem e processo de entrada. Cada professor tem uma 
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chave para aceder à intranet de forma a ter acesso privilegiado à informação 

difundida, mas também para partilhar conhecimento. A Intranet da escola para 

as comunidades ficou com o layout, como se apresenta na imagem abaixo. 

 

 

 

 

Figura VI- Imagem da plataforma com as comunidades descritas 

Alguns dos professores desconheciam que este instrumento de trabalho 

estava à disposição da escola. (Os professores utilizam o Moodle como a 

plataforma de trabalho na escola). Foi recomendado à direcção a utilização da 

intranet para benefício das CdP. A intranet seria fundamental para o sucesso 

da estratégia que estava a ser desenhada. Seria o espaço onde o 

conhecimento se tornaria explícito e difundido por toda a comunidade de 

professores. Após ter a lista dos professores inseridos nas comunidades de 

prática (anexo 4 – por razões de ética, os nomes são fictícios). 

4.5. O papel do facilitador na escola 

Foi pedido a colaboração de dois facilitadores de cada comunidade. O 

conceito de facilitador na comunidade foi um elemento fundamental. É o ponto 

de apoio do grupo. Tem de perceber os tempos do debate, não deixar “fugir” 

dos temas que estão em discussão. Ser motivador para alimentar a 

comunidade, actuar como “juiz” para não permitir conflitos entre os 

participantes e encaminhar para a intranet as acções que se vão estabelecer 
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na escola indo ao encontro da iniciativa estratégica. Foi explicado aos doze 

facilitadores o que lhes era pedido numa formação. Todos os professores 

envolvidos comprometeram-se a cooperar e colaborar na missão que lhes era 

destinada. Foi também explicado a importância da Intranet para o sucesso de 

cada comunidade. Os professores facilitadores testaram a entrada na 

plataforma virtual, de forma, a que a pudessem explicar à sua comunidade. As 

comunidades iniciaram-se todas no mesmo dia.  

4.6.  Entrada das iniciativas e acções na plataforma virtual 

Os facilitadores introduzem as acções que estão a decorrer em cada 

uma das iniciativas programadas pelas comunidades e deste modo, toda a 

escola com um atraso de uma semana, fica a saber que iniciativas estão a 

decorrer na escola e quem são os responsáveis. Deste modo, podem eles 

próprios utilizar as acções na sua sala de aula ou utilizar esse conhecimento 

para enriquecer a sua comunidade com a acção promovida por outra 

comunidade que não a dele/a.  

 

 

 

 

 

Figura VII – exemplo das iniciativas e acções de uma comunidade 

4.7. A criação de um gestor do conhecimento 
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De acordo com Earl & Scott (1999), referem que um gestor do 

conhecimento (GC), passa um grande tempo “andando pela organização”, 

caracterizam formatos de indivíduos que se relacionam com conhecimento. 

Procuram os campeões. Ou seja, os indivíduos que estão entusiasmados com 

um novo projecto, ou ideia, que permita aperfeiçoar um produto ou serviço 

existente ou criar/experimentar um novo procedimento. Procuram igualmente 

identificar os indivíduos que são hostis ao processo de gestão do conhecimento 

para perceber as razões e que podem estar a prejudicar o processo de criação 

de conhecimento. Um dos problemas constatados foi o excesso de acções 

promovidas na intranet criando uma certa entropia de iniciativas que não se 

ajustavam à comunidade. Era também necessário fazer o encaminhamento 

entre a direcção e as comunidades. Desta forma, foi criado o gestor do 

conhecimento, na escola. Este teve a função de criar um fluxo de entendimento 

entre a direcção e cada comunidade, tirando possíveis barreiras à 

implementação das iniciativas. Tinha também como função, difundir os 

resultados das acções feitas por cada uma das comunidades, adaptar as 

acções para a política da escola e promover os professores que estão 

envolvidos nas comunidades, quer participando activamente, quer como, 

agentes de mudança dispostos a assumir erros.  

Capítulo V 

Análise da Avaliação do Projecto 

 

Iniciou-se este projecto com o propósito de implementar as comunidades 

de prática de forma a poder existir uma maior e melhor colaboração entre os 
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professores e por outro lado uma partilha de responsabilidades com a direcção 

face à estratégia para o triénio. As comunidades realizaram um total de 18 

reuniões sendo que algumas foram virtuais. Os professores mostraram-se 

inicialmente apreensivos em relação ao desempenho das mesmas e nas suas 

vantagens para a escola e para si. Foi importante desde o primeiro momento o 

apoio incondicional da direcção que permitiu aos professores reconhecer a 

importância desta alteração na política da escola. Após as primeiras reuniões 

das comunidades (entre janeiro e junho, foram feitas em média, três reuniões 

de cada comunidade) foi obtido uma taxa de 88% de assiduidade dos 

professores nas reuniões presenciais. Pelas iniciativas e acções que estão a 

ser desenvolvidas na escola, percebe-se que pode ser um caminho para tornar 

a gestão da escola mais partilhada em relação às responsabilidades. A intranet 

foi um veículo privilegiado para os professores darem ideias, boas práticas a 

colegas de outras áreas disciplinares. Salienta-se as reuniões que os órgãos 

de gestão tiveram com o gestor do conhecimento sobre como actuar em 

problemas inerentes à gestão. Existe ainda o hábito da desconfiança perante 

professores que pedem ajuda sobre determinados assuntos, quer sejam da sua 

realidade académica, quer seja de outra área. Este facto impede que os 

professores falem à vontade sem o preconceito do que os outros vão achar. 

Existem também professores que têm dificuldade em perceber o conceito de 

gestão do conhecimento. Ou seja, o não querer experimentar, a pouca 

importância que se dá ao conhecimento tácito, a inabilidade da utilização nas 

tecnologias de informação e ainda a dificuldade em entender o conceito de 

partilha de conhecimento como catalisador de valor para a escola. Outra das 

limitações, que considero pertinente, não foi realizado um estudo de caracter 
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quantitativo, para analisar o potencial das comunidades na escola. Outra das 

limitações, é o reduzido número de investigações e projectos que permitam o 

florescimento de comunidades de prática nas escolas portuguesas. Desta 

forma, não foi possível comparar os resultados obtidos. A originalidade do 

trabalho é também em si um facto limitante. Outro factor limitante, é a frase 

ainda em voga “Quem tem o conhecimento detém o poder” ainda grassa por 

algumas franjas de professores. O que abre uma brecha no conceito de escola 

aprendente. Assim como, o modelo actual está ainda em investigação em 

virtude de terem sido necessários 18 meses entre, reuniões com a direcção, 

com o corpo de professores, a análise SWOT, estruturar uma metodologia 

onde estivessem inseridos processos de conhecimento, alteração da intranet 

da escola, formações aos professores sobre o porquê de um plano estratégico, 

comunidades de prática, a escolha de facilitadores, construção do plano, 

construção das áreas, espaços para as comunidades e lista dos professores 

inseridos nas comunidades. Estes foram alguns dos passos que levaram a que 

após ano e meio as comunidades tivessem início em Janeiro de 2014 

Capítulo VI 

Apresentação dos resultados decorrentes da implementação do 

projecto 

 Com base no trabalho realizado pelas Comunidades de Prática (no 

desenvolvimento do Plano estratégico) foram apresentadas várias iniciativas. 

Apresenta-se um quadro com a sistematização descritiva do resumo do 

trabalho realizado. Em anexo, apresenta-se a descrição do trabalho 

empreendido por cada comunidade. 
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Comunidades Identidade 

Qualidade e 

Inovação 

Pedagógica 

Humanização Sustentabilidade 
Compromisso 

social 
Comunicação 

Iniciativas 

Serão 

realizados 

ao longo 

do 

próximo 

ano, 

debates 

dentro 

das salas 

de aula, 

sobre a 

formação 

pessoal, 

cívica e 

humana.  

Critérios de 

selecção de 

boas 

práticas;  

O que é uma 

boa prática;  

Que 

característi-   

-cas tem de 

haver numa 

boa prática?  

Factores que 

propiciam as 

boas 

práticas; 

Alterar o 

excessivo 

número de 

actividades e 

concentração 

das mesmas 

em 

determinados 

períodos de 

tempo o que 

leva à 

dispersão, 

pouca eficácia 

na 

interiorização 

e vivência das 

mesmas, bem 

como a 

saturação, 

cansaço e 

maior 

probabilidade 

de erro por 

parte dos 

intervenientes. 

Criar uma rotina 

mensal (por 

exemplo, todas 

as primeiras 

sextas feiras de 

cada mês) de 

recolha de todos 

os materiais 

indevidamente 

abandonados, 

por uma 

funcionária. 

Estes serão 

colocados numa 

arrecadação 

durante uma 

semana e se 

não forem 

reclamados, 

serão 

destruídos. 

Elaborar e 

implementar 

um plano local 

para que a 

solidariedade 

seja uma 

característica 

distintiva da 

nossa 

presença. 

Nomear um 

colaborador da 

Comunidade 

de Prática 

Comunicação 

para 

seleccionar a 

informação 

que deverá 

aparecer na 

página;  

Convidar 

alunos para 

colaborarem 

no grafismo da 

página. 

Figura VIII – Sistematização do trabalho realizado pelas comunidades 

Capítulo VII 

Conclusões 
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Este modelo não oferece fórmulas simples e acabadas, como numa 

ciência exacta. É sobretudo uma proposta que pode apontar na direcção mais 

correcta para que as escolas básicas e secundárias possam criar a(s) 

estratégia(s) que permita(m) catapultar o capital humano da sua comunidade 

educativa. O modelo descrito acima, só é possível com a vontade e 

disponibilidade da liderança da escola em assumir riscos. A direcção da escola 

é fundamental para criar estruturas que permitam melhorar o capital humano 

dos professores. Deste modo é importante dar os parabéns à actual direcção 

pela forma como permitiram colocar a escola num patamar mais colaborante e 

cooperativo. O grau de incerteza em relação à estratégia montada, não seriam 

possíveis se se tratasse de um órgão de gestão mais tradicionalista sem 

pretender alterar o actual estado da escola. A necessidade da análise SWOT, 

permitiu perceber o estado da escola em geral e dos professores em particular. 

Só assim se conseguiu perceber que estratégia pode ser montada para fazer 

face aos desafios colocados pelos professores na análise, e como debelar as 

fraquezas da escola assente numa responsabilidade partilhada dos 

professores. O modelo de comunidades de prática, implementado na escola 

terá a sua continuação até 2016.   

7.1. Limitações de estudo 

Este projecto tem algumas limitações. A primeira limitação é não ter sido 

realizado um estudo de caracter quantitativo aos professores para analisar o 

efeito que as comunidades de prática tiveram em relação ao trabalho 

colaborativo e cooperativo. Outra das limitações é ter sido realizado numa 

escola básica e secundário do sector privado. Numa escola do sector público 

poderão surgir variáveis de ordem burocrática que poderão limitar o 
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estabelecimento de comunidades de prática nas escolas. Pese embora as 

limitações que foram descritas, o projecto/arquitectura lança pistas e desafios 

para futura investigação. Um destes desafios poderá ser replicar este projecto 

para escolas do sector público e privado.  

7.2. Sugestões para investigações futuras 

1. Sugere-se em posteriores trabalhos de investigação, uma análise 

quantitativa aos resultados obtidos nas comunidades de prática, 

assim como, um inquérito por questionário aos professores, de forma 

a ser avaliado o trabalho colaborativo e o grau de satisfação dos 

docentes. Se esta forma de trabalhar veio beneficiar a comunidade 

educativa.  

2. Futuros estudos poderão investigar as relações entre as barreiras e 

os facilitadores nos processos que permitem a criação, partilha e 

transferência de conhecimento com o desempenho da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Referências bibliográficas 

Achim, S., & Schmidt, M. (2012). Communities of practice: keeping the 

company agile. Journal of Business Strategy, 33, 22 – 30. 

Achinstein, B. (2002). Community, diversity, and conflict among 

schoolteachers: The ties that blind. New York: Teachers College Press. 

Awad, E., & Ghaziri, H. (2004). Knowledge Management. Upper Saddle 

River: Person Education. 

Barab, S., & Kling, R., & Gray, J. (2004). Designing for virtual 

communities in the service of learning. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Blackler, F., & McDonald, S. (2000). Power, Mastery and Organizational: 

an Overview and Interpretation. Organizational Studies, 848. 

Brekelmans, M., & Brouwer, P., & Nieuwenhuis, L., & Simons, R. (2012). 

Communities of Practice in the School Workplace. Journal of Educational 

Administration, 50, 346 – 364. 

Broadbent, M. (1998). The Phenomenon of Knowledge Management: 

What Does it Mean to the Information Profession. Information outlook, 

23-36. 

Brody, D., & Hadar, L. (2011). I Speak Prose and I Now Know It. 

Personal Development Trajectories Among Teacher Educators in a 

Professional Development Community.  Teaching and Teacher 

Education, 27, 1223-1234. 



41 
 

Carvalho, J. (2002). Metodologia do trabalho científico. “saber-fazer” da 

investigação para dissertações e teses. Lisboa: Escolar Editora. 

Cohen, D., & Prusak, L. (2001) In an Good Company. Boston Harvard 

School: School Press. 

Cross, R., & Parker, A. (2004).The Hidden Power of Social Networks: 

Understanding How Work Really Gets Done in Organizations. 

Cambridge, MA: Harvard Business School Press. 

Collision, C. & Parcell, G. (2004). Learning to Fly. Practical Knowledge 

Management from Learning Organizations. Capstone Publishing Limited.  

Wiley Company. 2 st ed. 

Dalkir, K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. 

Elsevier Butterworth-Heinemann. 2 st ed. 

Denzin, K., & Lincoln, S. (2005). Introduction: The discipline and practice 

of qualitative research. In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln. 

Donnelly et al. (2000). Administração: princípios de gestão empresarial. 

Lisboa: MacGraw-Hill. 10st ed 

Doppelt, Y., & Schunn, C., & Silk, M., & Mehalik, M., & Reynolds, B., & 

Ward, E. (2009). Evaluating the Impact of a Facilitated Learning 

Community Approach to Professional Development on Teacher Practice 

and Student Achievement. Research In Science & Technological 

Education, 27, 339-354. 



42 
 

Duguid, P. (2005). The Art of Knowing: Social and Tacit Dimensions of 

Knowledge and the Limits of the Community of Practice. The Information 

Society, 21, 109-118. 

Eiriz, V., & Gonçalves, M., & Simões, J. (2007). Obstáculos à gestão do 

conhecimento nas escolas de gestão e economia do ensino superior 

público em Portugal. Comportamento organizacional e gestão, 13, 153-

167. 

Earl, M., & Ian S. (1999). What is a Chief Knowledge Officer? . Sloan 

Management Review. Vol 40, 2. 

Fernandes, A., & Jacinto, M., & Ferreira, F., & Formosinho, J. (1999). A 

renovação pedagógica numa administração burocrática centralizada. 

Comunidades educativas. Novos desafios à educação básica, 11-23. 

Braga: Livraria Minho. 

Gamoran, A., & Secada, G., & Marrett, B. (2000). The organizational 

context of teaching and learning: Changing theoretical perspectives. 

Handbook of research in the sociology of education. New York: Kluwer 

Academic/Plenum, 37–63. 

Gamoran, A. & Grodsky, E. (2003). The Relationship Between 

Professional Development and Professional Community in American 

Schools, School Effectiveness and School Improvement: An International 

Journal of Research, Policy and Practice, 29. 

Grossman, P., & Wineburg, S., & Woolworth, S. (2001). Toward a Theory 

of Teacher Community. Teachers College Record, 103. 942-1012. 



43 
 

Grossman, P., & Wineburg, S., & Woolworth, S. (2000). What makes 

Teacher Community Different from a Gathering of Teachers? Center for 

the Study of Teaching and Policy, 5-56. 

Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, changing times: Teachers 

work and culture in the postmodern age. London. Teachers College 

Press. 

Hargreaves, A. (2001). Os professores em tempos de mudança. O 

trabalho e a cultura dos professores na idade pós-moderna. Alfragide: 

Editora McGraw-Hill.  

Hoadley, C (2012). What is a community of practice and how we support 

it? Theoretical foundations of learning environments. New York: 

Routledge, 286 – 300. 2st ed. 

Hunger, D. & Wheelen, L. (2002). Gestão Estratégica: princípios e 

práticas; revisão técnica Roberto Meireles Pinheiro. Rio de Janeiro: 

Reichman & Affonso Editores. 

Hustad, E. & Teigland, R. (2005). Taking a Differentiated View of Intra-

Organizational Distributed Networks of Practice: A Case Study Exploring 

Knowledge Activities, Diversity, and Communication Media Use. In: 

Proceedings of 2th Communities and Technologies Conference. Milano, 

Springer, 239-261. 

Jingyuan, Z. (2010). School Knowledge Management Famework and 

Strategies: the New Perspective on Teacher Professional Development – 

Computers in human behavior, 26,168-175. 



44 
 

Kazemi, E., & Franke, M. L. (2004). Teacher Learning in Mathematics: 

Using Student Work to Promote Collective Inquiry. Journal of 

Mathematics Teacher Education, 7, 203-235. 

Kidwell, J., Linde, V. & Johnson, L. (2000). Applying Corporate 

Knowledge Management Practices in Higher Education. Educause 

Quartely. 4. 

Kimble, C. & Hildreath, P. (2004). Communities of Practice: Going One 

Step Too Far? Proceedings colloque I´aim. Evry, France. 

Klein, H., & Hirschheim, R. (2008). The structure of the IS discipline 

reconsidered: Implications and reflections from a community of practice 

perspective. Information & Organization, 18, 280-302. 

Krogh, V. (2002). The Communal Rsource and Information Systems. 

Journal of Strategic Information Systems, 11, 85-107. 

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning. Legitimate peripheral 

participation, Cambridge: University of Cambridge Press.  

Liebowitz, J. (2000). Building organizational intelligence: A Knowledge 

management primer. London Press, 22-23. 

Littler, C. & Dunford, R. (2003): The Dynamics of Delayering, Changing 

Management Structers in Three Countries. Journal of Management 

Studies 40, 225 – 256. 



45 
 

Little, W. & Bartlett, L. (2002). Career and Commitment in the Context of 

Comprehensive School Reform. Teachers and Teaching: Theory and 

Practice, Nº 8, 345–354. 

Linde, V. (2000). The Teacher's Stress and Its Implications For the 

School as an Organization: How Can Tqm Help? Education, Vol. 121, 

Nº2.  

MacBeath, J. (2012). Future of Teaching Profession. Educational 

Internacional Research Institute. The Cambridge Network. 1st ed. 

Maia, V. (2011). Dissertação sobre a Gestão do Conhecimento Integrada 

nos Processos Empresariais. Instituto Politécnico do Porto. 

McDermott, R. (2000). Knowing in Community: Ten Critical Success 

Factors in Building Communities of Practice, IHRIM Journal, IV (1), 19-

26. 

McLaughlin, W. & Talbert, J. (2006). Developing Communities of Practice 

in Schools. Chap. 3 in Building School-Based Teacher Learning 

Communities: Professional Strategies to Improve Student Achievement. 

New York: Teachers College Press. Disponível em 

http://www.teacherscollegepress.com/. Visitado em junho de 2013. 

Nancy, M. & Ditcher, A. (2001). Building a learning organization. Phi 

Delta Kappan, Vol. 82, 744. 

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge – Creating Company: 

How Japanese Companies create the Dynamics of Innovation. New 

York: Oxford University Press. 



46 
 

Perrenoud, P. (2002). Aprender a negociar a mudança em educação. 

Novas estratégias de inovação. Colecção em foco. Porto: Edições ASA.  

Rao, M. (2005). Knowledge Management Tools and Technics- 

practitioners and experts evaluate KM solutions. Elsevier Butterworth-

Heinemann.  

Raymond, D., Butt, R., & Townsend, D. (1992). Contexts for teacher 

Development: Insights from teachers’ stories. In A. Hargreaves, & M. G. 

Fullan (Eds.).New York: Teachers College Press, 143-161. 

Rosset, A. & Marshall, J. (1999). Signposts on the Road to Knowledge 

Management. Academy of Human Resource Development, Knowledge 

Management. Vol.1, 496-503. 

Rowley, J. (2000). From learning Organization to Knowledge 

Entrepreneur, Journal  of Knowledge Management, Vol. 4, 7 – 15.  

Salis, E. & Jones, G. (2002). Knowledge Management in Education: 

enhancing learning and education. London, XII. 

Saranson, S. (1996). Revisiting the culture of the school and the problem 

of change. New York: Teachers College Press. 

Sari, R. (2012). Teacher professional development in an online learning 

community : a case study in Indonesia. Disponível em 

http://ro.ecu.edu.au/theses/470, visitado em junho de 2013. 



47 
 

Snowden, D. (2000). A framework for creating a sustainable programme 

knowledge management. A real business guide. Edition S. Rock. 

London, 7-17. 

Snyder, W. M. e Wenger, E. (2003). Our world as a learning system a 

community of practice approach. In:Clawson, J. and Conner, M. (eds.), 

2003. Creating a Learning Culture: Strategy, Practice, and Technology. 

Cambridge, MA: Cambridge University Press, 35-59. 

Sousa, M. & Baptista, C. (2011). Como fazer Investigações, 

Dissertações Teses e Relatórios, segundo Bolonha. Editora Pactor. 

Stein, K., Silver, E. & Smith, M. (1998). Mathematics Reform and 

Teacher Development: A Community of Practice Perspective.” In 

Thinking Practices in Mathematics and Science Learning, ed. J. Greeno 

and S. Goldman. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 17-52. 

Torraco, R. (1999). A Theory of Knowledge Management. Academy of 

human resource development conference proceedings. Knowledge 

management. Vol. 1. Arlington, 488-495. 

Wenger, E. (1998). Communities of Practice. Learning as a social 

system, systems thinker, http://www.co-i.com/coil/knowledge-

garden/cop/lss.shtml. Visitado a 30/06/2013. 

Wenger, E. Mcdermontt, R. & Snyder, W. (2002). Cultivating 

Communities of Practice. Harvard Business School Publishing: Boston 

 



48 
 

Anexo 1 – Um exemplo de apresentação à Direcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – Apresentação e formação, Pinto, Rui (2013) 
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ANEXO 2 - PLANO DE ACTIVIDADES PARA A CONCRETIZAÇÃO 

DO MODELO EXPLICATIVO 

 

MÊS ATIVIDADE DESTINATÁRIOS Meta 

Grau 

de 

Exec

ução 

Março 
Reunião com a direcção sobre a possibilidade de 
um diagnóstico estratégico 

Direcção  100% 100% 

Março 
Reunião com o conselho pedagógico sobre a 
análise SWOT aos professores  

Conselho 
pedagógico 

100% 100% 

Abril 

Explicação aos professores em reunião geral 
sobre a importância de um diagnóstico 
estratégico para a escola e posterior explicação 
metodológica da análise SWOT na escola 

Professores 100% 100% 

Maio Análise SWOT aos professores Professores 100% 100% 

Junho 
Reuniões com a direcção sobre criação de 
estratégias que  fosse ao encontro da análise 
SWOT 

Direcção 100% 100% 

Junho 
Formações à direcção sobre a gestão do 
Conhecimento e Comunidades de Prática 

Direcção 100% 100% 

Julho/ 
Agosto 

Preparação / elaboração do PE 2013/2016 Escola   

Set 
11 

Apresentação do Plano Estratégico à Direcção 
Docentes/Não 

Docentes 
100% 50% 

Out 
7 

Reunião com a Direcção para a apresentação do 
plano estratégico aos professores  

Direcção 100% 100% 

Out 
Entrega do plano estratégico aos professores 
explicação metodológica ao longo dos três anos  

Professores 100% 100% 

Out 
8 

Apresentação das Áreas Estratégicas e das 
Comunidades de Prática. 
Aplicação de formulário sobre as áreas 
estratégicas (escolha) para constituição das 
Comunidades. 

Professores 100% 100% 

Dez  
Reunião com facilitadores de cada 
Comunidade  

Facilitadores 100% 100% 

Jan  Impressão do Plano estratégico Escola 100% 100% 

Jan  
Envio do documento “Afinal, o que é uma 
Comunidade de Prática?” para todos os 
professores  

Professores 100% 100% 

Jan  
Início do Trabalho das Comunidades – 
Distribuição do Plano Estratégico a todos os 
professores 

Professores 100% 100% 

Fev  
Recepção dos documentos enviados pelos 
facilitadores  de cada Comunidade 

Facilitadores 100% 100% 

Mar  
Criação de newsletter sobre o trabalho nas 
Comunidades  

Professores 100% 100% 

Mar  Reuniões, debates e Brainstorming das Comunidades de 100% 100% 
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comunidades de prática prática 

Mar  
Reunião com os facilitadores de cada 
Comunidade 

     Facilitadores 100% 100% 

Mar  
Lançamento das acções na Intranet (data 
limite 29/março) 

Facilitadores 100% 80% 

Abr  
Envio de newsletter sobre o trabalho nas 
Comunidades   

Docentes 100% 100% 

Abr  
Reunião com a Direcção (parecer sobre as 
acções apresentadas pelas Comunidades) 

Direcção 100% 100% 

Abr  
Reunião com os moderadores de cada 
Comunidade 

Moderadores 100% 100% 

Mai  
Reunião dos moderadores sobre as acções 
que foram concretizadas pela escola 

Docentes e Não 
Docentes 

100% 100% 

Mai  
Alteração metodológica dos professores nas 
aulas com os alunos face ao trabalho 
realizado pelas comunidades 

Pais e Alunos 100% 100% 

Jun  Encerramento das Iniciativas estratégicas Comunidades 100% 100% 

Jun  
Relatório sobre as Iniciativas estratégicas 
2013/2014 

Direcção 100% 100% 

Jun  
Aplicação de questionário de concordância em 
todas as Comunidades sobre o trabalho 
colaborativo  

Docentes 100% 100% 

Jul  
Divulgação do trabalho efectuado ao longo do 
ano 

     Professores 100% 100% 

Jul 
1
7 

Relatório de final de ano da gestão do 
conhecimento  

Direcção 100% 100% 

Jul 
1
7 

Reunião com a Direcção Direcção 100% 100% 

Jul  Calendarização e Planificação para 2014/2015 Direcção 100% 100% 

Set  
Envio de newsletter sobre o trabalho nas 
Comunidades 

Escola 100% ---- 

Anexo dois - Plano de actividades para a concretização do modelo explicativo,  

        elaborado por Pinto, Rui (2014) 
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Anexo 3 – Impresso onde o professor escolhe a comunidade que pretende 

integrar 

 

 

Anexo 3 – Impresso onde o professor faz a sua escolha por ordem de 

preferência, Pinto, Rui (2013)  
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Anexo 4 – Exemplo de uma lista de Professores numa comunidade  

Caros Colegas, as comunidades de prática têm-se revelado como um factor 

essencial para o sucesso da estratégia. Deste modo, todos somos chamados a 

participar, sendo esta a chave do sucesso para a nossa escola.  

Estas comunidades surgem no seio das organizações como organismos que 

facilitam a criação e partilha de conhecimento, de boas práticas, impulsionam o 

desenvolvimento individual dos seus membros e relacionamento entre eles. As 

comunidades devem ser orgânicas, escolhendo a forma como vão actuar e a 

estratégia para definir as acções que vão concretizar. Assim sendo, a constituição da 

comunidade de prática da área estratégica da humanização (os nomes são fictícios), é 

a seguinte:     

Humanização 

Ana Paula Pires 

Andreia Almeida 

António Vitorino 

Aníbal Costa 

Cristina Silvério 

Cecília Santos 

Joaquina Teixeira 

João Cardoso 

Miguel Andrade 

Pedro Carvalho 

Paula Marques 

Rute Silva 

Sandra Fernandes 

Vânia Angelino 

Xavier Assunção 

Lisboa, 22 de Novembro de 2013 
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Anexo 5 – Apresentação dos resultados da comunidade da qualidade e 

inovação pedagógica decorrentes da implementação do projecto 

 

A comunidade discutiu e debateu ao longo de seis meses sobre que 

inovação deve existir numa escola e critérios para qualificar uma actividade 

inovadora. Assim os pontos de partida foram:  1.O que é uma boa prática? 2.O 

que distingue uma boa prática de uma actividade inovadora? 3.Critérios a 

estabelecer pela comunidade para que se torne uma actividade inovadora. 

Deste modo foi feito um documento entre os elementos da comunidade 

sobre estas questões que será difundido pela escola sobre Critérios de 

selecção de boas práticas; O que é uma boa prática; Que características tem 

de haver numa boa prática? Factores que propiciam as boas práticas; 

Foi ainda comunicado ao gestor do conhecimento através dos 

facilitadores que era fundamental existirem estas condições que todos os 

elementos da comunidade subscreveram. 

A Direcção: 

• Apoio e acompanhamento da iniciativa 

• Facilitador das acções que se pretendem desenvolver 

• Coordenação e relação próxima dos agentes educativos 

• Adequada dotação dos recursos educativos: programas de uso 

geral, software específico, vídeos, livros, etc. 

• Atitudes favoráveis da direcção e da escola face à inovação. 

Área Estratégica / Comunidade   Ano 

QUALIDADE E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 2013/2014 
 

Referência da Iniciativa Estratégica   

 
 

PROPOSTA 
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Os Professores: 

• Formação pedagógica e didáctica 

• Continuidade em equipas de trabalho 

• Conhecimento dos recursos disponíveis 

• Motivação para o trabalho 

• Atitude investigadora e inovadora nas aulas 

• Competências para o uso das TIC 

A Formação: 

• Oferecer ferramentas pedagógicas e didácticas que propiciem a  

           inovação educativa 

• Criar hábitos no intercâmbio de boas práticas entre os agentes  

           educativos 
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Anexo 6 – Apresentação dos resultados da comunidade do compromisso 

social decorrentes da implementação do projecto 

 

Foi realizada no dia seis de maio uma reunião, com o gestor do 

conhecimento, para nos informar sobre o parecer da Direcção relativamente às 

acções propostas por esta comunidade. Com base nestas informações, o 

grupo trocou opiniões e fez uma análise detalhada das várias acções, por 

iniciativas. 

Foram delineados métodos de trabalho para a concretizar as acções e 

estabelecidos prazos. 

1- Elaborar e implementar um plano local para que a solidariedade seja uma 

característica distintiva da nossa presença. 

 Fazer o levantamento de todos os projectos de solidariedade e acções 

existentes na escola. 

 Elaborar um documento orientador para apresentar o Plano de 

Solidariedade na reunião geral de professores, aos Encarregados de 

Educação. 

 

2 – Concretizar as respostas da comunidade educativa face à crise (ad intra e 

ad extra). 

 Estabelecer um diálogo com o gabinete de psicologia de modo a 

identificar quais as necessidades das famílias e propor um plano de 

acompanhamento. 

 Planificar a Semana dos Direitos da Criança conjuntamente com o grupo 

da Solidariedade 

Área Estratégica / Comunidade   Ano 

COMPROMISSO SOCIAL 2013/2014 
 

Referência da Iniciativa Estratégica   

 
 

PROPOSTA 
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 Encontrar estratégias para se fazer a divulgação de toda a comunidade 

educativa acerca das acções que vão sendo desenvolvidas/promovidas 

na escola, nomeadamente a os gastos da electricidade e água. 

 Trabalhar em conjunto com o grupo Eco escolas de modo a desenvolver 

estratégias em comum. 

Os grupos irão reunir de modo a concretizar e posteriormente irá ser 

realizada uma reunião para a entrega e discussão das várias propostas com 

todos os elementos. 
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Anexo 7 – Apresentação dos resultados da comunidade da humanização 

decorrentes da implementação do projecto 

 

Nesta terceira reunião, a Comunidade fez o balanço do trabalho 

realizado e elencou alguns temas que futuramente deverão ser alvo de reflexão 

e debate. Esta proposta surge, não só porque estes temas vão ao encontro, 

quer do objectivo, quer do projecto estratégico da Humanização, como também 

são considerados pertinentes e urgentes de serem alvo de propostas de ação 

concretas e efectivas, com a finalidade de se vir a verificar significativas 

melhorias para toda a comunidade escolar. 

Assim, relativamente ao trabalho realizado nas reuniões anteriores, o grupo 

entende que mais do que inventariar actividades já realizadas ou outras novas, 

propondo acções e recursos, é urgente que se entenda o que é efectivamente 

o conceito de humanização e qual o “estado” de humanização da nossa 

comunidade escolar  

Partindo destes prossupostos, e após alguma reflexão, o grupo entendeu que 

existem quatro situações/preocupações estruturais de funcionamento interno 

que têm afastado a comunidade educativa do objectivo e projecto estratégico 

relativo à Humanização. Assim sendo, no próximo ano lectivo, o grupo propõe 

que se identifiquem problemas concretos e respectivas acções de melhoria, ao 

nível de: 

- Diferenças versus uniformização excessiva nos procedimentos entre ciclos, 

colegas, sectores,..o que por vezes faz parecer que se funciona em escolas 

diferentes; 

Área Estratégica / Comunidade   Ano 

HUMANIZAÇÃO 2013/2014 
 

Referência da Iniciativa Estratégica   

 
 

PROPOSTA 
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- Excessivo número de actividades e concentração das mesmas em 

determinados períodos de tempo o que leva à dispersão, pouca eficácia na 

interiorização e vivência das mesmas, bem como a saturação, cansaço e 

probabilidade maior de erro por parte dos intervenientes; 

- Funcionamento e metodologia das reuniões de avaliação intercalares 

(também com os E.E), quais os benefícios, o que se retira de concreto? 

- Sensibilização dos funcionários, em diferentes secções, de forma mais 

personalizada e assertiva no sentido do melhor acolhimento e relacionamento 

entre alunos/funcionários, funcionários docentes/funcionários não docentes. 

A Comunidade terminou assim, esta reunião de balanço 
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Anexo 8 – Apresentação dos resultados da comunidade da comunicação 

decorrentes da implementação do projecto 

 

 

Irá ser definido as funções específicas de cada plataforma digital; agendar 

uma reunião, até ao final de maio, entre os moderadores da Comunidade de 

Prática comunicação e os elementos da equipa TIC; redigir um documento 

orientador que defina o âmbito, os objectivos e as funções de cada plataforma; 

nomear um colaborador da Comunidade de Prática Comunicação para 

seleccionar a informação que deverá aparecer na página; convidar alunos para 

colaborarem no grafismo da página; aplicar um teste de uso/habilidade para 

avaliar a eficácia intuitiva de cada plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Estratégica / Comunidade   Ano 

COMUNICAÇÃO 2013/2014 
 

Referência da Iniciativa Estratégica   

Melhorar a comunicação através das plataformas digitais (Página Web, Moodle e Portal E-Schooling)   
 

PROPOSTA 
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Anexo 9 – Apresentação dos resultados da comunidade da  

sustentabilidade decorrentes da implementação do projecto 

 

Criar um espaço de trabalho onde haja silêncio e ambiente que permita a 

concentração individual. Assim, propõe-se: 

- passar os sofás e a televisão para a sala da direita; 

- passar o computador para a sala da esquerda; 

- passar uma das mesas grandes para a sala da esquerda; 

- identificar as salas como «sala de trabalho» e «sala de convívio»; 

- promover a utilização diferenciada destes espaços, exigindo a manutenção de 

um clima de trabalho. Permitir a utilização do escaparate da sala da esquerda, 

colocando as suas prateleiras na horizontal. Retirar o armário dos livros de 

ponto e substituí-lo por arquivadores uniformemente identificados. Promover a 

correta utilização do espaço destinado ao arquivo de materiais realizados pelos 

alunos para posterior classificação/exposição e identificá-lo. Sensibilizar os 

professores para a manutenção das salas devidamente arrumadas. 

Criar uma rotina mensal (por exemplo, todas as primeiras sextas feiras de cada 

mês) de recolha de todos os materiais indevidamente abandonados, por uma 

funcionária. Estes serão colocados numa arrecadação durante uma semana e 

se não forem reclamados, serão destruídos. 

Foi feito um inventário do conteúdo das salas de aulas e das salas de 

professores; identificaram-se as razões que dificultam o uso dos equipamentos 

existentes de forma adequada; foi feita a listagem das salas em que a 

intervenção é mais urgente; irá ser feita a revisão da literatura existente sobre 

as condições ideais para o trabalho docente; questionário; resultados 

estatísticos dos dados do questionário; identificação das acções prioritárias.  

Área Estratégica / Comunidade   Ano 

SUSTENTABILIDADE 2013/2014 
 

Referência da Iniciativa Estratégica   

melhoria nas salas de professores 

 
 

PROPOSTA 
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Anexo 10 – Apresentação dos resultados da comunidade da  identidade 

decorrentes da implementação do projecto 

 

A comunidade debateu longamente alguns temas que invocam a 

identidade da escola e formas de polinizar por toda a comunidade educativa. 

No próximo ano lectivo, virão especialistas à escola para formar os educadores 

no acompanhamento pessoal dos alunos em relação à espiritualidade, 

convivência e solidariedade.  

A Comunidade debruçou-se sobre o que a escola pode fazer para que 

os alunos sejam melhores cidadãos. Mais humanos, mais ligados aos 

problemas que os rodeiam. Na era digital em que todos nós nos encontramos, 

torna-se difícil perceber o que está à nossa volta. 

Serão realizados ao longo do próximo ano, debates dentro das salas de 

aula, sobre a formação pessoal, cívica e humana. Está a ser criado um plano 

para os professores possam dirigir estes debates. 

 

 

 

Área Estratégica / Comunidade   Ano 

IDENTIDADE 2013/2014 
 

Referência da Iniciativa Estratégica   

 

 
 

PROPOSTA 


