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PREÂMBULO
A evidência proveniente de diversas fontes indica que investimentos nos primeiros anos de vida 
das crianças produzem todo um leque de resultados positivos na aprendizagem posterior, na 
saúde e mais além1.Além das crianças e suas famílias, os benefícios de uma Educação da Primeira 
Infância (ECE – Early Childhood Education) de qualidade reflecte-se também nas sociedades e 
nas economias, com implicações no capital humano dos países. Reconhecendo este facto, os 
governos têm vindo a investir no aumento do acesso à ECE. As taxas globais de matrícula no ECE 
quase duplicaram nos últimos 20 anos, com a maior parte do crescimento a acontecer nos Países 
de Baixa e Média Renda (PBMR)2.

No entanto, escolarização não é o mesmo que aprendizagem3. Tal pode observar-se no 
paradoxo das taxas de matrícula quase universais no ensino primário associadas a uma crise 
de aprendizagem persistente—mais de metade das crianças com 10 anos de idade nos PBMR 
não conseguem ler nem compreender uma história simples4. À medida que expandimos a ECE, 
este desequilíbrio entre qualidade e quantidade não pode voltar a acontecer. A expansão do 
acesso à ECE sem melhorias em paralelo na qualidade irá, na melhor das hipóteses, resultar 
num desperdício de recursos do sistema, ameaçando, no pior dos casos, reduzir os resultados 
cognitivos e socioemocionais das crianças5.

Um aspecto crucial da qualidade da ECE é a qualidade das interacções educador-criança na 
aula. Também designado por qualidade do processo, refere-se às interacções dinâmicas entre 
educadores da ECE, pares e materiais que as crianças utilizam nos contextos de ECE. A qualidade 
do processo pode referir-se também à forma como o educador da ECE organiza as actividades na 
sala, gere o comportamento das crianças e responde às necessidades destas6. A pesquisa tem 
constatado que estas interacções são o factor que mais contribui para o progresso da criança no 
desenvolvimento cognitivo e socioemocional7.

Os educadores da ECE constituem o maior determinante da qualidade do processo da ECE. A 
aprendizagem inicial e bem-estar das crianças dependem da capacidade dos educadores da ECE 
para facilitarem interacções de qualidade na aula. Contudo, os requisitos de admissão e formação 
de educadores da ECE são tendencialmente os menos rigorosos do sistema educativo. Só menos 
de metade dos educadores da ECE nos países de baixa renda satisfazem os requisitos mínimos de 
formação para a educação da primeira infância nos seus países, comparativamente a 72 por cento 
para os educadores primários8. Existe um desalinhamento claro entre a promessa da ECE e o apoio 
dado aos seus educadores.

Perante uma tal realidade, o que pode ser feito?
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Para tomar medidas no sentido de melhorar a qualidade da ECE é necessário definir primeiro 
uma visão comum e um quadro organizativo em torno da qualidade. A medição padronizada da 
qualidade das aulas da ECE pode fornecer uma linguagem comum para determinar o diálogo em 
torno das políticas e ajudar a moldar intervenções direccionadas à melhoria da qualidade da ECE.

O Teach ECE é uma ferramenta gratuita, de fonte aberta, para a observação de aulas, que pretende 
medir a qualidade das interacções entre educador e criança na ECE. De forma holística, afere o 
que acontece na aula tomando em consideração não só o tempo dedicado à aprendizagem como 
também, e ainda mais importante, a qualidade das práticas de ensino. Além de captar as práticas 
que alimentam as competências cognitivas e socioemocionais das crianças, o Teach ECE mede 
temas transversais tais como a inclusão, a facilitação da linguagem e a aprendizagem centrada 
na criança. O Teach ECE recorre a práticas de ensino comprovadas por evidências provenientes de 
países de todo o mundo e tem vindo a ser experimentado e testado em vários contextos. É apoiado 
por um pacote de recursos suplementares que facilitam a recolha de dados, a análise e a validação 
de resultados.

O Teach ECE pode ser usado para diferentes propósitos, dependendo do contexto do país e dos 
objectivos do projecto. Pode ser usado como diagnóstico do sistema, permitindo aos governos 
terem uma visão clara do estado actual das práticas de ensino e da qualidade do ensino nas salas 
de aula. O Teach ECE pode também ser usado como parte de um sistema de desenvolvimento 
profissional dos educadores para identificar os pontos fortes e fracos de cada um e oferecer apoio 
direccionado aos mesmos .

A expansão global da ECE constitui ao mesmo tempo uma oportunidade e um desafio em garantir 
que as crianças colhem os benefícios e a promessa dos primeiros anos. Esperamos que o Teach 
ECE venha a apoiar sistemas educativos em todo o mundo, captando a qualidade das práticas 
de ensino nas aulas da primeira infância e ajudando os países a melhorarem o tipo de apoio que 
conseguem prestar aos educadores da ECE, contribuindo assim para o esforço no sentido de 
assegurar que o acesso a ECE seja expandido com um enfoque de acompanhamento na qualidade.  

Omar Arias

Practice Manager, Equipa de Conhecimento e Inovação Global.
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Protocolo
Antes, durante e após uma observação, os observadores devem estar cientes do ambiente escolar e respeitá-lo, 
seguindo este protocolo:

ANTES DURANTE DEPOIS

MATERIALES:  
Certifique-se que tem o manual, o 
folheto de observação,9 y un reloj/
teléfono para cronometrar los 
segmentos.

CHEGADA: 
Apresente-se ao director e chegue 
à sala de aula indicada pelo 
menos 10 minutos antes do início 
da aula.

Apresente-se ao educador, 
explique a finalidade da visita 
e recorde-o da natureza 
confidencial da observação:

“Bom dia, Sr./Sra. [apelido 
do educador], eu trabalho 
com [organização afiliada]. 
A sua escola pré-primária foi 
escolhida aleatoriamente para 
fazer parte de um inquérito 
que inclui observações na 
sala de aula. A finalidade do 
inquérito é conhecer as práticas 
pedagógicas em [distrito/
cidade]. Como tal, estou aqui 
apenas para aprender consigo 
—estas observações não serão 
usadas para fins de avaliação 
e sua identidade será mantida 
inteiramente confidencial. 
Por favor, proceda como 
normalmente”.

DISCORDÂNCIA: 
Se um educador não quiser ser 
observado, lembre-o gentilmente 
que a observação não é uma 
avaliação, que a sua identidade 
será mantida anónima e que 
nenhuma informação sobre a 
observação será partilhada com 
as autoridades escolares. Note 
que um educador não pode ser 
forçado a ser observado; se o 
educador continuar a recusar o 
consentimento, saia da sala de 
aula e documente o caso na folha 
de observação. 

PREPARAÇÃO: 
Sente-se no fundo da sala de aula para 
que a possa ver toda; certifique-se que a 
sua presença não impede que as crianças 
vejam o educador ou actividade.
Se visitar uma sala de aula com outro 
observador, sentem-se afastados e 
abstenham-se de conversar durante a 
observação.
Certifique-se de que o seu telemóvel está 
no modo silencioso e não envie SMS, faça 
telefonemas, veja o Facebook/Twitter, tire 
fotografias, nem qualquer outra actividade 
que o distraiam.

OBSERVAÇÃO: 
Comece a observação quando a aula 
estiver marcada para começar; se o 
educador estiver atrasado, espere até que 
ele/ela chegue e anote a hora na folha de 
observação.
No caso de salas com várias classes, 
trate a observação como 1 classe e 
documente-a na folha de observação.
No caso de mais de 1 educador na de aula, 
observe toda a aula (incluindo intervalo), 
ou seja, todos os adultos que trabalham 
com as crianças. Se as crianças estiverem 
a trabalhar em pequenos grupos e cada 
adulto estiver a trabalhar com 1 grupo 
(por exemplo, em mesas), observe apenas 
o grupo do educador responsável. Pode 
aproximar-se do grupo liderado pelo 
educador responsável.

SEM INTERACÇÃO: 
Evite interagir ou distrair as crianças ou o 
educador e não participe nas actividades 
da aula, mesmo que explicitamente 
solicitado.
Não examine os manuais, cadernos ou 
livros de exercícios das crianças, nem 
outros trabalhos da aula.
Evite expressões não verbais positivas e 
negativas e adopte uma atitude neutra 
para não distrair inadvertidamente o 
educador.
Redireccione o educador e as crianças 
para a actividade se lhe fizerem perguntas 
ou desviarem a atenção para a sua 
presença.

CONCLUSÃO: 
Agradeça ao educador por ter 
podido realizar a observação.

Após de concluída a observação, 
reúna-se com o educador ou 
outro pessoal administrativo 
para concluir as partes restantes 
da lista de verificação, ou seja, 
a demografia da sala de aula, a 
configuração e materiais da sala, 
a segurança e a higiene.

DISCREÇÃO: 
Evite discutir as pontuações com 
o educador. Se um educador 
perguntar como se saiu, lembre-o 
educadamente que não se trata 
de avaliação de desempenho. Por 
exemplo:

“O objectivo da observação 
era conhecer as práticas 
pedagógicas; as anotações desta 
observação serão usadas como 
parte de um estudo maior sobre 
práticas pedagógicas em [nome 
do distrito/cidade]. Gostei muito 
de observar a sua aula e agradeço 
que me tenha permitido entrar na 
sua sala de aula”.

Abstenha-se de discutir as 
pontuações com outras pessoas. 
Se o educador insistir, pode dar 
o número de telefone do seu 
supervisor.

Abstenha-se de discutir o 
que aconteceu durante a 
observação de forma jocosa 
ou desrespeitosa. Isso pode 
afectar a sua credibilidade como 
observador.

1



Duração da observação 
As observações devem ser divididas em dois segmentos de 15 minutos cada10. O primeiro segmento da observação 
começa à hora marcada para a aula. Todavia, se o educador ou as crianças não estiverem presentes à hora 
marcada ou se a aula for atrasada, a observação começa quando o educador entrar na sala. Após cada 
observação de 15 minutos, os observadores devem passar 10 a 15 minutos a pontuar a observação, dependendo 
da duração da aula. Por exemplo, numa aula de 45 minutos, o primeiro segmento de observação começa à hora 
marcada para a aula e tem duração de 15 minutos. O observador pára então (mesmo que a aula ainda esteja a 
decorrer) e passa os 15 minutos seguintes a pontuar o segmento 1. Depois, o observador passa os 15 minutos 
restantes da aula a observar o segmento 2. Após a conclusão da aula, o observador usa mais 15 minutos para 
pontuar o segmento 2. Os observadores devem registar sempre na folha de pontuação a duração de cada 
segmento de observação. Se a aula terminar antes do tempo pré-determinado para a observação, os observadores 
devem, ainda assim, codificar o segmento. É importante registar com exactidão as informações sobre a duração 
dos segmentos, atrasos no começo e fins antecipados, porque estas serão usadas na análise dos dados. Depois 
de terminar a codificação dos dois segmentos, o observador preencherá o resto da ficha de observação (secção 
demográfica, disposição e materiais da sala de aula, e secções sobre segurança e higiene). É preenchida uma ficha 
para cada sala de aula observada. O observador pode precisar de abordar o director da escola, o educador ou um 
funcionário administrativo para reunir essas informações, particularmente sobre a demografia.

Tomada de notas
Depois de iniciada a observação, o observador usa o formulário de anotações para documentar o que o 
educador diz anotando comportamentos, perguntas, instruções e acções específicas. Estas notas são 
essenciais para uma codificação objectiva e fiável, dado que fornecem evidências para as pontuações 
escolhidas. É importante ser o mais descritivo possível ao tomar notas. Os observadores usarão as suas notas e 
compará-las-ão com as descrições do manual para determinar os intervalos de qualidade dos comportamentos 
e atribuir uma pontuação global combinada a cada elemento. Assim que terminarem uma observação, os 
observadores devem consultar as suas notas e começar a pontuar. Cada pontuação deve ser justificada com 
evidências da observação.

Ao tomar notas, é importante identificar os comportamentos específicos de crianças e educadores que estejam 
claramente incluídos na ferramenta. Os observadores devem criar um sistema de anotações que funcione para 
si. Abaixo, apresentam-se algumas técnicas úteis para tomar notas11. 

TÉCNICA O QUE SE OBSERVA O QUE SE ESCREVE
ESCRITURAÇÃO: 
citações dos 
educadores (P) ou 
crianças (C)

Após uma actividade sobre formação de frases no 
passado, a educadora pede às crianças que relacionem 
essa actividade com uma outra anterior sobre verbos de 
acção, formando uma frase usando ambas as estratégias. 
Pergunta: “Quem consegue usar um verbo de acção de 
ontem e criar uma frase no passado? Uma criança levanta 
a mão e responde: “Amna saltou por cima da poça”. 

P: Quem consegue usar um 
verbo de acção de ontem e 
criar uma frase no passado?

C: Amna saltou por cima da 
poça.

CONTAGENS: 
atalhos para 
palavras ou frases 
de uso frequente

Durante a observação, o educador diz “muito bem” 8 
vezes em resposta à participação e às respostas das 
crianças.

“Muito bem” 

TAQUIGRAFIA: 
símbolos ou 
letras específicos 
para representar 
comportamentos

O educador revê o parágrafo de uma criança e dá 
feedback (FB) dizendo: “Excelente trabalho no primeiro 
parágrafo”. A forma como começas com uma história 
pessoal é muito empolgante”.

FB- P: parágrafo de abertura é 
empolgante pq história pessoal

EPISÓDIOS: 
resumos do que foi 
visto ou ouvido

No início de uma actividade, o educador pergunta se 
todos têm o livro escolar. Seis crianças levantam a mão 
para indicar que não o têm. O educador continua a dar 
a aula a partir do quadro. Entretanto, 3 crianças estão a 
brincar com uma bola de papel e a distrair as outras.

6 C sem livro, P cont. aula 
no quadro, 3 C a brincar 
(perturbador).

2
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Contar o Tempo em Tarefa
Para o elemento Tempo em Aprendizagem, os observadores farão 3 “instantâneos”, ou varrimentos visuais de 
1–10 segundos da sala de aula, e usarão apenas as informações recolhidas com o instantâneo para codificar 
os comportamentos. Para o primeiro comportamento, os observadores registarão se o/a educador(a) está 
a oferecer uma actividade didáctica à maioria das crianças, indicando “não” se não for esse o caso e “sim” 
se estiver a oferecer uma actividade didáctica. Caso o educador esteja a realizar uma actividade didáctica, 
olhe para a sala da esquerda para a direita para determinar se as crianças estão ocupadas na tarefa. Se as 
crianças fora da tarefa forem menos de 25 por cento, pontue o segundo comportamento como alto (A). Se 25 
a 50 por cento das crianças estiverem fora da tarefa, pontue-o como médio (M). Se mais de 50 por cento das 
crianças não estiverem ocupadas com a tarefa, pontue o comportamento como baixo (B). Se o educador não 
realizar uma actividade didáctica para a maioria das crianças, registe um “não aplicável” (N/A) para o segundo 
comportamento e continue a codificar os outros elementos da ferramenta. Veja mais detalhes na página 13 
sobre o método do instantâneo e sobre como codificar este elemento.

Medir a Qualidade das Práticas Pedagógicas 
(i) Atribuição de intervalos de qualidade a cada comportamento
Para poder atribuir uma pontuação mais objectiva, o manual descreve os comportamentos em 3 intervalos de 
qualidade: baixa, média e alta. São descrições detalhadas e incluem exemplos que ajudam os observadores 
a decidir qual a pontuação de qualidade que melhor se aplica a cada elemento. Após a conclusão do primeiro 
segmento de observação, o observador atribui uma classificação “baixa, média ou alta” a cada comportamento. 
Para tal, é necessário ler as notas e compará-las com as descrições fornecidas no manual. É muito importante 
que os observadores sigam o manual com a maior proximidade possível, quer concordem ou não com ele. O 
símbolo  significa que o comportamento dado tem uma Pergunta Frequente correspondente; os observadores 
devem familiarizar-se completamente com as Perguntas Frequentes antes de realizarem as observações e 
devem consultá-las no processo de codificação para ajudar a esclarecer qualquer confusão.

É muito importante que os observadores atribuam 1 pontuação a cada comportamento. Caso queiram alterar 
uma resposta, os observadores devem eliminar claramente a pontuação inválida apagando-a ou riscando-a 
completamente. Alguns comportamentos podem não ser observados. Para esses comportamentos, o manual 
fornece a opção de escrever “N/A”. Os observadores só podem marcar “N/A” se existir essa opção na ficha de 
pontuação (0.2, 1.3, 4.2). Se for classificado como “N/A”, esse comportamento não deve influenciar a pontuação 
global do elemento correspondente. O exemplo seguinte mostra como isso se faria na prática:

A ferramenta não existe sem o manual; a ferramenta é constituída pelo manual do 
observador e pela ficha de observação; os observadores devem usar e ler activamente o 
manual para determinar as pontuações.
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 FICHA DE OBSERVAÇÃO 
Identificação do professor: Hora de início da observação: __ __ __ : __ __ __  Hora de fim da observação: __ __ __ : __ __ __ SEGMENTO 1 
Que actividades/rotinas pedagógicas foram observadas? 
(assinale todas as que se aplicam) 

__ Língua / Literacia   __ Matemática / Numeracia  __ Artes   __ Música/ Dança/ Movimento__ Brincadeira 
__ Saúde/ Ciências    __ Higiene pessoal / Autocuidados   __ Refeições/ Lanches  __ Outras Duração do segmento: ______ min 

Formato: (assinale tudo o que se aplica) __ Todo o Grupo/Turma   __ Pequenos Grupos   __ Pares   __ Crianças trabalham/brincam sozinhos 
 

TEMPO EM TAREFA 
0. TEMPO DE APRENDIZAGEM  1º Instantâneo (4 min)  2º Instantâneo (9 min)  3º Instantâneo (14 min) 

0.1 O professor dá actividades didácticas à maioria das crianças  S N  S N  S N 
0.2 As crianças estão em tarefa  N/A B M A  N/A B M A  N/A B M A 

 

QUALIDADE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Áreas / Elementos / Comportamentos  Pontuação  
Pontuações 
finais 

A. CULTURA DE SALA DE AULA       

1. AMBIENTE DE APRENDIZAGEM PROPÍCIO    1 2 3 4 5   
1.1 O professor trata todas as crianças com respeito.           B M A   

1.2 O professor usa uma linguagem positiva com as crianças    B M A   

1.3 O professor responde às necessidades das crianças  N/A  B M A   

1.4 O professor não demonstra preconceitos e põe 
em causa os estereótipos na sala de aula 

a. Género  B   M   A Pontuações 
parciais ▷ 

 Determine 
pontuação ▷ B M A 

  
b. Deficiências B   M   A   

          
2. EXPECTATIVAS COMPORTAMENTAIS POSITIVAS    1 2 3 4 5   

2.1 O professor estabelece expectativas comportamentais claras para as actividades e/ou rotinas da sala de aula    B M A   

2.2 O professor reconhece o comportamento positivo das crianças    B M A   

2.3 O professor redirecciona o mau comportamento e centra-se no comportamento esperado, em vez de no 
comportamento indesejado. 

   B M A   

          

B. APRENDIZAGEM ORIENTADA         
3. FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM    1 2 3 4 5   
3.1 O professor articula explicitamente os objectivos da actividade didáctica    B M A   

3.2 O professor explica conceitos e/ou fornece actividades didácticas utilizando formas múltiplas de representação    B M A   

3.3 O professor estabelece ligações ao longo do dia que se relacionam com outros conceitos ou com a vida 
quotidiana das crianças 

   B M A   

3.4 O educador demonstra encenando/ajudandoa E narrando/pensando em voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAÇÕES DA COMPREENSÃO    1 2 3 4 5   
4.1 O professor usa perguntas, induzimentos ou outras estratégias para determinar o nível de compreensão das crianças    B M A   

4.2 O professor monitoriza a maior parte das crianças durante as actividades autónomas/em grupo, incluindo 
brincadeiras livres 

 N/A  B M A   

4.3 O professor ajusta o ensino ao nível das crianças    B M A   
          
5. FEEDBACK    1 2 3 4 5   
5.1 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam a esclarecer faltas de compreensão por parte das crianças    B M A   

5.2 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam as crianças a identificar os sucessos    B M A   
          
6. PENSAMENTO CRÍTICO    1 2 3 4 5   
6.1 O professor faz perguntas abertas    B M A   

6.2 O professor dá tarefas de reflexão    B M A   

6.3 As crianças fazem perguntas abertas ou realizam tarefas de reflexão    B M A   

          

C. COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS         

7. AUTONOMIA    1 2 3 4 5   
7.1 O professor dá opções às crianças    B M A   

7.2 O professor dá oportunidade às crianças para assumirem funções na sala de aula    B M A   

7.3 As crianças voluntariam-se para participar na sala de aula    B M A   
          
8. PERSEVERANÇA    1 2 3 4 5   
8.1 O professor reconhece os esforços das crianças    B M A   

8.2 O professor responde positivamente aos desafios das crianças    B M A   

8.3 O professor encoraja a planificação na sala de aula    B M A   
          
9. COMPETÊNCIAS SOCIAIS E DE COLABORAÇÃO    1 2 3 4 5   
9.1 O professor promove a colaboração entre as crianças através da interacção entre pares    B M A   

9.2 O professor promove as competências intrapessoais ou interpessoais das crianças    B M A   

9.3 As crianças colaboram entre si através da interactividade de pares    B M A   
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3.3 O professor estabelece ligações ao longo do dia que se relacionam com outros conceitos ou com a vida 
quotidiana das crianças 

   B M A   

3.4 O educador demonstra encenando/ajudandoa E narrando/pensando em voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAÇÕES DA COMPREENSÃO    1 2 3 4 5   
4.1 O professor usa perguntas, induzimentos ou outras estratégias para determinar o nível de compreensão das crianças    B M A   

4.2 O professor monitoriza a maior parte das crianças durante as actividades autónomas/em grupo, incluindo 
brincadeiras livres 

 N/A  B M A   

4.3 O professor ajusta o ensino ao nível das crianças    B M A   
          
5. FEEDBACK    1 2 3 4 5   
5.1 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam a esclarecer faltas de compreensão por parte das crianças    B M A   

5.2 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam as crianças a identificar os sucessos    B M A   
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6.1 O professor faz perguntas abertas    B M A   
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7.2 O professor dá oportunidade às crianças para assumirem funções na sala de aula    B M A   
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8.1 O professor reconhece os esforços das crianças    B M A   
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(ii) Atribuição de pontuações a cada elemento 
Depois de atribuir os intervalos de qualidade aos comportamentos, as pontuações dos elementos devem ser 
decididas de acordo com a qualidade geral de cada elemento. As pontuações variam de 1 a 5, sendo 1 a pontuação 
mais baixa e 5 a mais alta. É necessário ler cuidadosamente as descrições dos diferentes níveis de comportamento e 
atribuir uma pontuação ao elemento que melhor descreve o cenário observado na sala de aula. Embora a pontuação 
final deva seguir as pontuações determinadas a partir dos comportamentos, os observadores devem sempre voltar 
atrás e reler a descrição do elemento e seus comportamentos correspondentes para determinar se a pontuação se 
encaixa na sua descrição geral. Por exemplo, os observadores podem atribuir um 4 a um elemento mesmo que ele 
contenha uma pontuação de comportamento alta, média e baixa se o que foi observado exceder a descrição geral 
média mas não corresponder a uma descrição de alto. A pontuação final não tem de ser um cálculo matemático e 
deve reflectir as evidências apresentadas em todo o segmento.

(iii) Atribuição de pontuação ao comportamento 1.4
Depois de atribuir uma classificação de qualidade “baixa, média ou alta” separadamente aos 
subcomportamentos 1.4a e 1.4b, pode então ser decidida uma classificação de qualidade global para o 
comportamento 1.4. Para determinar essa classificação de qualidade geral devem seguir-se as seguintes 
directrizes para diferentes combinações de classificação de subcomportamentos:

Se tiver sido atribuída a mesma classificação de qualidade a 1.4a e 1.4b, essa classificação constituiria a 
classificação de qualidade geral do comportamento. Por exemplo, se 1.4a e 1.4b forem classificados como “alto”, 
a classificação de qualidade geral para o comportamento 1.4 permanecerá “alto”.  

Se for atribuída uma classificação de “baixo” a 1.4a ou a 1.4b, a classificação geral para o comportamento 
seria “baixo”, independentemente da combinação. Por exemplo, se 1.4b fosse classificado como “baixo”, esta 
classificação teria primazia na decisão da pontuação geral, mesmo que a classificação para 1.4a fosse “médio” 
ou “alto”.

Se um subcomportamento for classificado como “alto” e o outro como “médio”, “alto” teria precedência. Por 
exemplo, se 1.4a fosse classificado como “alto” e 1.4b fosse classificado como “médio”, então a pontuação do 
comportamento geral para 1.4 seria “alto”. 

 
Dificuldades frequentes nas observações em sala de aula 
Antes de proceder à codificação com uma ferramenta de observação de aula, é fundamental compreender a 
importância da fiabilidade entre avaliadores, que descreve o grau de concordância dos observadores quanto 
às pontuações associadas a uma observação específica. Por exemplo, uma observação é fiável se dois 
observadores utilizarem a ferramenta para observar o mesmo educador e chegarem às mesmas (ou quase as 
mesmas) pontuações.

Os observadores devem estar cientes de várias dificuldades ao realizarem observações de aula que tenham o 
potencial de afectar negativamente a objectividade e a fiabilidade no uso da ferramenta:
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2.2 O professor reconhece o comportamento positivo das crianças    B M A   

2.3 O professor redirecciona o mau comportamento e centra-se no comportamento esperado, em vez de no 
comportamento indesejado. 

   B M A   

          

B. APRENDIZAGEM ORIENTADA         
3. FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM    1 2 3 4 5   
3.1 O professor articula explicitamente os objectivos da actividade didáctica    B M A   

3.2 O professor explica conceitos e/ou fornece actividades didácticas utilizando formas múltiplas de representação    B M A   

3.3 O professor estabelece ligações ao longo do dia que se relacionam com outros conceitos ou com a vida 
quotidiana das crianças 

   B M A   

3.4 O educador demonstra encenando/ajudandoa E narrando/pensando em voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAÇÕES DA COMPREENSÃO    1 2 3 4 5   
4.1 O professor usa perguntas, induzimentos ou outras estratégias para determinar o nível de compreensão das crianças    B M A   

4.2 O professor monitoriza a maior parte das crianças durante as actividades autónomas/em grupo, incluindo 
brincadeiras livres 

 N/A  B M A   

4.3 O professor ajusta o ensino ao nível das crianças    B M A   
          
5. FEEDBACK    1 2 3 4 5   
5.1 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam a esclarecer faltas de compreensão por parte das crianças    B M A   
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5. FEEDBACK    1 2 3 4 5   
5.1 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam a esclarecer faltas de compreensão por parte das crianças    B M A   
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7.3 As crianças voluntariam-se para participar na sala de aula    B M A   
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8.1 O professor reconhece os esforços das crianças    B M A   

8.2 O professor responde positivamente aos desafios das crianças    B M A   
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9.3 As crianças colaboram entre si através da interactividade de pares    B M A   
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1.1 O professor trata todas as crianças com respeito.           B M A   

1.2 O professor usa uma linguagem positiva com as crianças    B M A   

1.3 O professor responde às necessidades das crianças  N/A  B M A   

1.4 O professor não demonstra preconceitos e põe 
em causa os estereótipos na sala de aula 

a. Género  B   M   A Pontuações 
parciais ▷ 
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2.3 O professor redirecciona o mau comportamento e centra-se no comportamento esperado, em vez de no 
comportamento indesejado. 

   B M A   

          

B. APRENDIZAGEM ORIENTADA         
3. FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM    1 2 3 4 5   
3.1 O professor articula explicitamente os objectivos da actividade didáctica    B M A   

3.2 O professor explica conceitos e/ou fornece actividades didácticas utilizando formas múltiplas de representação    B M A   

3.3 O professor estabelece ligações ao longo do dia que se relacionam com outros conceitos ou com a vida 
quotidiana das crianças 

   B M A   

3.4 O educador demonstra encenando/ajudandoa E narrando/pensando em voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAÇÕES DA COMPREENSÃO    1 2 3 4 5   
4.1 O professor usa perguntas, induzimentos ou outras estratégias para determinar o nível de compreensão das crianças    B M A   

4.2 O professor monitoriza a maior parte das crianças durante as actividades autónomas/em grupo, incluindo 
brincadeiras livres 
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A
A A

 2 

 FICHA DE OBSERVAÇÃO 
Identificação do professor: Hora de início da observação: __ __ __ : __ __ __  Hora de fim da observação: __ __ __ : __ __ __ SEGMENTO 1 
Que actividades/rotinas pedagógicas foram observadas? 
(assinale todas as que se aplicam) 

__ Língua / Literacia   __ Matemática / Numeracia  __ Artes   __ Música/ Dança/ Movimento__ Brincadeira 
__ Saúde/ Ciências    __ Higiene pessoal / Autocuidados   __ Refeições/ Lanches  __ Outras Duração do segmento: ______ min 

Formato: (assinale tudo o que se aplica) __ Todo o Grupo/Turma   __ Pequenos Grupos   __ Pares   __ Crianças trabalham/brincam sozinhos 
 

TEMPO EM TAREFA 
0. TEMPO DE APRENDIZAGEM  1º Instantâneo (4 min)  2º Instantâneo (9 min)  3º Instantâneo (14 min) 

0.1 O professor dá actividades didácticas à maioria das crianças  S N  S N  S N 
0.2 As crianças estão em tarefa  N/A B M A  N/A B M A  N/A B M A 

 

QUALIDADE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Áreas / Elementos / Comportamentos  Pontuação  
Pontuações 
finais 

A. CULTURA DE SALA DE AULA       

1. AMBIENTE DE APRENDIZAGEM PROPÍCIO    1 2 3 4 5   
1.1 O professor trata todas as crianças com respeito.           B M A   

1.2 O professor usa uma linguagem positiva com as crianças    B M A   

1.3 O professor responde às necessidades das crianças  N/A  B M A   

1.4 O professor não demonstra preconceitos e põe 
em causa os estereótipos na sala de aula 

a. Género  B   M   A Pontuações 
parciais ▷ 

 Determine 
pontuação ▷ B M A 

  
b. Deficiências B   M   A   

          
2. EXPECTATIVAS COMPORTAMENTAIS POSITIVAS    1 2 3 4 5   

2.1 O professor estabelece expectativas comportamentais claras para as actividades e/ou rotinas da sala de aula    B M A   

2.2 O professor reconhece o comportamento positivo das crianças    B M A   

2.3 O professor redirecciona o mau comportamento e centra-se no comportamento esperado, em vez de no 
comportamento indesejado. 

   B M A   

          

B. APRENDIZAGEM ORIENTADA         
3. FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM    1 2 3 4 5   
3.1 O professor articula explicitamente os objectivos da actividade didáctica    B M A   

3.2 O professor explica conceitos e/ou fornece actividades didácticas utilizando formas múltiplas de representação    B M A   

3.3 O professor estabelece ligações ao longo do dia que se relacionam com outros conceitos ou com a vida 
quotidiana das crianças 

   B M A   

3.4 O educador demonstra encenando/ajudandoa E narrando/pensando em voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAÇÕES DA COMPREENSÃO    1 2 3 4 5   
4.1 O professor usa perguntas, induzimentos ou outras estratégias para determinar o nível de compreensão das crianças    B M A   

4.2 O professor monitoriza a maior parte das crianças durante as actividades autónomas/em grupo, incluindo 
brincadeiras livres 

 N/A  B M A   

4.3 O professor ajusta o ensino ao nível das crianças    B M A   
          
5. FEEDBACK    1 2 3 4 5   
5.1 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam a esclarecer faltas de compreensão por parte das crianças    B M A   

5.2 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam as crianças a identificar os sucessos    B M A   
          
6. PENSAMENTO CRÍTICO    1 2 3 4 5   
6.1 O professor faz perguntas abertas    B M A   

6.2 O professor dá tarefas de reflexão    B M A   

6.3 As crianças fazem perguntas abertas ou realizam tarefas de reflexão    B M A   

          

C. COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS         

7. AUTONOMIA    1 2 3 4 5   
7.1 O professor dá opções às crianças    B M A   

7.2 O professor dá oportunidade às crianças para assumirem funções na sala de aula    B M A   

7.3 As crianças voluntariam-se para participar na sala de aula    B M A   
          
8. PERSEVERANÇA    1 2 3 4 5   
8.1 O professor reconhece os esforços das crianças    B M A   

8.2 O professor responde positivamente aos desafios das crianças    B M A   

8.3 O professor encoraja a planificação na sala de aula    B M A   
          
9. COMPETÊNCIAS SOCIAIS E DE COLABORAÇÃO    1 2 3 4 5   
9.1 O professor promove a colaboração entre as crianças através da interacção entre pares    B M A   

9.2 O professor promove as competências intrapessoais ou interpessoais das crianças    B M A   

9.3 As crianças colaboram entre si através da interactividade de pares    B M A   

BB
M

 2 

 FICHA DE OBSERVAÇÃO 
Identificação do professor: Hora de início da observação: __ __ __ : __ __ __  Hora de fim da observação: __ __ __ : __ __ __ SEGMENTO 1 
Que actividades/rotinas pedagógicas foram observadas? 
(assinale todas as que se aplicam) 

__ Língua / Literacia   __ Matemática / Numeracia  __ Artes   __ Música/ Dança/ Movimento__ Brincadeira 
__ Saúde/ Ciências    __ Higiene pessoal / Autocuidados   __ Refeições/ Lanches  __ Outras Duração do segmento: ______ min 

Formato: (assinale tudo o que se aplica) __ Todo o Grupo/Turma   __ Pequenos Grupos   __ Pares   __ Crianças trabalham/brincam sozinhos 
 

TEMPO EM TAREFA 
0. TEMPO DE APRENDIZAGEM  1º Instantâneo (4 min)  2º Instantâneo (9 min)  3º Instantâneo (14 min) 

0.1 O professor dá actividades didácticas à maioria das crianças  S N  S N  S N 
0.2 As crianças estão em tarefa  N/A B M A  N/A B M A  N/A B M A 

 

QUALIDADE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Áreas / Elementos / Comportamentos  Pontuação  
Pontuações 
finais 

A. CULTURA DE SALA DE AULA       

1. AMBIENTE DE APRENDIZAGEM PROPÍCIO    1 2 3 4 5   
1.1 O professor trata todas as crianças com respeito.           B M A   

1.2 O professor usa uma linguagem positiva com as crianças    B M A   

1.3 O professor responde às necessidades das crianças  N/A  B M A   

1.4 O professor não demonstra preconceitos e põe 
em causa os estereótipos na sala de aula 

a. Género  B   M   A Pontuações 
parciais ▷ 

 Determine 
pontuação ▷ B M A 

  
b. Deficiências B   M   A   

          
2. EXPECTATIVAS COMPORTAMENTAIS POSITIVAS    1 2 3 4 5   

2.1 O professor estabelece expectativas comportamentais claras para as actividades e/ou rotinas da sala de aula    B M A   

2.2 O professor reconhece o comportamento positivo das crianças    B M A   

2.3 O professor redirecciona o mau comportamento e centra-se no comportamento esperado, em vez de no 
comportamento indesejado. 

   B M A   

          

B. APRENDIZAGEM ORIENTADA         
3. FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM    1 2 3 4 5   
3.1 O professor articula explicitamente os objectivos da actividade didáctica    B M A   

3.2 O professor explica conceitos e/ou fornece actividades didácticas utilizando formas múltiplas de representação    B M A   

3.3 O professor estabelece ligações ao longo do dia que se relacionam com outros conceitos ou com a vida 
quotidiana das crianças 

   B M A   

3.4 O educador demonstra encenando/ajudandoa E narrando/pensando em voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAÇÕES DA COMPREENSÃO    1 2 3 4 5   
4.1 O professor usa perguntas, induzimentos ou outras estratégias para determinar o nível de compreensão das crianças    B M A   

4.2 O professor monitoriza a maior parte das crianças durante as actividades autónomas/em grupo, incluindo 
brincadeiras livres 

 N/A  B M A   

4.3 O professor ajusta o ensino ao nível das crianças    B M A   
          
5. FEEDBACK    1 2 3 4 5   
5.1 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam a esclarecer faltas de compreensão por parte das crianças    B M A   

5.2 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam as crianças a identificar os sucessos    B M A   
          
6. PENSAMENTO CRÍTICO    1 2 3 4 5   
6.1 O professor faz perguntas abertas    B M A   

6.2 O professor dá tarefas de reflexão    B M A   

6.3 As crianças fazem perguntas abertas ou realizam tarefas de reflexão    B M A   

          

C. COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS         

7. AUTONOMIA    1 2 3 4 5   
7.1 O professor dá opções às crianças    B M A   

7.2 O professor dá oportunidade às crianças para assumirem funções na sala de aula    B M A   

7.3 As crianças voluntariam-se para participar na sala de aula    B M A   
          
8. PERSEVERANÇA    1 2 3 4 5   
8.1 O professor reconhece os esforços das crianças    B M A   

8.2 O professor responde positivamente aos desafios das crianças    B M A   

8.3 O professor encoraja a planificação na sala de aula    B M A   
          
9. COMPETÊNCIAS SOCIAIS E DE COLABORAÇÃO    1 2 3 4 5   
9.1 O professor promove a colaboração entre as crianças através da interacção entre pares    B M A   

9.2 O professor promove as competências intrapessoais ou interpessoais das crianças    B M A   

9.3 As crianças colaboram entre si através da interactividade de pares    B M A   

BB
A

 2 

 FICHA DE OBSERVAÇÃO 
Identificação do professor: Hora de início da observação: __ __ __ : __ __ __  Hora de fim da observação: __ __ __ : __ __ __ SEGMENTO 1 
Que actividades/rotinas pedagógicas foram observadas? 
(assinale todas as que se aplicam) 

__ Língua / Literacia   __ Matemática / Numeracia  __ Artes   __ Música/ Dança/ Movimento__ Brincadeira 
__ Saúde/ Ciências    __ Higiene pessoal / Autocuidados   __ Refeições/ Lanches  __ Outras Duração do segmento: ______ min 

Formato: (assinale tudo o que se aplica) __ Todo o Grupo/Turma   __ Pequenos Grupos   __ Pares   __ Crianças trabalham/brincam sozinhos 
 

TEMPO EM TAREFA 
0. TEMPO DE APRENDIZAGEM  1º Instantâneo (4 min)  2º Instantâneo (9 min)  3º Instantâneo (14 min) 

0.1 O professor dá actividades didácticas à maioria das crianças  S N  S N  S N 
0.2 As crianças estão em tarefa  N/A B M A  N/A B M A  N/A B M A 

 

QUALIDADE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Áreas / Elementos / Comportamentos  Pontuação  
Pontuações 
finais 

A. CULTURA DE SALA DE AULA       

1. AMBIENTE DE APRENDIZAGEM PROPÍCIO    1 2 3 4 5   
1.1 O professor trata todas as crianças com respeito.           B M A   

1.2 O professor usa uma linguagem positiva com as crianças    B M A   

1.3 O professor responde às necessidades das crianças  N/A  B M A   

1.4 O professor não demonstra preconceitos e põe 
em causa os estereótipos na sala de aula 

a. Género  B   M   A Pontuações 
parciais ▷ 

 Determine 
pontuação ▷ B M A 

  
b. Deficiências B   M   A   

          
2. EXPECTATIVAS COMPORTAMENTAIS POSITIVAS    1 2 3 4 5   

2.1 O professor estabelece expectativas comportamentais claras para as actividades e/ou rotinas da sala de aula    B M A   

2.2 O professor reconhece o comportamento positivo das crianças    B M A   

2.3 O professor redirecciona o mau comportamento e centra-se no comportamento esperado, em vez de no 
comportamento indesejado. 

   B M A   

          

B. APRENDIZAGEM ORIENTADA         
3. FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM    1 2 3 4 5   
3.1 O professor articula explicitamente os objectivos da actividade didáctica    B M A   

3.2 O professor explica conceitos e/ou fornece actividades didácticas utilizando formas múltiplas de representação    B M A   

3.3 O professor estabelece ligações ao longo do dia que se relacionam com outros conceitos ou com a vida 
quotidiana das crianças 

   B M A   

3.4 O educador demonstra encenando/ajudandoa E narrando/pensando em voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAÇÕES DA COMPREENSÃO    1 2 3 4 5   
4.1 O professor usa perguntas, induzimentos ou outras estratégias para determinar o nível de compreensão das crianças    B M A   

4.2 O professor monitoriza a maior parte das crianças durante as actividades autónomas/em grupo, incluindo 
brincadeiras livres 

 N/A  B M A   

4.3 O professor ajusta o ensino ao nível das crianças    B M A   
          
5. FEEDBACK    1 2 3 4 5   
5.1 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam a esclarecer faltas de compreensão por parte das crianças    B M A   

5.2 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam as crianças a identificar os sucessos    B M A   
          
6. PENSAMENTO CRÍTICO    1 2 3 4 5   
6.1 O professor faz perguntas abertas    B M A   

6.2 O professor dá tarefas de reflexão    B M A   

6.3 As crianças fazem perguntas abertas ou realizam tarefas de reflexão    B M A   

          

C. COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS         

7. AUTONOMIA    1 2 3 4 5   
7.1 O professor dá opções às crianças    B M A   

7.2 O professor dá oportunidade às crianças para assumirem funções na sala de aula    B M A   

7.3 As crianças voluntariam-se para participar na sala de aula    B M A   
          
8. PERSEVERANÇA    1 2 3 4 5   
8.1 O professor reconhece os esforços das crianças    B M A   

8.2 O professor responde positivamente aos desafios das crianças    B M A   

8.3 O professor encoraja a planificação na sala de aula    B M A   
          
9. COMPETÊNCIAS SOCIAIS E DE COLABORAÇÃO    1 2 3 4 5   
9.1 O professor promove a colaboração entre as crianças através da interacção entre pares    B M A   

9.2 O professor promove as competências intrapessoais ou interpessoais das crianças    B M A   

9.3 As crianças colaboram entre si através da interactividade de pares    B M A   

AA
M

4



Experiências Pessoais
Em alguns casos, as experiências anteriores e as opiniões pessoais influenciam a forma como os observadores 
pontuam um aspecto. Isto é particularmente problemático para as pessoas que têm ideias pré-concebidas quanto ao 
que constitui um “bom ensino”. Além disso, a sua exposição a diferentes estilos pedagógicos pode potencialmente 
influenciar a sua fiabilidade. Por exemplo, alguns observadores podem pensar: “Quando andei na escola, foi assim que 
aprendemos” ou “O educador da minha filha faz isto”. Apesar deste conhecimento antecipado, é importante lembrar 
que os códigos devem ser baseados apenas no manual, independentemente da opinião ou experiência. 

Informação Adicional
Em alguns casos, os observadores ajustam as suas pontuações com base em informação adicional ou 
preexistente que têm sobre o educador, a escola ou as crianças. Às vezes, também assumem certos 
comportamentos ao inferir incorrectamente as intenções do educador. Por exemplo, “Vou dar um 5 à educadora 
quanto a um ambiente positivo, porque embora estivesse impaciente com a criança, sei que é porque hoje 
trabalhou dois turnos”. Esta informação adicional não deve influenciar a pontuação da observação, uma vez que 
os códigos devem reflectir apenas o que acontece na sala de aula durante o tempo de observação atribuído.

Comparação 
Com frequência, os observadores realizam várias observações num curto espaço de tempo e comparam estilos 
e capacidades pedagógicas entre as observações—isto acaba por dificultar a fiabilidade da ferramenta. Por 
exemplo, um observador pode classificar um educador com uma qualidade de comportamento inferior por ter 
visto numa observação anterior o mesmo educador, ou um educador diferente, usar uma estratégia melhor 
para comunicar a mesma informação. É necessário observar cada segmento independentemente e evitar 
comparações com outras situações ou educadores, para manter a fiabilidade. 

Separação dos Elementos
Em alguns casos, a separação dos conteúdos dos vários elementos pode parecer forçada, pois tudo o que acontece 
numa sala de aula está interligado, ou seja, os observadores podem considerar que uma acção se enquadra em 
mais de 1 elemento. Uma acção observada pode servir como evidência para mais de 1 elemento ou comportamento 
pedagógico, mas a pontuação de cada um deve ser feita de forma independente. Por exemplo, um educador pode dar 
feedback durante a actividade para que as crianças reflictam sobre os seus erros. Esse feedback pode encorajar as 
crianças a pensar de modo crítico. Porém, isso não significa que o educador tenha automaticamente uma pontuação 
alta no elemento do pensamento crítico, uma vez que outros comportamentos desse elemento podem estar ausentes. 
Nesse caso, os observadores devem manter ambos os elementos separados e pontuá-los independentemente.

Ponderação de Eventos Específicos ou Primeiras Impressões
Em alguns casos, os observadores podem testemunhar uma situação que os surpreenda ou desencadeie uma 
impressão negativa ou positiva. Um tal incidente pode influenciar a forma como avaliam toda a observação. Para 
manter a fiabilidade, é importante considerar esse evento no contexto mais geral da observação e não deixar que 
as primeiras impressões ou eventos marcantes tenham uma influência desproporcionada na pontuação geral. 
Por isso, os observadores devem tomar notas detalhadas sobre a observação para determinar o peso a dar a um 
evento específico.

Adicionalmente, cada segmento deve ser considerado isoladamente, e os observadores devem concentrar-se no 
que ocorre no segmento corrente. Por exemplo, mesmo que o educador pretenda fazer uma actividade mais tarde 
na aula, é importante que os observadores pontuem apenas o que realmente acontece nesse segmento, em vez 
de aumentar a pontuação de 1 dos comportamentos com base numa intenção que nunca ocorreu. Isto aplica-se 
em particular para distinguir o que ocorre no segmento 1 do segmento 2 (ou seja, o que é observado no segmento 
1 pode não ser considerado para a pontuação no segmento 2, e vice-versa).

Tendência Central
Em alguns casos, os observadores atribuem pontuações de nível médio com mais frequência do que deveriam. 
Esta relutância em atribuir pontuações altas ou baixas ocorre (i) quando os observadores não estão confiantes na 
sua capacidade de identificar o nível apropriado ou acham que pontuações altas ou baixas são muito raras e quase 
nunca são atingidas; ou (ii) por receio (para si mesmos ou para o educador) de atribuir pontuações mais extremas. 
É importante que os observadores pontuem os comportamentos exactamente como definidos no manual sem se 
deixarem influenciar pela forma como podem ser usadas ou como se reflectem sobre o observador ou o educador.
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Certificação de Observadores e Exame de Fiabilidade
Um participante na formação deve obter aprovação no Exame de Fiabilidade antes de ser um observador fiável 
Teach ECE certificado. A certificação de observadores oferece um controlo da qualidade e aumenta a fiabilidade 
da ferramenta Teach ECE entre os observadores. Assegura que todos os observadores certificados possam usar 
a ferramenta para pontuar com precisão e consistência as observações em sala de aula, de acordo com a escala 
Teach ECE. O Exame de Fiabilidade do Teach ECE consiste em observar e pontuar três segmentos de vídeo de 15 
minutos e pontuá-los de acordo com a rubrica Teach ECE. Os participantes têm 15 minutos para codificar cada 
segmento e não podem parar, rebobinar ou ver novamente os vídeos durante o exame. Para passar no exame, 
os participantes devem ser fiáveis em 8 dos 10 elementos para cada segmento. Por exemplo, se um observador 
tiver 100 por cento no primeiro segmento, 100 por cento no segundo e 70 por cento no terceiro, não passará no 
exame. Para o elemento Tempo em Aprendizagem, os participantes serão considerados fiáveis se estiverem em 
conformidade plena com a pontuação directora em 2 dos 3 instantâneos. Para todos os outros elementos, os 
participantes são considerados fiáveis se tiverem uma pontuação a 1 ponto ou menos da pontuação directora. 
Os participantes que não passarem à primeira tentativa serão alvo de feedback e terão uma oportunidade 
adicional para passar no exame. O segundo exame será composto por 3 vídeos diferentes. Os participantes que 
não passarem na segunda tentativa não serão certificados como observadores do Teach ECE. A certificação de 
Teach ECE é válida por 1 ano.
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Notas finais
1 Shafiq et al., 2018; Corcoran et al., 2018; Engle et al., 2011 

2 UIS 2020

3 Pritchett 2013; World Bank 2018

4 World Bank 2019

5 Biersteker et al., 2016; Britto et al., 2011; Rao et al., 2012

6 Pianta et al., 2005

7 Yoshikawa et al., 2013; Mashburn et al., 2008

8 OECD 2018

9 O protocolo de entrada na sala de aula pode variar de um contexto para outro; contudo, é importante obter as aprovações necessárias antes de chegar à escola.

10 Os tempos podem variar de um contexto para outro.

11 Adaptado de Archer, Jeff et al. 2016. “Better Feedback for Better Teaching: A Practical Guide to Improving Classroom Observations”. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
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 2 

 FICHA DE OBSERVAÇÃO 
Identificação do professor: Hora de início da observação: __ __ __ : __ __ __  Hora de fim da observação: __ __ __ : __ __ __ SEGMENTO 1 
Que actividades/rotinas pedagógicas foram observadas? 
(assinale todas as que se aplicam) 

__ Língua / Literacia   __ Matemática / Numeracia  __ Artes   __ Música/ Dança/ Movimento__ Brincadeira 
__ Saúde/ Ciências    __ Higiene pessoal / Autocuidados   __ Refeições/ Lanches  __ Outras Duração do segmento: ______ min 

Formato: (assinale tudo o que se aplica) __ Todo o Grupo/Turma   __ Pequenos Grupos   __ Pares   __ Crianças trabalham/brincam sozinhos 
 

TEMPO EM TAREFA 
0. TEMPO DE APRENDIZAGEM  1º Instantâneo (4 min)  2º Instantâneo (9 min)  3º Instantâneo (14 min) 

0.1 O professor dá actividades didácticas à maioria das crianças  S N  S N  S N 
0.2 As crianças estão em tarefa  N/A B M A  N/A B M A  N/A B M A 

 

QUALIDADE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Áreas / Elementos / Comportamentos  Pontuação  
Pontuações 
finais 

A. CULTURA DE SALA DE AULA       

1. AMBIENTE DE APRENDIZAGEM PROPÍCIO    1 2 3 4 5   
1.1 O professor trata todas as crianças com respeito.           B M A   

1.2 O professor usa uma linguagem positiva com as crianças    B M A   

1.3 O professor responde às necessidades das crianças  N/A  B M A   

1.4 O professor não demonstra preconceitos e põe 
em causa os estereótipos na sala de aula 

a. Género  B   M   A Pontuações 
parciais ▷ 

 Determine 
pontuação ▷ B M A 

  
b. Deficiências B   M   A   

          
2. EXPECTATIVAS COMPORTAMENTAIS POSITIVAS    1 2 3 4 5   

2.1 O professor estabelece expectativas comportamentais claras para as actividades e/ou rotinas da sala de aula    B M A   

2.2 O professor reconhece o comportamento positivo das crianças    B M A   

2.3 O professor redirecciona o mau comportamento e centra-se no comportamento esperado, em vez de no 
comportamento indesejado. 

   B M A   

          

B. APRENDIZAGEM ORIENTADA         
3. FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM    1 2 3 4 5   
3.1 O professor articula explicitamente os objectivos da actividade didáctica    B M A   

3.2 O professor explica conceitos e/ou fornece actividades didácticas utilizando formas múltiplas de representação    B M A   

3.3 O professor estabelece ligações ao longo do dia que se relacionam com outros conceitos ou com a vida 
quotidiana das crianças 

   B M A   

3.4 O educador demonstra encenando/ajudandoa E narrando/pensando em voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAÇÕES DA COMPREENSÃO    1 2 3 4 5   
4.1 O professor usa perguntas, induzimentos ou outras estratégias para determinar o nível de compreensão das crianças    B M A   

4.2 O professor monitoriza a maior parte das crianças durante as actividades autónomas/em grupo, incluindo 
brincadeiras livres 

 N/A  B M A   

4.3 O professor ajusta o ensino ao nível das crianças    B M A   
          
5. FEEDBACK    1 2 3 4 5   
5.1 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam a esclarecer faltas de compreensão por parte das crianças    B M A   

5.2 O professor faz comentários ou dá induzimentos que ajudam as crianças a identificar os sucessos    B M A   
          
6. PENSAMENTO CRÍTICO    1 2 3 4 5   
6.1 O professor faz perguntas abertas    B M A   

6.2 O professor dá tarefas de reflexão    B M A   

6.3 As crianças fazem perguntas abertas ou realizam tarefas de reflexão    B M A   

          

C. COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS         

7. AUTONOMIA    1 2 3 4 5   
7.1 O professor dá opções às crianças    B M A   

7.2 O professor dá oportunidade às crianças para assumirem funções na sala de aula    B M A   

7.3 As crianças voluntariam-se para participar na sala de aula    B M A   
          
8. PERSEVERANÇA    1 2 3 4 5   
8.1 O professor reconhece os esforços das crianças    B M A   

8.2 O professor responde positivamente aos desafios das crianças    B M A   

8.3 O professor encoraja a planificação na sala de aula    B M A   
          
9. COMPETÊNCIAS SOCIAIS E DE COLABORAÇÃO    1 2 3 4 5   
9.1 O professor promove a colaboração entre as crianças através da interacção entre pares    B M A   

9.2 O professor promove as competências intrapessoais ou interpessoais das crianças    B M A   

9.3 As crianças colaboram entre si através da interactividade de pares    B M A   
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 NOTAS DE OBSERVAÇÃO 
Identificação do professor:  SEGMENTO 1 
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0

O educador maximiza o tempo de aprendizagem. 
O educador maximiza o tempo de aprendizagem, assegurando que a maioria das crianças estão 
ocupadas na tarefa, sendo-lhes dada uma actividade didáctica a maior parte do tempo. Isto pode ser 
observado na sala de aula através dos seguintes comportamentos: 

TEMPO EM 
APRENDIZAGEM

0.1 
O educador oferece 
actividades didácticas à 
maioria das crianças

ACTIVIDADES DIDÁCTICA:

São todas as actividades que estejam relacionadas com o 
conteúdo da aula, independentemente da sua qualidade.

Por exemplo: As crianças estão a brincar, as crianças estão a concluir 
actividades individuais, ou o educador está a ensinar e/ou a modelar um 
comportamento. Isto também inclui tarefas de rotina, como os cuidados 
pessoais. As refeições e as sestas são contadas como actividades 
didáctica apenas se tiverem explicitamente incorporadas uma actividade 
didáctica. Note que se o educador sair da sala de aula mas tiver dado uma 
actividade didáctica às crianças, esta conta como actividade didáctica.

ACTIVIDADES SEM RELAÇÃO COM A APRENDIZAGEM:

São todas as actividades que não estejam relacionada com o 
conteúdo da aula, incluindo actividades relacionadas com a 
gestão da sala de aula que deixam as crianças à espera e sem 
instrução. Se a turma estiver a meio de uma transição, isso 
seria também contado como actividade não relacionada com a 
aprendizagem.

Por exemplo: Quando se prepara para iniciar uma nova actividade, o 
educador lê o plano do dia e demora algum tempo a reunir o material 
necessário sem ter dado nada para fazer às crianças. Outros exemplos 
de actividades não didácticas incluem quando um educador assinala 
as presenças, para o que lê os nomes das crianças individualmente, ou 
quando há maus comportamentos e pára para ver o que se passa, quando 
verifica os trabalhos de casa ele e fá-lo com cada criança individualmente 
enquanto as outras esperam sem nada para fazer. Actividades de rotina 
como refeições e sestas são actividades não didácticas (excepto se tiverem 
explicitamente incorporada uma actividade didáctica).

SIM NÃO

BAIXO MÉDIO ALTO

1 Este comportamento é classificado como N/A se o educador nao estiver a ensinar ou a dar uma actividade didáctica (isto é, se 0.1 for classificado como N/A).

0.2  
As crianças estão em 
tarefa1 

Menos de metade das crianças estão 
em tarefa

Entre metade e três quartos das 
crianças estão em tarefa

Mais de três quartos das crianças 
estão em tarefa 

Crianças fora de tarefa:
Uma avaliação holística das crianças fora de tarefa pode surgir da observação de se, ou quantas, crianças estão visivelmente desligadas da actividade didáctica (isto é, não 
olham para o educador nos tempos de aula para toda a turma, não se concentram na tarefa ou nos colegas nos tempos de actividades em pequenos grupos e brincadeiras). 
Também se considera que as estão fora da tarefa se se estiverem a comportar de uma forma que perturbe a aula (isto é, fazendo muito barulho, movimentos amplos e 
perturbadores, atirando objectos, etc.). Por último, as crianças também podem ser consideradas como estando fora de tarefa se estiverem a fazer uma tarefa diferente da 
que o educador tenha dado para aquele momento. 
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CULTURA DE  
SALA DE AULA

AMBIENTE PEDAGÓGICO ENCORAJADOR
EXPECTATIVAS COMPORTAMENTAIS POSITIVAS
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Nesta sala, o educador é 
ineficaz na criação de um 
ambiente de aprendizagem 
encorajador. 

Nesta sala, o educador é algo 
ineficaz na criação de um 
ambiente de aprendizagem 
encorajador. 

Nesta sala, o educador é eficaz 
na criação de um ambiente de 
aprendizagem encorajador. 

1.1 
O educador trata todas as 
crianças com respeito 

O educador não trata todas as 
crianças com respeito. 

Por exemplo: O educador pode gritar com 
alguns alunos, ralhar-lhes, envergonhá-los 
ou ridicularizá-los, ou usar castigos físicos 
para os disciplinar.

O educador trata todas as crianças 
com algum respeito. 

Por exemplo: O educador não trata as 
crianças com desrespeito (por exemplo, 
não grita nem ridiculariza as crianças), mas 
também não mostra sinais exteriores de 
respeito às crianças (por exemplo, não as 
chama pelo nome, não as avisa antes de 
gentilmente as deslocar/segurar/pegar, 
não diz "por favor", "obrigado", nem mostra 
outros sinais de respeito culturalmente 
relevantes).

O educador trata todas as crianças com 
respeito. 

Por exemplo: O educador diz os nomes dos alunos, 
diz "por favor" e "obrigado", desce fisicamente ao 
nível da criança, ou mostra algum outro sinal de 
respeito culturalmente relevante.

1.2 
O educador usa uma 
linguagem positiva com 
as crianças2 

O educador não usa uma linguagem 
positiva na sua comunicação com as 
crianças.

O educador usa alguma linguagem 
positiva na sua comunicação com as 
crianças. 

Por exemplo: O educador pode dizer "bom 
trabalho" ou "bem", embora isso aconteça 
com pouca frequência.

O educador usa linguagem positiva 
consistentemente na sua comunicação 
com as crianças. 

Por exemplo: O educador usa consistentemente 
frases encorajadoras como "Excelente trabalho" 
quando as crianças lhe mostram o seu trabalho ou 
"Vais conseguir!". 

1.3  
O educador responde 
às necessidades das 
crianças3 

O educador não está ciente das 
necessidades das crianças OU não 
atende às necessidades expressas.

Por exemplo: Uma criança pode estar 
com dificuldades e começa a demonstrar 
frustração na conclusão de uma tarefa, mas 
o educador dispensa a criança ou diz-lhe 
"não é nada de especial" ou "ultrapassa 
isso". Durante a aula em grupo, uma criança 
aproxima-se do educador e parece precisar 
de ajuda com algo (por exemplo, precisa 
de ir à casa-de-banho), mas o educador 
continua a aula sem reconhecer ou 
responder à necessidade da criança.

O educador responde às necessidades 
das crianças, mas pode não abordar o 
problema em causa. 

Por exemplo: Durante o recreio, uma 
criança pode aproximar-se do educador a 
chorar porque outra criança lhe tirou um 
brinquedo. O educador vai para a área de 
recreio e entrega à criança outro bloco, 
mas não pergunta nem reconhece os 
sentimentos da criança. Durante a aula 
em grupo, o educador diz a uma criança: 
"Vejo que não tens o livro de exercícios", e 
continua a aula sem resolver a necessidade 
de material da criança. Alternativamente, 
quando uma criança pede para ir à casa de 
banho, o educador reconhece a criança e 
diz: "Espera um momento" e continua a rever 
os papéis administrativos sem responder à 
necessidade física da criança.

O educador responde prontamente às 
necessidades das crianças de forma a 
responder a TODOS os problemas em 
causa.

Por exemplo: Durante o recreio, uma criança 
aproxima-se do educador a chorar porque outra 
criança lhe tirou o brinquedo. O educador diz 
"Vejo que estás zangado. Vamos acalmar-nos 
para ir falar com teu amigo sobre o brinquedo", 
reconhecendo os sentimentos da criança e 
tratando do problema em causa. Durante todo a 
aula em grupo, a educadora diz a uma criança: 
"Vejo que não tens o livro de exercícios", e faz uma 
pausa para ajudar a criança a partilhar um livro de 
exercícios com um colega de turma. Quando uma 
criança pede para ir à casa de banho o educador 
reconhece a necessidade física e deixa-a ir.

Alternativamente, uma criança pode ter dificuldade 
em ver o quadro, por isso o educador reescreve os 
números em letras grandes e/ou encontra maneira 
de a criança aceder à informação, como numa 
folha separada ou verbalmente.

2 Só a linguagem verbal conta como linguagem positiva. As manifestações não verbais de linguagem positiva não contam para este comportamento. 
3 Este comportamento é classificado como N/A caso não se verifiquem necessidades emocionais, materiais ou físicas.

Pontuação 1 2 3 4 5

Intervalo de 
Qualidade do 
Comportamento

BAIXO MÉDIO ALTO

A.1
CULTURA DE SALA  
DE AULA O educador cria um ambiente de aprendizagem encorajador.

O educador cria um ambiente na sala de aula em que as crianças se sentem emocionalmente seguras 
e apoiadas. Além disso, as crianças sentem-se bem-vindas porque o educador as trata a todas com 
respeito. Isto pode observar-se na sala de aula através dos seguintes comportamentos:

AMBIENTE DE 
APRENDIZAGEM 
ENCORAJADOR
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Nesta sala, o educador é 
ineficaz na criação de um 
ambiente de aprendizagem 
encorajador. 

Nesta sala, o educador é algo 
ineficaz na criação de um 
ambiente de aprendizagem 
encorajador. 

Nesta sala, o educador é eficaz 
na criação de um ambiente de 
aprendizagem encorajador. 

Pontuação 1 2 3 4 5

Intervalo de 
Qualidade do 
Comportamento

BAIXO MÉDIO ALTO

A.1 Continuação

CULTURA DE SALA  
DE AULA O educador cria um ambiente de aprendizagem encorajador.

O educador cria um ambiente na sala de aula em que as crianças se sentem emocionalmente seguras 
e apoiadas. Além disso, as crianças sentem-se bem-vindas porque o educador as trata a todas com 
respeito. Isto pode observar-se na sala de aula através dos seguintes comportamentos:

AMBIENTE DE 
APRENDIZAGEM 
ENCORAJADOR

1.4 
O educador não 
demonstra preconceitos 
e põe os estereótipos em 
causa

O educador demonstra preconceitos ou 
reforça os estereótipos na sala de aula. 

O educador não demonstra 
preconceitos, mas também não põe os 
estereótipos em causa. 

O educador não demonstra preconceitos  
E põe os estereótipos em causa na sala  
de aula.

1.4a 
Género

O educador pode demonstrar esse 
preconceito dando oportunidades 
desiguais às crianças na participação 
em actividades da aula ou expressando 
expectativas desiguais relativamente 
aos comportamentos ou capacidades 
das crianças.

Por exemplo: O educador senta as meninas 
sempre no fundo da sala ou pede só aos 
rapazes que partilhem o seu trabalho com o 
resto da turma.

Alternativamente, pede às crianças de ambos 
os sexos que partilhem o seu trabalho, mas 
dá tarefas de arrumação só às raparigas.

O educador oferece às crianças de 
todos os sexos oportunidades iguais de 
participação na aula e tem expectativas 
semelhantes para todas as crianças.

Por exemplo: O educador pede a crianças 
de ambos os sexos para arrumar e pede 
igualmente a todos para responderem a 
perguntas na aula.

O educador elogia e/ou disciplina as crianças 
de ambos os sexos da mesma forma que as 
outras crianças na sala de aula.

O educador dá às crianças de todos os 
géneros as mesmas oportunidades de 
participarem na aula, tem expectativas 
semelhantes em relação a todas as crianças 
E desafia os estereótipos de género na aula. 

Por exemplo: O educador atribui tarefas de limpeza 
a crianças de ambos os sexos e apela igualmente 
a todas as crianças para que participem nas 
actividades da sala de aula. Além disso, o educador 
usa exemplos e explicações que retratam raparigas 
e rapazes em campos não estereotipados (como 
mulheres cientistas e cozinheiros masculinos).

1.4b 
Deficiências

O educador pode proporcionar às 
crianças oportunidades desiguais de 
participação em actividades didácticas, 
usar termos estigmatizantes, ou 
manifestar expectativas baixas quanto 
a comportamentos ou capacidades das 
crianças. 

Por exemplo: O educador senta as crianças 
com deficiência separadamente das outras 
crianças.

O educador pode usar termos estigmatizantes 
sobre pessoas com deficiência, em geral, 
ou manifestar preconceitos em relação a 
crianças com deficiência na sala de aula 
através de expectativas baixas em relação ao 
seu comportamento ou capacidades.

O educador oferece às crianças de todos 
os níveis de capacidade oportunidades 
iguais de participação na aula.

Por exemplo: O educador permite que as 
crianças com deficiência trabalhem com 
colegas de turma nos trabalhos em grupo ou 
actividades lúdicas livres. 

Alternativamente, o educador elogia e/ou 
disciplina as crianças com deficiência da 
mesma forma que as outras crianças na sala 
de aula.

O educador dá às crianças de todos os níveis 
de capacidade as mesmas oportunidades 
de participarem na sala de aula, tem 
expectativas semelhantes em relação a todas 
as crianças E desafia os estereótipos de 
deficiência na aula 

Por exemplo: O educador põe as crianças com 
deficiência a trabalhar com colegas nos trabalhos 
de grupo ou actividades lúdicas livres E incorpora 
exemplos (fotografias, livros, canções, etc.) nas 
actividades didácticas que retratam pessoas com 
deficiência em papéis importantes.
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Nesta sala, o educador 
é ineficaz na promoção 
de um comportamento 
positivo.

Nesta sala, o educador é algo 
eficaz na promoção de um 
comportamento positivo.

Nesta sala de aula, o educador 
é eficaz na promoção de um 
comportamento positivo.

2.1 
O educador define 
expectativas 
comportamentais claras 
para as actividades e/ou 
rotinas da sala de aula 

O educador não define 
expectativas comportamentais 
claras e específicas para as 
actividades e/ou rotinas da sala 
de aula. 

Por exemplo: O educador diz: "Vão para 
os vossos grupos", "Trabalhem nas 
vossas cores", ou "Formem uma fila" 
sem dar instruções claras e específicas 
sobre o comportamento esperado 
durante a actividade didáctica ou 
rotina.

O educador O educador define 
expectativas comportamentais pouco 
claras ou superficiais para as tarefas 
e/ou actividades da aula. O educador 
pode, por vezes, definir expectativas 
comportamentais claras e específicas, 
mas fá-lo com pouca frequência.

Por exemplo: ao introduzir uma actividade de 
grupo, o educador diz “Por favor sentem-se no 
grupo que vos foi atribuído e portem-se bem”, 
sem esclarecer o que implica portar-se bem.

O educador pode dar exemplos específicos 
numa brincadeira livre como “Não se 
esqueçam de partilhar os lápis-de-cera e falem 
em voz baixa com os vossos amigos”, mas 
fá-lo com pouca frequência.

No decurso da actividade didáctica observa-se 
que o educador vai definindo expectativas 
comportamentais como “Comportem-se!”, 
“Oiçam”, “Não ponhas isso aí!” e “Chiu!”. Estas 
afirmações tendem a ser curtas e superficiais 
e não dão instruções claras e específicas às 
crianças relativas ao comportamento esperado 
durante a actividade didáctica.

O educador define expectativas 
comportamentais claras e específicas para 
as actividades e/ou rotinas da sala de aula ao 
longo da observação.

Por exemplo: Depois de introduzir uma actividade 
de grupo, o educador afirma explicitamente o 
comportamento esperado para o grupo, como: 
"Ponham os pés no chão. Falem baixo aqui dentro e 
partilhem os lápis de cera".

Se as crianças estão em trabalho autónomo, o 
educador dá orientações claras para a actividade. 
O educador diz: "Levantem a mão se quiserem 
falar e esperem que eu vos chame". O educador 
também pode dar orientações claras sobre o que 
fazer quando as crianças concluem uma actividade. 
O educador diz: "Quando acabarem de pintar, 
tragam-me o desenho e escolham uma brincadeira 
enquanto esperam que os colegas acabem". 

Alternativamente, pode não se observar 
o educador a definir expectativas 
comportamentais claras, mas as crianças 
portam-se bem4.

2.2
O educador reconhece o 
comportamento positivo 
das crianças

O educador não reconhece o 
comportamento das crianças 
que vai ao encontro ou excede as 
expectativas.

O educador reconhece os 
comportamentos das crianças mas não 
é específico sobre o comportamento 
esperado.

Por exemplo: Se um grupo está a cumprir as 
expectativas comportamentais, o educador 
diz: "Este grupo está a portar-se bem " sem 
esclarecer porquê ou como.

O educador reconhece o comportamento 
positivo das crianças que atende ou excede 
as expectativas e é específico quanto ao 
comportamento esperado. 

Por exemplo: Um educador diz à turma: "Acabei de 
reparar que neste grupo falam à vez e trabalha em 
conjunto para resolver o puzzle".

2.3 
O educador redirecciona 
o mau comportamento 
e centra-se no 
comportamento 
esperado, em vez 
do comportamento 
indesejado4

O redireccionamento do mau 
comportamento foca-se nos 
comportamentos errados, e não 
no comportamento esperado E é 
ineficaz.

Por exemplo: Se o educador vir uma 
criança a atirar um objecto, o educador 
pára a aula e grita o nome da criança, 
perguntando: "Porque é que atiraste 
o lápis?" 

Alternativamente, o educador ignora 
a criança que está distraída, fazendo 
com que a atenção de toda a turma 
se desvie da actividade para a criança 
perturbadora.

O redireccionamento do mau 
comportamento foca-se mais nos 
maus comportamentos do que no 
comportamento esperado MAS é eficaz. 
Alternativamente, o redireccionamento 
do comportamento inadequado é algo 
eficaz e foca-se no comportamento 
esperado.

Por exemplo: Ao reparar que duas crianças 
estão a desenhar na mesa, o educador diz: 
"Vocês os dois parem de desenhar na mobília!". 
Esta afirmação foca-se no comportamento 
negativo, e não no que se espera deles. 
Consequentemente, as crianças deixam de 
desenhar sobre a mesa. Alternativamente, ao 
ver as crianças desenhando sobre a mesa, 
o educador diz: "Lembre-se de desenhar no 
papel!". Mesmo que o educador se concentre 
no comportamento positivo, as crianças 
continuam a desenhar na mesa.

Quando surge um problema, o 
redireccionamento do mau comportamento 
resolve eficazmente o problema em causa e 
concentra-se no comportamento esperado. 

Por exemplo: Se as crianças falam alto e são 
perturbadoras durante uma actividade, o educador 
diz: "Lembrem-se de falar baixa e terem cuidado com 
as mãos". As crianças acalmam-se. 

Alternativamente, o educador não é 
observado a redireccionar o comportamento 
mas as crianças portam-se bem5 durante 
toda a observação.

4 Um mau comportamento ocorre quando uma criança causa uma perturbação na sala de aula que ou interfere com o fluxo da actividade, distrai outras crianças, ou perturba o educador.

Pontuação 1 2 3 4 5

Intervalo de 
Qualidade do 
Comportamento

BAIXO MÉDIO ALTO

A.2
CULTURA DE SALA  
DE AULA O educador promove um comportamento positivo na sala de aula.

O educador promove um comportamento positivo reconhecendo o comportamento das crianças 
que vai de encontro ou excede as expectativas. Além disso, o educador estabelece expectativas 
comportamentais claras para diferentes actividades. Isto pode observar-se na sala de aula através 
dos seguintes comportamentos:

EXPECTATIVAS 
COMPORTAMENTAIS 
POSITIVAS
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APRENDIZAGEM 
ORIENTADA

FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM
VERIFICAÇÕES DA COMPREENSÃO

FEEDBACK
PENSAMENTO CRÍTICO
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Nesta sala de aula, o educador 
é ineficaz na facilitação da 
aprendizagem para promover a 
compreensão.

Nesta sala de aula, o educador 
é algo eficaz na facilitação da 
aprendizagem para promover a 
compreensão.

Nesta sala de aula, o educador é 
eficaz na facilitação da aprendizagem 
para promover a compreensão.

3.1  
O educador articula 
explicitamente os 
objectivos da actividade 
didáctica

O educador não diz qual a actividade 
didáctica que as crianças irão 
fazer nem qual o objectivo dessa 
actividade.

Por exemplo: O educador distribui o barro 
sem dizer o que as crianças deverão fazer 
com ele ou porque é que as crianças vão 
fazer essa actividade.

O educador diz explicitamente 
o que as crianças irão fazer na 
actividade didáctica mas não declara 
explicitamente o objectivo (embora este 
possa ser depreendido). 

Por exemplo: O educador diz: "Hoje vamos 
fazer animais de barro", e trabalha com as 
crianças para fazer animais de barro. Nunca diz 
o "porquê", mas pode-se inferir que as crianças 
estão a aprender coisas sobre os animais 
do campo e/ou a treinar motricidade fina. 
Alternativamente, o educador diz: "Vamos fazer 
uma experiência". O educador demonstra o que 
acontece quando líquidos de diferentes cores 
são misturados com água, mas não declara 
explicitamente um objectivo para a actividade.

O educador declara explicitamente o que as 
crianças irão fazer na actividade didáctica E o 
objectivo dessa actividade.

Por exemplo: O educador diz: "Hoje vamos moldar 
animais de barro" e depois lembra às crianças: 
"Lembrem-se, estamos a fazer animais porque 
estamos a aprender sobre os diferentes tipos de 
animais do campo”. Ou, antes da aula de música, 
o educador diz: "Hoje vamos treinar a nossa dança 
cultural porque ainda estamos a aprender a trabalhar 
em equipa para o festival cultural". A educadora 
diz quais as actividades que as crianças vão fazer 
e os objectivos das actividades. Alternativamente, 
a educadora dá às crianças a oportunidade de 
brincarem livremente.

3.2  
O educador explica 
conceitos e/ou 
dá as actividades 
didácticas utilizando 
múltiplas formas de 
representaçãon

O educador explica conceitos e/ou 
dá actividades didácticas usando 
UMA forma de representação OU 
o simplesmente não explica novos 
conceitos ou actividades.

Por exemplo: O educador afirma: "Um 
padrão é algo que se repete", sem dar 
exemplos para ajudar as crianças a 
entenderem o conceito de padrão. 

O educador pode ler uma história sem parar 
para esclarecer, fazer perguntas ou explicar 
conceitos usando formas escritas, visuais 
ou outras formas de representação.

Alternativamente, o educador não 
explica conceitos e/ou actividades 
didácticas.

O educador explica conceitos e/ou dá 
actividades didácticas usando DUAS 
formas de representação. 

Por exemplo: O educador diz: "Um padrão é 
algo que se repete", enquanto pede às crianças 
que olhem para cartões com imagens de várias 
formas repetidas.

Ao ler sobre animais de estimação, o educador 
pára para explicar: "O cão parece triste", enquanto 
pede às crianças que olhem para a imagem no 
livro que mostra o cão triste.

O educador explica conceitos e/ou dá 
actividades didácticas usando TRÊS OU MAIS 
formas de representação. 

Por exemplo: Durante uma actividade sobre padrões, 
o educador explica: "Um padrão é algo que se repete", 
enquanto desenha um padrão de exemplo no quadro 
para as crianças verem. Mais tarde, o educador pede 
às crianças para baterem as palmas num padrão. 

Enquanto lê uma história, o educador faz muitas 
vezes uma pausa e mostra as figuras do livro à 
turma, para elaborar os conceitos-chave. Mais tarde, 
o educador guia as crianças numa canção e dança 
sobre a personagem principal da história.

3.3  
O educador estabelece 
ligações ao longo do dia 
fazendo a relação com 
outros conceitos ou com 
a vida diária das crianças

O educador não liga o que está a ser 
ensinado a outros conceitos ou à 
vida diária das crianças. 

Por exemplo: Ao usar cartões para ensinar 
as cores às crianças, o educador mostra 
a cor "azul" mas não liga a cor azul com 
objectos tipicamente encontrados nas 
casas das crianças (farda azul) ou na sala 
de aula (cadeira azul). Alternativamente, 
durante as brincadeiras livres, uma criança 
diz: "Estou a ver o sol!" mas o educador 
não faz a ligação a outros conceitos que a 
criança tenha aprendido.

O educador pode tentar fazer ligações que 
se relacionam com outros conceitos ou com 
a vida diária das crianças, mas estas são 
superficiais, confusas ou pouco claras. 

Por exemplo: Ao usar cartões para ensinar as 
cores às crianças, o educador aponta para um 
cartão e diz, "Azul". Ele então diz: "Há outras 
coisas na nossa sala de aula que são azuis", mas 
não diz o que elas são. Alternativamente, durante 
as brincadeiras livres, uma criança diz: " Estou 
a ver o sol!" e o educador diz: "Sim, lembra-se 
de ontem quando aprendemos sobre formas?" 
mas não liga o conceito de formas ("círculos") 
com o sol.

O educador estabelece ligações significativas 
com outros conceitos ou estabelece uma 
ligação à vida diária das crianças.

Por exemplo: ao usar cartões para ensinar as cores 
às crianças, o educador liga as cores à vida diária 
das crianças dizendo: “Temos cadernos azuis e vocês 
têm fardas escolares azuis. Os cadernos e as fardas 
são da mesma cor! Azuis!” Alternativamente, durante 
as brincadeiras livres, uma criança diz: "Estou a ver 
o sol!" A educadora diz: "Sim, lembras-te de ontem, 
quando aprendemos sobre formas? O sol é redondo 
como um círculo." A ligação entre a actividade actual 
e/ou a vida diária das crianças é clara.

3.4  
O educador demonstra 
encenando/ajudando E 
narrando/pensando em 
voz alta5

O educador não faz a modelação 
encenando/ajudando assistência OU 
narrando/pensando em voz alta.

O educador modela parcialmente pelo 
menos uma actividade didáctica ao 
encenando/ajudando as crianças em 
todas as partes do processo, mas NÃO 
narra/pensa em voz alta. 

Por exemplo: Durante brincadeiras de 
imaginação, o educador modela como colher 
fruta (fingir) na machamba, mas não narra/pensa 
em voz alta. Alternativamente, o educador pode 
ajudar uma criança com dificuldades em segurar 
um lápis, guiando a mão da criança enquanto 
escreve, mas não narra/pensa em voz alta.

O educador modela completamente pelo 
menos uma actividade didáctica, encenando/
ajudando as crianças com todas as fases do 
processo E narrando/pensando em voz alta. 

Por exemplo: Enquanto algumas crianças fingem ser 
agricultores, o educador junta-se representando o 
processo do agricultor e pensa em voz alta: "Estou 
a colher a fruta com as cores mais brilhantes". 
Vou apanhar as bananas amarelas porque estão 
maduras". Alternativamente, o educador pode ajudar 
uma criança com dificuldades em segurar um lápis, 
guiando a mão da criança na escrita enquanto diz: 
"deslocas o lápis para baixo e à volta para fazer a 
letra 'b'". O educador também pode fazer a modelação 
executando movimentos da mão e/ou do corpo 
durante uma canção de acção (por exemplo, Na 
Machamba do Papá). 

5 A modelação pode ser feita a qualquer momento durante uma actividade (inclusive no final).

B.3
APRENDIZAGEM 
ORIENTADA O educador facilita a aprendizagem para promover a compreensão.

O educador facilita a aprendizagem para promover a compreensão, articulando explicitamente os 
objectivos, fornecendo explicações claras dos conceitos e ligando o que está a ser aprendido a 
outros conhecimentos de conteúdo ou experiências das crianças. Isto observa-se na aula através dos 
seguintes comportamentos:

FACILITAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM

Pontuação 1 2 3 4 5

Intervalo de 
Qualidade do 
Comportamento

BAIXO MÉDIO ALTO
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Nesta sala de aula, o 
educador não verifica a 
compreensão por nenhuma 
criança.

Nesta sala de aula, o educador 
é eficaz na verificação da 
compreensão por apenas algumas 
crianças.

Nesta sala de aula, o educador 
é eficaz na verificação da 
compreensão pela maioria das 
crianças.

4.1  
O educador usa 
perguntas, induzimentos 
ou outras estratégias 
para determinar o nível 
de compreensão das 
crianças6

O educador ou não faz perguntas/
induzimentos às crianças OU só 
faz perguntas a toda a turma e 
não esclarece a compreensão 
individual.

Por exemplo: Ao demonstrar um novo 
jogo, o educador pergunta: "Todos 
sabem jogar?" As crianças da turma 
respondem em uníssono: "Sim". 
Outro exemplo é que, ao verificar as 
presenças, o educador pergunta a toda 
a turma "Sabem com que letra começa 
o vosso nome?", mas não investiga 
mais se crianças específicas sabem 
mesmo com que letra os seus nomes 
começam.

O educador usa perguntas, induzimentos 
ou outras estratégias eficazes para 
determinar o nível de compreensão de 
apenas algumas crianças. 

Por exemplo: O educador pergunta: "Com que 
letra começa o teu nome?" E depois chama 1 
ou 2 crianças para responder.

O educador usa perguntas, induzimentos ou 
outras estratégias eficazes para determinar 
o nível de compreensão da maioria das 
crianças. 

Por exemplo: O educador diz: "Levantem a mão 
e mostrem-me o número '3', '7', '10'." Outro 
exemplo é o educador perguntar a toda a turma 
"Levantem-se se o vosso nome começa por A/B/C", 
determinando o nível de compreensão de cada 
criança. Alternativamente, o educador pede a todas 
as crianças para participarem num projecto artístico 
ou numa canção de acção, que dá ao educador 
informações sobre o domínio de cada criança 
relativamente à actividade.

4.2  
O educador monitoriza 
a maioria das crianças 
durante actividades 
didácticas em grupo 
autónomo ou pequeno, 
incluindo brincadeiras 
livres6/7

O educador não monitoriza 
as crianças quando estão em 
actividades didácticas em grupo 
autónomo ou pequeno, incluindo 
brincadeiras livres. 

Por exemplo: O educador fica na sua 
secretária à frente da turma enquanto 
as crianças estão em actividades 
didácticas em grupo autónomo ou 
pequeno, incluindo brincadeiras livres. 
O educador não presta atenção à 
maioria das crianças ou grupos na sala 
de aula e não observa o seu trabalho, 
não esclarece conceitos ou não faz 
perguntas.

O educador supervisiona algumas 
crianças envolvidas em actividades 
didácticas autónomas ou em pequenos 
grupos, incluindo brincadeiras livres.

Por exemplo: O educador desloca-se pela sala 
e supervisiona algumas crianças envolvidas 
em actividades didácticas independentes e/ou 
em pequenos grupos, incluindo brincadeiras 
livres. Pode monitorizar algumas crianças/
pequenos grupos na sala de aula, observando 
seu trabalho, esclarecendo conceitos e/ou 
fazendo perguntas. No entanto, não monitoriza 
sistematicamente as crianças.

O educador supervisiona sistematicamente 
as crianças quando envolvidas em 
actividades didácticas independentes ou em 
grupo, incluindo brincadeiras livres. 

Por exemplo: O educador desloca-se pela sala e 
aborda as crianças/grupos individualmente de forma 
sistemática. Supervisiona a maioria das crianças 
na sala observando seu trabalho, esclarecendo 
conceitos e/ou fazendo perguntas.

4.3  
O educador ajusta o 
ensino ao nível das 
crianças 

O educador não ajusta o ensino 
às crianças8.

O educador ajusta o ensino, mas este 
ajustamento é ligeiro e superficial. 

Por exemplo: Durante uma actividade em que 
as crianças têm de escrever a primeira letra do 
seu nome, o educador nota que uma criança 
terminou e pede-lhe que volte a escrever a 
letra. Outro exemplo: ao cantar uma canção 
de acção (por exemplo, Pela Rua Vinha a 
Mamã; Na Machamba do Papá), e uma criança 
tem dificuldade em acompanhar, o educador 
reinicia a canção. Alternativamente, o educador 
pode expandir ligeiramente a linguagem da 
criança. Por exemplo, em resposta a uma 
criança dizendo que ela tem pés, o educador 
diz: "Sim, tens 2 pés".

O educador ajusta o ensino substancialmente. 

Por exemplo: Durante uma actividade em que as 
crianças têm de escrever a primeira letra dos seus 
nomes, um educador nota que a criança está a 
escrever a letra bem e rapidamente. O educador diz: 
"Vamos trabalhar no nome inteiro!" Outro exemplo: 
durante uma canção de acção, o educador nota 
que a criança está a ter dificuldades em seguir as 
acções. O educador responde dizendo: "Vamos fazer 
apenas as 3 primeiras acções em conjunto".

Em alternativa, o educador faz o ajustamento 
expandindo a linguagem das crianças. 

Por exemplo: Em resposta a uma criança dizendo 
que ela tem dois pés, a educadora diz: "Sim, tens 
dois pés, e dez dedos dos pés". Os teus dedos dos 
pés são mais pequenos que os meus". Quando uma 
criança diz que acha que as borboletas são bonitas, 
a educadora responde: "Sim, as borboletas são 
bonitas". Elas têm muitos padrões nas suas asas".

6  Os observadores devem seguir as seguintes orientações ao codificar as rubricas 4.1 e 4.2: Baixo= Não pede/monitoriza, Médio = Menos da metade das crianças e Alto = Mais da metade das crianças. 
7 Este comportamento é pontuado como N/A se não houver um grupo observável ou trabalho independente. 
8 Mesmo que não se perceba a necessidade de ajuste, se o educador não ajustar o ensino, este comportamento é pontuado como baixo.

Pontuação 1 2 3 4 5

Intervalo de 
Qualidade do 
Comportamento

BAIXO MÉDIO ALTO

B.4
APRENDIZAGEM 
ORIENTADA O educador verifica a compreensão pela maioria das crianças.

O educador verifica a compreensão para se assegurar que a maioria das crianças compreendeu o 
conteúdo ensinado. Além disso, ajusta o ritmo da actividade de modo a proporcionar às crianças 
oportunidades adicionais de aprendizagem. Isto pode observar-se na sala de aula através dos 
seguintes comportamentos:

VERIFICAÇÕES DA 
COMPREENSÃO
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Nesta sala de aula, o 
educador é ineficaz em dar 
feedback para aprofundar a 
compreensão por parte das 
crianças.

Nesta sala de aula, o educador é 
algo eficaz em dar feedback para 
aprofundar a compreensão por 
parte das crianças.

Nesta sala de aula, o educador é 
altamente eficaz em dar feedback 
para aprofundar a compreensão por 
parte das crianças.

5.1  
O educador faz 
comentários ou dá 
induzimentos9 que 
esclarecem faltas de 
compreensão por parte 
das crianças

O educador não faz comentários 
ou dá induzimentos às crianças 
sobre as suas faltas de 
compreensão OU os comentários 
são simples declarações de 
avaliação (por exemplo, “Isso está 
errado”). 

Por exemplo: Quando uma criança 
responde incorrectamente à pergunta 
de um educador, este responde dizendo: 
“Essa não é a resposta correcta” e passa 
à frente.

O educador faz comentários ou dá 
induzimentos gerais ou superficiais 
às crianças sobre as suas faltas de 
compreensão. 

Por exemplo: Ao praticar os números, o 
educador diz: "Esqueceste-te do número 
3", sem dar mais informações ou avisos. 
Alternativamente, durante um jogo sobre os 
sentidos, uma criança, por engano, diz que 
uma pedrinha é uma missanga O educador 
diz: "São seixos, não têm buracos", mas não 
dá informações adicionais para ajudar a 
esclarecer a incompreensão da criança. 

O educador faz comentários ou dá 
induzimentos às crianças que contêm 
informações substanciais e ajudam a 
esclarecer as suas faltas de compreensão. 

Por exemplo: O educador diz: "Lembras te que 
número vem depois do 2 mas antes do 4? Vamos 
olhar para a tabela de números no quadro. Agora, 
vamos olhar para a tua resposta. O que é que falta?". 
Alternativamente, durante uma brincadeira sobre 
os sentidos, uma criança chama erradamente 
missanga a uma pedrinha. O educador diz: "São 
pequenos como as missangas mas estas são 
seixos. Os seixos são na verdade pedrinhas 
pequenas. Lembra-te que normalmente enfiamos as 
missangas num fio”.

5.2  
O educador faz 
comentários ou dá 
induzimentos que 
ajudam a identificar os 
êxitos das crianças

O educador não faz comentários 
ou dá induzimentos às crianças 
sobre os seus êxitos OU a criança 
responde correctamente a uma 
pergunta do educador e este 
reage dizendo: “Está certo” e 
passa à frente.

O educador faz comentários ou dá 
induzimentos gerais ou superficiais às 
crianças sobre os seus êxitos. 

Por exemplo: Se as crianças estão a fazer 
desenhos acerca de uma história, o educador 
diz: “Gosto da forma como desenhaste a 
personagem”, sem especificar porquê. Durante 
uma peça imaginária no mercado, o educador 
diz: “Fizeste um bom trabalho na venda de 
alimentos da tua machamba ao cliente”, mas 
não explica porque foi um bom trabalho e 
como isso foi bem feito.

O educador faz comentários ou dá 
induzimentos às crianças que contêm 
informações substanciais que ajudam a 
identificar os seus êxitos. 

Por exemplo: Se as crianças estão a fazer desenhos 
para resumir uma história, o educador diz: “Fizeste 
um bom trabalho a mostrar como achas que a 
personagem se sentiu na história, desenhando uma 
cara feliz. Esta figura mostra que tu achas que o 
personagem estava feliz”. Durante a peça imaginária, 
a educadora diz: “ Fizeste um bom trabalho na venda 
de alimentos da tua machamba ao cliente. Gostei 
que tivesses dito ao cliente quanto custava a comida 
e lhe deste o troco depois de pagar”.

9 Os induzimentos são informações como pistas ou perguntas orientadoras que são dadas pelo educador e encorajam as crianças a resolver faltas de entendimento ou a identificar sucessos. 

Pontuação 1 2 3 4 5

Intervalo de 
Qualidade do 
Comportamento

BAIXO MÉDIO ALTO

B.5
APRENDIZAGEM 
ORIENTADA O educador dá feedback para aprofundar a compreensão por parte da criança.

O educador faz comentários ou dá induzimentos para ajudar a identificar faltas de compreensão, 
entender os êxitos e orientar os processos de raciocínio para promover a aprendizagem. Isto pode 
observar-se na sala de aula através dos seguintes comportamentos:

FEEDBACK
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Nesta sala, o educador é 
ineficaz no desenvolvimento 
das competências de 
pensamento crítico.

Nesta sala, o educador é algo 
eficaz no desenvolvimento das 
competências de pensamento 
crítico.

Nesta sala, o educador é eficaz no 
desenvolvimento das competências 
de pensamento crítico.

6.1  
O educador faz 
perguntas abertas  
que exigem raciocínio, 
explicação ou generalização,  
ou que tenham mais de 1 
resposta certa 

O educador não faz perguntas 
abertas OU faz apenas 1 
pergunta aberta. O educador não 
faz perguntas de seguimento. O 
educador pode fazer perguntas 
fechadas que tenham uma 
resposta pré-determinada. 

Por exemplo: O educador pergunta: 
"Como estás" (aberto) no início da aula, 
mas, durante o resto da observação, 
faz perguntas fechadas como "Quem é 
o personagem principal desta história?" 
ou "Quantos anos tem o teu irmão?" ou 
"Qual é maior, 4 ou 6?".

O educador faz pelo menos duas 
perguntas abertas diferentes aos alunos 
mas não desenvolve as respostas 
das crianças, OU o educador faz 2 
perguntas abertas e numa delas elabora 
as respostas das crianças envolvendo-
se em diálogo e pedindo-lhes que 
justifiquem o seu raciocínio, expliquem 
melhor ou esclareçam as suas ideias.

Por exemplo: O educador faz duas perguntas 
abertas que podem não estar ligadas, como: "O 
que acham que vai acontecer se colocarem o 
bloco grande em cima do pequeno?" e "Por que 
acham que os bombeiros têm escadas?". Em 
alternativa, o educador pergunta “Como foi o 
fim-de-semana?”. Quando a criança responde 
“Joguei futebol”, o educador prossegue, 
perguntando “O que mais gostas no futebol?”. 

O educador faz 3 ou mais perguntas abertas 
diferentes às crianças E pelo menos 1 delas 
baseia-se nas respostas das crianças, 
envolvendo-se em diálogo e pedindo às 
crianças que justifiquem o seu raciocínio, 
expliquem melhor ou esclareçam as suas 
ideias. 

Por exemplo: O educador pergunta: "Como acham 
que os personagens principais da história se devem 
preparar para a competição?" Depois de uma criança 
responder, o educador pergunta: "O que te faz pensar 
isso?" Depois pergunta a outra criança: "O que achas 
que acontece depois?". Mais à frente na observação, 
o educador pergunta "O que fariam se seu animal 
de estimação fugisse?". O educador também pode 
fazer perguntas abertas durante conversas sociais 
com crianças. Por exemplo, pergunta: ""Como foi o 
teu fim-de-semana? Qual foi a tua coisa favorita no 
jogo de futebol? O que vais fazer no próximo fim-de-
semana se chover?".

6.2 
O educador dá tarefas de 
reflexão   
que exigem que as crianças 
analisem activamente 
o conteúdo, em vez de 
simplesmente receberem 
informações ou desenvolverem 
fluência (ou seja, aprendizagem 
mecânica)

O educador não dá tarefas de 
reflexão. As salas sem tarefas de 
reflexão incluem aquelas em que 
as crianças simplesmente ouvem 
o educador ou executam tarefas 
mecânicas.

Veja exemplos na tabela de tarefas de 
reflexão na página seguinte.

O educador dá tarefas de reflexão 
superficiais. Tarefas de reflexão 
superficiais são tarefas como a 
identificação de conceitos ou partes-
chave de informação. Incluem também 
a aplicação de técnicas aprendidas 
a tarefas semelhantes àquelas que o 
educador já demonstrou. 

Veja exemplos na tabela de tarefas de reflexão 
na página seguinte.

O educador dá tarefas de reflexão 
substanciais. Tarefas de reflexão 
substanciais são tarefas como fazer 
previsões, identificar padrões, explicar o 
raciocínio, estabelecer ligações e interpretar 
informações. Incluem também a aplicação 
de informações ou técnicas aprendidas a 
novas tarefas que o educador não tenha 
demonstrado. O jogo é uma tarefa de 
pensamento substancial, pois implica muitos 
dos elementos listados acima. 

Veja exemplos na tabela de tarefas de reflexão na 
página seguinte.

6.3  
As crianças fazem 
perguntas abertas ou 
realizam tarefas de 
reflexão

As crianças não fazem perguntas 
abertas, nem realizam tarefas de 
reflexão. 

Veja exemplos na tabela de tarefas de 
reflexão na página seguinte.

As crianças não fazem perguntas 
abertas; no entanto, executam tarefas 
de reflexão superficiais. 

Veja exemplos na tabela de tarefas de reflexão 
na página seguinte.

As crianças fazem perguntas abertas 
como "Qual é a tua cor favorita?", "Qual é o 
animal mais rápido?" ou "O que acontece se 
misturarmos as duas cores?"

Alternativamente, executam tarefas de 
reflexão substanciais adequadas à sua 
idade. 

Veja exemplos na tabela de tarefas de reflexão na 
página seguinte.

Pontuação 1 2 3 4 5

Intervalo de 
Qualidade do 
Comportamento

BAIXO MÉDIO ALTO

B.6
APRENDIZAGEM 
ORIENTADA O educador desenvolve as competências de pensamento crítico das crianças.

O educador desenvolve as competências de pensamento crítico das crianças encorajando-as 
a analisar conteúdos activamente. Isto pode observar-se na sala de aula através dos seguintes 
comportamentos:

PENSAMENTO 
CRÍTICO
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Tabela de Tarefas de Reflexão
Estes exemplos destinam-se a ajudar os observadores a decifrar o que constitui uma tarefa de reflexão e a diferenciar os níveis 
de qualidade. É importante assinalar que estes exemplos não são exaustivos. Além disso, o contexto e os níveis de aprendizagem 
das crianças devem ser ponderados ao pontuar 6,2 e 6,3.

BAIXO MÉDIO ALTO
1. Artes/
Ofícios

Durante uma actividade de trabalhos manuais, 
as crianças devem construir uma casa e 
receber recortes das formas e das imagens 
da casa concluída. O educador acompanha 
as crianças no processo de construção de 
uma casa passo a passo, devendo as crianças 
seguir a ordem e o método que o educador 
demonstra. Por exemplo, o educador diz: "O 
rectângulo será a porta, coloca-se depois do 
triângulo do telhado".

Durante uma actividade de trabalhos manuais, 
as crianças devem construir uma casa e receber 
recortes das formas e das imagens da casa 
concluída. O educador pode dar instruções ou fazer 
a modelação básica da actividade, mas as crianças 
são obrigadas a pensar autonomamente sobre 
como colocar e identificar formas que irão formar 
partes da casa—telhado, portas, janelas, etc. 

Durante uma actividade de trabalhos manuais, as 
crianças devem construir uma casa. As crianças 
recebem recortes de formas em papelão. O 
educador pede então às crianças que façam uma 
casa a partir das diferentes formas fornecidas.

2. Aprender as 
Letras 

O educador introduz a letra "A" num cartão e 
pede às crianças que repitam a letra "A".

O educador pede às crianças que identifiquem 
e façam corresponder letras do alfabeto com 
imagens de objectos que comecem com essa letra. 

O educador pede às crianças para se levantarem 
se o seu nome começar pela letra "A". As crianças 
ouvem o educador chamar várias letras/sons e 
levantam-se quando ouvem a letra/som associado 
ao seu nome.

3. Leitura de 
uma história

As crianças ouvem o educador ler uma 
história.

Enquanto lê uma história, o educador faz perguntas 
fechadas às crianças e/ou pede-lhes para 
identificarem aspectos-chave da história, como a 
protagonista (Qual o nome da menina?), o cenário 
(Onde gostava ela de jogar futebol?) e a sequência 
de eventos (O que aconteceu depois de ela perder 
a bola de futebol?). As crianças respondem às 
perguntas do educador com detalhes específicos 
do livro de histórias. 

Ao ler uma história, o educador diz: "Agora quero que 
prevejas o que pode acontecer a seguir na história", 
ou "Por que achas que o menino começou a chorar 
no treino de futebol?". As crianças respondem a 
perguntas abertas fazendo previsões, "Acho que o 
menino vai divertir-se a jogar futebol", ou explicando 
suas ideias, "O menino estava a chorar porque 
perdeu a bola".

4. Experiência 
Científica

Ao demonstrar uma experiência científica, o 
educador enche um frasco com água e cobre 
o topo com tecido. Vira o frasco e explica 
que a água vai atravessar a tampa porque o 
tecido tem buracos. As crianças observam a 
experiência mas não têm a oportunidade de 
tocar/reproduzir o experimento. O educador 
não faz perguntas às crianças. 

Ao demonstrar uma experiência científica, o 
educador enche um frasco com água e cobre o 
topo com tecido. Vira o frasco para mostrar o 
que acontece à água quando tapada com uma 
tampa de tecido. O educador pede às crianças 
para tocarem no tecido e faz perguntas simples 
(isto é, "Está molhado ou seco?"). Depois explica 
que a água atravessou a tampa porque o tecido 
tem buracos minúsculos. As crianças observam 
o educador a conduzir a experiência, exploram 
tocando no frasco e no tecido e descrevem as 
suas descobertas ("A tampa está molhada!") ao 
educador. As crianças não têm a oportunidade de 
alargar as suas observações ou de fazer previsões. 

Ao demonstrar uma experiência científica, o 
educador enche um frasco com água e cobre o 
topo com material de tecido. As crianças partilham 
e discutem ideias e prevêem o que vai acontecer 
quando o educador vira o frasco. O educador vira o 
frasco e as crianças observam e verificam as suas 
previsões, tocando no frasco e na tampa de tecido. 
Depois o educador trabalha com as crianças para 
repetir a mesma experiência com diferentes tipos 
de tampas (tecido, papel e metal). As crianças 
fazem previsões, replicam a experiência e depois 
observam e comparam as suas descobertas. O 
educador pede às crianças que expliquem porque 
pensam que a água passou por alguns dos 
materiais e não por outros.

5. Motricidade 
Fina

Durante uma actividade de motricidade fina, 
o educador molda um crocodilo em barro 
à frente da turma enquanto as crianças 
observam. Ele pode descrever o processo 
para moldar argila mas não dá às crianças 
oportunidade para elas próprias tocarem ou 
criarem uma forma. 

Durante uma actividade de motricidade fina, 
o educador molda um crocodilo em barro. As 
crianças copiam o modelo do educador, criando um 
crocodilo com o seu barro. 

Durante uma actividade de motricidade fina, as 
crianças devem fazer um crocodilo em barro. Têm 
de imaginar a forma e moldar o barro como ela.

6. Formas e 
Tamanhos

O educador mostra às crianças 10 paus de 
diferentes tamanhos. O educador organiza os 
paus enquanto explica que um é maior que o 
outro. As crianças não têm a oportunidade de 
organizar os paus por si próprias

São entregues 10 paus de diferentes tamanhos às 
crianças. O educador demonstra como organizá-
los por ordem ascendente. As crianças então 
organizam os paus como o educador fez. 

São entregues 10 paus de diferentes tamanhos às 
crianças. O educador pede-lhes para organizarem 
os paus do mais pequeno para o maior.

7. Cores O educador aponta objectos ou usa cartões 
para mostrar a cor "vermelho". As crianças 
repetem "vermelho" depois do educador. 

Ao falar sobre cores, o educador levanta os cartões 
e pede às crianças que digam as cores que 
aprenderam. 

O educador pede às crianças que identifiquem 
a cor vermelha no ambiente/sala de aula à sua 
volta.

8. Números e 
Contar

O educador mostra às crianças uma imagem 
com 6 meninas e 3 meninos. Conta todas as 
crianças da imagem e explica que há mais 
meninas que meninos. As crianças ouvem o 
educador e não têm a oportunidade de contar.

O educador mostra às crianças uma imagem com 
6 meninas e 3 meninos. Conta todas as crianças da 
imagem e explica que há mais meninas que meninos. 
Depois entrega-lhes uma ficha com a mesma imagem 
de meninas e meninos. Diz às crianças para contarem 
o número de meninas e meninos na ficha e verem que 
há mais meninas que meninos. 

O educador pede às crianças que contem os 
colegas e digam se há mais meninas ou meninos 
na sala.

9. Categorias e 
Ordenação

O educador mostra à turma cartões com 
vários objectos enquanto os descreve como 
"duros" ou "macios" (por exemplo: Este carro é 
duro, esta camisa é macia). 

O educador distribui uma ficha com vários objectos 
e dia às crianças para pintarem os objectos "duros" 
em laranja e os objectos "macios" em amarelo. 

O educador pede às crianças que identifiquem 
os objectos no ambiente/sala de aula e os 
classifiquem como 'duros' ou 'macios'.

10. Padrões O educador desenha um padrão no quadro 
e explica como identificar um padrão. As 
crianças não reproduzem nem criam os seus 
próprios padrões. 

O educador diz: "Vamos fazer um padrão com 
a maneira como nos movemos" e demonstra 
às crianças como "Salto, Passo, Salto, Passo". 
As crianças observam e realizam o padrão de 
movimento com o educador. 

O educador diz: "Vamos fazer um padrão com a 
maneira como nos movemos". As crianças alargam 
o padrão demonstrado pelo educador (Salto, Passo, 
Salto, Passo, Salto, Passo) ou criam o seu próprio 
padrão (Salto, Passo, Passo, Salto). As crianças 
também podem explicar ou mostrar o seu padrão a 
um colega ou à turma.
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COMPETÊNCIAS  
SOCIOEMOCIONAIS

AUTONOMIA
PERSEVERANÇA

COMPETÊNCIAS SOCIAIS E DE COLABORAÇÃO
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Nesta sala, o educador é 
ineficaz no desenvolvimento 
da autonomia das crianças.

Nesta sala, o educador é algo 
eficaz no desenvolvimento da 
autonomia das crianças.

Nesta sala, o educador é eficaz no 
desenvolvimento da autonomia das 
crianças.

7.1 
O educador dá escolhas 
às crianças

O educador não dá oportunidade 
às crianças para escolherem a 
sua própria actividade, materiais 
ou onde e como brincam ou 
participam em actividades 
da aula. O educador decide 
como devem ser realizadas as 
actividades didácticas, sem dar 
opções diferentes quanto a como 
as crianças podem abordar a 
tarefa. 

Por exemplo: Quando aprendem 
sobre formas, as crianças têm 
todas desenhar a mesma forma. 
Alternativamente, as crianças devem 
sentar-se ordenadamente para realizar 
as actividades da aula ou não têm 
escolha nas brincadeiras. Nesta sala, o 
educador o que cantar.

O educador dá explicitamente às 
crianças a oportunidade de fazerem pelo 
menos uma escolha a partir de duas 
opções.

Por exemplo: Quando aprendem sobre 
formas, o educador dá às crianças a opção 
de desenharem formas diferentes ou de 
procurarem formas ao redor da sala de aula. 
O educador também pode deixar as crianças 
escolher entre duas opções não instrucionais. 
Por exemplo, o educador pode permitir que 
as crianças se levantem ou se sentem numa 
cadeira para realizar a actividade artística. 
Durante o tempo de brincadeira, o educador 
pode permitir que as crianças escolham entre 
brincadeiras imaginárias (as crianças brincam 
ao faz-de-conta) ou físicas (as crianças correm, 
saltam, dançam). Em alternativa, o educador 
pergunta às crianças: "Que canção devemos 
cantar? Na Machamba do Papá ou 1 de Junho é 
o Dia da Criança?". 

O educador dá explicitamente às crianças a 
oportunidade de fazerem pelo menos uma 
escolha, a partir de três ou mais opções. 

Por exemplo: Ao aprender sobre formas, o educador 
permite às crianças escolherem entre desenhar 
diferentes formas, procurar formas ao redor da sala 
de aula, ou encontrar formas num livro de imagens. 
O educador também pode permitir que as crianças 
escolham entre três opções não instrucionais. 
Por exemplo, o educador pode permitir que as 
crianças decidam se se levantam, se sentam 
numa cadeira ou se sentam no chão para realizar a 
actividade artística. Durante o tempo de brincadeira, 
o educador pode dar às crianças escolha entre 
brincadeiras imaginárias (as crianças brincam ao 
faz-de-conta), brincadeiras físicas (as crianças 
correm, saltam, dançam) ou brincadeiras sensoriais 
(as crianças brincam com sementes, pedras, areia, 
folhas ou outros materiais). 

Alternativamente, o educador também pode 
dar opções em aberto às crianças. 

Por exemplo: O educador pergunta: "Que canção 
vamos cantar agora?" e as crianças partilham 
muitas ideias sobre a canção a cantar. 

7.2 
O educador dá 
oportunidade às crianças 
para assumirem funções 
na sala de aula

A sala de aula é principalmente 
dirigida pelo educador e 
altamente estruturada.

Por exemplo: A participação das 
crianças limita-se a actividades de 
memorização ou mecânicas. Nesta 
sala de aula, as crianças nunca têm 
a oportunidade de ir ao quadro ou 
funcionarem como ajudantes.

O educador oferece dá oportunidade 
às crianças para assumirem algumas 
funções na sala de aula. 

Por exemplo: Durante a música ou arte, as 
crianças ajudam na distribuição e recolha de 
materiais e apetrechos. Essas funções podem 
ainda incluir tarefas domésticas, como ir buscar 
água, limpar o quadro ou limpar a sala de aula.

O educador oferece dá oportunidade 
às crianças para assumirem funções 
importantes na sala de aula em que são 
responsáveis por partes de uma actividade 
didáctica.

Por exemplo: As crianças ajudam a liderar a reunião 
da manhã dizendo os dias da semana e falando 
sobre o tempo em frente à turma. Durante a música 
ou arte, o educador dá a uma criança a oportunidade 
de liderar a turma numa canção ou espectáculo ou 
falar sobre o seu desenho em frente da turma. Ao 
aprendem os números, as crianças podem escrever 
no quadro ou ser responsáveis por mostrar os 
cartões de números ao grupo ou a toda a turma. 
Funções significativas também incluem quando um 
educador pede a uma criança para mostrar a um 
colega de turma como fazer algo. Por exemplo, um 
educador pode pedir: "Podes mostrar ao teu amigo 
como calçar os sapatos?" ou "Podes mostrar ao teu 
amigo como segurar um livro?”.

7.3  
As crianças voluntariam-
se para participar na sala 
de aula

As crianças não se voluntaria 
para participar na aula 
expressando as suas ideias e/ou 
assumindo funções.

Menos da metade das crianças 
voluntariam-se para participar na 
aula expressando suas ideias e/ou 
assumindo funções.

Por exemplo: Quando o educador faz uma 
pergunta, cerca de um quarto das crianças 
levanta a mão; mais tarde, quando o educador 
pede ajuda para limpar a sala, cerca de metade 
das crianças levanta a mão. 

Mais da metade das crianças voluntariam-se 
para participar expressando suas ideias e/ou 
assumindo funções.

Por exemplo: Quando o educador faz uma pergunta, 
muitas crianças levantam a mão para partilhar as 
suas ideias. Quando o educador pede ajuda para 
distribuir os materiais, muitas crianças levantam a 
mão para ajudar. As crianças também podem ser 
voluntárias sem que o educador peça (por exemplo, 
uma criança oferece-se para contar coisas sobre seu 
animal de estimação depois do educador ler um livro 
sobre animais). 

Pontuação 1 2 3 4 5

Intervalo de 
Qualidade do 
Comportamento

BAIXO MÉDIO ALTO

C.7
COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS O educador deixa as crianças fazerem escolhas e encoraja-as a participar na aula.

O educador dá oportunidade às crianças de fazerem escolhas e assumirem funções significativos 
na aula. As crianças fazem uso dessas oportunidades voluntariamente para assumirem funções 
e expressarem suas ideias e opiniões. Isto pode observar-se na aula através dos seguintes 
comportamentos:

AUTONOMIA
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Nesta sala, o educador é 
ineficaz no desenvolvimento 
da perseverança das crianças.

Nesta sala, o educador é algo 
eficaz no desenvolvimento da 
perseverança das crianças.

Nesta sala, o educador é eficaz no 
desenvolvimento da perseverança 
das crianças.

8.1  
O educador reconhece os 
esforços das crianças   
em vez de se concentrar apenas 
em resultados, inteligência ou 
aptidões naturais. 

O educador não reconhece 
os esforços das crianças. 
O educador só elogia as 
crianças por serem "espertas" 
ou "inteligentes", ou apenas 
se concentra no resultado. O 
educador não se centra nos 
esforços das crianças ou no seu 
processo de domínio de novas 
competências. 

Por exemplo: O educador diz: "Muito 
bem! És a criança mais inteligente 
da turma", ou "Muito bem! És tão 
inteligente!".

Nesta sala, o educador por vezes 
reconhece os esforços das crianças, mas 
a maior parte dos elogios é centrada nos 
resultados ou na inteligência da criança. 

Por exemplo: Quando uma criança se sai bem 
numa actividade, o educador diz: "Sei que 
trabalhaste muito nisto!" mas na maioria das 
vezes, o educador elogia as crianças dizendo que 
elas são "inteligentes" ou "inteligentes".

Nesta sala, o educador frequentemente 
reconhece os esforços das crianças 
para dominarem novas competências 
ou conceitos e identifica esses esforços 
explicitamente. 

Por exemplo: Quando uma criança identifica 
correctamente o número "10" no quadro, o 
educador diz: "Gostei da maneira como pensaste 
muito bem, e olhaste para todos os números antes 
de escolheres o 10!". Alternativamente, quando uma 
criança está a enfiar missangas, o educador foca a 
sua atenção e elogia o esforço/processo da criança 
dizendo: "Estás a fazer um bom trabalho, a segurar 
as contas perto do fio e a ter cuidado".

8.2  
O educador responde 
positivamente às 
dificuldades das 
crianças10

O educador responde 
negativamente aos desafios das 
crianças.

Por exemplo: O educador repreende 
explicitamente as crianças por 
cometerem um erro ou por fica 
visivelmente impaciente com uma 
criança por ter demorado a perceber 
uma ideia ou concluir uma actividade. 

O educador tem uma atitude neutra 
em relação aos desafios das crianças. 
Embora não penalize uma criança por 
cometer um erro ou demorar a perceber 
um novo conceito, o educador também não 
deixa claro que o fracasso e a frustração 
são partes normais do processo de 
aprendizagem. 

Por exemplo: Quando uma criança parece 
frustrada por ter dificuldade em empilhar e 
equilibrar blocos, o educador responde ajudando-a 
de uma forma neutra.

O educador responde positivamente 
aos desafios das crianças e ajuda-as a 
compreender que o fracasso e a frustração 
são partes normais do processo de 
aprendizagem.

Por exemplo: Quando uma criança está com 
dificuldade em empilhar e equilibrar blocos, 
o educador diz: "Lembra-te que não faz mal 
sentirmo-nos frustrados quando estamos a treinar 
ou a aprender algo novo. Vamos pensar em como 
podemos resolver isto". O educador também 
encoraja as crianças a pensarem em diferentes 
estratégias para o ajudarem (por exemplo, usar a 
parede para ajudar a empilhar os blocos, colocar 
um bloco suavemente em cima do outro, pedir 
ajuda a um colega de turma).

8.3 
O educador encoraja a 
planificação na sala de 
aula 

O educador não encoraja a 
planificação na aula.

O educador faz planos com e/ou para as 
crianças.

Por exemplo: Durante o tempo de brincadeira, o 
educador percorrer o plano para a área dos blocos 
com uma criança (por exemplo: "Primeiro, põe 
o bloco grande no chão. Depois acrescenta os 
quadrados para janelas e portas. Por fim, adiciona 
o triângulo do telhado").    

Ao introduzir uma actividade didáctica, o educador 
pode demorar algum tempo a explicar a sequência 
da actividade à turma. Por exemplo, o educador 
diz: "Hoje, vamos aprender novas palavras". 
Vamos dividi-las em sílabas. Vamos contar as 
sílabas e depois dizer a palavra". 

O educador também pode relembrar as 
actividades ou rotinas seguintes às crianças. Por 
exemplo, diz: "Vamos ler uma história, cantar a 
nossa canção e depois vamos à casa de banho". 

Alternativamente, o educador pode referir 
como as actividades da aula dão suporte 
aos planos de curto ou longo prazo. Por 
exemplo, durante o intervalo o educador 
diz: "Se quiserem ser fortes, devem fazer 
exercício enquanto são jovens". 

O educador encoraja explicitamente as 
crianças a fazerem planos. 

Por exemplo: Durante a roda da manhã, o educador 
pergunta às crianças: "O que irão fazer hoje se 
chover?". Durante a brincadeira física, o educador 
pergunta às crianças: "A que jogo vão brincar 
primeiro? E depois?". Alternativamente, o educador 
pode encorajar as crianças a falarem ou fazerem 
um desenho sobre o que vão construir na zona dos 
blocos ou o que querem ser quando crescerem.

10 Essas dificuldades podem incluir erros, ter nota baixa num teste ou sentir-se frustrado ao tentar perceber um conceito.

Pontuação 1 2 3 4 5

Intervalo de 
Qualidade do 
Comportamento

BAIXO MÉDIO ALTO

C.8
COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS O educador promove os esforços das crianças, tem uma atitude positiva em 

relação aos desafios e encoraja a definição de metas.
O educador promove os esforços das crianças com o objectivo de dominar novas competências ou 
conceitos, em vez de se concentrar apenas em resultados, inteligência ou aptidões naturais. Além disso, o 
educador tem uma atitude positiva em relação aos desafios, enquadrando falhas e frustrações como partes 
úteis do processo de aprendizagem. O educador também encoraja as crianças a estabelecerem metas de 
curto e/ou longo prazo. Isto pode observar-se na sala de aula através dos seguintes comportamentos:

PERSEVERANÇA
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Nesta sala, o educador é 
ineficaz no desenvolvimento 
das competências 
colaborativas das crianças.

Nesta sala, o educador é algo 
eficaz no desenvolvimento das 
competências colaborativas das 
crianças.

Nesta sala, o educador é eficaz no 
desenvolvimento das competências 
colaborativas das crianças.

9.1 
O educador promove 
a colaboração das 
crianças através da 
interacção entre pares

O educador não promove a 
colaboração entre as crianças. 

Por exemplo: O educador não dá 
qualquer oportunidade às crianças para 
partilharem brinquedos ou trabalharem 
em objectivos comuns em pares ou 
em grupo.

O educador promove uma colaboração 
superficial entre as crianças. 

Por exemplo: O educador pede às crianças para 
partilharem os materiais de arte, os lápis, ou 
um livro. No entanto, as crianças trabalham 
independentemente e não colaboram umas 
com as outras. Durante brincadeiras de 
imaginação, o educador pode encorajar as 
crianças a partilharem materiais, mas não as 
encoraja a construírem rotinas ou cenários 
de brincadeiras em conjunto. Numa aula de 
música, isto inclui quando um educador pede 
às crianças para cantarem juntas como uma 
turma inteira ou em grupos.

O educador promove uma colaboração 
substancial entre as crianças, encorajando-
as a trabalhar em conjunto para partilharem 
ideias e trabalharem num objectivo comum, 
incluindo a produção de algo ou a resolução 
de um problema.

Por exemplo: Durante brincadeiras de imaginação, 
o educador incentiva as crianças a construírem 
rotinas ou cenários lúdicos juntos. O educador diz: 
"O teu amigo está a cozinhar cenouras. Porque não 
lhe dizes o que gostavas de cozinhar?" O educador 
também pode encorajar as crianças a tomarem 
decisões em conjunto. Por exemplo, durante o 
intervalo, o educador encoraja as crianças dizendo: 
"Vamos perguntar aos teus amigos a que vamos 
brincar primeiro". Alternativamente, o educador pode 
encorajar as crianças a trabalharem em pequenos 
grupos para realizar uma tarefa que requer 
colaboração, como ordenar paus do menor para o 
maior, perguntando: "Como podem trabalhar juntos 
para organizar os paus?”.

9.2  
O educador promove 
as competências 
interpessoais das 
crianças,
como a assunção de 
perspectivas, empatia, 
regulação das emoções e 
resolução de problemas 
sociais11

O educador não promove 
as competências intra ou 
interpessoais das crianças.

O educador promove as competências 
intra ou interpessoais das crianças de 
uma forma ligeira ou superficial. 

Por exemplo: O educador diz às crianças para 
"ajudarem-se umas às outras" nos trabalhos de 
grupo, pede a uma criança para "pedir desculpa" 
a um colega de turma, ou encoraja as crianças 
a revezarem-se no papel de mãe durante uma 
brincadeira de imaginação. No entanto, o 
educador não explica a importância desses 
comportamentos.

 

O educador promove as competências intra 
ou interpessoais das crianças encorajando a 
assunção de perspectivas, empatia, regulação 
emocional ou resolução de problemas sociais.

Por exemplo: Ao ler uma história sobre um 
personagem cego, o educador faz uma pausa para 
pedir às crianças para imaginarem como seria não 
poderem ver. O educador também pode reconhecer 
as emoções das crianças. Por exemplo, diz: "Vejo 
que estás a chorar porque o teu colega te deu um 
encontrão na corrida. Vamos respirar fundo e depois 
vamos falar com o teu colega sobre isso". Depois, 
o educador encoraja a criança a partilhar os seus 
sentimentos com o colega de turma.

Var mais exemplos na Pergunta Frequente 9.2.

9.3 
As crianças colaboram 
entre si através da 
interacção entre pares

As crianças não colaboram OU 
têm comportamentos negativos 
quando interagem entre si.

Por exemplo: Ao fingirem cozinhar 
ou fazerem outras brincadeiras de 
imaginação, excluem 1 ou mais dos 
seus pares propositadamente.

Consultar nas Perguntas Frequentes e 
na Nota de Rodapé os pontos 2.1/2.3 
relativos a comportamentos negativos 
ou maus na aula.

As crianças colaboram superficialmente.

Por exemplo: As crianças partilham materiais 
de arte no grupo, mas fazem os seus desenhos 
independentemente e não colaboram entre 
si. Durante brincadeiras de imaginação, as 
crianças cooperam no mesmo espaço, mas 
também pode haver casos menores em que 
exibem comportamentos negativos (por 
exemplo, provocar, empurrar); no entanto, 
esses comportamentos são isolados, 
menores e/ou em tom de brincadeira (ou seja, 
nenhuma criança fica zangada) e não são uma 
característica central da sala de aula.

As crianças colaboram entre si trabalhando 
em conjunto na partilha de ideias e para um 
objectivo comum, incluindo a produção de 
algo ou a resolução de um problema.

Por exemplo: As crianças podem fazer brincadeiras 
de imaginação juntas. Também podem trabalhar 
juntas para tomar decisões como que jogo jogar. 
Alternativamente, as crianças trabalham em 
pequenos grupos para realizar uma tarefa que 
requer colaboração, como seja ordenar paus do 
menor para o maior. Não há demonstrações de 
comportamento negativo. 

11  Assunção de perspectivas: A capacidade de considerar uma situação de um ponto de vista diferente. 
Empatia: A capacidade de reconhecer e partilhar as emoções do outro. 
Regulação das emoções: A capacidade de gerir e responder eficazmente a uma experiência emocional. 
Resolução de problemas sociais: O processo pelo qual um indivíduo passa para resolver um problema interpessoal.  
Isto pode implicar a aplicação de aspectos de assunção de perspectivas, empatia ou regulação das emoções a uma situação social. 

Pontuação 1 2 3 4 5

Intervalo de 
Qualidade do 
Comportamento

BAIXO MÉDIO ALTO

C.9
COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS O educador fomenta um ambiente de colaboração na sala de aula.

O educador incentiva a colaboração das crianças entre si e promove as suas competências 
interpessoais. As crianças reagem aos esforços do educador colaborando umas com as outras na 
sala de aula, criando um ambiente isento de hostilidade física ou emocional. Isto pode observar-se 
na aula através dos seguintes comportamentos:

COMPETÊNCIAS 
SOCIAIS E 
COLABORATIVAS
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PERGUNTAS
FREQUENTES
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Protocolo
(0) Como codifico a observação se houver mais de 1 educador na sala de aula? 
Se houver mais de 1 educador na sala de aula, recorra à orientação seguinte. Durante a instrução a toda a turma, 
observe a turma inteira. Por exemplo, se o educador assistente reagir à necessidade de uma criança (por exemplo, atar 
um sapato) enquanto o educador principal está a ler uma história, a reacção do educador assistente seria captada 
em 1.3. Se as crianças forem divididas em pequenos grupos (por exemplo, em mesas), o observador deve concentrar-
se apenas no educador principal e ignorar as actividades e/ou interrupções que acontecem noutros grupos. Se o 
educador principal tiver dado uma actividade às crianças com quem está a trabalhar, esta conta como actividade 
didáctica mesmo que as crianças que trabalhem com educadores noutras mesas não estejam numa actividade 
didáctica. Por outro lado, se o educador principal não tiver dado uma actividade didáctica ao seu grupo mas outros 
educadores sim, esta não é considerada porque o educador principal não deu essa actividade. Da mesma forma, se o 
educador principal estiver efectivamente a redireccionar um mau comportamento no seu grupo mas o educador que 
lidera outros grupos na aula não o está, a pontuação do comportamento 2.3 pode ainda assim ser alta, dependendo 
da outra evidência no grupo do educador principal. 

Tempo em Tarefa
(0.1a) Quando a turma está em transição, como posso saber quando esta terminou? 
As transições ocorrem na maioria das aulas. Como indicado no manual, considere o que a maior parte das crianças 
está a fazer e se o educador está a dar oportunidades para aprender. Uma transição termina oficialmente quando 
a maioria das crianças recebe a actividade didáctica seguinte. Por exemplo, se o educador disser: “Peguem os 
vossos cadernos e comecem a treinar a letra P”, mas as crianças ainda não tiverem os seus cadernos de exercícios 
no momento do instantâneo, isso continua a ser considerado uma actividade didáctica, uma vez que o educador 
providenciou uma actividade didáctica à maioria das crianças. No entanto, as crianças podem estar fora de tarefa.

(0.1b) Como codifico o instantâneo se uma actividade didáctica acontece em simultâneo com actividades 
administrativas? 
Embora o educador esteja a realizar tarefas administrativas (que são consideradas actividades não didácticas), conta 
como actividade didáctica se a maior parte das crianças tiver uma actividade didáctica. Por exemplo, enquanto anota 
as presenças, um educador pode dizer letras em ordem alfabética e pedir às crianças para levantarem a mão quando 
a primeira letra do seu nome é chamada. Alternativamente, o educador assinala as presenças enquanto as crianças 
estão a desenhar.

(0.1c) Pode esclarecer o que significa uma actividade didáctica estar “explicitamente incorporada” em actividades 
de rotina? 
As actividades de rotina, como as refeições e a sesta, são actividades não didácticas (excepto se tiverem uma 
actividade didáctica explicitamente incorporada). Uma actividade didáctica explicitamente incorporada pode incluir 
um educador a instruir as crianças para ordenar os seus recortes circulares cor-de-laranja do mais pequeno para 
o maior. Alternativamente, quando as crianças estão a fazer a transição para a sesta, o educador pode conduzir a 
turma numa canção ou poema sobre a hora da sesta. O educador também pode ler um livro em voz alta às crianças 
enquanto descansam.

(0.2) As crianças estão fora de tarefa se saírem da sala no momento do instantâneo? 
São contadas como estando fora de tarefa. Se as crianças saírem da sala antes do instantâneo, os observadores não 
devem considerá-las como estando fora de tarefa.

Qualidade das Práticas Pedagógicas
(1.1) Um educador tem de usar o nome das crianças para as tratar respeitosamente? 
Em algumas culturas, o uso de nomes pode não ser um sinal comum de respeito. Se o educador não usa nomes mas 
exibe outros sinais de comportamento respeitoso (por exemplo, o educador usa termos afectuosos para se referir às 
crianças, usa uma forma respeitosa de uma palavra ou fala com as crianças num tom de voz suave), isso ainda pode 
ser pontuado como alto. 

(1.2a) A comunicação não verbal é contada como linguagem positiva? 
Embora os elogios às crianças possam assumir muitas formas, o comportamento 1.2 procura evidências de 
“linguagem positiva”. Como tal, a comunicação não verbal, como bater palmas ou sorrir, não tem impacto na 
pontuação geral. No entanto, se o educador fizer uma afirmação como “Vamos bater-lhe palmas”, conta como 
linguagem positiva—não por causa dos aplausos, mas porque o educador comunica linguagem positiva verbalmente.
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(1.2b) O que é considerado uma linguagem positiva “consistente”? Especificamente, onde devo fazer a separação 
entre uma pontuação média e uma pontuação alta?
Devem ser levadas em consideração tanto a consistência como a qualidade dos comentários. Por exemplo, se um 
educador diz simplesmente: “Vocês são um grupo tão talentoso de crianças!” e “Espectacular!” num segmento de 
15 minutos, isso pesa mais na ponderação do que o educador que diz “Bom” 4 vezes. Contudo, se o educador disser 
“Muito Bom” 7 vezes, isso constituiria uma classificação elevada. Podem ser usados os seguintes limites básicos 
como um guia geral para determinar a pontuação: 0 casos de linguagem positiva constitui uma pontuação baixa, 1-4 
exemplos é uma pontuação média, e pelo menos 5 constituem uma pontuação alta. 

(1.3a) Se uma criança precisa de ir à casa de banho, isso é considerado uma necessidade? 
Sim, embora os exemplos no manual tenham a ver com a provisão de materiais ou de apoio emocional, lembre-se 
que estes são simplesmente exemplos e não são exaustivos. Aqui captam-se todas as necessidades emocionais, 
materiais ou físicas observáveis. Se uma criança precisar de ir à casa de banho, isso pode afectar a atenção prestada 
à aula, e é importante que os educadores resolvam a questão. É importante notar que o que não é captado aqui é a 
necessidade da criança perceber os conteúdos lectivos, pois isso esse aspecto é captado quando o educador ajusta o 
ensino (comportamento 4.3).

(1.3b) Durante uma actividade com parceiros, o educador rearranja os parceiros para incluir uma criança que não 
tenha um. Isso conta como resposta à necessidade de uma criança? 
Sim. Embora a reorganização das crianças na sala não seja automaticamente considerada uma resposta à 
necessidade de uma criança, se uma delas não tiver um parceiro ou grupo para uma actividade e o educador as 
reorganiza para a incluir, então isso é considerado como uma resposta à necessidade de uma criança. Para que isto 
conte, deve haver uma necessidade identificável—por exemplo, a criança tem que visivelmente não ter um parceiro, ou 
o educador pode perguntar “Quem não tem um parceiro?” e a criança responde que não tem.

(1.3c) Perguntar a uma criança se ela tem uma necessidade específica conta automaticamente como resposta à 
necessidade de uma criança? 
Não. Um educador simplesmente a perguntar se uma criança tem uma necessidade não conta necessariamente 
como resposta à necessidade de uma criança. Por exemplo, o educador perguntar às crianças se têm fome na 
tentativa de as envolver, não conta automaticamente como resposta à necessidade de uma criança. No entanto, isto 
é pontuado como médio se uma criança indicar que a necessidade percebida existe de facto, indicando que está 
cansada ou com fome, ou se é claro que a criança está cansada ou com fome. Se o educador aborda o problema 
dando a essa criança algo para comer, isso é pontuado como alto.

(1.3d) Podemos contar as necessidades que não sejam iniciadas por crianças? 
Sim. As necessidades das crianças podem ser respondidas sem que uma delas inicie explicitamente essa 
necessidade. Por exemplo, um educador que esteja a ler um livro ilustrado à frente da turma pode aproximar-se de 
uma criança que esteja visivelmente com dificuldades em ver o livro. Neste caso, o educador está a responder às 
necessidades de uma criança sem que a criança tenha de expressar explicitamente a sua necessidade.

(2.1) Quais as diferenças entre as expectativas comportamentais e as orientações ou instruções para uma 
actividade? 
As expectativas comportamentais concentram-se no comportamento esperado durante uma actividade, enquanto as 
instruções para uma actividade se concentram nos passos necessários para realizar uma actividade. Por exemplo, 
o educador pode dar instruções para uma actividade dizendo: “Pintem os triângulos de azul e os quadrados de 
vermelho”—isso indica às crianças o que devem fazer para realizar a actividade. Por outro lado, o educador pode 
declarar expectativas comportamentais dizendo: “Se tiverem alguma dúvida levantem a mão em silêncio”—isto define 
expectativas comportamentais claras para as crianças seguirem durante a actividade.

(2.3a) Como codificar um comportamento errado que o educador não vê? 
Se nem o educador nem as outras crianças se incomodarem com o mau comportamento (por exemplo, dormir), e 
este não perturbar o fluxo da actividade, a pontuação do comportamento 2.3 pode ser alta, dependendo das outras 
evidências na sala de aula. Por exemplo, se as crianças estiverem a exibir comportamentos negativos, a pontuação 
para o comportamento 9.3 pode ser afectada. 
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(2.3b) Pode esclarecer o que significa uma criança estar a ser “mal comportada”? 
Podem ser considerados dois factores para decidir se a criança se está a portar mal: se a criança estiver a causar 
uma perturbação da aula (distraindo as crianças que tentam prestar atenção) OU se o educador se importar com essa 
perturbação. Se nem o educador nem as outras crianças estiverem incomodados com o mau comportamento (por 
exemplo, dormir) e se este não for perturbador do fluxo da actividade, a pontuação 2.3 pode ser alta, dependendo das 
outras evidências na sala. 

(3.1) As crianças estão a discutir uma história para a aula. O educador diz: “Hoje vamos falar sobre [título da 
história]”. Isso conta como afirmação do objectivo da actividade? 
Um objectivo deve indicar porque vai a turma realizar a actividade, e não a actividade que as crianças irão fazer. Por 
exemplo, uma actividade pode ser ler um livro sobre a floresta e responder perguntas sobre o texto, mas o objectivo 
da actividade pode ser aprender sobre as diferentes partes de uma árvore. Neste caso, embora o educador defina 
claramente a actividade para a turma, deve haver algum objectivo para explicar porque é que as crianças estão a ler 
a história (para aprenderem sobre as árvores). Assim, esta afirmação por si só não conta como definição explícita do 
objectivo da actividade.

(3.2a) O que queremos dizer com “forma de representação”? 
As formas de representação referem-se ao modo como os educadores representam e explicam conceitos e/ou 
proporcionam actividades didácticas às crianças. Isto inclui todos os casos de um educador que apresente conceitos 
e/ou actividades didácticas, inclusive durante as brincadeiras livres. Exemplos das seis formas de representação 
geralmente usadas pelos educadores na sala de aula da ECE incluem o uso de:

Linguagem falada (por exemplo, o educador explica verbalmente conceitos e/ou actividades didácticas e as crianças 
ouvem; isto inclui as crianças ouvirem o educador ler uma história ou o educador mostrar às crianças linguagem 
falada ouvida via rádio, vídeo ou outras tecnologias às crianças). 

Música (por exemplo, educador canta, recita e/ou se envolve noutras formas musicais; as crianças podem ou não 
cantar/recitar também; isto inclui as crianças ouvirem música e/ou sons via rádio, vídeo ou outras tecnologias). 

Texto (por exemplo, o educador escreve letras, palavras ou números no quadro; isto inclui as crianças olharem para 
texto escrito em cartões, cartazes, fichas de trabalho ou projectado num ecrã). 

Ajudas Visuais (por exemplo, o educador mostra fotografias, cartazes, livros ilustrados e outras imagens para explicar 
conceitos e/ou actividades didácticas; isto inclui outras formas visuais como linguagem gestual, imagens de vídeo (ou 
outras tecnologias) bem como coisas encontradas na natureza e/ou ao redor da sala de aula). 

Objectos concretos (por exemplo, o educador oferece dá oportunidade às crianças para manipularem objectos físicos 
como fichas de trabalho, livros, brinquedos e outros materiais; isto inclui oportunidades para as crianças usarem braile 
ou outras linguagens tácteis; o educador também pode criar oportunidades para que as crianças aprendam conceitos 
ou se envolvam em actividades didácticas através do olfacto ou do paladar). 

Movimento (por exemplo, o educador dá oportunidades para as crianças dançarem, se exercitarem ou participarem 
noutras actividades que as ajudam a compreender conceitos ou actividades didácticas através do movimento 
corporal). 

(3.2b) O educador usa três ou mais formas de representação, mas a explicação que dá é incorrecta. Pontuo este 
caso como alto?   
Sim, se a explicação de conceitos pelo educador e/ou a actividade didáctica incluir três ou mais formas de 
representação, é pontuada como alto. Este elemento não avalia a precisão do conteúdo, mas sim, como o conteúdo 
é dado. Assim, se as explicações do educador estiverem erradas mas forem acompanhadas por três ou mais formas 
de representação, 3.2 continua a ter uma pontuação alta. Este elemento não exige que os observadores distingam o 
correcto a partir de material incorrecto. 

(3.2c) Como pontuo este comportamento se o educador usar diferentes formas de representação durante a 
observação mas estas não estiverem relacionadas com o mesmo conceito ou actividade didáctica? 
As formas de representação que um educador utiliza durante a observação não têm de estar relacionadas com o 
mesmo conceito ou actividade didáctica. Por exemplo, se um educador ler uma história (linguagem falada) e mostrar 
as figuras do livro à turma, e depois guiar as crianças numa canção de acção não relacionada, este comportamento 
seria codificado alto para múltiplas formas de representação.  
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(3.3a) O que conta exactamente como a vida quotidiana das crianças e como se determina ser “significativo”? Os 
educadores têm de estabelecer ligações com o conteúdo para serem pontuados como alto? 
O educador deve afirmar explicitamente como está o conteúdo relacionado com a vida das crianças, em vez de os 
observadores inferirem o que pensam estar relacionado com a vida das crianças. Se o educador apenas menciona 
objectos que as crianças podem encontrar na sua vida diária, como “vamos contar as flores”, isto não é considerado 
uma ligação significativa. No entanto, se o educador fizer uma afirmação explícita que se ligue à vida das crianças, 
como “Aqui está uma flor como a que temos no jardim”, isso constituiria uma tentativa de estabelecer uma ligação. 
Não é necessário que os educadores estabeleçam ligações com actividades em curso ou anteriores para obter uma 
pontuação alta. 

(3.3b) O que conta como estabelecer ligações com outros conhecimentos do conteúdo? Recapitular o que foi 
aprendido anteriormente conta como uma ligação? 
Pode contar—particularmente se o educador tentar ligar explicitamente a actividade ao conhecimento de conteúdos 
passados. Por exemplo, se o educador disser: “Lembram-se o que aprendemos sobre insectos ontem? Hoje 
vamos aprender sobre as lagartas, que são um tipo de insecto”, isso é pontuado como alto porque o educador liga 
explicitamente o novo conteúdo ao conteúdo passado. Se o educador simplesmente relembrar do que foi aprendido 
anteriormente sem fazer uma ligação explícita com a actividade actual, isso é pontuado como baixo. Por exemplo, o 
educador pode dizer: “Ontem aprendemos sobre insectos. Hoje vamos aprender sobre as lagartas”.

(3.4a) Estou a ter dificuldades com a modelação. Como é que sei quando a observo? O que devo procurar 
especificamente na modelação?
A modelação de um procedimento ou competência espelha o que é solicitado às crianças que façam nessa actividade 
ou no futuro próximo. Os educadores podem fazer a modelação simulando o procedimento (mostrando como realizar 
uma tarefa) ou pensando em voz alta. Modelação cognitiva, ou “pensar em voz alta”, refere-se a um educador mostrar 
explicitamente um processo ou estratégia de raciocínio às crianças, pensando no desafio em voz alta (por exemplo, 
como usar estratégias para ajudar a fazer somas). Quando simula um procedimento, o educador mostra todas ou 
algumas das etapas de um processo, num modelo completo ou parcial. Mostrar o produto final pode parecer diferente 
entre disciplinas. Porém, na essência dá às crianças um exemplo daquilo para que se devem esforçar.

(3.4b) A modelação tem que acontecer sempre antes da actividade? 
Embora a ideia tradicional da modelação seja o educador executar ou pensar em voz alta uma tarefa e depois as 
crianças realizarem a mesma actividade, nem sempre tem que ser feita antes da actividade. Pode ocorrer modelação 
sempre que o educador realiza um procedimento, presta assistência e/ou pensa em voz alta, independentemente 
de estar no início ou no final da actividade. Para que isso ocorra, é importante que a tarefa simulada ou apresentada 
em voz alta seja a mesma tarefa que as crianças devem realizem ou tenham realizado. A modelação pode ocorrer 
no final da aula se o educador guiar as crianças no processo de raciocínio enquanto resolve um problema. Contudo, 
revelar simplesmente a resposta de uma actividade didáctica ou de um problema de matemática não é considerado 
modelação.

(3.4c) Qual é a diferença entre uma explicação instrucional e uma modelação? 
Para fazer uma modelação para as crianças, o educador deve realizar a totalidade ou partes da tarefa que quer 
que as crianças realizem. Isto é diferente de dar orientações ou explicar uma actividade, uma vez que envolve uma 
demonstração pelo educador. O educador também pode demonstrar o seu processo de raciocínio como parte 
da modelação. Se a tarefa for aprender o significado de novas palavras num texto e o educador se limitar a dar 
uma definição de uma palavra às crianças, isso pode contribuir para uma explicação clara (3.2) mas não constitui 
necessariamente uma modelação. Um exemplo de modelação é se o educador demonstrar como usar pistas de 
contexto para pensar em voz alta e encontrar o significado de uma palavra. Por exemplo, o educador pode dizer, 
“Quando não sei o significado de uma palavra (neste caso, “arrumar”), releio a frase e penso no contexto; aqui leio…, 
portanto sei que isto significa as coisas estarem limpas ou guardadas no lugar certo”.
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(3.4d) Ainda tenho dificuldades para identificar a modelação. Mais alguma ideia?
Para determinar se o educador fez uma modelação, pergunte-se:

1. Qual é a actividade didáctica? O que está a ser pedido às crianças que façam ou aprendam? O educador 
mostrou às crianças como é este processo ou competência?

2. O que está a ser pedido às crianças que façam é um processo ou competência de raciocínio?

a. Se for pedido às crianças que executem uma competência de raciocínio, o educador tem que fazer um 
processo de pensamento em voz alta para ser pontuado como alto. Se a tarefa for processual, o educador 
deve mostrar às crianças todas as etapas do processo.

b. As crianças realizam então uma actividade semelhante.

(3.4e) Se o educador modelar um procedimento—ordenação, por exemplo—e depois for solicitado às crianças que 
façam uma actividade de ordenação diferente, esse processo é considerado modelação?
Se as crianças fizerem parte do procedimento, pode ser uma modelação parcial. No entanto, se o que as crianças 
fizerem não estiver relacionado com o procedimento mostrado pelo educador, não conta como modelação. Portanto, 
embora a actividade não tenha de ser idêntica, devem estar incluídos na actividade alguns ou todos os procedimentos 
modelados para serem considerados como evidência de modelação.

(3.4f) As crianças e os educadores podem construir conjuntamente um modelo ou este deve ser inteiramente 
dirigido por educadores?
Embora pensemos muitas vezes em educadores que apresentam um modelo para benefício das crianças, surgem 
alguns casos em que a modelação não é completamente conduzida pelo educador, podendo as crianças fazer parte 
do processo. Por exemplo, uma criança e o educador trabalham juntos para modelar como fazer um desenho da sala 
de aula e partilhar materiais. O educador pode também modelar executando movimentos das mãos e/ou do corpo 
enquanto narra as palavras de uma canção de acção (por exemplo, Pela Rua Vinha a Mamã).

(4.1a) Pode uma actividade ser uma forma de verificar a compreensão?
É importante seguir o manual, lembrando que o educador pode usar múltiplas estratégias para verificar a 
compreensão. As perguntas feitas pelo educador podem ser escritas ou verbais, o que também incluiria uma 
actividade. Por exemplo, o educador pode pedir às crianças que ordenem paus do menor para o maior numa 
actividade de matemática. Alternativamente, o educador pode pedir às crianças que reproduzam um padrão no 
quadro. Em ambos os casos, o educador verifica sistematicamente a compreensão pela maior parte das crianças. 
A correcção do trabalho de casa (ou do trabalho que tenha sido atribuído antes do segmento observado) conta para 
verificar a compreensão se for evidente que o conteúdo do trabalho está relacionado com o que as crianças estejam 
a aprender no momento. Lembre-se também que se as crianças estão numa aula de arte ou música e todas têm 
uma actividade artística ou são convidadas a cantar/actuar uma canção de acção, esse comportamento teria uma 
pontuação alta. 

(4.1b) Como posso saber o que constitui um controlo de compreensão “eficaz”? Especificamente, qual é a diferença 
entre uma pontuação média e uma pontuação alta?
Este comportamento foi concebido para captar até que ponto o educador faz esforço para verificar se as crianças 
compreendem o conteúdo. Numa verificação eficaz da compreensão, o educador dá a cada criança a oportunidade de 
mostrar o que sabe. Por exemplo, uma forma altamente eficaz de verificar a compreensão é fazer com que as crianças 
venham ao quadro para realizar uma tarefa. Isto é classificado como tal porque o educador é capaz de ver até que 
ponto cada criança individualmente compreende e é capaz de realizar a tarefa. Contudo, este sistema não permite que 
o educador obtenha informações sobre a compreensão pela MAIOR PARTE das crianças. O que diferencia uma nota 
média de uma alta é o educador obter informação sobre a compreensão pela MAIOR PARTE das crianças durante a 
observação. Por exemplo, uma forma altamente eficaz de um educador determinar a compreensão pela maior parte 
das crianças é pedir-lhes que demonstrem com os dedos a resposta correcta a “Quantas laranjas o pai comprou na 
história?”. Este comportamento não capta se o educador faz alguma coisa com essa informação (isto é captado no 
comportamento 4.3).

34



(4.2a) Durante o trabalho autónomo/de grupo o educador desloca-se pela sala mas não se aproxima nem fala com 
as crianças. Isto conta como monitorização?
Sim. O educador pode verificar a compreensão por parte das crianças sem fazer comentários. Às vezes é difícil dizer 
se o educador está a ver o trabalho das crianças quando anda pela sala de aula. Por isso, se o educador simplesmente 
anda pela sala durante o trabalho autónomo ou de grupo, isso é classificado como médio. As pistas visuais também 
devem ser levadas em conta: por exemplo, o educador aponta para o trabalho das crianças, inclina-se ou diz algo 
que os observadores podem não ser capazes de ouvir. Se o educador for observado a monitorizar a maior parte das 
crianças desta forma, pode ter uma pontuação alta. Note que a monitorização do trabalho autónomo e de grupo 
das crianças só pode ocorrer enquanto as crianças estão a fazer o trabalho. Se um educador verificar os trabalhos 
de casa, isso não conta para 4.2, mas pode contar para 4.1 se os trabalhos de casa estiverem relacionados com o 
conteúdo da actividade em curso (ver Pergunta Frequente 4.1a).

(4.2b) Se uma criança está a brincar autonomamente, isso conta como trabalho independente? Como pontuo o 
tempo de brincadeira?
Durante os momentos de brincadeira, as crianças podem estar simultaneamente a trabalhar de forma autónoma (por 
exemplo, 1 criança a fazer uma construção de blocos sozinha) e em grupos (3 crianças a fingir que estão a fazer o 
jantar na área de brincar de dramatização). A presença de trabalho independente e de grupo não altera a forma como 
comportamento é pontuado. Se for intenção que os grupos trabalhem de forma autónoma, sem o educador, esse 
comportamento deve ser pontuado com base na evidência do acompanhamento pelo educador. O educador deve 
caminhar pela sala e interagir com o trabalho/brincadeira das crianças para ser pontuado como alto neste elemento.

(4.2c) Um educador tem que andar pela sala fisicamente para contar para a monitorização? 
Não. A monitorização visual explícita dos alunos também pode contar. Por exemplo, se as crianças estiverem a 
construir com blocos numa roda à volta do educador e este é observado a monitorizar visualmente as crianças (por 
exemplo, apontando sistematicamente para os blocos de cada criança individual), isto também pode contar para a 
monitorização.

(4.3) A maioria dos exemplos de ajustamento são sobre a explicação do conteúdo. Existem outras formas de um 
educador fazer ajustamentos? 
Embora o educador possa fazer ajustes eficazmente explicando melhor o conteúdo, ajustar o ensino significa dar 
mais oportunidades de aprendizagem, pelo que o educador também o pode fazer de outras formas. Por exemplo, 
o educador pode dar mais tempo para terminar uma tarefa, dar tarefas adicionais ou mais avançadas às crianças 
que terminem mais cedo, ou dar feedback. Por vezes pode ocorrer uma sobreposição entre feedback e ajustes 
ao ensino, pois o educador pode comentar o trabalho das crianças e ajustar o ensino. Porém, nem todo feedback 
deve ser contado como ajuste. O educador também pode fazer ajustes preparando-se antes da actividade, de 
modo a acomodar as diferentes necessidades ou níveis de aprendizagem das crianças.  Isto inclui o educador a 
preparar um espaço especial na sala para que uma criança com défice de aprendizagem possa participar mais 
facilmente. Alternativamente, o educador também pode fazer ajustes antecipadamente acomodando os vários 
níveis de aprendizagem das crianças através de, por exemplo, ter posições de trabalho ou actividades de diferentes 
complexidades já preparadas. Outro exemplo de ajustamento é mudar a língua de instrução para facilitar a 
compreensão de um conceito de aprendizagem. Por exemplo, um educador pode mudar da língua de instrução para a 
língua local para explicar uma palavra ou conceito às crianças. 

(5.1/5.2) Há apenas 1 caso em que o educador faz comentários específicos. Isto é suficiente para atribuir uma 
pontuação alta?
Sim, mas isso depende da qualidade do feedback do educador. Se o educador fizer 1 comentário e der informações 
substanciais sobre o que a criança fez bem ou ajudar a esclarecer faltas de entendimento, isso pode ser classificado 
como alto. Por exemplo, ao dar feedback a uma criança, o educador pode dizer: “Vejo que escreveste a letra B. Agora 
tenta fazer com que esses 2 altos toquem na linha do meio e depois a linha do baixo”. No entanto, se o comentário for 
um pouco vago ou na forma de uma pista, isso seria provavelmente considerado um médio. Por exemplo, enquanto as 
crianças estiverem em trabalho autónomo, o educador pode circular e dizer a uma delas: “Não escrevas aí, começa a 
escrever aqui” ou “Deixa espaço entre as palavras”. Estes comentários não são específicos.

(6.1) O educador faz muitas perguntas abertas, mas não dá às crianças a oportunidade de responder ou responde 
por elas. Como devo pontuar isto?
Este é um bom exemplo do que pode distinguir uma pontuação alta de uma média. Se um educador faz muitas 
perguntas abertas mas não dá às crianças hipótese de responder ou responde em vez delas, então o educador não 
pode expandir as respostas das crianças. Assim, isso é pontuado com um médio. Para ter uma pontuação alta, o 
educador deve fazer perguntas abertas E elaborar as respostas das crianças.
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(6.1/6.2) Fazer perguntas abertas conta como tarefa de reflexão?
Não. O educador fazer uma pergunta aberta contaria para o comportamento 6.1 mas não para o 6.2. Veja exemplos na 
Tabela de Tarefas de Reflexão do que o educador poderia dar para contar como evidência do comportamento 6.2. 

(6.2/6.3) Como faço para pontuar este comportamento se as crianças estiverem a trabalhar numa ficha? Como 
posso saber se a ficha de trabalho inclui ou não uma tarefa de reflexão?
Se for impossível determinar o que está na ficha de trabalho, isso não conta como uma tarefa de reflexão. Lembre-se, 
só pode pontuar o que vê ou ouve. Se receber alguma indicação do que está na ficha de trabalho (por exemplo, através 
das instruções do educador ou das perguntas das crianças), pontue a tarefa de acordo com os intervalos de qualidade 
descritos no manual. 

(6.2/6.3) O educador tem de dar uma tarefa de reflexão a todas as crianças para obter um alto? 
Desde que dê uma tarefa de reflexão a pelo menos 1 criança ou, de igual modo, se pelo menos 1 criança participar na 
tarefa de reflexão, esse comportamento seria pontuado com um alto.

(6.3) Responder a perguntas abertas conta como tarefa de reflexão?
Responder a uma pergunta em aberto conta como tarefa de reflexão se as crianças executarem uma tarefa de 
reflexão com a sua resposta. Por exemplo, depois de ler uma história, o educador poderia perguntar: “Como acham 
que o personagem principal se sentiu depois de perder a competição?”. Se uma criança responder: “Acho que se sentiu 
triste porque treinou muito e queria mesmo ganhar”, isso contaria como tarefa de reflexão substancial (6.3) pois a 
criança explica o seu pensamento. 

(7.1a) Uma pergunta/tarefa em aberto pode contar como dar escolha às crianças?
Se o educador fizer uma pergunta em aberto, isso não contará automaticamente como escolha. Uma tarefa em aberto 
pode contar como dar as escolhas às crianças se as instruções do educador implicarem explicitamente que pretende 
que as crianças façam uma escolha. Por exemplo, antes da transição das crianças para o tempo de brincadeira, o 
educador poderia dizer: “Que jogo ou actividade vão fazer hoje?”. Isso contaria como dar escolha (s). 

(7.1b) As crianças estavam a brincar com coisas diferentes quando comecei a minha observação. Isto conta 
automaticamente como escolha?
Não. É importante lembrar que os observadores só podem codificar as coisas que vêem e/ou ouvem na aula. Neste 
caso, se não observou o educador a dar explicitamente escolhas às crianças, então isso não deve contar para 7.1. 

(7.3a) O que constitui evidência de voluntariado? 
O que é captado neste comportamento é se as crianças estão voluntariamente a dar informações ou simplesmente 
a fazer o que é necessário numa determinada situação. Dar informação à maneira de chamada e resposta ou 
responder em uníssono às perguntas do educador de uma forma ensaiada ou esperada—por exemplo, todas as 
crianças respondendo “Sim” quando o educador pergunta: “Entenderam?”—não conta como voluntariar-se para 
participar na aula. Da mesma forma, crianças a aplaudir depois de o educador lhes pedir que o façam, não conta como 
voluntariarem-se. 

Embora o exemplo no manual seja “as crianças levantam a mão”, as crianças também estão a voluntariar-se quando 
respondem a perguntas sem serem chamadas a isso. Portanto, mesmo que não levantem a mão, se a maior parte 
das crianças responder voluntariamente às perguntas do educador, isso seria pontuado como alto. Por exemplo, o 
educador pode perguntar: “Quem sabe a resposta?”. Se a maior parte das crianças vocalizar a sua resposta (com ou 
sem levantar a mão) (por exemplo, “Eu!”, “A resposta é 5!”, etc.), isso seria pontuado com tem alto; se apenas algumas 
crianças responderem, então a pontuação seria médio. 

(7.3b) E se virmos que o número de crianças a voluntariarem-se varia ao longo da observação?
Poderá muito bem ver diferenças no número de crianças que se voluntariam ao longo da observação. Nesses casos, 
use a média de participação para a sua pontuação final. Por exemplo, numa turma de 30 crianças, se apenas 1 ou 2 se 
voluntariarem para responder à primeira pergunta, todas se voluntariarem para responder à segunda pergunta, e 5-6 
crianças se voluntariarem para responder à última pergunta, o comportamento seria pontuado com um alto.

(7.3c) As crianças estão a participar numa canção/canto. Isso conta como voluntariarem-se?
Não, participar de uma canção/canto não conta como voluntariarem-se. No entanto, contaria para 0.2 (As crianças 
estão em tarefa), como prova de envolvimento. É importante lembrar a diferença entre crianças voluntariarem-se para 
participar expressando suas ideias e assumindo funções e fazerem o que lhes é pedido em certas actividades. As 
canções/cantos são tipicamente dirigidos por educadores e é de esperar que toda a turma participe. 
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(8.1a) E se as crianças parecerem não estar a fazer qualquer esforço na aula? Como pontuo esse comportamento?
Se o educador não reconhecer qualquer esforço, mesmo que não forneça quaisquer tarefas ou faça perguntas que 
pareçam desafiar as crianças, ou se estas não pareçam estar a fazer qualquer esforço, isso ainda assim deve ser 
pontuado como baixo. Os educadores podem sempre encontrar coisas que as crianças estejam a fazer ou já fizeram 
(por exemplo, trabalhos de casa recentes ou sentarem-se sem fazer barulho) que lhes possam valer reconhecimento 
pelo seu esforço, mesmo que pareça ser fácil para as crianças.

(8.1b) Qual é a diferença entre reconhecer o esforço das crianças (8.1) e usar uma linguagem positiva (1.2)?
O reconhecimento do esforço das crianças inclui comentários centrados especificamente no seu trabalho e esforço. 
Embora o reconhecimento do esforço das crianças também possa contar como linguagem positiva, um comentário 
que constitua linguagem positiva não constitui necessariamente um reconhecimento do esforço das crianças. Por 
exemplo: “Fizeste muitos progressos na tua escrita! Nota-se que tens praticado!” é um comentário que conta para uma 
linguagem positiva E para reconhecer o esforço das crianças. “Bom trabalho! Escreves muito depressa!” é um exemplo 
de linguagem positiva, mas NÃO conta como reconhecimento do esforço das crianças. 

(8.2a) Se não for observado nenhum erro, como posso conhecer dizer a atitude do educador em relação às 
dificuldades?
Como as 3 escolhas são baixo, médio e alto, a atitude do educador encaixar-se-á sempre numa dessas 3 categorias. 
Qualquer pergunta pode ser um desafio para as crianças, portanto, observar o educador em todo o segmento deve 
fornecer informações suficientes para codificar este comportamento. Se o educador tem uma atitude neutra, não 
fica zangado/impaciente, ou não repreende ou penaliza as crianças por cometerem erros, então ele é pontuado com 
médio.

(8.2b) O educador não repreendeu uma criança mas pareceu aborrecido. Como devo pontuar isso?
A “repreensão” é um exemplo de atitude negativa em relação aos desafios, mas é importante considerar outras formas de 
negatividade, como irritação e impaciência. É importante levar em consideração as diferenças culturais (como para 1.1).

(8.2c) Ao pontuar uma atitude positiva em relação aos desafios das crianças, devo considerar o “melhor” incidente 
ou a média ao longo do segmento?
Para este comportamento, os observadores devem considerar a atitude média do educador ao longo do segmento. 
Por exemplo, o educador pode mostrar uma atitude positiva em relação aos desafios das crianças quando uma 
criança comete um erro e o educador diz: “Tudo bem, estamos a aprender”. Entretanto, se além desse incidente 
isolado o educador repreende ou fica impaciente com as crianças de forma consistente e explícita, isso é classificado 
como baixo ou médio (dependendo do equilíbrio dos incidentes ao longo do segmento). No entanto, se não houver 
indícios claros de uma atitude negativa, então uma ocorrência de uma atitude positiva é suficiente para pontuar este 
comportamento com alto.

(8.3) Antes da transição para o tempo de brincadeira, o educador pergunta: “O que vão fazer na área da cozinha?”. 
Isso conta como planificação encorajadora na aula? 
Sim. O educador pode incentivar a planificação na aula perguntando às crianças como pretendem usar o tempo 
durante a brincadeira. Como esta evidência está centrada em encorajar as crianças a fazerem planificação, este 
comportamento tem uma pontuação alta.

(9.1/9.3) E se as crianças estiverem a trabalhar num projecto artístico (por exemplo, um mural) mas estiverem a 
realizar as secções de forma independente? 
Se as crianças estiverem a trabalhar autonomamente em partes de um projecto de arte e não estão a colaborar, esse 
comportamento seria pontuado baixo, mesmo que elas estejam a participar num projecto de turma. Por outro lado, se 
houver evidência de alta colaboração entre as crianças (por exemplo, trabalhando juntas na pintura de uma secção de 
um mural), esse comportamento seria pontuado como alto.
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(9.2) Como poderia um educador promover a assunção de perspectivas, empatia, regulação emocional e resolução 
de problemas sociais?
Um exemplo de assunção de perspectiva: Um rapaz fica zangado porque os colegas o excluíram de um jogo. O 
educador encoraja a tomada de perspectiva explicando ao rapaz que colegas de turma poderiam não saber que ele 
queria participar do jogo, encorajando-o depois a perguntar se ele pode participar.

Um exemplo de empatia: Quando um grupo de crianças está a provocar um colega, o educador promove a empatia 
pedindo aos membros do grupo que considerem como se sentiriam se fossem eles os provocados.

Um exemplo de regulação das emoções: Quando uma criança está inquieta, o educador promove a regulação das 
emoções dando -lhe estratégias para lidar com as suas emoções, como respirar fundo ou contar até 10.

Um exemplo de resolução de problemas sociais: Há um problema entre 2 crianças. O educador encoraja a 
resolução de problemas sociais reconhecendo o problema, reconhecendo as emoções das crianças e sugerindo que 
elas pensem numa solução em conjunto. O educador também pode modelar intencionalmente as competências 
interpessoais. Por exemplo, o educador pode demonstrar como fazer frente a um provocador.

E se eu ainda tiver uma pergunta?
Leia, leia, leia o manual e estas Perguntas Frequentes. Se a sua pergunta continuar sem resposta, pergunte ao seu 
formador ou envie um e-mail para teach@worldbank.org. É muito melhor tratar da sua dúvida do que fazer uma 
suposição e codificar incorrectamente um segmento de observação.
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Contacte-nos através de teach@worldbank.org e 
visite-nos em www.worldbank.org/education/teach

“O Teach é um exemplo magnífico de pesquisa levada à prática, com a possibilidade de proporcionar um enorme 
valor social. O uso imaginativo de uma plataforma de observação como meio para monitorizar o que realmente 
acontece na sala de aula pode ser absolutamente revolucionário. Em vez de apenas lamentar a necessidade de 
melhorar o ensino na sala de aula, esta iniciativa transforma a pesquisa e a avaliação num claro mecanismo de 
melhoria”.
 Eric Hanushek

Paul and Jean Hanna Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University 

“Até agora, a falta de medições observacionais em código aberto, flexíveis e fáceis de aprender que possam ser 
usadas sistematicamente nas salas de aula tem sido um grande obstáculo nos esforços internacionais para 
melhorar o ensino. Observar não apenas o que os educadores ensinam, mas como ensinam—é um passo crítico para 
a melhoria. O Teach não só preenche esta lacuna, como também se destaca das medidas observacionais típicas na 
medida em que pode ser usado sistematicamente, mas incorpora alguma flexibilidade para se ajustar e se adaptar à 
variação cultural. O processo de desenvolvimento do Teach tem sido meticuloso, assente numa forte base teórica e 
em décadas de pesquisa empírica. Além disso, como parte do trabalho de validação, o Teach foi já testado em mais 
de 15 países de quatro continentes, o que representa uma força única. Os educadores nas salas de aula de todo o 
mundo têm grande poder para moldar o nosso futuro. A medida Teach oferece uma janela única para este espaço”. 

Sara Rimm-Kaufman
Educadora de Educação (Centro para Estudos Avançados de Ensino e Aprendizagem, Curry School of Education, University of Virginia)

“O Teach constitui uma grande inovação nos nossos esforços para melhorar a educação para todos. Ajuda-nos a 
abordar questões cruciais, como: Como podem os educadores criar um ambiente pedagógico envolvente e de apoio? 
Como devem os educadores leccionar para poderem ajudar os alunos a desenvolver bases fortes de conteúdo e 
competências de pensamento crítico? Como podem os educadores amparar alunos independentes, resilientes e 
socialmente competentes? O Teach será um catalisador para reforçar a aprendizagem em todo o mundo”!
 Oon Seng Tan 

Diretor, Instituto Nacional de Educação, Singapore

“Observar educadores na sala de aula é uma estratégia poderosa para compreender o que determina a 
aprendizagem e dar aos educadores o feedback de que precisam para serem mais eficazes. O Teach—o primeiro 
instrumento de observação em sala de aula projectado para países em desenvolvimento—é um recurso essencial 
para os países que procuram melhorar os resultados do ensino. O Teach combina as melhores características 
dos instrumentos anteriores num pacote completo que analisa o tempo dos educadores em tarefa, o apoio 
socioemocional aos alunos e o uso de práticas pedagógicas de alta qualidade. Os seus materiais de formação 
de observadores e o software são todos de código aberto e fácil utilização, e os resultados do Teach podem ser 
comparados com um número crescente de países em desenvolvimento. O Teach dá uma enorme contribuição para a 
qualidade do ensino no mundo em desenvolvimento”. 
 Barbara Bruns

Centro para o Desenvolvimento Global e Georgetown University  

“O Teach oferece uma excelente orientação para observar e avaliar o ensino global em sala de aula. O instrumento 
é impressionante não só pela sua abrangência, mas também pela sua especificidade—identificando as principais 
práticas de sala de aula e descrevendo exemplos concretos de como essas práticas ocorrem em diferentes níveis de 
qualidade. Uma ferramenta útil e acessível para directores de escola, administradores e até mesmo para os próprios 
educadores”. 

Heather Hill 
Jerome T. Murphy, Educador em Educação (Harvard Graduate School of Education) e criador da ferramenta de observação em sala de aula MQI 

“O Teach oferece uma ferramenta prática para educadores de todo o mundo que estejam seriamente empenhados 
em melhorar a qualidade das práticas em sala de aula. Concebido especificamente para um público global, o Teach 
baseia-se numa forte base de pesquisa e foi testado em vários países. Embora os protocolos de observação tenham 
sido principalmente usados para avaliar o ensino, a sua maior promessa reside na possibilidade de criar uma visão 
de instrução comum e em dar feedback específico aos educadores sobre como melhorar sua instrução. O Teach irá 
sem dúvida oferecer essas oportunidades de aprendizagem a educadores e líderes em todo o mundo”. 
 Pam Grossman

Reitor, Graduate School of Education (University of Pennsylvania) e criador da ferramenta de observação em sala de aula PLATO

“O Teach é uma ferramenta de observação em sala de aula que foi claramente concebida tendo em mente as 
realidades do Sul Global. As explicações claras, os exemplos bem elaborados e as perguntas frequentes facilitam 
a interpretação e asseguram uma compreensão comum a todos os observadores. A simplicidade da ferramenta 
torna-a particularmente adequada para o propósito de monitorizar salas de aula e também para captar informação 
para melhorar ainda mais as práticas dos educadores. O Teach é também a primeira ferramenta de observação em 
sala de aula que capta os esforços dos educadores para promover as competências sociais”. 
 Sara Ruto

Diretora, Rede Ação das Pessoas para a Aprendizagem (PAL)
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