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SUCESSO, UM ESTUDANTE DE CADA VEZ
— Um Futuro Melhor para os Estudantes Cambojanos

A Associação de Pais e Professores (APP) do Primeiro Ciclo do Ensino Secundário da Escola
Prey Koki foi um interveniente ativo na prevenção do abandono escolar de estudantes uma vez
que a escola iniciou a implementação do seu Sistema de Alerta Precoce (SAP) e um Programa de
Melhoramento, uma intervenção do Programa Piloto de Prevenção do Abandono Escolar da USAID
(SDPP). Explica o Diretor Adjunto da Prey Koki, Suos Sen:
“Alguns estudantes já regressaram à escola e estão agora frequentando regularmente
após as frequentes ausências ou mesmo estarem fora [depois de desistirem] da escola
depois das visitas feitas aos domicílios por membros da comunidade e da APP.”
Cada escola do primeiro ciclo do ensino secundário no Camboja tem uma APP - tipicamente
composta pelo Diretor-Adjunto da escola, membros do conselho comunitário, chefes de aldeia e
representantes da comunidade - para apoiar a escola de diversas maneiras. As APP normalmente
angariam fundos para melhorar a infraestrutura escolar, construir estradas e participar em reuniões
escolares. No entanto, até à introdução do programa de melhoramento e do SAP, as APP raramente
lidavam com a questão do abandono escolar.
O pessoal do SDPP deu formação aos membros da APP em 215 escolas-alvo em seis províncias
do Camboja sobre a implementação do SAP, atividades extracurriculares e como prevenir que os
alunos abandonem a escola. A formação tem-nos preparado para realizarem visitas domiciliares com
os pais cujos filhos faltam frquentemente à escola, realizarem reuniões cominitárias para aumentar
a consciencialização sobre os impactos negativos do abandono escolar e mobilizarem os recursos
comunitário para ajudar as crianças a permanecerem na escola. Os membros da APP do Primeiro
Ciclo do Ensino Secndário da Escola Prey Koki visitaram as casas dos alunos em risco de abandono
e realizaram reuniões cominitárias três ou mais vezes por ano. “Estou feliz por estar a incentivar os
alunos a voltarem para a escola,” disse Um Sak, presidente da APP da Prey Koki, “pois nunca tive
oportunidades para estudar como eles.”
O absentismo frequente é um preditor de abandono do estudante. Quando a escola relata as
ausências dos estudantes, os membros da APP da Prey Koki visitam as casas dos alunos para
falar com os pais e os alunos sobre o problema e encontrar soluções. Para evitar que Soum Rong
abandonasse a escola, a APP angariou fundos para comprar-lhe uma bicicleta, porque ela morava
muito longe da escola, e materiais de aprendizagem. Isso mudou a capacidade e a vontade de Soum
Rong para permanecer na escola:
“Eu agora vou para a escola regularmente e a horas desde que recebi uma bicicleta da APP na
minha comunidade. Antes de receber a bicicleta, eu quase desisti da escola porque era muito
difícil caminhar os 7 quilómetros de estradas rurais para chegar à escola.”
Rong agora já não tem intenções de deixar a escola. “Adoro estudar, e estou empenhada em
prosseguir os meus estudos para me tornar uma professora.”
Esta é apenas uma história de sucesso que emergiu do trabalho do SDPP com escolas e
comunidades no Camboja. Mais importante ainda, o uso do SAP levou a uma diminuição de 13%
de taxa de abandono por parte de alunos em risco, em comparação com as escolas do grupo de
controlo. Além disso, a pesquisa do SDPP mostrou que 50% dos estudantes em situação de risco,
ou mais de 4 000 estudantes, teriam desistido da escola ao longo dos dois anos se o SDPP não
tivesse ocorrido.
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os 7 quilómetros de estradas rurais para chegar à escola.” ~ Soum Rong,
aluna da Escola Básica Prey Koki
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PREÂMBULO
O abandono escolar é um problema para os sistemas de ensino a nível global. Quando os jovens não
completam a sua escolaridade, não estão cabalmente equipados para participar no desenvolvimento
social e económico de suas famílias, comunidades e dos seus países. Isso torna também muito
difícil, se não mesmo impossível, aos jovens a atingirem o seu pleno potencial. Presidente Obama
eloquentemente afirmou que o abandono “não é apenas desistir de si, é desistir do seu país.”
A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) queria encontrar formas
baseadas em evidências para abordar o problema do abandono escolar na Ásia, onde a taxa de
abandono está crescendo. O Programa Piloto de Prevenção do Abandono Escolar (SDPP) foi um
programa de pesquisa aplicada, implementado de 2010-2015 no Camboja, Índia, Tajiquistão e TimorLeste, para identificar maneiras eficazes de prevenir que as crianças e jovens abandonem a escola.
Para compreender que tipo de abordagens foram anteriormente aplicadas e com que nível de
êxito, foi realizada uma análise da literatura onde se identificaram as intervenções que tinham sido
rigorosamente avaliadas, foram de baixo custo e poderiam ser adaptadas para utilização em países
em desenvolvimento. O programa SDPP também realizou análises das tendências de abandono, das
políticas e análises situacionais em cada país para melhor compreender a dimensão, as políticas, os
fatores e as condições que influenciaram o abandono escolar.
Com esta informação, o programa SDPP, em colaboração com os Ministérios da Educação dos
quatro países, projetou, orientou e testou abordagens sensíveis ao contexto, as quais mantiveram
a promessa de reduzir as desistências nas escolas primárias e secundárias. Dois conjuntos de
abordagens foram desenvolvidos. Em primeiro lugar, foram utilizados em cada país sistemas de
alerta precoce para identificar, monitorar e apoiar os alunos em risco de abandono escolar. Em
segundo lugar, intervenções para tornar a escola mais atraente, relevante e produtiva para todos os
alunos, especialmente os que estão em risco de abandono, foram realizadas, incluindo programas
extracurriculares, programas de tutoria e iniciação em computadores. Usando ensaios de controlo
aleatórios, o programa SDPP recolheu dados para quantificar o efeito do abandono e resultados
inerentes a partir de 897 escolas, 287 000 registos de alunos, 17 000 registos de professores, 41 000
entrevistas a estudantes e 11 000 entrevistas a professores.
Após dois anos de implementação, os resultados da avaliação do impacto mostraram que as
intervenções do SDPP tiveram impacto estatisticamente significativo sobre o abandono ou os
comportamentos relacionados com o abandono escolar, variando por país, nas escolas de
tratamento que receberam as intervenções, comparadas com escolas de controlo que não as tinham.
No Camboja e Timor-Leste, o abandono decresceu tanto globalmente ou entre sub-grupos; na Índia,
no Tajiquistão e Timor-Leste, a presença nas aulas melhorou e o envolvimento dos alunos aumentou;
e no Camboja e Tajiquistão, a transição para o ciclo seguinte aumentou.
Os resultados do SDPP podem ajudar os Ministérios da Educação, organizações internacionais de
desenvolvimento, e os sistemas de ensino a abordarem a questão do abandono escolar. É com
agrado que a USAID partilha estes dois guias de programação do SDPP, os quais representam
um contributo significativo para a aprendizagem e promoção das melhores práticas, modelos e
programas de redução da desistência escolar. O Early Warning System Programming Guide (Guia de
Programação do Sistema de Alerta Precoce) e o Enrichment Program Programming Guide (Guia de
Programação do Programa de Melhoramento) apresentam orientação “como fazer” sobre a projeção
e implementação destas intervenções, com base na experiência do SDPP. Incitamos os usuários a
adaptarem estas intervenções ao seu próprio contexto. Os guias estão disponíveis em Árabe, Inglês,
Francês, Hindi, Khmer, Português, Russo, Espanhol, Tajik, Tétum, e Urdu e contêm um anexo digital
de recursos riquíssimo (somente em Inglês).
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PREFÁCIO
Durante as duas últimas décadas, o acesso das crianças ao ensino básico tem sido o principal foco
dos esforços nacionais e internacionais de desenvolvimento da educação. No entanto, à medida
que mais crianças são matriculadas na escola, mas não conseguem concluí-la, o abandono escolar
passou a ser reconhecido como um importante desafio educacional, tanto nos países desenvolvidos
como nos em desenvolvimento. Embora o padrão de abandono varie de país para país, o resultado
é o mesmo: um número crescente de jovens com menos instrução e com menores chances de
empregabilidade. Reduzir o abandono é fundamental para melhorar o acesso ao ensino básico. Em
muitos países, onde se alcançou uma elevada taxa de inscrição, uma grande proporção de crianças
“fora da escola” já frequentou a escola anteriormente.
O Programa Piloto de Prevenção do Abandono Escolar (SDPP) é um programa multi-país de cinco
anos, financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID),
com o intuito de reduzir o abandono de estudantes no ensino primário e secundário. O seu objetivo é
fornecer orientações de programação baseadas em evidências às Missões da USAID e países da Ásia
e do Oriente Médio sobre a prevenção do abandono escolar dos estudantes através de programas
piloto e testes da eficácia das intervenções de prevenção do abandono escolar em quatro países-alvo:
Camboja, Índia, Tajiquistão e Timor-Leste.
O programa SDPP tem como objetivo fazer avançar o conhecimento sobre os programas de
prevenção do abandono escolar através de uma abordagem de pesquisa aplicada. Num processo de
três fases que teve início em 2010, o programa tem:
1. Identificado as melhores práticas de prevenção do abandono escolar nos EUA e nos países em
desenvolvimento;
2. Analisado as tendências de abandono em cada país para identificar os grupos, classes e/ou áreas
geográficas mais severamente afetadas pelo abandono e realizado uma análise situacional do grupoalvo para entender os fatores de risco e as condições que afetam o abandono escolar; e
3. Projetado e implementado intervenções para manter os alunos em risco na escola, e tem
rigorosamente avaliado a eficácia e replicabilidade das intervenções do projeto piloto para fornecer
informações de última geração sobre quais as estratégias de prevenção do abandono escolar
funcionam, usando ensaios controlados aleatórios e combinando métodos quantitativos e qualitativos.
Este Guia de Programação do Programa de Melhoramento é baseado no trabalho do SDPP na
concepção e implementação de programas de melhoramento, que incluiram aulas e atividades
extracurriculares ao longo de dois anos letivos, de 2012 a 2014. Apesar de cada programa de
melhoramento ter sido adaptado para atender o contexto de cada país, estes aderiram a um quadro
comum:
• Identificar alunos em risco e vigiar a sua assiduidade, comportamento e aproveitamento escolar;
• Melhorar a capacidade das escolas para abordar as necesidades de alunos em risco; e
• Criar e reforçar parcerias entre a escola, a comunidade e pais de alunos em risco.
Este Guia foi desenvolvido com base nas experiências e lições do SDPP sobre como estruturar,
desenvolver e implementar tutorias eficazes e atividades extracurriculares. Ele é destinado a orientar
as práticas para os planificadores de educação, criadores de programas e implementadores que
pretendam reduzir o abandono nas escolas primárias e secundárias.
O programa SDPP foi implementado pela Creative Associates International, Inc. com os parceiros
internacionais Mathematica and School-to-School Internacional, e parceiros locais KAPE (Camboja),
QUEST (Índia) e CARE (Timor-Leste).
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ACRÓNIMOS & ABREVIATURAS
CC

Campeão da Comunidade

EAC

Escola Amiga da Criança

AEC

Atividade Extracurricular

EPT

Educação para Todos

SAP

Sistema de Alerta Precoce

GDF

Grupo de Discussão Focado

ODM

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio

MdE

Ministério da Educação

ONG

Organização Não-Governamental

APP

Associação de Pais e Prfessores

SDPP
SES

Programa Piloto de Prevenção do Abandono Escolar
Status socioeconómico

SMLP	Programa de Aprendizagem de Motivação do Estudante
(o nome do programa SDPP no Tajiquistão)
AdT
USAID

Âmbito de Trabalho
Agência Internacional de Desenvolvimento dos EUA
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“Agora, adoro estudar e vir para a escola. Quero trabalhar muito para me
tornar professora e melhorar o futuro das outras crianças no meu país”
~ Estudante em Timor-Leste
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PASSOS PARA DESENVOLVER UM PROGRAMA DE TUTORIA

01

02

03

Inquérito a
professores e
alunos, consultas
ao Ministério da
Educação

Determinar conteúdos
curriculares

Recrutar e orientar
formadores e
preparadores do
plano curricular

07

08

09

Revisão e correção
dos planos de
aulas pelos pares

Revisão e correção
pelo Comité
Editorial

Finalização dos planos
curriculares, imprimir e
distribuir o manual
dos tutores para
as matérias

13

14

15

Orientação e apoio
no local

Relatar e partilhar
as conclusões

Trabalhar com o
Ministério da Educação
e outras entidades para
aplicar numa escala
maior

PASSOS PARA DESENVOLVER UM PROGRAMA EXTRACURRICULAR

01

Inquérito a alunos,
encarregados de
educação e professores
sobre o conteúdo
do programa
extracurricular

02

Recrutar pessoal para
desenvolver o plano
de atividades

03

Estabelecer o formato
das atividades
extracurriculares

04

05

06

Desenvolver alcance
e sequência de cada
matéria para cada
grau de ensino

Preparar os
planos de aulas
tutoriais

As equipas
preparam os
esquemas do
plano de aulas

10

11

12

Recrutar e treinar os
tutores dentre a
comunidade e/ou
escola

Desenvolver os
horários da escola

Os alunos
frequentam as
sessões de tutoria
depois (ou antes)
das aulas

04

05

06

Desenvolver os planos
de atividades das
sessões e manuais dos
facilitadores

Preparar os
facilitadores

Orientação e apoio
no local
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1

Introdução a Programas
de Melhoramento
Introdução
O abandono escolar é um problema crescente
em todo o mundo. Em muitos países, há
mais crianças fora da escola por terem
deixado a escola do que aquelas que nunca
a frequentaram. A pesquisa mostra que em
vez de ser causado por um único evento, o
abandono escolar é um processo que pode
ocorrer ao longo de vários anos. Começa
muito antes mesmo de a criança realmente
desistir da escola. A pesquisa mostra também
que há sinais de alerta, com base em fatores
preditivos de abandono, que indiciam que
os estudantes estão em risco de abandonar
a escolar. Prestar atenção a esses sinais e
monitorizando estes sinais de alerta pode tornar
possível às escolas identificarem os alunos que
estão em risco de abandonar a escola bem
antes que isso realmente aconteça e aplicar
intervenções específicas destinadas a impedilos do abandono.

Um Sistema de Alerta Precoce (SAP), discutido
no Guia de Programação complementar,
oferece um processo estruturado para
identificar e rastrear os alunos que estão em
risco de abandono escolar. Um SAP é uma
estrutura que usa importantes preditores de
abandono. Um SAP pode alertar o pessoal
da escola e os pais que determinado aluno
está em risco de abandono escolar. Um SAP
também permite que os funcionários da escola
possam estabelecer estratégias de resposta
antecipadas que podem ser usados para apoiar
os alunos em risco de maneiras específicas
para que eles possam permanecer na escola.
Para obter mais informações e orientações
passo-a-passo sobre como configurar e usar
um SAP, consulte o Guia SAP complementar de
programação no anexo digital.
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Este Guia de Programação do Programa de
Melhoramento pode permitir que as escolas
e sistemas de educação estabeleçam
programas de melhoramento, incluindo tutoria
e/ou atividades extracurriculares, como uma
forma de ajudar a manter os alunos longe do
abandono escolar. Este Guia de Programação
é baseado em experiências das atividades do
SDPP na Índia, Tajiquistão e Timor-Leste. Cada
um destes países concebeu e implementou
programas de melhoramento com base nos
fatores únicos que contribuem para o abandono
escolar nos seus países. Este guia fornece
instruções passo-a-passo para permitir que
os líderes da educação no seu país possam
estabelecer, usar, monitorar e sustentar
programas de melhoramento nas escolas de
todo o seu sistema de ensino.

Quem são os destinatários
deste guia?
Este Guia do Programa é concebido para
os planificadores da educação, criadores e
implementadores de programas que pretendam
impedir os estudantes a abandonarem a escola,
através da criação e operação de um Programa
de Melhoramento. Ele fornece exemplos de
programas testados em três países e recursos
ilustrativos. Embora o Guia descreva um
processo para apoiar os alunos em risco ao
nível da escola e da comunidade, pretende-se
ajudar os Ministérios da Educação, os sistemas
de ensino e organizações não-governamentais
(ONG) nacionais e internacionais a projetarem
e estabelecerem o programa de melhoramento
nas suas escolas e para formar os educadores
e líderes comunitários para implementarem as
atividades de melhoramento nas suas escolas
e comunidades.

Como está organizado o Guia?
Este Guia de programação está organizado em
oito unidades fornecendo informações sobre a
concepção, operação e monitoraramento de
programas de melhoramento. Já que está a ler
este Manual provavelmente está interessado
em encontrar maneiras de reduzir o abandono
escolar no seu sistema de ensino e está
pergunta-se se um programa de melhoramento
poderia ajudá-lo a alcançar esse objetivo. Cada
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uma das unidades inclui informações básicas,
atividades, perguntas e dicas práticas para
serem consideradas na concepção, operação
e monitoraramento dos seus programas de
melhoramento.

Como Pode Ser Usado
Este Guia?
O Guia inclui informações básicas para ajudálo a estabelecer a sua equipa de concepção
do programa de melhoramento, identificar e
desenvolver o conteúdo do seu programa,
formar os tutores e facilitadores, implementar
e monitorar o seu programa. Ele vai orientálo através de um processo que se inicia com
uma introdução aos princípios, essenciais,
para o estabelecimento de programas de
melhoramento de qualidade, definindo o tipo
de programa de melhoramento preferido por
si, desenvolvendo e implementando os seus
programas, e monitorando os seus programas.
As ferramentas de planeamento e concepção e
exemplos ilustrativos dos três países piloto do
programa de melhoramento do SDPP incluídas
neste manual podem ser usados para ajudálo a criar os seus próprios programas. Dicas
estão incluídas em cada unidade com base
nas boas práticas e lições de programas de
melhoramento piloto nos três países do SDPP.

O Que Contém Este Guia?
O Guia é um pacote abrangente com cópias
editáveis de ferramentas de planificação,
modelos e materiais de treinamento que
estão disponíveis no anexo digital contidos
numa unidade de DVD e USB anexado ao
interior da contracapa e no sítio da SDPP:
http://schooldropoutprevention.com/.
Estes recursos incluem:
• Informações de apoio sobre programs de
melhoramento;
• Definição de conceitos-chave e explanação
dos princípios e procedimentos;
• Modelos e ferramentas de desenvolvimento
de conteúdos;
• Agendas, atividades, folhetos e manuais de
formação;
• Exemplos de programas de melhoramento e
atividades do SDPP;
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• Testemunhos de beneficiários do SDPP;
• Vídeos do SDPP; e
Embora não precise de computadores ou
acesso à internet para implementar um
programa de melhoramento, o Manual inclui
sugestões sobre como os computadores,
tablets e telemóveis podem ser usados para
melhorar os seus programas de melhoramento.
Este guia de programação e o Manual do
Programa dos Sistemas de Alerta Precoce
estão disponíveis em 11 idiomas: árabe,
inglês, francês, hindi, khmer, português, russo,
espanhol, tajique, tétum, e urdu. Cópias dos
guias, todos os relatórios SDPP e ferramentas
editáveis estão disponíveis no website do
SDPP: http://schooldropoutprevention.com/.
Um manual sobre Como Realizar Uma Análise
Situacional do Abandono Escolar está também
disponível no website em inglês
O SDPP também desenvolveu um
portal de e-ensino, disponível em
http://schooldropoutprevention.com/, que pode
ser acedido através de computadores, tablets e
telemóveis. Ele permite que professores, diretores,
pais e estudantes interessados na prevenção do
abandono escolar, tenham a oportunidade de
se envolverem através de práticas cominitárias e
cursos de e-Ensino. Ele irá também disponibilizar
acesso a recursos adicionais relacionados com o
abandono escolar, programas de melhoramento
e SAP.

O que é o Guia de
Programação do Sistema
de Alerta Precoce (APP)
Complementar?
O Manual de Programação do Sistema
de Alerta Precoce é complementar a este
Manual de Melhoramento (ver anexo digital).
O Manual SAP pode ser utilizado pela equipa
de prevenção do abandono escolar antes de
esboçar o seu Programa de Melhoramento. O
Manual SAP disponibiliza um processo passoa-passo para identificar e rastrear os alunos que
estão em risco de abandono escolar. Um SAP
é uma estrutura que usa importantes preditores
de abandono. Um SAP pode alertar o pessoal
da escola e os pais de que certos alunos
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estão em risco de abandono escolar. Um SAP
também permite que os funcionários da escola
estabeleçam estratégias de resposta precoces
que podem ser usados para apoiar os alunos
em risco, de modo específico, a poderem
permanecer na escola.
As informações apresentadas no Manual de
Programação SAP estão também baseadas
na experiência das atividades do SDPP no
Camboja, Índia, Tajiquistão e Timor-Leste. Cada
um dos países criaram e implementaram um
SAP com base nos seus fatores únicos que
contribuem para o abandono escolar. O Manual
dispõe de instruções passo-a-passo para
permitir que os líderes educacionais possam
estabelecer, usar, monitorar e manter Sistemas
de Alerta Precoce nas escolas por todo o seu
próprio sistema de ensino.
O Manual SAP introduz oito etapas:
• Etapa 1: Entender o abandono escolar
• Etapa 2: Usando um SAP
• Etapa 3: Arranque
• Etapa 4: Identificação de estudantes em risco
• Etapa 5: Primeira Resposta ao Abandono
Escolar
• Etapa 6: Criar parcerias
• Etapa 7: Preparação das escolas e das
comunidades
• Etapa 8: Suportando e sustentando o seu
SAP.
Um SAP utiliza um sistema estruturado e
um quadro para habilitar os educadores a
identificarem rapidamente os alunos em risco
de abandono escolar. Além do quadro, um SAP
orienta os educadores, famílias e comunidades
no uso de seu sistema de resposta e outras
estratégias para apoiar os alunos em risco
de se manterem na escola. Este Manual
de Melhoramento irá guiá-lo na criação de
programas de melhoramento nas escolas para
apoiar os alunos identificados pelo SAP como
estando em risco de abandono.
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Evitando o abandono escolar
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Secção 1

Unidade 1

Entender o
Abandono Escolar
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ENTENDER O ABANDONO ESCOLAR
O Programa Piloto de Prevenção do Abandono Escolar (SDPP) experimentou
diferentes atividades em programas de melhoramento para reduzir o abandono
escolar no Camboja, Índia, Tajiquistão e Timor-Leste. Este Guia de Programação
é projetado para permitir que os educadores a nível global se interessem pela
prevenção ou redução do abandono escolar através do estabelecimento de
programas de melhoramento para os seus alunos. Dois tipos de programas de
melhoramento estão incluídos neste Guia: programas extracurriculares e de
tutoria. Estes programas destinam-se a melhorar a assiduidade, comportamento e
desempenho escolar do aluno - por vezes referido como o “A-B-C” de prevenção
do abandono escolar.

Porquê é que o Abandono
é Importante?
A prevenção do abandono escolar é um
foco relativamente novo da preocupação na
educação internacional. Durante as últimas
duas décadas, as atenções estavam focadas
em aumentar o acesso das crianças às escolas
e, mais recentemente, sobre a qualidade
do ensino, incluindo a instrução, materiais e
recursos para melhorar o nível de resultados
conseguidos. Recentemente, o foco mudouse para incluir os esforços de prevenção do
abandono e repetência. Embora a pesquisa
sobre abandono escolar nos países em
desenvolvimento seja um trabalho razoável na
descrição de estudantes que abandonaram, há
pouca informação sobre formas bem sucedidas
de prevenção do abandono escolar.
Os alunos abandonam a escola por diferentes
razões. O abandono ocorre também em
diferentes pontos de sua escolarização.
Independentemente do motivo ou do
momento, os custos do abandono escolar
para os alunos, famílias, comunidades e para
um país são enormes. Quando os alunos
abandonam a escola, os Ministérios da
Educação perdem o retorno desejado sobre
o investimento na educação dos alunos que
não concluem o ensino. As famílias, que
muitas vezes se sacrificaram para enviar os

seus filhos à escola, não colhem o benefício
total de seu investimento. Quando os alunos
abandonam a escola, eles saem sem as
competências ou credenciais para maximizar
a sua produtividade, potencial de obtenção
de rendimento e empregabilidade. Quando
um grande número de alunos abandonam a
escola, a sua contribuição para o bem-estar
das suas comunidades e da sociedade em geral
é diminuída.1
Pesquisas mostram que o abandono escolar
tem:
• rendimentos ao longo da vida
significativamente mais baixos;
• níveis mais elevados de desemprego;
• maior incidência de comportamentos
antisociais, incluindo taxas elevadas de crime
e maiores taxas de encarceramento;
• taxas mais elevadas de abuso de drogas;
• saúde mais precária;
• maior incidência de comportamento
agressivo e violento;
• níveis mais baixos de participação em
atividades cívicas, incluindo o voto;
• maior incidência de famílias instáveis; e
• taxas de educação mais baixas para os seus
próprios filhos. 2
A pesquisa é muito clara. Em quase todos os
aspetos da vida de uma pessoa, as coisas
são muito mais difíceis ou menos gratificante
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A EDUÇÃO TORNA POSSÍVEL SONHAR QUE UM FUTURO MELHOR
É POSSÍVEL
“Estou muito feliz por ter completado 9 anos de ensino básico e ... estou empenhado
em me tornar um engenheir no futuro,” afirma Em Vibol, um estudante do 10° Ano em
Banteay Meanchey, uma província do noroeste do Camboja. Um ano antes, Vibol havia
sido identificad como estudante em risco de abandonar a escola pelo Sistema de Alerta
Precoce. Seu pai, Heu Ean, está muito feliz pelo apoio recebido por seu filho na escola
para melhorar o seu desempenho. Ele compartilha, “Porque eu só tenho educação
limitada, só posso encontrar trabalho pouco qualificado e não posso ganhar muito.
Eu quero que meu filho tenha mais oportunidades.”

quando uma educação básica não tenha sido
concluída. Os impactos negativos podem
ser visto em todas as regiões do mundo. Os
padrões globais também mostram que quanto
menos anos de escolaridade os alunos têm e
quanto mais cedo eles abandonam a escola,
maiores serão os impactos negativos.

O Que é o Abandono Escolar?
A definição de abandono escolar e como
quantificar isso varia de país para país. Em
alguns países pode até ser controverso o
reconhecimento de que o abandono escolar
ainda existe. Apesar desta falta de consenso
sobre como definir e quantificar o abandono,
existem algumas orientações comuns que
emolduram a discussão.
Um abandono pode ser definido como:
• Um estudante que se matriculou em algum
momento durante o ano escolar anterior
mas que não está matriculado no presente
ano escolar—um abandono entre-classes;
• Um estudante que se matricula no início ou
durante o ano letivo, mas não consegue
concluí-lo - um abandono durante a classe;
e
• Um estudante que completa um ciclo do
ensino básico (p. ex., escolas primárias),
mas deixa de se matricular no ciclo seguinte
(p. ex., primeiro ciclo do ensino secundário)
- um abandono na transição.3
Um exame dos dados sobre abandono escolar
mostra que existem padrões de abandono
escolar temporários e permanentes.
O Abandono Temporário refere-se aos
estudantes que desistiram da escola mas vão
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provavelmente renovar a matrícula a alguma
altura. Isso inclui:
Abandono esporádico: Os alunos que deixam
de frequentar a escola devido a necessidades
económicas temporárias, doenças ou outros
eventos imprevistos, são classificados como
de curto prazo ou “abandono esporádico.”
Este tipo de abandono é caracterizado pela
presença intermitente e serem excluídos da
turma e aprendendo pouco.
Abandono por evento: O “abandono por evento”
é uma resposta a um ou mais eventos críticos na
vida dos alunos. Este tipo de abandono dura por
um período mais longo. Este tipo de abandono
inclui migração familiar ou a morte de um ou
ambos os pais, ou outros choques domésticos,
incluindo doença e desemprego. Eventos na
escola podem incluir conflitos entre os alunos e
entre alunos e professores, o que pode resultar
em abandono temporário.
Embora o abandono temporário indique que
o aluno regressará à escola, ele pode implicar
períodos prolongados de ausência na escola.
Isso aumenta a probabilidade de abandono
permanente, porque o estudante retornado está
muitas vezes com idade avancada para o último
ano onde estava matriculado, está atrasado nas
lições, está desabituado com os parceiros e do
processo de escolarização, ou enfrenta maiores
pressões sociais e económicas para deixar a
escola para se casar ou para ganhar dinheiro.
Abandono permanente é quando a
desistência da escola não é seguida de reinscrição, independentemente de o abandono
ocorrer como abandono na classe, entre
classes ou não-transitório. As desistências
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nesta categoria se enquadram em dois grupos abandonos instáveis e estáveis: 4
“Abandonos instáveis” ocorrem geralmente
com os filhos mais velhos, que não frequentam
a escola e é improvável que regressem para
completar o ciclo. As preocupações que
estas crianças têm sobre voltar à escola são
suficientes para desencorajá-los. Elas estão
muitas vezes envergonhadas por serem de
idade mais avançada para um determinado
ano e terem que assistir às aulas com as
crianças mais novas de idade, e ficam
desconfiados de provocações a que podem
sujeitar-se por alunos mais novos. Elas — e
suas famílias--podem também questionar os
benefícios que ganhariam se regressarem à
escola, especialmente se pensarem nas suas
possibilidades de graduação ou completarem o
ciclo serem baixas.
“Abandonos estáveis” são aquelas crianças que
já se estabeleceram muma ocupação ou modo
de vida. Essas crianças estão trabalhando com
as suas famílias, empregadas ou a aprender
um ofício. As suas decisões de não voltarem
para a escola é um reflexo de sua percepção
sobre o valor de mais educação. Crianças para
quem “o abandono escolar” é permanente são
frequentemente mais velhas em idade quando
abandonam a escola primária.5
Ironicamente, o sucesso produzido por duas
décadas de trabalho para aumentar a matrícula
é acompanhado pelo aumento de abandono,
na medida em que as populações mais
vulneráveis são atingidas pela escolaridade.
Os recentes esforços da Educação para Todos
(EPT) e dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM) estavam focadas em colocar
todas as crianças na escola e mantê-las lá, não
estão a progredir bem como se esperava na
cimeira de 2000 Dakar EFA.
O Relatório de Monitoramento Global 2015
EFA (UNESCO, 2015, p. 101) conclui que,
embora a percentagem de crianças em uma
coorte que atingem o último ano da escola
primária aumentou globalmente desde 2000, os
dados de países de baixo e médio rendimento
sugerem que o percentual dos que começam a
escola e terminam a sua escolarização pouco
mudou. Na verdade, as taxas de conclusão
do ensino primário foram interrompidas na
África Subsahariana (58%) e no sul e oeste da
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Ásia (64%). Em 32 países, muitos na África
Subsahariana, 20% das crianças abandonam
a escola antes de completar o último ano da
escola primária. Com base em uma análise de
coorte, apenas 13 de 106 países terão 97%
das crianças a ingressar na escola e chegam
ao último Ano. Mais preocupante é o facto de
que as tendências mostram um declínio mais
íngreme em andamento ao longo dos últimos
quatro anos, devido em grande parte ao
aumento de conflitos globais.6

Quais os Fatores e Condições
Que Causam Abandono
Escolar?
Um Quadro para Entendimento do
Abandono Escolar
A pesquisa realizada pela SDPP destaca
que uma mistura de fatores e características
influenciam as razões do abandono escolar
de estudantes. Esses fatores podem ser
organizados em quatro domínios: individual,
familiar, escolar e comunitário. A interação
entre os quatro domínios destaca que os
estudantes que abandonam a escola enfrentam
múltiplos fatores a ocorrerem em vários níveis
e em diferentes momentos das suas vidas.
Subjacente a estes domínios são as políticas,
práticas e procedimentos dos sistemas de
educação postas em prática para apoiar a
participação de ensino ou – perversamente se opõem a ela.

1. Domínio Individual:
A Figura 1 abaixo ilustra o nível individual ou as
caraterísticas que são únicas para cada aluno.
Embora as questões financeiras estejam entre
os fatores mais influentes nas decisões de
escolarização, o desejo pessoal de um estudante
e motivação para frequentar a escola - em
parte influenciado pelas famílias e escolas - são
também muito importantes para determinar se
um aluno permanece ou não na escola. Existem
múltiplos fatores enfrentados pelos alunos,
desde lides domésticas ou responsabilidade
de trabalho até às suas atitudes e expetativas
sobre o que eles pretendem alcançar nas suas
vidas que estão afetadas ou por continuarem na
escola ou por desistirem.
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Figura 1A

Caraterísticas de Antecedentes Individuais
Idade avançada na
inscrição/(idade avançada
para a classe)

Género

Portadora de
deficiência/Ausências
frequentes

DOMÍNIO INDIVIDUAL

Responsabilidades de Adulto Precoce
Económico/
custo
oportunidade/
emprego

Casamento/
Paternidade/
Maternidade

Atitudes sociais, Valores e Comportamento
Grupo parceiros
de alto-risco/
comportamento
social

Admiração
pelos que
abandonaram

Desempenho escolar
Baixo
rendimento
escolar

Retenção/idade
avançada para a
classe

Envolvimento na escola
Fraca
assiduidade

Expetativas
educativas
baixas

Compromisso fraco
com a escola/falta
de interesse

Comportamento escolar
Mau comportamento/
Delinquência

2. Domínio Familiar:
Intimamente ligada a fatores de nível pessoal
são aquelas influências que acontecem a
nível familiar. Dependendo da cultura, essas
influências podem ir muito além da família
nuclear. Na maioria dos casos, os pais tomam
as decisões sobre a educação de uma
criança. Em alguns casos, outros familiares
ou outros membros do lar tomarão a decisão,
particularmente no caso de órfãos ou crianças
que não vivem com os seus parentes mais

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

próximos. No entanto, as decisões são
vinculativas e as crianças têm poucos recursos
para seguirem um caminho diferente daquele
que lhes está sendo definido por sua família.
A Figura 1B abaixo apresenta os fatores
relacionados com as influências das famílias
sobre a decisão de um aluno de abandonar
ou permanecer na escola.
Em alguns casos, as famílias podem realmente
querer que a criança permaneça na escola,
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Figura 1B

DOMÍNIO FAMILIAR

Caraterísticas de Antecedentes Familiares
Fraca/baixa
condição
socioeconómica
Pais
desempregados

Minoria étnica/
casta/língua

Nível
educacional
baixo dos pais

Não vive com
ambos os pais
biológicos

Grande número
de irmãos, esp.
menores de
5 anos

Separação
familiar (p. ex.,
divórcio, morte)

Elevada
mobilidade da
família

Envolvimento/Comprometimento da família coma educação
Irmãos
abandonaram a
eskola

Fraco contacto
com a escola

mas as necessidades financeiras prementes
os levam a abandonar a escola. A situação
económica das famílias, o desemprego, um
grande número de filhos para sustentar e
educar, e fatores desestabilizadores, como
as famílias monoparentais e migração podem
enfraquecer a capacidade da família em manter
uma criança na escola. Nesses casos, pode
notar-se o padrão de abandono temporário
e esporádico. Nesses casos, as crianças
frequentam parte do ano escolar até que as
circunstâncias as forçam a abandonar. Mas
uma vez que a situação muda e as situações
se tornam mais favoráveis para a participação
na escola, a criança é re-matriculada na escola
num ponto mais tarde no corrente ano letivo.
Outros fatores familiares podem também
exacerbar a probabilidade de abandono.
Pode não existir a tradição ou valorização
da importância da escolaridade no
agregado familiar. As famílias podem ter sido
anteriormente excluídas da escolarização
em virtude de etnia ou classe social. Eles
mesmos podem nunca terem frequentado a
escola ou tiveram pouco contacto ou mínimo
envolvimento com a escola. Mesmo que
tenham matriculado os seus filhos na escola,
a escolaridade pode não ser tida como um
grande fator nas suas vidas ou para a sua
subsistência. Nesses casos, é menos provável
que uma criança vá ser re-matriculada na
escola, mesmo se a oportunidade surgir.

Pouca
importância dada
à escolarização

3. Domínio Escolar:
As famílias não são o único fator que pode
influenciar as decisões sobre a educação. Os
fatores ligados à escolas, como mostrado na
Figura 1C, abaixo, pode também influenciar
significativamente se uma criança permanece
ou não na escola. As considerações ao nível da
escola incluem:
• caráter físico da escola, segurança da
escola, bem como a disponibilidade de
casas de banho separadas para meninas;
• distância entre as escolas e as casas dos
alunos;
• disponibilidade de bibliotecas e outros
acessórios;
• nível de absentismo dos professores; e
• acesso a refeições na escola.
As famílias tomam também em consideração
os fatores escolares na tomada de decisões
para a educação dos seus filhos. Alguns fatores
importantes incluem:
• Qualidade e relevância da instrução: A
qualidade do ensino é adequada e/ou
cumpre com as expetativas dos pais? Estará
a criança a dominar as habilidades que se
espera sejam transmitidas pela escola?
Poderá o programa de estudos levar a
futuras oportunidades - quer a estudos mais
avançados ou a potenciais rendimentos?
É a língua de ensino uma benção ou uma
barreira para o desempenho dos alunos
e seu envolvimento e é valorizado ou
desconsiderado pelos pais?
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Figura 1C

DOMINIO ESCOLAR

Estrutura
Elevado
Número de
matrículas

Elevada concentração
de baixo rendimento &
grupos minoritários

Falta de escolas
pós-primárias

Falta de
instalações
(p.ex., latrinas) &
materiais

Funcionamento
“Qualidade” da
escola é fraca

Inseguro (p.ex.,
gangues, castigos
corporais)

Pouco
relacionamento
com adultos na
escola

•

Distâncias muito
longas/muito
poucas escolas

A língua de instrução
não é língua materna
das crianças

Ambiente favorável, acolhedor e seguro:
É a escola um lugar seguro? Os professores
tratam os alunos com respeito e simpatia?
Os professores tratam os estudantes de
igual forma? São alguns alunos ignorados
ou ridicularizados? Os professores batem
ou abusam dos alunos? Há estudantes
que representam ameaça à segurança
ou ao bem-estar? São todos os alunos
autorizados a participar de forma igual
ou alguns são excluídos devido às suas
capacidades ou género, casta e etnicidade?

4. Domínio Comunitário:
Embora os alunos e as suas famílias sejam os
principais intervenientes na tomada de decisões
sobre o abandono da escola, a vida dos
alunos está incorporada no contexto de sua
comunidade em geral. A Figura 4 apresenta um
conjunto de fatores que influenciam as decisões
da comunidade a abandonar ou a permanecer
na escola. Por exemplo, as normas culturais
muitas vezes podem limitar severamente as
oportunidades das meninas e das crianças
portadoras de deficiência para se inscreverem
e se manterem na escola. Um conflito e uma
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Fraca qualidade
de ensino/
elevada ausência
de professores

Falta rigor no
ensino

Falta currículo
relevante

crise na comunidade pode tornar a frequências
às aulas difícil ou mesmo perigosa. Viver em
comunidades remotas e rurais pode impedir os
estudantes de frequentarem regularmente as
aulas, o que pode levar a um mau desempenho
e, finalmente, forçá-los a abandonar a
escola. Outros fatores incluem condições
sazonais extremas, tais como inundações e
deslizamentos, queda de neve pesada e gelo,
ou calor extremo, que pode tornar a ida à
escola perigosa e às vezes impossível.

5. Domínio Político:
Além dos quatro domínios principais, é também
necessário considerar como as políticas
governamentais afetam as decisões sobre
se se deve ou não abandonar a escola. As
políticas podem servir para atenuar ou agravar o
abandono. Por exemplo, a educação obrigatória
- especialmente se apoiada por bolsas de
estudo ou subsídios - pode manter os alunos
na escola; enquanto por outro lado, quando
se define o calendário escolar de tal modo que
entra em conflito com a época da colheita, isto
pode aumentar a ausência do estudante que o
leva ao abandono escolar.
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Figura 1D

DOMÍNIO COMUNITÁRIO
Área urbana/
bairro miserável

Grande número de pobres,
grupos minoritários, nascidos
no estrangeiro, mães-solteiras,
pais com baixa escolaridade

Presença de
conflitos, situações
de emergência,
politicamente frágil

Rural

Noção cultural de ritos
de passagem que se
opõem à escola

POLÍTICAS QUE AFETAM O ABANDONO
Contexto Legal

Instalações Escolares

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Acessibilidade e instalações
adequadas às raparigas
• Dormitórios/hostels
• Distância para a escola

Ensino Obrigatório
Ensino Livre
Idade Para Entrar na Escola
Direitos das Crianças
Propinas escolares e/ou taxas
Subsídios/Bolsas de Instrução
Necessidades de Uniforme
Provisão de manuais
Exames
Promoção/Retenção Automática
Quotas
Limite de idade para os ciclos
Tamanho das turmas
Calendário (ano letivo)
Transporte
Transferências de escolas

Recrutamento de Professores,
Formação e Comportamento
Profissional
•
•
•
•
•
•

Código de conduta
Castigo físico
Escolas Amigas da Criança
Língua de instrução
Currículo
Desenvolvimento profissional

Serviços de Apoio Escolar
•
•
•
•

Aulas de acompanhamento/tutoria
Atividades extracurriculares
Participação comunitária
Merenda escolar

Práticas Culturais
• Idade para casar
• Gravidez
• Ritos de passagem
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As políticas educacionais são enquadradas em
cinco grupos:
• Os aspetos legais da educação estabelecem
os parâmetros que regem a escolaridade, o
que o sistema de educação deverá fornecer,
o que se espera que os agregados familiares
contribuam, e as regras que as escolas e os
alunos deverão seguir.
• As instalações da escola lidam com a
infra-estrutura física, tanto a sua localização
como suas características.
• A Gestão de professores responde
à forma como os professores são
treinados, recrutados e mobilizados, seus
comportamentos profissionais e de ensino, e
as políticas curriculares que realizam.
• Os serviços de apoio escolar referem-se
às políticas/programas oferecidos para
aumentar a participação dos alunos na
escola.
• As práticas culturais podem ser abordadas
por políticas governamentais ou estatutos,
como a idade legal do casamento, embora
possam frequentemente desafiar a
regulamentação governamental.
As Razões do Abandono Escolar nos Países
em Desenvlvimento
Nos países em desenvolvimento, o abandono
ocorre geralmente na escola secundária. Mesmo
que a grande maioria das crianças nos países
desenvolvidos termine o ensino secundário,
as taxas de abandono estão a aumentar,
especialmente nos Estados Unidos. As principais
causas de abandono em países desenvolvidos
tendem a cair em cinco categorias:
• Eventos de vida: As decisões dos alunos em
abandonar a escola podem ser causadas
por coisas que acontecem fora da escola,
tais como a gravidez, ser preso, e a
necessidade de trabalhar para sustentar os
membros da família.
• Falta de Apoio: As famílias que não
conseguem valorizar a educação ou
mantêm elevadas aspirações de sucesso
académico podem suspender o apoio
financeiro e emocional necessário, bem
como transmitir os seus pontos de vista
sobre a escolaridade resultando em que o
aluno não vê o propósito de permanecer na
escola ou a estudar.
• Desvanecimento: Frustração e tédio com a
escola ou a incapacidade de discernir sua
relevância e utilidade leva os estudantes a
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abandonarem no momento em que atinjam a
idade legal para deixar a escola.
• Expulsão: As escolas por si podem incentivar
os alunos que sejam considerados difíceis,
perigosos ou prejudiciais ao sucesso da escola
a deixar a escola de formas discretas ou
explícitas, tais como organizar a transferência
para escolas menos desejáveis ou deixar a
escola pelos fracasso excessivo no curso,
absentismo ou sendo de idade mais avançada.
• Falta de Êxitos: Os estudantes que
experimentam o chumbo crónico na escola
por uma variedade de razões - fraco apoio
académico, necessidades socioemocionais
não satisfeitas - podem vir a abandonar a
escola por ficarem cada vez mais atrasados
nos seus estudos.7
Embora existam poucos estudos que debatam
as razões do abandono escolar nos países em
desenvolvimento, as causa são praticamente
as mesmas, embora com diferentes níveis
de intensidade. No nível primário, a pesquisa
mostra que os estudantes que estão com fraco
aproveitamento, repetiram um ano, são de mais
idade, faltam frequentemente, ou vêm de famílias
pobres são mais propensos a abandonarem.
A influência dos colegas ou comprometimento
da família para com a educação, outros fatores
associados com o abandono escolar; não
parecem ser fatores significativos em crianças
mais jovens. Mas à medida que o estudante
vai crescendo ou transita para as classes mais
avançadas, estes e outros fatores, tais como
responsabilidades de adultos precoces e
engajamento de uma família com a educação,
tornaram-se mais significativos.8
Dois fatores parecem ser mais importantes
nos países em desenvolvimento: a pobreza da
família e a necessidade das crianças trabalharem
em explorações agrícolas familiares, pequenos
negócios ou em qualquer outro lugar para ajudar
a sustentar as suas famílias.
Outros fatores importantes nos países em
desenvolvimento incluem:
• Baixo rendimento escolar do estudante;
• Repetição frequente de classe;
• Elevado absentismo do estudante;
• Os estudantes que são mais velhos do que a
idade padrão para a sua classe;
• Pouco empenho ou falta de interesse na
escola pelos estudantes e pais;

UNIDADE 1: ENTENDER O ABANDONO ESCOLAR

•
•

Deficiência ou doença frequente;
Família de condições socioemocionais
baixas;
• Distância entre a casa e escolas; e
• Género.9
Consideravelmente, nos países em
desenvolvimento um fator importante domina a
literatura sobre abandono escolar: a condição
económica/financeira do estudante. A pobreza
familiar leva as crianças a abandonarem
a escola prematuramente por causa da
necessidade de trabalhar para ganhar dinheiro,
auxiliar nas tarefas caseiras ou num negócio
de família, ou a incapacidade de pagar as
despesas relacionadas com a escola, tais como
taxas/propinas, livros/materiais, uniformes, etc.
Embora os fatores financeiros possam ser a
principal razão para o abandono da escola para
os estudantes primários e secundários, a pesquisa
do SDPP sugere que os fatores académicos
relacionadas com a escola são também uma
causa que contribui significativamente para o
abandono. Os dois gráficos a seguir apresentam
as respostas a partir de entrevistas em 2011, com
cerca de 2 500 alunos em risco e abandonos nos
quatro países do SDPP.
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Enquanto os estudos do SDPP confirmam os
fatores económicos como uma das principais
causas de abandono, os fatores escolares
foram também citados, incluindo: notas baixas,
reprovando em testes, ficando para trás
nas aulas, instrução deficiente, professores
abusivos, desagrado para com a escola,
ambiente inseguro e ser solicitado a deixar
a escola.

PARA LEITURA FUTURA
O Consortium for Research on Access,
Transitions and Equity da Universidade
de Sussex publicou uma série de
monografias investigando o abandono
escolar — especialmente as transições
para os diferentes ciclos –e motivos
prevalecentes do abandono em países
em desenvolvimento, disponível online
em: www.create-rpc.org.

Figura 1E

ESTUDANTES DE RISCO
PERCENTAGEM DE ABANDONO ESCOLAR
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OS QUATRO PRINCIPAIS FATORES QUE CAUSAM O ABANDONO ESCOLAR
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Figura 1F

ABANDONO ESCOLAR
PERCENTAGEM DE ABANDONO ESCOLAR

As razões mais comuns para as crianças abandonarem a escola
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QUATRO FATORES PRINCIPAIS DO ABANDONO ESCOLAR

Como Podemos Prevenir o
Abandono Escolar?
Tem hvido muitas tentativas para resolver
o abandono escolar com sucesso variado.
A Análise da Literatura do SDPP de 2011 (ver
pasta da unidade 1 no anexo digital desta
Revisão) sobre as intervenções de abandono
agrupa-os em cinco categorias, cada tipo
abordando um tipo diferente da questão:
• Intervenções Académicas abordam
diretamente questões relacionadas com
o desempenho do estudante através do
melhoramento do currículo para melhor
atender as necessidades do estudante,
disponibilizando-lhes tutorias fora de classe,
ou incorporação de classes especiais (p. ex.,
lições assistidas por computador, capacidade
de resolução de conflitos).
• Intervenções Financeiras tentam aliviar
os encargos dos custos escolares ou
compensar o custo de manter os estudantes
na escola em vez de ajudar em casa ou
ganhando dinheiro a partir de casa.
• Intervenções de Saúde estão baseadas na
suposição de que as crianças não podem
aprender ótimamente se estiverem lutando
contra questões de saúde que reduzem
as suas capacidades de concentração ou
causam absentismo, por isso devem ser-lhes
disponibilizadas vacinações, desparasitação,
ou alimentos para as crianças.
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•

•

Intervenções pessoais/sociais abordam as
atitudes, os valores, ou condições pessoais
que são obtidas por meio de lições usando
as técnicas tais como gestão intensiva
de casos, aconselhamento, grupos de
discussão por pares, proximidades familiares,
programas de estágio, ou acompanhamento
por funcionários das escolas.
Intervenções Estruturais alteram as políticas
que parecem interferir com os alunos que
estão atendendo, progredindo, ou concluindo
a escola, instituindo políticas como horários
flexíveis para acomodar a distância para a
escola ou o ciclo de crescimento, promoção
automática, exigindo o uso da língua materna
das crianças como idioma de instrução na
escola primária, ou capacitar um grupo de
pais e professores para controlar a frequência
e qualidade escolar .

Tabela 1G11 abaixo dá-nos exemplos de
intervenções de acordo com os tipos de
intervenções e os fatores de risco de abandono
por elas abordados.
Embora algumas das intervenções
analisadas tenham relatado um sucesso
moderado na redução do abandono escolar
- ou, mais frequentemente, comportamentos
relacionados com o abandono escolar, tais
como frequência às aulas - poucas das
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intervenções foram rigorosamente testadas
ou avaliadas, pelo que o seu impacto não
é empiricamente fundamentado. Isto é
particularmente verdadeiro nas intervenções
que foram implementadas nos países em
desenvolvimento.

•

No entanto, algumas observações gerais
podem ser feitas.
• Dado que o abandono é muitas vezes
causado por fatores múltiplos e interrelacionados, os programas mais
promissores parecem ser aqueles que usam
uma combinação de intervenções das
diferentes categorias de intervenção para
abordar os diferentes domínios de risco.
• Os programas podem visar os grupos de
crianças de alto risco - como as raparigas
ou crianças de famílias de casta baixa mas as intervenções devem visar as reais
condições ou comportamentos que afetam

•

PÁGINA 31

o abandono, como a incapacidade de pagar
as despesas escolares ou fraca assiduidade
às aulas.
Uma vez que o abandono escolar é um
processo, não um evento único, e tem lugar
durante um período de tempo que pode
começar muito cedo na experiência escolar
de um aluno, quanto mais rapidamente se
iniciarem as ações para enfrentá-lo mais
cedo e sejam postas em prática nas classes
visadas, maiores são as probabilidades
das intervenções de terem sucesso e o
estudante permanecer na escola.
A abordagem das causas económicas do
abandono escolar pode ser eficaz, utilizando
as intervenções financeiras. As transferências
de dinheiro, subvenções e programas
de bolsas de estudo tiveram geralmente
resultados positivos no atendimento e
retenção. Eles são, no entanto, caros e muitas
vezes necessitam de financiamento externo.

Tabela 1G

DOMÍNIO DO TIPO DE FATOR DE RISCO DOS EXEMPLOS DE INTERVENÇÃO
Individual:
Caraterísticas de fundo individual

Saúde Académica Pessoal/
social

Tutoria para meninas
Desparasitação
Aconselhamento de criança
portadora de deficiência

Responsabilidades de adulto precoce

Estruturação Financeira

Bolsas de Estudo
Cuidados das crianças na escola

Atitudes, valores & comportamentos
sociais

Pessoal/Social

Tutoria

Desempenho escolar

Académico

Dois anos de currículo em um ano
civil

Empenhamento na escola

Financeiro Pessoal/Social

Aconselhamento de transferência
de dinheiro

Comportamento na escola

Pessoal/social

Gestão intensiva de caso

Caraterísticas de fundo da família

Académico/Saúde

Programa alfabetização de adultos.
Alimentos para famílias. Referência
a serviços

Envolvimento familiar na educação

Pessoal/social

Fortalecer a APP

Estrutura

Estrutural

Melhorar instalações escolares

Funcionamento

Estrutural

Ensinar na língua-materna da
criança

Família:

Escola :

Comunidade:
Não há intervenção coincidente; os fatores devem ser aceites como o contexto para qualquer intervenção
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Embora menos provável de terem sido
rigorosamente avaliadas, várias intervenções
sociais/académicas e pessoais mostraram
serem promissoras no tratamento de
questões relacionadas com abandono e
reduzindo o abandono. Suporte Académico
inclui instrução direta; tutoria extracurricular,
atividades de melhoramento e o uso de
estratégias de ensino amigáveis da criança,
mais interativa e participativa. Isso inclui
também o uso de uma abordagem de
gestão de casos para melhorar a experiência
de aprendizagem na sala de aula. Suporte
Pessoal/social trabalha para melhorar as
atitudes dos alunos, seus pais/encarregados

de educação, e dos funcionários da escola.
Algumas dessas intervenções podem ser
de exigências muito baixas em termos de
recursos e custos, tornando-os opções
bastante atraentes quando os recursos para
intervenções de abandono são limitados.
Nas unidades seguintes, apresentaremos uma
intervenção — Atividades de Melhoramento,
incluindo atividades extracurriculares e
tutoria — que se mostraram consideravelmente
promissoras em manter os alunos na escola.
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INTRODUÇÃO AOS PROGRAMAS DE MELHORAMENTO
As escolas podem ser ou lugares onde as crianças e os jovens querem estar, ou
locais onde eles não gostam de estar. Podem ser lugares acolhedores, simpáticos,
atenciosos e interessantes ou podem ser lugares que fazem as crianças e os jovens
sentirem-se sem interesse, indiferentes e aborrecidos. Os alunos normalmente
expressam os seus sentimentos em relação às suas escolas através do seu
comportamento - o abandono da escola é uma das formas mais graves de expressar
sentimentos negativos. Há muitos fatores que contribuem para tornar as escolas um
lugar positivo para os alunos aprenderem e crescerem. Uma maneira de tornar as
escolas num lugar assim é estabelecer programas de melhoramento que incluem
tutorias e/ou atividades extracurriculares. A Unidade 2 apresenta os princípios mais
importantes para conceção e implementação com sucesso, de programas de
melhoramento.
Programas de melhoramento visam aumentar
a motivação dos alunos a frequentar a escola,
especialmente para os alunos em risco de
abandono escolar. Programas de melhoramento
oferecem aos alunos uma variedade de
atividades, numa base regular, no sentido de
tornar a escola mais atrativa. As atividades
podem incluir artes e ofícios, canto e música,
e desportos ao ar livre e jogos. Os programas
de melhoramento podem também proporcionar
aos alunos apoio académico através de
tutorias que usam estratégias de ensino e
aprendizagem não-tradicionais. Desta forma,
os alunos acreditam que as suas atividades de
melhoramento não são apenas uma extensão
do dia escolar típico. Tabela 2A abaixo resume
os principais objetivos dos programas de
melhoramento.
A assiduidade esporádica é reconhecida
como um fator crítico que leva muitas vezes
ao abandono. Portanto, espera-se que as
atividades de melhoramento possam melhorar
a frequência, e, assim, ajudar a reduzir o
abandono escolar de alunos. A abordagem
utilizada em programas de melhoramento

Tabela 2A Os principais objetivos de Programas
de Melhoramento

OS PROGRAMAS DE
MELHORAMENTO PRETENDEM:
1. Reforçar a assiduidade dos alunos
fazendo da escola um ambiente mais
emocionante, acolhedor e recetivo
2. Proporcionar uma oportunidade para os
alunos experimentarem e celebrarem o
sucesso
3. Promover o desenvolvimento de redes
de apoio à aprendizagem nos grupos de
alunos
4. Apoiar a prática e desenvolvimento
de competências dos alunos (p. ex.,
expressão verbal, autoconfiança,
resolução de problemas, resolução de
conflitos, habilidades nucleares, etc.)
5. Criar, estratégias e abordagens
participativas, centradas no estudante,
amigas da criança para os os professores
de salas de aula

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MELHORAMENTO SDPP

PÁGINA 36

SECÇÃO 1

Tabela 2B

OS PRINCIPAIS TIPOS DE PROGRAMAS DE MELHORAMENTO DO SDPP
Programa de Melhoramento do SDPP Índia:
•
•
•
•

O Quê: Língua, artes e ofícios e atividades desportivas
Quem: Estudantes do 5° Ano
Quando: Durante o último do dia de aulas
Frequência: Quatro dias por semana (duas sessões de 45 minutos e duas sessões de
90 minutos)

Programa de Melhoramento do SDPP Tajiquistão:
•
•
•
•

O Quê: 1 hora de tutoria + 1 hora de atividades recreativas e sociais
Quem: Alunos do 9° Ano
Quando: Depois das aulas
Frequência: Cinco a seis dias por semana (Sessões de duas horas)

Programa de Melhoramento do SDPP Timor-Leste:
O Quê: Atividades temáticas utilizando canções, jogos, ofícios, música, drama, trabalho e
discussão em pequenos grupos
• Quem: Alunos do 4o-6o Ano
• Quando: Durante ou depois das aulas (dedicado a condições específicas de cada escola)
• Frequência: Um a dois dias por semana (sessões de uma hora)
•

pode também levar ao desenvolvimento de
competências-chave da vida, que também
podem melhorar o comportamento e o
desempenho académico - dois fatores
fundamentais que levam a abandono.
Não existe um único tipo de programa de
melhoramento. A Tabela 2B acima ilustra
as principais características dos programas
de melhoramento que as equipas SDPP
conceberam e realizaram na Índia, Tajiquistão
e Timor-Leste. Esta unidade apresenta
os princípios que são importantes para
programas de melhoramento bem-sucedidos.
Ela termina com uma discussão sobre os
tipos de pessoas que serão necessários para
projetar, criar, realizar e monitorar programas de
melhoramento.
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O Que Precisa Para Criar
Programas Eficazes de
Melhoramento?
Os programas de melhoramento mais eficazes
estão baseados em alguns ou todos os
seguintes princípios, práticas e considerações
interrelacionados para melhorar a presença
dos alunos e reduzir o abandono escolar.
Estes princípios podem ser aplicados a
programas de tutoria, bem como a atividades
extracurriculares. Embora estes princípios
sejam para fazer programas de melhoramento
eficazes, eles fazem também parte do bom
ensino e aprendizagem em salas de aula
regulares. Adotando estes princípios no ensino
regular, como descrito na caixa de texto à
direita, pode ter um impacto positivo sobre
professores, alunos e aprendizagem.
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Esta Unidade inclui Princípios Orientadores para
Programs de Melhoramento e recomendações
para:
• Criar Ambientes de Aprendizagem Seguros,
• Usar Práticas de Igualdade de Género,
• Ser Culturalmente Sensível,
• Compreender Questões de Disciplina, e
• Satisfazer Estilos de Aprendizagem
Diferentes.
Estes princípios e recomendações são
baseados nas boas práticas em matéria de
educação e não são exclusivos para programas
de melhoramento de qualidade. Pelo contrário,
devem ser moldados em programas de
melhoramento com a expetativa de que essas
práticas e comportamentos positivos passarão
a fazer parte do ensino em salas de aula. Assim,
ajudando as escolas a tornarem-se em espaços
mais amigos da criança que proporcionam
oportunidades divertidas, atraentes e dinâmicas
de aprendizagem, podem ajudar a melhorar
o ensino em geral e reduzir o abandono
escolar. O seguinte texto apresenta princípios
fundamentais para programas de melhoramento
de sucesso. Mais tarde, o Guia apresenta
informações detalhadas sobre como incorporar
esses princípios em atividades extracurriculares
e de tutoria.
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Quais São Alguns dos Princípios
Orientadores de Programas
Efetivos de Melhoramento?
Os estudantes devem estar ativamente
engajados na aprendizagem: Os alunos
aprendem melhor quando estão envolvidos
nas atividades de aprendizagem e quando
são desafiados a explorar e desenvolver as
suas compreensões dos tópicos. Os alunos
entendem melhor as ideias quando estão
ativamente envolvidos em descobrir as coisas,
em vez de lhes serem apenas relatados factos.
A aprendizagem ativa aumenta a motivação dos
alunos e interesse na escola. As atividades de
melhoramento, especialmente de tutoria, devem
capacitar os alunos a explorar ativamente e
aplicar ideias e conceitos e resolver problemas
com orientação mínima de adultos.
As atividades de melhoramento devem
usar os três fatores principais que
influenciam a motivação humana: A forma
mais poderosa de motivação humana, a
motivação intrínseca, vem de dentro de
uma pessoa, e é impulsionada pelo poder
do nosso sistema de recompensa interno.
As pessoas são intrinsecamente motivadas

OS 7 PRINCÍPIOS DE PROGRAMAS DE MELHORAMENTO
1.

Tornar a aprendizagem ativa

2.

Compreender e desenvolver a motivação
humana

3.

Fazer da aprendizagem uma experiência
positiva

4.

Tornar a aprendizagem inclusiva

5.

Acomodar diferentes estilos de aprendizagem

6.

Certificar-se que os estudantes se sentem
seguros

7.

Definir expetativas superiores
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quando estão envolvidas em atividades que
as fazem sentir-se bem, que elas consideram
como pessoalmente gratificantes, que são
divertidas, e que lhes permitem ser criativas. As
pessoas intrinsecamente motivadas envolvemse em atividades para o seu próprio bem, em
vez de receberem uma recompensa externa
ou para evitarem uma punição. A motivação
intrínseca é o oposto de motivação extrínseca,
que envolve fazer as coisas para ganhar uma
recompensa externa, como dinheiro ou para
evitar alguma forma de punição. Pesquisas
mostram que, após as necessidades básicas
serem satisfeitas, as recompensas intrínsecas
levam a muito melhor desempenho do que as
recompensas extrínsecas. Isto é especialmente
verdadeiro para as atividades que exigem alto
nível de raciocínio, resolução de problemas
e criatividade.
Os três princípios seguintes são essenciais para
catalisar e manter a motivação intrínseca e são
importantes para manter as pessoas ativamente
envolvidas no seu programa de melhoramento:
1. Autonomia1 – Todas as pessoas,
especialmente os jovens, estão orientadas
para controlar as suas vidas, para fazerem
escolhas autênticas e autodirecionadas, e para
funcionarem de forma autónoma. Desde o
momento que nascemos somos orientados a
tornarmo-nos pessoas autónomas. Estamos
orientados a andar alguns meses depois de
nascermos, porque queremos poder deslocarnos sem depender de outras pessoas. Ao
longo de nossas vidas, esta sólida força
continua a motivar-nos em tudo o que fazemos.
As atividades de melhoramento que se
desenvolvem sobre esta força motivacional terá
muito mais sucesso do que os programas que
não permitem aos jovens a exercerem as suas
escolhas e autodoreção.
2. Mestria – Todas as pessoas querem ser
melhores naquilo que fazem, querem conseguir
e serem desafiados para elevadas expetativas
e pretendem oportunidades para dominar
as tarefas, métodos e o trabalho que lhes
são responsabilizadas. Quando as crianças
começam a primeiro andar, elas não andam
bem. No entanto, elas não desistem, vão
continuar a praticar e quando já não caem,
ficam felizes e satisfeitas consigo mesmas.
Então, quando já podem correr sem cair,
ficam ainda mais felizes. Para alguns, o desejo
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de correr rapidamente e chegar mais longe
do que outros os leva a se tornarem atletas.
E continuam a tentar pois estão orientadas
para dominarem o seu desporto. Gostam
de melhorar a forma como fazem as coisas
e quando conseguem sentem-se bem
interiormente. Podem também desfrutar das
felicitações dos outros, mas as recompensas
extrínsecas não são tão importantes quanto as
recompensas intrínsecas que vêm de dentro.
Todos os tipos de atividades de melhoramento
devem alavancar o desejo dos jovens para se
melhorarem a si mesmos. Eles podem participar
num programa de tutoria, porque os seus
professores ou pais lhes dizem. Mas só vão ter
sucesso e permanecer no programa, se eles
conseguirem o domínio do conteúdo.
3. Propósito – Todas as pessoas querem
atenção e serem valorizadas. Querem fazer
parte dos esforços que contribuem para
algum objetivo maior. Querem fazer parte das
causas maiores do que elas próprias e estarem
envolvidos em coisas de propósitos importantes.
As pessoas gostam ou de jogar em uma equipa
ou de ser fã de uma equipa, porque gostam
de fazer parte de esforços que são maiores do
que elas próprias. O propósito é também um fio
condutor para ser patriota. Quando combinado
com o desejo da autonomia e domínio, fazendo
parte de um propósito maior do que elas
próprias pode motivar as pessoas a conseguirem
coisas enormes.
Quando os programas de melhoramento
combinam estes três preceitos de motivação,
os alunos alcançam muito mais do que
quando estas três forças estão ausentes. Uma
das consequências da utilização destes três
princípios em programas de melhoramento é que
eles vão tornar todas as atividades divertidas.
Quando os alunos estão a divertir-se e ao
mesmo tempo estão melhorando nas suas
disciplinas, aprendendo novas competências, e
participando em atividades de grupo, eles vão
provavelmente permanecer na escola e não
a abandonam. No entanto, as atividades de
melhoramento não devem ser apenas “diversão”,
sem qualquer finalidade, nem devem ser isoladas
ou eventos ocasionais. Elas devem ser parte
integrante de um sistema de apoio holístico
projetado para tornar as escolas num lugar
agradável de se estar e onde a aprendizagem se
torna algo que os alunos desfrutam.
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faltava muitas vezes à escola porque não gostava de ir. Agora mal posso esperar
para ir para a escola e espero ansiosamente pelo programa extracurricular
~ Estudante de Timor-Leste
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As atividades de melhoramento devem fazer
da aprendizagem uma experiência positiva:
As atividades devem se concentrar no que
os alunos podem fazer (as suas capacidades)
em vez de incidirem sobre o que não podem
fazer (os seus fracassos). Os programas de
melhoramento devem comemorar o potencal
dos estudantes, as suas capacidades e
realizações e depois desenvolver sobre elas
para alargar e aprofundar os conhecimentos e
competências dos estudantes. A conceção de
programas de melhoramento de sucesso deve
começar a partir ponto de se crer que todos
os estudantes querem aprender, conseguirem
serem melhores no que fazem, se divertirem
e estarem concentrados no seu crescimento
e desenvolvimento. É crucial que os tutores
e facilitadores do programa capacitem os
alunos para participar ativamente em todas as
atividades de melhoramento e a trabalhar para
criar uma cultura positiva de aprendizagem e de
apoio.
Os programas de enriquecimento devem ser
inclusivos: Os programas de melhoramento
de maior sucesso asseguram que todos os
estudantes, independentemente da idade,
sexo, etnia, raça, origem cultural ou status
económico, são encorajados a participar
ativamente. Como discutido na introdução, um
dos resultados de alcançar o acesso quase
universal à educação é que alguns alunos,
especialmente de famílias com pais que não
foram à escola, muitas vezes debatem-se
academicamente. Da mesma forma, quando
quase todas as crianças de uma comunidade
frequentam a escola, a diversidade de alunos
pode resultar em bullying escolar, intimidação,
assédio e violência. Elevados níveis de
diversidade também podem levar à segregação
conforme as características dos estudantes. Por
exemplo, os meninos podem estar sentados
na frente da sala, enquanto as meninas são
mantidas na parte de trás. Ou podem ser
dadas carteiras para um grupo étnico poder se
sentar, enquanto outros têm de se sentar no
chão. Estas situações podem contribuir para
que alguns alunos abandonem a escola e pode
inibir aqueles que têm maior necessidade de
participar em atividades de melhoramento. Para
contrariar estas forças negativas, os criadores
de programas, tutores e facilitadores devem
criar ativamente uma cultura de inclusão.
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Os programas de melhoramento devem
acomodar os diferentes estilos de
aprendizagem dos estudantes: Todos
aprendem de maneiras diferentes - todos nós
temos os nossos estilos de aprendizagem.
Enquanto os alunos muitas vezes usam
diferentes estilos de aprendizagem para
diferentes tarefas, eles geralmente aprendem
melhor quando é usada uma abordagem ou
método particular. Alguns alunos parecem
aprender melhor ouvindo (estudantes
auditivos), outros parecem aprender melhor
vendo (estudantes visuais), outros ainda
parecem aprender melhor através da ação
(estudantes cinestésicos), e outros parecem
aprender melhor através da leitura e da escrita
(estudantes abstratos). Embora muitas pessoas
possam ter preferência por um desses estilos,
todos nós geralmente aprendemos melhor
quando todos os estilos estão integrados
de maneiras diferentes. Consequentemente,
as atividades de melhoramento devem
ser concebidas e realizadas para apoiar
os diferentes estilos de aprendizagem
dos estudantes para que todos tenham
oportunidades iguais de sucesso.
Os programas de melhoramento devem
assegurar que todos os estudantes se
sintam seguros: Quando os alunos se sentem
seguros na escola, especialmente durante as
atividades de melhoramento, vão querer ficar
na escola, aprender melhor, serem simpáticos
uns com os outros, e participar ativamente em
atividades de sala de aula e de melhoramento.
Os melhores programas de melhoramento
criam ambientes seguros para aprender e
jogar. A criação desses ambientes seguros
também significa que os estudantes se sentem
seguros, vindos de, e regressando para as suas
casas. Um ambiente seguro é mais do que
estar protegido contra castigos físicos apenas.
Inclui também estar psicologicamente seguro;
estar protegido em relação a bullying e assédio
que podem se basear no género, raça, etnia,
identidade, religião dos estudantes ou status
económico. Uma cultura de inclusão e um
ambiente seguro são igualmente importantes
para programas de melhoramento de sucesso.
Os programas de melhoramento devem
definir expetativas de elevado nível para
todos: É comum os adultos esperarem que
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os jovens sejam menos capazes do que
normalmente são. Quando temos expetativas
que as pessoas tenham pouco rendimento,
é provável que isso ocorra. Experiências
científicas na educação mostram que um dos
fatores mais importantes que contribui para
o desempenho dos alunos é a crença dos
professores e facilitadores sobre o que os
estudantes são capazes de alcançar. Quando
os professores mostram que eles acreditam que
os alunos são capazes de trabalho excepcional,
os alunos geralmente desempenham a níveis
elevados. Quando os professores acreditam
que os alunos só são capazes de fazer pouco,
então eles geralmente o fazem. Por isso, no
planeamento e na realização de suas atividades
de melhoramento é essencial que os facilitadores
e os outros adultos mostrem que eles acreditam
sinceramente que os jovens podem completar
as atividades com excelência. Os facilitadores
e outros adultos devem definir expetativas e
trabalhar para capacitar os alunos a superá-los.

Quais São as Considerações de
Pessoal para os Programas de
Melhoramento?
No planeamento de programas de
melhoramento, é importante considerar quem
irá desenvolver e implementar o programa.
Esta secção ajuda a pensar e planear o
pessoal de que precisará para estabelecer o
seu programa de melhoramento. A secção
2 sobre o Estabelecimento de Programas de
Tutoria e a Secção 3 sobre o Estabelecimento
de Programas Extracurriculares contêm mais
detalhes sobre o recrutamento de tutores e
outro pessoal para os seus programas de
melhoramento.

Quem pode ajudá-lo a
desenvolver e projetar os seus
programas de melhoramento?
O pessoal existente a diferentes níveis num
sistema educacional vai provavelmente ter as
competências e tempo para desenvolver os
seus programas e desenvolver materiais de
aprendizagem e outros recursos. Experiências
do SDPP e outras iniciativas mostram que o
uso de um processo participativo, envolvendo
aqueles que irão executar o programa, bem
como aqueles dele beneficiando, pode resultar
em programas mais eficazes. Se não tem o
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pessoal com a capacidade ou a experiência
para conceber programas ou desenvolver
materiais, pode precisar de considerar a
subcontratação para aqueles serviços de outra
organização ou a contratação de consultores.
As organizações que participaram em SDPP
utilizaram todos estes métodos para projetar
os seus programas e desenvolver os materiais
e recursos necessários para implementá-las.
Em Timor-Leste, o desenho e os materiais do
programa foram desenvolvidos pelos parceiros
implementadores do SDPP que já trabalhavam
com as escolas para implementar programas
de melhoramento. Na Índia, o parceiro de
implementação SDPP subcontratou uma ONG
local que já estava implementando programas
de melhoramento com as escolas locais. A
equipa SDPP na Índia trabalhou com o pessoal
das ONGs para melhorar suas atividades
para atender as necessidades de SDPP. No
Tajiquistão, o programa de melhoramento foi
projetado pela equipa SDPP juntamente com
especialistas em conteúdo, formadores de
professores e diretores de escolas que foram
contratados como consultores.

Quem pode ajudá-lo a
implementar o seu programa
de melhoramento?
As pessoas selecionadas para ajudar a
implementar o seu programa de melhoramento
podem incluir pessoal remunerado, bem
como voluntários. O pessoal do seu programa
pode incluir pessoas com diferentes
origens, incluindo professores estagiários ou
aposentados, pais, jovens mais velhos ou os
estudantes universitários, pessoas de igrejas
locais, mesquitas ou templos, e as pessoas
que trabalham em empresas locais. Alguns
programas usam professores aposentados
e estagiários, uma vez que muitos destes
profissionais têm as competências de ensino
e de matérias de disciplina necessários para
programas de tutoria e têm experiência de
trabalho com jovens. Alguns sistemas escolares
obrigam os seus professores a participar em
pelo menos uma atividade não-académica
por semana durante o ano letivo. Ajudando
a implementar o programa de melhoramento
da escola pode ser um bom caminho para
cumprir este requisito. Em outros sistemas de
ensino, pode não ser possível a utilização de
professores. Em alguns desses sistemas pode
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QUEM IMPLEMENTOU OS PROGRAMAS DE MELHORAMENTO
SDPP?
No Tajiquistão, o SDPP contratou professores locais para implementar o Programa
Extracurricular e de Tutoria que trabalharam para aumentar a motivação dos alunos
a frequentar a escola, especialmente para os alunos em risco de abandono escolar.
Os programas de melhoramento oferecem um conjunto de atividades numa base
regular para tornar a escola mais atraente. As atividades podem incluir artes e ofícios,
canto e música e desportos e jogos. Os programas de melhoramento podem também
proporcionar aos alunos apoio em áreas académicas por meio de estratégias de ensino
não-tradicionais e abordagens de ensino. Desta forma, os alunos têm a impressão de
que estão “apenas a brincar e a divertir-se” ao invés de pensar que o programa de
melhoramento é apenas uma extensão do dia escolar típico.
Na Índia, SDPP contratou “Campeões da Comunidade” para fazerem parceria com os
professores para implementar o seu programa de melhoramento. Os campeões da
comunidade tendiam a ser graduados universitários e líderes emergentes nas suas
comunidades. Eles incluíram homens e mulheres jovens e representando diferentes castas.
Em Timor-Leste, SDPP esforçou-se para incluir membros da equipa envolvidos no
desenvolvimento do programa de Atividades Extracurriculares (AEC) como facilitadores.
Para complementar este pessoal, o programa contratou também jovens locais cultos para
serem facilitadores adicionais.

ser possível recrutar os pais a ofereceremse para os aspetos do seu programa de
melhoramento que não exigem habilidades
académicas específicas. ONG e empresas
locais podem ser uma boa fonte de profissionais
qualificados que podem estar dispostos a
oferecer-se ou para apoiar em aspetos do seu
programa de melhoramento ou para conduzir
diferentes atividades. Os recém-formados ou
outros jovens mais velhos que ainda não estão
trabalhando também podem ser boas fontes
de voluntários para diferentes aspetos do seu
programa de melhoramento.
Os voluntários podem ser uma parte importante
do seu programa de melhoramento. Os
voluntários podem providenciar competências
especializadas e conhecimentos práticos.
Eles podem também complementar a equipa
profissional para dar atenção individualizada
aos alunos que participam. No entanto, pode
ser difícil gerir os voluntários, uma vez que
é deles a escolha de participar no programa
com regularidade e outras prioridades
podem fazer com que apenas participem
ocasionalmente. Alguns voluntários podem
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encontrar empregos remunerados e deixam
o seu programa a qualquer momento e
fazer com que seja difícil, para si, atender às
necessidades dos estudantes que estão no
seu programa de melhoramento. Portanto, é
importante que dependa de outras pessoas
para além dos voluntários para o seu programa
de melhoramento. Observe também que,
em muitos países, por exemplo na Índia, os
voluntários não trabalham sem rendimentos;
um pequeno salário é normalmente pago aos
“voluntários”.
Os professores das escolas onde os programas
de melhoramento estão sendo implementados
podem ser boas pessoas para serem os
implementadores do programa, como
facilitadores ou tutores. Como os professores
praticam e aplicam os princípios e elementos
fundamentais descritos anteriormente em
programas de melhoramento, é provável que
esses princípios e essas práticas positivas se
difundam nas suas salas de aula, ajudando
a tornar a escola, como um todo, mais
acolhedor e atraente para os estudantes.
Quando os professores são facilitadores ou
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tutores, isso dá-lhes também a possibilidade
de desenvolverem relacionamentos mais fortes
e mais positivos com os alunos. Dito isto,
em muitos contextos onde os professores já
estão exaustos e sobrecarregados, torna-se
difícil atribuir-lhes responsabilidades extras,
especialmente se essas responsabilidades
forem implementadas fora de suas horas
de trabalho regular. Nestes casos, pode ser
possível compensar os docentes para as suas
responsabilidades adicionais, ou os programas
podem envolver voluntários da comunidade ou
contratar facilitadores ou tutores de fora.
O recrutamento e contratação de pessoal
remunerado fora da escola pode ser outra
opção de recrutamento de pessoal para o
seu programa de melhoramento, se houver
disponibilidade de financiamento. Esta opção
pode permitir-lhe ter profissionais dedicados
e confiáveis para operar quer todo o seu
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programa ou os aspetos mais críticos. Um
ou dois profissionais remunerados que são
apoiados por uma seleção de voluntários
qualificados pode ser uma solução ideal para
programas eficazes. Independentemente de
quem tenha a trabalhar no seu programa
de melhoramento, é importante que os que
o executam tenham alguns ou todos os
seguintes critérios:
• gostem de trabalhar com jovens;
• sejam energéticos, simpáticos e justos;
• coloquem o crescimento e bem-estar dos
estudantes primeiro e à frente de tudo;
• tenham as competências para as atividades
principais do seu programa (conteúdo da
matéria da disciplina, jogos, artes, ofícios,
desportos etc.);
• comprometidos com o programa; e
• saibam ser divertidos sem descurarem
o ensino.

NOTAS FINAIS
1 A utilização dos primeiros três princípios deste Guia: Autonomia, Mestria e Intento foi baseada no livro
“Motivação: a surpreendente verdade sobre o que nos motiva” de Daniel Pink (2011).
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Programas de Tutoria
O baixo rendimento escolar é um fator comum
que contribui para os alunos abandonarem
a escola. Haverá múltiplas razões pelas
quais os estudantes podem não se dar bem
academicamente. Podem não estar ativamente
incluídos no processo de aprendizagem pelos
seus professores, os métodos de ensino podem
não ser eficazes, pode haver intimidações por
parte dos colegas, podem ter dificuldades de
visão ou de audição, podem ter dificuldades
de aprendizagem ou dificuldades cognitivas,
ou podem enfrentar problemas em casa que
causam as frequentes ausências ou redução
do tempo de estudo. Alguns desses problemas
podem requerer intervenções especiais, tais
como dar-lhes óculos, e alguns sistemas
escolares podem não ter a capacidade de
responder a todas estas questões. Felizmente,
muitos dos estudantes que se esforçam
academicamente podem ser ajudados através
de participação em programas de tutoria em
suas escolas. O estabelecimento de programas
de tutoria é algo que todas as escolas e sistemas
de ensino podem proporcionar aos seus alunos.

Os programas de tutoria mais eficazes
proporcionam ajuda individualizada aos
alunos que se encontram com dificuldades
em algumas ou todas as disciplinas, para
que possam melhorar o seu desempenho
académico. Os programas eficazes de tutoria
compartilham as seguintes características:
• os estudantes estudam as disciplinas por
si escolhidas em vez de todos estudarem a
mesma disciplina;
• os tutores e facilitadores voluntários
envolvem os alunos numa variedade de
atividades de aprendizagem alegres e
divertidas, em vez de usar o ensino estilo
palestra convencional;
• os alunos são incentivados a trabalhar em
grupos para se ajudarem mutuamente a
aprender e a resolver os problemas que vão
tendo com as disciplinas nas quais eles têm
mais dificuldades;
• os tutores e voluntários trabalham com os
alunos individualmente para compreenderem
os problemas dos estudantes e dar-lhes
apoio específico;
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NESTA IMAGEM DO PROGRAMA SDPP NO
TAJIQUISTÃO
estão ilustrados os aspetos de um programa de tutoria de qualidade.
Cada aluno está ocupado trabalhando sobre a disciplina que pretende
melhorar. Os facilitadores passarão de aluno em aluno, conforme
necessário, para dar atenção específica e individualizada ao invés de
palestras sobre um único tópico. ~ Ilustração de Bakhtier Kakharov,
Tajiquistão
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•

os tutores e voluntários criam uma cultura
de respeito, segurança e abertura na sala de
aula para que os alunos estejam relaxados e
desejosos de participar;
• os calendários dos programas de tutoria são
recetivos às necessidades dos alunos; e
• os tutores e facilitadores voluntários
criam um ambiente que faz com que a
aprendizagem, que é parte do programa de
tutoria, seja divertida.
A seguinte secção do Manual de Programação
descreve as diferentes etapas que lhe permitirão
a si e aos seus colegas estabelecerem um
programa de tutoria bem sucedida que
aumentará o sucesso escolar dos alunos e
reduzirá o número de alunos que abandonam
a escola. Estes passos estão representados
no diagrama das páginas 14 e a5. Ao longo
desta secção, são apresentados exemplos do
programa de tutoria implementado pelo SDPP
no Tajiquistão.
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Os quinze passos são:
• Passo 1: Questionários a professores
e alunos, consultas com o Ministério da
Educação
• Passo 2: Determinar o conteúdo do sujeito
• Passo 3: Recrutar e orientar o plano de
aulas dos facilitadores/formadores
• Passo 4: Desenvolver âmbito e sequência
de cada disciplina por grau de ensino.
• Passo 5:Desenhar os planos das aulas de
tutoria.
• Passo 6: Planos de aulas esboçados pelas
equipas.
• Passo 7: Revisão pelos Pares dos planos
de aulas e revisões.
• Passo 8: Edição e revisões pelo Comité
Editorial.
• Passo 9: Finalizar os planos de tutoria,
imprimir e distribuir o manual dos tutores.
• Passo 10: Recrutar e formar os tutores
comunitários e os da escola.
• Passo 11: Desenvolver os horários da
escola.
• Passo 12: Os alunos frequentam as
sessões de tutoria depois (ou antes) das
aulas.
• Passo 13: Formação e apoio no local de
trabalho
• Passo 14: Relatar e partilhar as conclusões
• Passo 15: Trabalhar com o Ministério da
Educação e outros para ampliar as ações.
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Evitando o abandono escolar
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INICIAR O SEU
PROGRAMA DE TUTORIA
Os alunos academicamente bem-sucedidos são menos propensos a abandonar
do que aqueles que têm dificuldades com algumas ou todas as suas disciplinas.
Estabelecer um programa de tutoria eficaz é uma boa maneira de permitir que os
alunos que estão com dificuldades nas suas disciplinas possam receber o apoio de
que necessitam para aprender e obter boas notas. A Unidade 3 vai ajudá-lo a iniciar a
conceção, preparação e criação do seu programa de tutoria. Começa por identificar
as principais características dos bons programas de tutoria e das diferentes pessoas
de que vai precisar reunir para ajudá-lo a criar o seu programa. Ela incide sobre as
características dos bons tutores e aqueles que poderá querer recrutar para serem
tutores no seu programa. Esta unidade também o orienta através de diferentes
abordagens para a criação de ambientes positivos e divertidos de aprendizagem
para que o aluno vá querer entrar e permanecer no seu programa de tutoria.
E conclui com uma discussão sobre as funções e responsabilidades dos principais
intervenientes, incluindo tutores, alguns desafios que poderá enfrentar e como criar
entusiasmo entre os alunos para participarem.

O Que São Programas de
Tutoria?
Os programas de tutoria proporcionam aos
alunos apoio académico para lhes permitir
melhorar a sua compreensão, conhecimento
e desempenho nas disciplinas onde sentem
mais dificuldades. Os Programas de Tutoria,
que normalmente têm lugar fora da aula,
são facilitados por adultos e/ou pares. Os
Programas de tutoria são esboçados para
atender às necessidades dos alunos com
atividades participativas, centradas no
estudante, que são oferecidas em um ambiente
seguro e respeitoso. As tutorias são realizadas
com alunos individuais ou em pequenos
grupos. Tanto quanto possível, a tutoria é
dirigida para as necessidades individuais
com a tutoria a ser realizada por um tutor
para um aluno. Em muitas escolas, tutorias a

nível individual não são possíveis e os tutores
precisam trabalhar com pequenos grupos de
alunos e incentivar os alunos a ajudarem-se
uns aos outros. Para garantir que a tutoria não
repita simplesmente o que foi ensinado na sala
de aula regular, os tutores têm que ser criativos
e darem apoio individualizado aos alunos, e
usarem estratégias de aprendizagem ativa para
dar vida às disciplinas. As tutorias acontecem
normalmente depois das aulas, mas também
podem acontecer antes das aulas começarem
de manhã, durante o almoço, durante os
períodos livres do dia, e aos fins de semana. O
agendamento das sessões de tutoria depende
das necessidades dos alunos, disponibilidade
de tutores, a distância entre as casas dos
estudantes e as escolas, se as escolas
funcionam em turnos únicos ou múltiplos e da
cultura local.
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TUTORIA + ATIVIDADES EXTRACURRICULARES = APRENDIZAGEM
E DIVERSÃO
O Programa SDPP no Tajiquistão desenvolveu um Programa Extracurricular e de
Tutoria - Tutoring and Extracurricular Program – que visava os estudantes do 9° Ano e
era combinada com uma hora social e de recreação para atrair os estudantes para o
programa de tutoria e envolvê-los social e emocionalmente. Os jogos e as atividades para
a hora recreacional e social foram deseenvolvidas com ideias dos pais. Os estudantes
estavam desejosos de atender a sessão de tutoria, em parte, por causa da oportunidade
de interagir com os colegas, participar em jogos e em atividades de grupo.
As atividades de tutoria foram realizadas por professores da escola e com a duração
de uma hora no final de cada dia de aulas. A tutoria concentrava-se nas disciplinas
fundamentais da escola e enfatizava a aprendizagem ativa, perguntas, apresentação
de opiniões e atividades para melhorar os estilos de aprendizagem dos estudantes.
As sessões de tutoria disponibilizavam uma mais ampla flexibilidade de formas de
aprendizagem aos estudantes do que era possível em aulas regulares.

Quem Pode Responsabilizarse Pela Gestão e Ensino no seu
Programa de Tutoria?
Na planificação do seu programa de tutoria é
importante identificar pessoas para organizar
e administrar o programa nos diferentes
níveis, incluindo a conceção do programa, o
desenvolvimento de materiais de aprendizagem,
tutoria dos estudantes e atividades de
monitoramento. Esta Unidade ajuda a pensar e
planificar o pessoal necessário para manejar e
desenvolver os diferentes aspetos do seu programa
de tutoria. Isso irá ajudá-lo também a considerar
os papéis mais adequados que as escolas e as
comunidades devem desempenhar na planificação
e na implementação de seu programa.
É importante que as pessoas que serão
selecionadas para se juntarem à sua
equipa estejam dentre aquelas, pessoal e
profissionalmente, interessadas em aderir ao
programa de tutoria. É também importante
que essas pessoas tenham as competências
e conhecimentos para executar o trabalho
que lhes será entregue. Os programas de
tutoria têm o potencial de mudar positivamente
as vidas de um número significativo de
estudantes, permitindo-lhes ter sucesso na
escola e evitando que abandonem a escola.
Os membros da sua equipa devem acreditar e
estar comprometidos com esse objetivo.

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

EQUIPA DO PROGRAMA DE
TUTORIA APÓS AS AULAS
DO TAJIQUISTÃO
No Tajiquistão, a equipa SDPP do
país concretizou um programa de
Tutoria Após as Aulas. O pessoal
do SDPP - com a colaboração
do MdE - liderou a conceção,
desenvolvimento de materiais e
supervisão do programa. A estrutura
do programa de tutoria e a hora
social foi desenvolvida com o
apoio da equipa internacional do
SDPP, especialistas em conteúdos,
formadores de professores e
diretores de escolas que foram
contratados como consultores. Os
pais e alunos foram convidados a
sugerir atividades que devessem
ser incluídas no programa. A equipa
local do SDPP recrutou professores
de escola para serem os tutores para
o programa.
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No início do processo de planificação precisará
criar um grupo nuclear para desenvolver
e administrar o programa de tutoria. As
caraterísticas desta equipa dependerão do
nível em que ela irá operar. O seu programa
pode ser dirigido a uma única escola, a um
grupo de escolas, de uma região ou nacional.
Uma equipa do Ministério da Educação (MdE)
responsável pela criação de programas de
tutoria em todas as escolas será provavelmente
diferente de uma equipa numa ONG nacional
a trabalhar com escolas em um distrito. A
equipa pode ser composta por funcionários
do MdE, funcionários de ONGs e do setor
privado, professores e outras pessoas
interessadas na educação e na juventude.
Os membros da equipa podem também ser
voluntários, funcionários assalariados do
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Ministério, de ONGs e de escolas que estejam
temporariamente ou permanentemente
adstritos para desenvolverem e administrarem
o seu programa de tutoria. Pode querer
considerar a contratação de consultores para
tarefas especializadas, tais como : “design”
gráfico, desenvolvimento curricular, criação de
materiais de tutoria e formação de professores
para tutorar os estudantes.
Independentemente de onde tiverem sido
produzidos o currículo e materiais, deve
envolver as pessoas que irão implementar o
programa e os alunos no desenvolvimento
destes recursos através de um processo
participativo. A Tabela 3A abaixo ilustra uma
possível estrutura da equipa para projetar e
implementar um programa de tutoria.

AO TOMAR PARTE NO PROGRAMA
EXTRACURRICULAR DA NOSSA ESCOLA
faz com que eu queira ir para a escola todos os dias. Assim, como falto
menos às aulas, estou com melhores notas e a gostar mais de ir à escola.
~ Estudante numa das escolas SDPP em Timor-Leste
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Tabela 3A

ESTRUTURA ILUSTRATIVA DE UMA EQUIPA PARA PROJETAR E
IMPLEMENTAR UM PROGRAMA DE TUTORIA
Nível Nacional
•

Gerente de Programa de Tutoria – lidera globalmente o programa, recruta e gere a
equipa, faz a ligação com o MdE e outros parceiros

•

Oficial das Finanças – administra pagamentos de funcionários, consultores, per diem
dos formadores e para aquisições

•

Oficial Administrativo de Aprovisionamento – administra a logística da formação,
impressão e entrega de materiais, aquisições, pessoal de apoio, transporte e
contratação de consultores

•

Especialista de Ensino e Formação – lidera a conceção do programa de tutoria, o
desenvolvimento de materiais e do programa de formação para os tutores; ajuda
também na seleção de consultores técnicos, garante a qualidade dos materiais e
atividades de formação, e trabalha com o Oficial de Garantia de Qualidade para
desenvolver e realizar o acompanhamento do programa de tutoria

•

Oficial de Garantia de Qualidade – responsável pela conceção do sistema de
monitoramento em coordenação com a equipa; desenvolve, testa e refina as
ferramentas e instrumentos de monitoramento; prepara relatórios e faz recomendações
sobre melhorias ao programa

•

Programadores de Materiais e Formadores – preparam os planos de aula para os
professores e desenvolvem manuais de tutoria para tutores

Nível Escolar e Comunitário
•

Tutores – responsáveis pela implementação de tutoria nas escolas

•

Diretor Escolar ou Diretor-Adjunto – Gere a tutoria ou atividades extracurriculares
para assegurar qualidade

•

Membros Comunitários e Voluntários – apoiam o programa oferecendo-se para
trabalhar com os alunos, doando materiais e sugerindo atividades para melhorar o
programa

•

Pais – promovem a participação no programa de tutoria e reforçam a aprendizagem
em casa

•

Estudantes – promovem o programa de tutoria na escola, contribuem na
identificação de tópicos a serem incluídos no programa de tutoria e prestam apoio
aos colegas durante as atividades de tutoria
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Quem Pode Implementar
os Programas de Tutoria
nas Escolas?

Os professores das escolas onde vai
implementar os seus programas de tutoria
são uma escolha óbvia para os tutores. Os
professores já estarão familiarizados com
os alunos da sua escola e os alunos já os
conhecem. Os professores estarão também
já na escola quando a tutoria é programada,
tornando mais fácil a logística para o programa
de tutoria. Os professores podem também ter
já o conhecimento necessário sobre a disciplina
para ajudar os alunos a superar as dificuldades
que estão tendo e eles também podem ter as
competências pedagógicas para serem tutores
eficazes. Em alguns casos, o Ministério da
Educação pode exigir que os tutores sejam
professores atualmente no ativo. Esta é uma
das razões pelas quais é importante que os
regulamentos locais sejam estudados antes de
planificar um programa de tutoria.
No entanto, nem todos os professores nas
escolas que precisam de um programa de
tutoria serão bons tutores. Mesmo com
formação, alguns professores podem não
ser capazes de mudar a forma como eles
trabalham com os alunos, persistindo na
utilização dos métodos tradicionais de ensino
em vez de adotarem estratégias centradas no
aluno e na aprendizagem ativa que facilitam
a aprendizagem do aluno. Os que recrutam
voluntários e contratam tutores assalariados
devem concentrar os seus esforços em
identificar adultos que têm as habilidades e
atitudes para serem bons tutores.

PROFESSORES
CONTRATADOS
COMO TUTORES
O SDPP contratou 420 professores
para realizar o programa Tutoria
Após As Aulas no Tajiquistão.
Após o primeiro ano, depois de
uma avaliação dos tutores pelos
funcionários locais do SDPP incluindo observações, conversas
com os tutores e retorno dos alunos
- 113 tutores decidiram deixar o
programa. A equipa contratou 140
novos professores e deu-lhes um
programa de formação melhorado
para fortalecer as áreas de fraqueza
observadas. A equipa também
instituiu sessões de demonstração
nas escolas para mostrar aos tutores
as boas práticas e para melhorar
seu desempenho e aumentar a
aprendizagem do aluno.

DIFERENTES CONTEXTOS; DIFERENTES TUTORES
No Tajiquistão, o programa do SDPP Tutoria Depois das Aulas contratou professores
locais das escolas onde o SDPP estava funcionando. Os professores que foram
selecionados para serem tutores foram treinados para serem tutores eficazes e foram
pagos com uma remuneração extra para operar o programa de tutoria depois das aulas
por exigências do governo.
No Brasil, para um programa de tutoria realizado pela Secretaria de Estado da
Educação do Paraná e ONGs locais, estudantes universitários foram contratados e
treinados para tutorar os alunos do ensino secundário e para ajudá-los a preparar para
o exame final.
Na Macedônia, como parte de um projecto financiado pela USAID, professores
aposentados e mães da comunidade foram recrutadas como voluntários para o
programa de tutoria das escolas.
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Pode haver benefícios no uso de professores
como seus tutores. As competências
necessárias para se ser um bom tutor são
também importantes para ser um excelente
professor. Portanto, como os professores
trabalham como tutores e praticam os princípios
para serem tutores eficazes, é provável que os
professores comecem a usar esses princípios
e práticas nas suas salas de aula regulares. Se
isso acontecer, então é provável que a qualidade
do ensino na escola vá melhorar ao longo do
tempo e ajudar a tornar a escola um lugar mais
acolhedor e atraente para os alunos. Isto, por
sua vez, irá contribuir para os esforços de reduzir
as taxas do abandono escolar.
Os Ministérios e as escolas podem melhorar
os seus programas de tutoria, garantindo
que todo aquele que é recrutado para ser
tutor participe numa formação rigorosa para
adquirir as habilidades necessárias para ser
um bom tutor. Os gestores dos programas de

tutoria devem também monitorar todos os
tutores para garantir que eles continuam a
praticar os princípios de serem facilitadores
eficazes. Se necessário, os gestores podem
requerer formação suplementar. Se alguns
tutores não forem capazes de alterar os seus
comportamentos e atitudes para com os
alunos, então poderá ser necessário retirá-los
do programa de tutoria.
Pode haver também problemas com o uso
de professores como tutores. É comum em
muitos países que os professores tenham
outros empregos para complementar os
seus salário na educação. Esses professores,
provavelmente, não poderão ser tutores para
programas de tutoria que ocorrem no período
da tarde. Em alguns países, as professoras
têm responsabilidades domésticas e de
cuidados das crianças que as impedem de
trabalhar depois da escola. Em outros casos,
a intensidade do ensino e do número de

Tabela 3B

QUALIDADES DE UM BOM TUTOR
Conhecimento profundo dos conteúdos
• Conhecimento atualizado e profundo dos conteúdos
• Familiarizado na ajuda a pessoas para entenderem os tópicos

Terem empatia
• Terem sensibilidade e serem capazes de responder às necessidades individuais dos alunos
• Capazes de entender as dificuldades tidas para compreender conceitos
• Capazes de criarem um ambiente sem riscos onde os alunos se sintam confortáveis
aprenderem e a colocarem questões sobre aquilo que não entendem.

Encorajamento
• Capazes de motivarem os alunos com dificuldades nos estudos para ficarem em dia com
a matéria e ajudá-los a desenvolver um plano para completarem os seus trabalhos,
mantendo-se em dia e melhorando o seu aproveitamento.
• Capaz de estruturar as sessões de tutoria para não sobrecarregar os estudantes e assegurar
que eles têm tempo para aprender e para compreender.
• Capazes de encorajar e de encontrar outras formas de explicar conceitos difíceis quando os
alunos falham na concretização das suas expetativas e nas dos tutores.

Ser de confiança
• Capaz de criar uma relação positiva com os alunos
• Capaz de manter promessas
• Capaz de ter em conta que os alunos têm melhor desempenho nas situações onde há
confiança mútua
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aulas que os professores ensinam tornando
a ocupação de tutor pouco atraente.
É claramente importante entender esse
contexto antes de assumir que os professores
podem simplesmente ser requisitados para
serem tutores.
Se não for possível utilizar os professores
da escola para executar o seu programa de
tutoria, terá que recrutar outras pessoas para
trabalhar como tutores. A seguir estão as
opções possíveis:
• professores aposentados e outros
membros da comunidade que têm tempo e
competências para serem ou voluntários ou
contratados para serem tutores;
• funcionários de ONG locais, escolas,
empresas privadas ou órgãos
governamentais que têm o tempo e
capacidade para serem treinados para
serem tutores voluntários ou pagos; e
• estudantes universitários ou graduados
universitários desempregados que
estudaram as matérias que serão o foco do
programa de tutoria.
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Os diretores de escolas são tipicamente os
responsáveis pela execução dos programas
de tutoria nas suas escolas. Uma vez que
os diretores de escolas são normalmente
responsáveis pela organização dos horários
de ensino, alocação de espaço de sala de
aula, ajudando a identificar os estudantes em
risco, possivelmente através do Sistema de
Alerta Precoce (SAP), e mobilizando os pais
e membros da comunidade para apoiar a
escola, seria lógico serem os diretores de scola
a dirigir e gerir o programa de tutoria da sua
escola. No entanto, por causa dessas muitas
responsabilidades, pode ser necessário que
eles deleguem a responsabilidade de gestão
do seu programa de tutoria para um adjunto ou
outro membro da sua direção.
A Tabela 3C abaixo ilustra alguns dos papéis
e responsabilidades dos tutores e diretores
escolares no programa Tutoria Após as Aulas
que teve lugar no Tajiquistão, como parte de
SDPP. Os papéis e as responsabilidades das
diferentes posições precisarão provavelmente
de ser adaptados para o contexto da sua escola
e da estrutura do seu programa de tutoria.

Tabela 3C - Uma lista dos papéis e responsabilidades das diferentes pessoas que
estiveram envolvidas no programa de tutoria do Tajiquistão.

PROGRAMA DE TUTORIA DEPOIS DAS AULAS DO TAJIQUISTÃO
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
Tutores:
•

Preparar e dar aulas de tutoria, facilitar a hora social

•

Monitorar a participação dos alunos, apoiar o seu envolvimento nas atividades e manter
registos de assiduidade

•

Certificar-se que os materiais para a hora social estejam disponíveis e devidamente
armazenados no final de cada atividade

•

Providenciar os registos de assiduidade ao chefe da equipa do SMLP

•

Participar em aulas de demonstração e trabalhar com o líder da equipa SMLP após
observações em sala de aula para melhorar o uso dos novos métodos de instrução

Diretores Escolares / Diretores Adjuntos:
•

Designar uma sala de aula para ser utilizada para o programa pós aulas

•

Preparar um calendário e uma lista de atribuições para as aulas de tutoria

•

Supervisionar a presença dos tutores e certificar-se que usam as competências
aprendidas no programa de formação de tutoria

•

Garantir a segurança dos materiais do programa de melhoramento

•

Garantir que os materiais do programa de melhoramento sejam apenas usados para as
sessões pós aulas.
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ESTAR FELIZ NA ESCOLA É A CHAVE PARA
continuar os estudos. Esta jovem do programa SDPP na Índia não
frequentava regularmente a escola quando o programa SDPP começou.
Depois de fazer parte do Programa de Melhoramento da escola, o seu
absentismo reduziu-se e a sua satisfação por estar na escola aumentou

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

UNIDADE 3: INICIAR O SEU PROGRAMA DE TUTORIA

PÁGINA 57

Quem Pode Ser Tutor?
Trabalhar como um tutor requer diferentes
competências do que aquelas de um
professor tradicional. A principal tarefa de
um tutor é ajudar os alunos no programa de
tutoria a melhorar os seus conhecimentos e
compreensão de assuntos com os quais se
debatem, para que possam melhorar os seus
desempenhos. Embora o objetivo principal
da tutoria seja melhorar a aprendizagem do
aluno, levando-o a um melhor desempenho
académico, ela também gera o envolvimento
dos alunos na aprendizagem e na escola,
melhora as relações com os colegas e
professores e aumenta a autoconfiança.
Em conjunto, estas melhorias podem ter
impacto na assiduidade e permanência na
escola. Para conseguir todos esses objetivos,
os tutores devem também incentivar os
alunos a aprenderem e devem aplicar a
aprendizagem divertida.
Os tutores podem ser professores que
prestam apoio académico extra aos alunos e
supervisionam as atividades extracurriculares
(se este for um componente do programa de
tutoria). Quando os professores são recrutados
como tutores, os diretores de escolas devem
evitar, sempre que possível, tê-los a tutorar
estudantes que estão nas suas aulas regulares.
Isso dá aos alunos a oportunidade de terem
sucesso com um professor diferente e pode
evitar a continuação dos comportamentos
negativos da sala de aula para o programa de
tutoria. Infelizmente, especialmente em pequenas
escolas, professores de disciplinas podem não
estar disponíveis em suficiente número para isso.
Embora nem todos os professores possam ser
bons tutores, os professores excelentes podem
ser tutores excecionais. Os tutores, assim como
os excelentes professores, compreendem
as origens e personalidades dos estudantes,
mostram empatia, estão dispostos a tentar
métodos de ensino participativos, trabalham
com os alunos um-a-um, são de confiança
dos estudantes, e conhecem muito bem a
matéria da disciplina. A tabela abaixo ilustra
algumas diferenças entre tutores e professores
convencionais.
Existem diferenças importantes entre ensino
e tutoria. Por conseguinte, os professores
de sala de aula que são recrutados como

UMA PROFESSORA NO
Tajiquistão trabalha com os alunos
durante uma sessão de tutoria. Ela
está usando uma bola para ilustrar
um ponto e tornar a aprendizagem
mais ativa e divertida.

tutores precisam de formação para que
possam transitar do ensino para a tutoria.
Os professores geralmente ensinam uma
lição baseada em um currículo padronizado
formal, apresentam novos materiais aos alunos
e monitorizam, e avaliam regularmente o
progresso dos alunos através de avaliações
contínuas e finais de trimestre ou de fim de ano.
Os professores também ensinam um número
grande de alunos de uma só vez e muitas vezes
têm pouco tempo para a instrução individual.
Um tutor, por outro lado, organiza as sessões
de tutoria, dependendo das necessidades dos
estudantes. Por exemplo, se um estudante
necessita de ajuda num tópico particular
em matemática, ou assistência sobre um
trabalho de casa, um tutor ajuda esse aluno
especificamente com essas necessidades.
Os tutores geralmente reforçam os conceitos
dados em sala de aula, mas não é habitual
introduzirem novos conceitos. Os tutores
concentram-se nas necessidades específicas
de aprendizagem de cada aluno, monitorizam
o progresso do estudante sem avaliações de
elevada complexidade e trabalham com os
estudantes individualmente ou em pequenos
grupos.
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Tabela 3D

ENSINO VS. TUTORIA
Ensino
•

As lições são baseadas em currículos
formais, padronizados

•

Apresenta novas matérias e conceitos

•

Apresenta matérias de uma forma
acessível para uma ampla gama de
estilos de aprendizagem

•

•

Monitoriza regularmente e avalia o
progresso dos estudantes através de
testes e avaliações contínuas e de fim
de trimestre/ano
Trabalha com todos os estudantes da
turma ao mesmo tempo

O entendimento das diferenças entre tutoria e ensino
é importante para todos os envolvidos na conceção,
gestão e execução de programas de tutoria. A
tabela a seguir compara as diferenças-chave.

Como Devem os Tutores
Entender e Responder às
Questões de Disciplina?
A Análise Situacional realizada pela SDPP
mostrou que 29% de desistentes no Tajiquistão
e 17% de desistentes em Timor-Leste
mencionou ter-se envolvido em problemas
na escola.1 Outras pesquisas mostram que
os estudantes que têm mau desempenho
académico, muitas vezes têm problemas de
disciplina que podem estar relacionados com os
seus desempenhos académico insatisfatórios.2
Os planificadores de programas e tutores devem
estar cientes de que os estudantes rotulados
de “perturbadores” podem ser na realidade
estudantes que também estão com dificuldades
académicas com determinadas disciplinas. O
seu comportamento pode ser uma maneira de
chamar a atenção para o seu esforço com as
suas aulas. Isso não quer dizer que todos os
problemas de disciplina são causados por mau
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Tutoria
•

As lições respondem às necessidades
dos estudantes e providenciam ajuda ao
trabalho de casa

•

Reforça conceitos e matérias abordados
nas aulas regulares

•

Concentra-se nas necessidades
específicas de aprendizagem de cada
estudante

•

Regularmente monitoriza o progresso
do estudante nas competências e
conhecimentos específicos, mas não dá
notas aos estudantes ou usa testes de
elevada complexidade

•

Trabalha com os estudantes que
escolheram estar no programa de tutoria
individualmente ou em pequenos grupos

desempenho académico. Contudo, é importante
que os funcionários da escola considerem a
relação entre disciplina e sucesso na escola.
Os tutores não devem esperar que os
problemas de disciplina que estão presentes em
classes regulares desapareçam rapidamente
quando os estudantes aderem aos programas
de tutoria. No entanto, a atenção individualizada
que os estudantes recebem durante as sessões
de tutoria e a melhoria gradual no desempenho
académico pode eventualmente tornar-se visível
através de mudanças de comportamento.
Evidências de programas de tutoria de alta
qualidade em todo o mundo mostra mudanças
de comportamento positivo e uma redução em
problemas de disciplina.
Além do uso de abordagens de aprendizagem
positivas, os tutores devem incentivar os
estudantes a expressarem os seus sentimentos
e a autoregular os seus comportamentos.
Quando os alunos estão envolvidos em
atividades e conhecem claramente os objetivos
e valores das atividades, eles ficam geralmente
mais focados e mais propensos a autoregular
os seus comportamentos e a não atrapalhar
as atividades. Um exemplo de autoregulação
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é pedir aos estudantes no início do programa
para desenvolverem as suas próprias regras de
comportamento para o programa de tutoria e
para publicá-las na parede, para que possam
ser referenciadas durante o programa. Durante
o programa os tutores devem, ocasionalmente,
pedir aos estudantes para avaliarem se os seus
comportamentos estão alinhados com as suas
regras. Ao incentivar este tipo de autogestão
nos estudantes, é lhes dada oportunidade para
desenvolverem a autoregulação e autoconfiança.
Os tutores devem prestar muita atenção
à maneira como gerem os problemas de
comportamento e de disciplina do estudante
durante as sessões de tutoria. O castigo físico,
críticas, sarcasmo ou humilhação nunca devem
ser usados. Em vez disso, os tutores devem
incentivar técnicas de disciplina e reforço
comportamental positivas para reconhecer e
reforçar as atitudes positivas dos estudantes.
A melhor técnica de gestão é recompensar
o comportamento positivo ao invés de punir
o comportamento negativo. Os facilitadores
também devem evitar gritar e berrar com os
alunos. Os estudantes em diferentes situações
relatam que eles perdem o respeito por
professores que gritam com eles e deixam de
gostar das disciplinas que estes lecionam.
Uma vez que a participação nos programas de
tutoria é geralmente opcional, os tutores não
devem fazer o que quer que seja que possa levar
os estudantes a desistir da tutoria ou resistir ao
programa. Os gestores de programas de tutoria
devem tomar todas as medidas para assegurar
que todos os tipos de violência física e psicológica
por tutores e estudantes sejam impedidos. Deve
haver formas anónimas para os estudantes
denunciarem qualquer tipo de abuso, humilhação
ou violência que possa ter lugar durante as
sessões de tutoria. Quando houver denúncias,
os diretores de escola devem tomar medidas
imediatas para investigar e lidar com esses
problemas se se constatar que esses relatos são
exatos. É também importante assegurar-se que
meninas e meninos sejam tratados igualmente e
com respeito por tutores e uns aos outros.
Para informações adicionais sobre como
gerir o comportamento do estudante ver
o complemento Guia de Programação do
Sistema de Alerta Precoce (Early Warning
System Programming Guide) no Anexo Digital à
Unidade 3.
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PREVALÊNCIA DE
DISCIPLINA NEGATIVA
As análises situacionais do SDPP
na Índia, Tajoquistão e Timor-Leste
constataram altos níveis de abuso
de professores a alunos em risco de
abandono escolar e naqueles que já
desistiram. Por exemplo:
• 49% dos desistentes entrevistados
na Índia, 59% dos desistentes no
Tajiquistão e 71% dos desistentes
em Timor-Leste disse que os seus
professores criticavam os alunos que
respondiam incorretamente.
• 53% dos desistentes entrevistados
na Índia, 41% dos desistentes no
Tajiquistão e 54% dos desistentes
em Timor-Leste relataram que
os seus professores usavam o
castigo físico.

Como Podem os Tutores reagir
a problemas de disciplina?
A maioria dos estudantes são muito sensíveis
ao que os professores lhes dizem, e como os
professores e tutores os tratam. Eles tomam
rapidamente a peito as palavras e ações dos
professores. Por isso é muito importante que
os tutores sejam cautelosos com as suas
ações e o que eles dizem aos estudantes. Falar
asperamente, elevar as suas vozes, humilhar os
estudantes, falar sarcasticamente e ameaçar
com violência física pode causar danos
imediatos e duradouros no relacionamento que
os tutores têm com os estudantes e causar
danos emocionais aos jovens.
Se o ambiente de aprendizagem onde a
tutoria é realizada é hostil e não é um lugar
acolhedor e seguro para os estudantes, eles
vão resistir a participar nas sessões de tutoria.
Se forem obrigados pela escola e/ou pais a
participarem, provavelmente eles vão zangar-se
ou não participarão ativamente nas atividades
de tutoria. Por conseguinte, é crucial que
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todos os adultos que estejam envolvidos no
programa de tutoria garantam que os alunos se
sintam emocional e fisicamente bem acolhidos
e seguros. Os professores com reputação
de serem rudes e abusadores não devem
ser recrutados como tutores. A seguir estão
algumas orientações importantes para a criação
de ambientes de aprendizagem seguros:
Dar retorno positivo aos alunos, reforçando
o comportamento positivo e o desempenho.
Os alunos devem ser incentivados e valorizados
pelo seu trabalho, por estarem na sessão de
tutoria e por apenas serem quem são. Os
tutores devem trabalhar para criar uma cultura
de respeito no centro da tutoria. Para garantir
que isso aconteça, os tutores devem gastar o
tempo necessário para envolver os estudantes
em discussões sobre como criar esta cultura
de respeito. As sugestões dos estudantes
devem ser escritas em folhas grandes de
papel e exibidas na sala. Os facilitadores
também devem perguntar aos estudantes
sobre as melhores formas de se disciplinarem
mutuamente e de comentar sobre o mau
comportamento. Ninguém nas instalações de
tutoria deve ser gozado, criticado ou assediado
por fazer perguntas, pelas suas respostas,
por se esforçar para aprender, ou por cometer
pequenos erros.
Permitir Falhas. Os estudantes não devem ter
medo de cometer erros. Os erros devem ser
vistos como oportunidades para aprender e um
meio de explorar novas ideias. Um ambiente
de aprendizagem seguro nem sempre significa
o julgamento dos esforços dos estudantes
em aprender e não puni-los verbalmente, com
notas baixas ou fisicamente quando eles tentam
e falham. Os tutores devem incentivar os alunos
a tentarem. Tentar, muitas vezes, resulta em
erros e falhas. Os estudantes devem saber
que esta é uma parte natural da aprendizagem
e que algumas das maiores descobertas do
mundo frequentemente se seguiram a erros. Os
tutores devem ser encorajados a modelar este
comportamento, admitindo erros e usando os
seus erros para aprender.
Respeitar o Estilo e Ritmo Individual de
Aprendizagem. Os estudantes não devem ser
obrigados a aprender de uma única forma ou
com a mesma velocidade. A cada estudante
deve ser oferecida uma variedade de maneiras
de aprender que melhor atendam aos seus
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estilos de aprendizagem. Deve-se também
dar tempo aos estudantes para explorarem
temas e assuntos ao seu próprio ritmo. Os
Tutores não devem comparar os estudantes
uns com os outros, uma vez que todos os
alunos são únicos e essa singularidade deve ser
incentivada e celebrada.
Possibilitar que os estudantes se aproximem
dos colegas e adultos para obterem apoio.
Os estudantes devem ser encorajados a pedir
ajuda aos tutores e colegas quando precisarem.
Criar um ambiente de aprendizagem aberto e
propício irá acelerar a aprendizagem.
Destacar os pontos fortes dos estudantes.
Os tutores devem enfatizar as capacidades dos
estudantes como uma forma de incentivá-los
a lidar com as tarefas e tópicos onde sentem
mais dificuldades. Não se deve fazer com que
os estudantes sintam que as atividades são
sobre o que eles não sabem, mas para construir
sobre o que eles já sabem e para progredirem
na direção dos tópicos mais difíceis.
Criar um ambiente de respeito mútuo. Os
tutores devem criar um ambiente de respeito,
de modo a que os estudantes se sintam
seguros e se esforcem para aprender os
temas difíceis. Um ambiente de respeito mútuo
ajuda os jovens a sentirem que os outros os
compreendem e os aceitam como eles são.

Como Podem os Tutores
Aplicar a Igualdade
de Género?
É essencial que os programas de tutoria e outros
tipos de atividades de melhoramento tratem
raparigas e rapazes de igual forma. Um aspeto
chave do tratamento de raparigas e rapazes
de igual modo é ter expetativa de excelência
de todos os estudantes e garantir que todos
os estudantes sejam incentivados a participar
ativamente em todas as atividades. Outro
aspeto fundamental é garantir que os tutores
tratem todos os formandos da mesma maneira.
Pesquisas mostram que os professores muitas
vezes tratam diferentemente as raparigas dos
rapazes e mantêm expetativas diferentes de
níveis de sucesso segundo o género, sem terem
consciência desse preconceito. Os planificadores
de programas e tutores devem evitar reforçar os
estereotipos de masculinidade e feminilidade.
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DO PRECONCEITO DO GÉNERO À IGUALDADE
Observações em aulas no Brasil mostraram que os professores de ambos os géneros
faziam perguntas mais frequentemente aos meninos do que às meninas. Os dados
também mostraram que os professores pediam muitas mais vezes aos meninos para
liderarem atividades em grupo do que às raparigas. Os registos dos estudantes nestas
aulas mostravam que os meninos tiveram melhor desempenho do que as meninas.
Quando estes dados das observações nas aulas foram mostrados aos professores,
eles ficaram chocados.
Em resposta a estes dados e ao conhecimento dos professores sobre este problema,
as escolas implementaram um programa de observação de colegas para ajudar os
professores a tratarem de modo igual os estudantes.
A avaliação dos estudantes ao longo de vários meses mostrou que, em resposta a estas
alterações, o desempenho das raparigas aumentou e eventualmente se tornou igual ao
dos rapazes.
As observações mostraram ainda que as raparigas passaram a ser mas ativas nas aulas.
Parceria EUA/Brasil para Educação, 2001

•

Em vez disso, todos os estudantes devem ser
encorajados a explorar e desenvolver as suas
competências e capacidades.
A seguir estão algumas abordagens práticas
para promover a igualdade de género em
programas de tutoria:
• Incentivar ambos, meninos e meninas, a
responderem e a fazerem perguntas durante
as sessões de tutoria. Manter o controlo
de quem é chamado para responder a
perguntas e certificar-se de que não há
preconceito de género.
• Envolver todos os estudantes numa
discussão ou debate sobre a importância de
permitir que meninos e meninas participem
de forma igual em todas as atividades
de tutoria.
• Enfatizar a igualdade de oportunidades para
meninos e meninas quando se discutem
opções de carreira e atividades ou formas
de acesso a serviços de apoio aos
estudantes.
• Incentivar os meninos e meninas a
envolverem-se em atividades artísticas,
criativas e reflexivas, apesar das restrições
culturais que podem considerar a arte
como “não-máscula” e o desporto como
“pouco feminino.”

•

•

Considerar os deveres específicos
colocados sobre meninos e meninas dentro
e fora da escola. Por exemplo, o dever
sobre as meninas para realizarem tarefas
domésticas, os deveres sobre meninos para
o trabalho agrícola, ou as necessidades das
meninas durante o período da menstruação.
Realizar atividades de melhoramento em
locais e de formas que garantam que todos
os estudantes se sintam seguros.
Criar um ambiente onde meninos e meninas
necessitem de trabalhar colaborativamente
em vez de reproduzir modelos que
promovem a concorrência e intensificam os
estereotipos de masculinidade e feminilidade
que pode contribuir para a desigualdade.
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PERCEÇÃO DAS MENINAS DO 9° ANO SOBRE O TRATAMENTO
PELOS PROFESSORES NO TAJIQUISTÃO
O SDPP efetuou uma pesquisa sobre como as meninas do 9° Ano em risco de
abandono e as meninas que já desistiram veem o seu tratamento pelos professores.
Mais de um terço das meninas em situação de risco de abandono escolar e meninas
desistentes sentiram que os professores ajudaram mais os meninos do que as meninas
nos seus estudos, pensam que os meninos são mais inteligentes do que as meninas
e tratam melhor meninos do que meninas. Uma percentagem ligeiramente inferior
(35% contraditório - 35% é mais do que um terço das meninas em situação de risco
e 28% das meninas de desistentes) disse que os professores ralhavam mais com as
meninas do que com os meninos.
Quase metade das meninas disse que os meninos assediam e ridicularizam as meninas
na escola, fazem as meninas sentirem-se desconfortáveis na escola, e que, por
associação, os meninos são mais inteligentes do que as meninas. Cerca de um quinto
das meninas disse que os meninos não permitiam a privacidade das meninas na latrina.

PERCENTAGEM DE RESPONDENTES
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Os professores
ajudam mais os
meninos do que as
meninas durante os
estudos

Os professores
pensam que os
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espertos do que
as meninas

Os professores
tratam melhor os
meninos do que
as meninas

Estudantes-meninas em-risco

Como Podem os Tutores
Acomodar os Diferentes
Estilos de Aprendizagem?
Os professores muitas vezes acham mais
fácil ensinar de acordo com as suas próprias
preferências de aprendizagem. Os professores
também reproduzem muitas vezes os mesmos
hábitos e estilos de ensino que os seus
próprios professores usaram quando eles
eram estudantes. É importante que os tutores
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Os professores
ralham mais
com as meninas
do que com os
meninos

Desistentes meninas

se esforcem na busca de diferentes maneiras
de ensinar e facilitar a aprendizagem. Os três
estilos de aprendizagem mais comuns são o
cinestésico, o visual e o auditivo. Estes estão
descritos abaixo.
Educandos Cinestésicos: A maioria das
pessoas aprendem melhor através de atividades
práticas, mas alguns praticam melhor fazendo
do que outros. Alguns estudantes aumentaram
realmente o seu potencial de aprendizagem
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Tabela 3E

DICAS PARA ENSINO E TUTORIA A DIFERENTES ESTILOS
DE APRENDIZAGEM
Educandos
Cinestésicos

Educandos Visuais

Educandos
Auditivos

•

Envolver os alunos em atividades práticas (“mão na massa”) onde
eles podem manipular materiais, mover os seus corpos à medida
que vão aprendendo.

•

Usar atividades físicas no ambiente de aprendizagem.

•

Colocar os alunos na parte da frente da sala, para ajudá-los a se
manterem focados.

•

Deixá-los movimentarem-se ou segurar alguma coisa,
enquanto estudam.

•

Ensinar-lhes uma sequência de passos, preparando “flashcards”
(cartazes, cartões) para cada etapa que podem ser fixos e móveis.

•

Dar oportunidades para os estudantes se envolverem em
atividades de aprendizagem em diferentes espaços na sala de
aulas e com diferentes grupos de estudantes.

•

Durante as atividades de aprendizagem que necessitem que
estejam sentados por longos períodos, dar tempo para pausas
frequentes.

•

Use “código de cores” na apresentação de novas informações.

•

Escrever orações e frases que resumam a informação
fundamental.

•

Preparar “cavaletes” para conteúdos e conceitos que precisam
ser memorizados. Limitar a quantidade de informação por cartaz
para que as mentes dos educandos possam reter uma “imagem”
mental da informação.

•

Apresentar informações em diagramas ou ilustrações; escrever
explicações da informação.

•

Ao ensinar matemática ou informação técnica, escrever as frases
importantes da matéria por palavras.

•

Quando um problema envolver uma sequência de etapas,
escrever detalhadamente o que se deve fazer em cada etapa.

•

Fazer lembretes visuais das informações que devem ser
memorizadas.

•

Envolver os estudantes a escreverem informações no quadro para
que todos possam ver.

•

Apresentar novas informações usando a linguagem oral, na forma
de uma história, poesia ou música.

•

Ensinar e organizar ocasionalmente discussões em grupo onde
todos os estudantes são incentivados a participar.

•

Estruturar atividades de aprendizagem em grupos ou em pares.

•

Permitir que os estudantes falem em voz alta para ajudar a
lembrarem-se ao estudarem.

•

Quando aprender informações matemáticas ou técnicas, incentivar
os educandos a explicarem os seus métodos.

•

Pedir aos educandos para repetirem os problemas com suas
próprias palavras e raciocinar as soluções para os problemas
falando em voz alta pessoalmente ou com outro estudante.

•

Escrever as sequências das etapas em forma de frase e ler em
voz alta.
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quando lhes são dadas oportunidades de
fazerem coisas com as suas próprias mãos e
corpos à medida que vão aprendendo. Esses
educandos são muito táteis e muitas vezes
passam mal ficando sentados quietos ou
fazer coisas como tamborilar com seus dedos
enquanto os professores explicam.
Educandos Visuais: Aprendentes visuais
beneficiam de uma variedade de estímulos
óticos. Um exemplo seria a utilização de cores.
Esses estudantes gostam de figuras, gráficos
e informação escrita. Eles geralmente gostam
de ler instruções ou textos para aumentar a
sua compreensão ao invés de apenas ouvir as
instruções. Estes estudantes podem também
ser mais sensíveis às distrações visuais.
Educandos Auditivos: Aprendentes auditivos
dão-se bem com palestras, debates na aula, ou
falando sobre temas ou problemas. Enquanto
que as palestras são consideradas o método
de ensino menos efetivo, alguns estudantes
aprendem melhor escutando. Estes estudantes
podem também ser mais sensíveis
a ruídos externos.

Quais são as Responsabilidades
dos Tutores?
Os tutores desempenham vários papéis críticos
para garantir que todas as crianças tenham
oportunidade para melhorar o seu desempenho
académico, para alcançar o sucesso na escola
e a não a abandonarem.
A seguir estão algumas responsabilidades
críticas para tutores em programas de tutoria
bem sucedidos.
• Preparar planos escritos para usar métodos
centrados no aluno e de aprendizagem
ativa, incluindo projetos e jogos, em
antecipação das sessões de tutoria.
• Ativamente envolver os alunos em atividades
de tutoria.
• Não tratar a sessão de tutoria como se
fosse uma sessão regular de sala de
aula. Por exemplo, deve-se permitir que
os estudantes venham e vão conforme
necessário durante a sessão de tutoria.
Confiar que os estudantes usarão o seu
tempo de maneira inteligente. Uma vez
que isto pode ser uma coisa nova para os
estudantes, pode demorar algum tempo
para se acostumarem a usar essa liberdade.
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•

•

•

•

Fale sobre isso com os estudantes e ajudeos a gerir da melhor forma essa liberdade.
Monitorar a participação dos estudantes
no programa de tutoria da escola, e
manter registos precisos de progresso
de estudantes. Use essas informações
para orientar o programa de tutoria e para
garantir que os estudantes que precisam de
mais ajuda possam tê-la.
Proporcionar aos estudantes um retorno
honesto sobre os progressos que estão
alcançando. É importante incluir três
tipos de avaliações: pessoal, dos seus
pares e externo. Com a contribuição dos
estudantes, partilhe os seus progressos
com os pais ou encarregados de educação.
Arranje tempo para discussões individuais
com os estudantes e seus pais ou
guardiões.
Assegurar que os recursos e materiais
estejam disponíveis para a tutoria e que
estejam armazenados de forma apropriada
depois de usados.
Manter um ambiente positivo nas sessões
de tutoria. As técnicas de gestão em sala de
aula e disciplina devem ser coerentes com
os problemas que surgirem.

Ao preparar as pessoas para serem
tutores, concentre-se nas suas funções e
responsabilidades e dê-lhes a oportunidade
de praticarem bons métodos. Fornecer
aos tutores uma lista de Deveres e
Responsabilidades-Chave para lembrar-lhes
as atuais responsabilidades e maneiras de se
tornarem bem-sucedidos. A lista de exemplos
de deveres e responsabilidades-chave, a qual
os gerentes de programas podem modificar, é
fornecida abaixo na Tabela 3F.

Quem Deve Participar nos
Programas de Tutoria?
Idealmente, todos os estudantes que queiram
melhorar o seu desempenho académico devem
ser encorajados a participar em programas
de tutoria. Os programas de tutoria bem
sucedidos, muitas vezes atraem um grupo
diverso de estudantes, não apenas aqueles que
estão em maior risco de serem excluídos da
escola. Tendo uma vasta mistura de estudantes
pode facilitar a aprendizagem mútua e fornecer
modelos de sucesso para estudantes que estão
tendo maiores dificuldades.
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Tabela 3F

DEVERES E RESPONSABILIDADES-CHAVE DOS TUTORES
•

No início de cada sessão, os tutores devem comprometer-se a manter o horário
para a sessão.

• Os tutores deverão apoiar o sucesso académico dos alunos através de uma
variedade de assuntos.
•

Os tutores participarão ativamente no programa de formação para compreender
e dominar as boas práticas e as estratégias de aprendizagem ativa para garantir o
sucesso do programa de tutoria.

•

Os tutores estarão preparados com antecedência para cada sessão de tutoria.

•

Os tutores usarão os recursos de aprendizagem, métodos centrados no estudante
e interativos e envolver ativamente os estudantes em atividades de aprendizagem.
Os tutores devem criar atividades para atender às necessidades específicas e
para responder às dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Os tutores não
devem simplesmente repetir as lições de sala de aula.

•

Os tutores deverão monitorar a assiduidade dos estudantes em cada sessão,
monitorar o comportamento e desempenho dos estudantes e recolher outros
dados durante a sessão para ajudar a melhorar o programa de tutoria.

•

Os tutores deverão informar os professores e funcionários do programa sobre o
progresso ou desafios dos estudantes.

•

Os tutores deverão comunicar com frequência com os pais ou guardiões dos
estudantes, e informá-los sobre os resultados académicos e comportamento de
seus filhos.

•

Os tutores deverão responsabilizar-se pela guarda dos recursos fornecidos pelo
pessoal do programa e para manter a condição de limpeza da sala de aulas.

•

Os tutores deverão comunicar-se e reunirem-se regularmente com os monitores
do programa e funcionários da escola para discutir o progresso e outras questões
relacionadas com o programa de tutoria.

•

É esperado que os tutores se preocupem genuinamente com os estudantes que
participam do programa de tutoria e criem um ambiente caloroso e acolhedor de
aprendizagem, e de se certificarem que os estudantes se sintam seguros.

•

Espera-se que os tutores implementem o programa de tutoria conforme projetado,
sigam os procedimentos e protocolos do programa, e notifiquem imediatamente o
pessoal do programa de quaisquer problemas ou questões que possam afetar o
sucesso do programa.
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No entanto, existem algumas limitações
práticas sobre a conceção de programas de
tutoria. Em primeiro lugar, pode haver limitações
em recursos que restringem a capacidade
do programa. A atenção individualizada que
os tutores devem prestar aos estudantes
significa que as turmas de tutoria devem ser
pequenas, o que geralmente está em nítido
contraste com as salas de aula regulares.
Um número suficiente de tutores e os recursos
para apoiá-los podem não estar disponíveis.
Em segundo lugar, os alunos mais fracos, em
situação de risco podem não receber a atenção
e o apoio de que necessitam. As escolas
e os professores geralmente privilegiam os
alunos mais fortes, e em alguns países esse
preconceito é especialmente pronunciado.
A ênfase nas competições académicas deu
origem a programas de “tutoria” destinadas
aos estudantes mais fortes com a exclusão dos
mais fracos. Se uma mistura de estudantes
com habilidades diferenciadas for incluída
no seu programa de tutoria, será importante
garantir que os estudantes mais fracos não
sejam negligenciados.
Os programas de tutoria devem envolver
ativamente os estudantes que estejam em
maior risco de abandono escolar devido a
maus resultados académicos. No entanto, é
fundamental que o seu programa de tutoria não
seja visto como um programa para estudantes
problemáticos. Se os estudantes passarem a
acreditar que o programa de tutoria é apenas
para os piores estudantes, então mais ninguém
vai querer participar. As escolas devem trabalhar
para criar uma sensação de que a participação
nos programas de tutoria é um privilégio e um
lugar onde todos os estudantes são bemvindos. (No Tajiquistão, o Programa de Tutoria
Após as Aulas do SDPP incluiu uma hora de
lazer e atividades recreativas.) Para ajudar a
identificar os alunos com maiores necessidades,
as escolas podem querer estabelecer um
Sistema de Alerta Precoce (SAP) para as
ajudar a identificar os estudantes em maiores
riscos, que podem ser bons candidatos para
programas de tutoria. Informações sobre a
criação de Sistemas de Alerta Precoce podem
ser encontradas no complemento a este manual
de programação, incluídas no Anexo Digital.
Os estudantes que participam em tutorias
devem ajudar a criar e concordar com as
regras e procedimentos para o gerenciamento
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das sessões de tutoria. O que se segue é
uma amostra de exemplos para envolver os
estudantes na criação de regras:
1. Os tutores devem primeiro pedir aos
estudantes para escreverem as suas ideias para
as regras do programa.
2. Quando todos os estudantes tiverem escrito
algumas ideias, peça a, um de cada vez, para
compartilhar as suas ideias, escrevendo-as no
quadro.
3. Quando os estudantes sugerirem ideias
semelhantes, eles podem colocar um sinal
próximo da ideia que já foi escrita no quadro.
4. O tutor deve então envolver os estudantes
numa discussão sobre as diferentes ideias
e pedir aos estudantes para modificarem as
sugestões. Durante esta discussão, o tutor
pode fazer sugestões para novas ideias ou
ideias para fazer sugestões mais adequadas
aos objetivos do programa de tutoria.
5. Quando os alunos estiverem satisfeitos
com a lista resultante como sendo as regras e
procedimentos, o tutor pode ter um pequeno
grupo de estudantes a preparar um cartaz com
as regras.
6. O cartaz pode ser assinado por todos os
estudantes e afixado na sala como um lembrete
das regras às quais todos concordaram.
Evidências mostram que as atividades
participativas levam a um melhor
comportamento do que quando as regras
são prescritos pelos adultos e impostas sem
envolver os estudantes.
Pode também ser útil ter estudantes a
assinarem um acordo que define as regras
desenvolvidas pelo grupo e que inclui os
objetivos de aprendizagem de cada estudante
individual. É importante assegurar que os
estudantes que fazem parte do seu programa
de tutoria declarem as suas metas e objetivos,
juntamente com maneiras de quantificar e
monitorar o seu progresso para os alcançar.
Esses acordos ajudam a manter os alunos
responsáveis pelos seus atos.
Um exemplo de Ficha de Acordo que pode ser
modificado para atender às suas necessidades
é apresentado abaixo.
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Figura 3G

PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE ESTUDANTE
Acordo de Participação

Ao participar neste programa, concordo em:
• Seguir as seguintes regras e procedimentos que os alunos e tutores criaram
em conjunto;
• Cumprir as instruções dadas pelos meus tutores e seus assistentes;
• Tratar os outros com respeito e da mesma forma como eu gostaria de ser tratado; e
• Participar no programa de tutoria regularmente, chegar a horas e vir preparado para
trabalhar e me divertir.
Eu concordo também em trabalhar arduamente para alcançar os meus objetivos
pessoais de aprendizagem listados a seguir:

Comprometo-me a melhorar o meu desempenho e a não deixar a escola. Eu também
concordo em seguir as regras e procedimentos do grupo.

Nome e Assinatura do Estudante

Data

Nome e Assinatura do Pai/Mãe ou Guardião

Data

Nome e Assinatura do Tutor

Data

Nome & Assinatura do Diretor Adjunto da Aprendizagem

Data

Permanecer na Escola Hoje Para Um
Amanhã Melhor!
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Quais São as Funções dos
Pais e Guardiões?
Os pais e guardiões desempenham um papel
importante ao permitir que os estudantes
tenham sucesso e permaneçam na escola.
Os pais e guardiões sentem-se muitas vezes
frustrados porque não sabem como ajudar
os filhos a terem um melhor desempenho na
escola e a não desistir. É fundamental que os
programas de tutoria envolvam ativamente
os pais e guardiões no desenvolvimento do
programa e em incentivar os estudantes que
precisam de ajuda para participar.
Envolver os pais e encarregados de educação
no desenvolvimento e gestão de programas de
tutoria pode melhorar os resultados, melhorar
as relações professores-pais, melhorar a
comunicação entre o agregado familiar e a
escola e a ajudar os pais a compreenderem os
desafios enfrentados por seus filhos na escola.

Envolver ativamente os pais e encarregados
de educação em diferentes aspetos dos
programas de tutoria cria oportunidades de
os enlistar para apoiar os seus filhos em casa
com o trabalho de casa e ajudá-los a lidar com
as questões sociais e emocionais que muitas
vezes surgem quando os estudantes lutam com
dificuldades para terem sucesso na escola. Em
suma, os pais e encarregados de educação
devem ser tratados como aliados para tornar o
seu programa de tutoria um sucesso.
Quando começar a planificar o seu programa
de tutoria, os diretores de escola devem
organizar uma sessão de orientação para
todos os pais para lhes apresentar a ideia
de um programa de tutoria, responder a
questões e encorajar o envolvimento dos pais.
Se a escola tiver uma Associação de Pais e
Professores (APP), a escola deve envolver a

Figura 3H

Capa do Manual de Treino Comunitário do Tajiquistão mostrando a
comunidade e os pais como aliados da escola. ~ Ilustração por Bakhtier
Kakharov, Tajiquistão
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APP na planificação e encorajamento dos pais a
participarem na sessão de orientação . Embora
esta sessão deva ser aberta a todos os pais,
devem-se fazer esforços especiais para garantir
que os pais de estudantes que estão em risco
de deixar a escola estejam presentes. Contudo,
a escola deve ter o cuidade de não embaraçar
estes pais.
Além de explicar o programa e solicitar
sugestões dos pais para criar um programa de
tutoria eficaz, a sessão de orientação deve dar
aos pais sugestões específicas sobre como eles
podem apoiar o crescimento e engajamento
académico de seus filhos na escola. Isto deve
incluir sugestões sobre como os pais podem
ter conversas produtivas com os seus filhos
em casa sobre os desafios que enfrentam
na escola. Esta sessão deve também incluir
sugestões para garantir que seus filhos tenham
um espaço e tempo adequados para os
trabalhos de casa, para incentivar as crianças
mais velhas a ajudarem os mais jovens, para
garantir que seus filhos cheguem a escola a
horas e para reforçar a importância de dar às
crianças um pequeno-almoço nutritivo antes de
sair de casa. A equipa do SDPP no Tajiquistão
criou um folheto de oito páginas para os pais,
ilustrado à direita, para os ajudar a apoiar o
program de tutoria em casa.
Os pais vão, provavelmente, precisar de
orientação para entender que os programas
de tutoria são diferentes das aulas regulares.
A equipa da escola vai também querer ajudar os
pais e encarregados de educação a formarem
expetativas adequadas sobre o que um
programa de tutoria pode ajudar seus filhos a
alcançar. Os pais devem também comprometerse quanto à participação de seus filhos. Se
as atividades extracurriculares ou recreativas
são incluídas como parte do programa de
tutoria, os pais podem ser solicitados a ajudar
a projetar e administrá-los. Uma maneira eficaz
de envolver os pais para ajudar a projetar
atividades extracurriculares é convidar uma
seleção de 10 a 15 pais a participarem num
Grupo de Discussão Focalizado (GDF). Pode
ser importante a realização de dois GDF com
os pais, um para mães e um para pais. Em
algumas culturas, as mães não podem falar
quando seus maridos ou outros homens estão
presentes. O quadro abaixo Figura 3J, lista
algumas possíveis perguntas que podem ser
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School Dropout Prevention Pilot Program

STAY IN SCHOOL TODAY
FOR A BETTER TOMORROW!

Help Your Child Stay in School
Tips for Parents

Esta é a capa do Guia para Pais usado
pelas equipas do SDPP no Tajiquistão

usadas para iniciar as discussões com os pais.
Em alguns casos, pode-se também pedir aos
pais para auxiliarem o trabalho dos tutores com
pequenos grupos de estudantes e para gerir os
materiais e as atividades do programa.

Que Desafios Podem Ocorrer
Quando Implementar o Seu
Programa de Tutoria?
Não importa o quanto você planifica, é muito
provável que desafios venham a surgir com
o seu programa de tutoria. Um dos desafios
mais comuns que os gestores de programas
enfrentam é identificar e recrutar tutores
adequados . Pode também ser difícil preparar
os tutores para obterem as competências
e atitudes que precisarão para realizarem
com eficácia o programa. Como sublinhado
anteriormente, os professores de sala de aula
podem ser recrutados para tutores. Contudo,
experiências mostram que muitos professores
precisarão de uma cuidadosa formação para se
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tornarem tutores eficazes, ultrapassar hábitos
de ensino inadequados e aprender métodos
de tutoria. Bons tutores serão aqueles que são
capazes de sair dos seus papéis de professor
de sala de aula e ajustarem-se às necessidades
de um programa de tutoria bem sucedido.
Muitos países têm políticas sobre o número
de horas que os professores podem trabalhar
num dia. Essas políticas podem proibir os
professores de trabalhar depois das aulas no
seu programa de tutoria. Pagar professores um
estipêndio adicional para realizar programas

Figura 3J

POSSÍVEIS QUESTÕES DE
GDF PARA OS PAIS
• Que tipos de jogos ao ar livre ou
desportos os seus filhos gostam de
jogar com as outras crianças?
• Haverá jogos que as meninas
gostem de jogar e os meninos não?
• Se estiver mau tempo, que tipos
de jogos os seus filhos gostam
de brincar com outras crianças
em casa?
• Para além de jogos e desportos,
que outro tipo de atividades, arte,
ofícios, costura, desenho, canto,
dança, teatro, leitura, construção de
modelos, debate, etc. os seus filhos
gostam de fazer sozinhos ou com
outras crianças?
• Se só pudéssemos ter
3 atividades no nosso programa
extracurricular pós-escola, quais três
seriam mais atrativas para os seus
filhos? Porquê?
• Haverá atividades, jogos ou
desportos que os seus filhos não
gostam de fazer? Porquê?
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de tutoria pode não ser admissível ou ter um
custo proibitivo. Consequentemente, será
necessário recrutar e treinar outros adultos para
serem tutores. Infelizmente, isto pode ser muito
demorado, caro e difícil. E, em alguns países,
o pessoal não-escolar pode não ser permitido
no local. É importante verificar os regulamentos
e restrições quando preparar o seu programa
de tutoria.
Cada escola participante no programa
de tutoria vai precisar de desenvolver um
calendário de tutoria. (Ver os exemplos de
horários na Unidade 3 do Anexo Digital). Os
horários de tutoria dependerão dos assuntos
selecionados para a tutoria, a disponibilidade
de tutores, espaço na escola, o horário escolar
regular e se a escola é osada para acolher
sessões escolares múltiplas. Por exemplo, se
há somente um tutor para química e biologia,
então esses dois assuntos poderiam ser
agendados para o mesmo dia. Criando o
calendário com os tutores na escola irá garantir
que todas as disciplinas do programa são
cobertos e que os tutores estão disponíveis
para cada intervalo de tempo. Cada escola
deve tentar minimizar o número de diferentes
professores necessários para preencher o
programa de tutoria a cada dia.
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CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO
SEU PROGRAMA DE TUTORIA
Os melhores programas de tutoria são cuidadosa e sistematicamente concebidos
e implementados. Esta unidade irá guiá-lo através de um processo bem sucedido
em outros países. Começa com as maneiras como pode reunir informações de
professores, alunos e pais sobre aquilo que deve ser incluído no seu programa de
tutoria, através de inquéritos e discussões em grupo. Em seguida, orienta-o através
de um processo para desenvolver o âmbito e a sequência do conteúdo para o seu
programa de tutoria e indica exemplos de programas bem-sucedidos. Isto é seguido
pela orientação no desenvolvimento de planos de aula para sessões de tutoria e
como organizar e treinar equipas para desenvolver os planos de aula para programas
de tutoria que serão implementados através do seu sistema escolar. Esta unidade
também descreve como preparar Guias de Tutoria para os seus tutores e outras
pessoas envolvidas no seu programa e como recrutar, contratar e treinar os seus
tutores. Ela conclui com as formas de melhorar a qualidade de tutoria através de aulas
de demonstração e observações estruturadas e avaliações de sessões de tutoria.

Que Etapas Deve Seguir na
Projeção e Implementação
do Seu Programa de Tutoria?
Um programa de tutoria bem-sucedido irá
abordar as necessidades académicas dos
estudantes, especialmente estudantes em
risco e envolvê-los na melhoria das suas
competências sociais e emocionais e os seus
desempenhos académicos. Em última análise,
um programa de tutoria de qualidade pode
contribuir para a resolução das questões
académicas e comportamentais associados
ao abandono escolar, bem como melhorar o
ensino e aprendizagem nas aulas regulares
através da aplicação de novas habilidades e
abordagens utilizadas no programa de tutoria.
Os programas de tutoria dão aos estudantes
em risco de abandonar a escola uma
oportunidade de melhorar o seu desempenho

nos seus cursos através de abordagens
centradas no aluno para aprender. Os tutores
provavelmente precisarão de reforçar as
habilidades básicas que estudantes em risco
precisam para poderem dominar temas mais
complexos. A tutoria providencia também
oportunidades para que os estudantes recebam
atenção e apoio individual dos seus colegas.
O estabelecimento de um programa de tutoria
bem-sucedido envolve seis etapas principais,
descritos a seguir. Estas etapas refletem as
boas práticas adquiridas através da experiência
do SDPP na criação de um programa de tutoria
para estudantes do 9° Ano no Tajiquistão, bem
como a experiência de outros programas de
tutoria em todo o mundo. Essas etapas devem
ser vistas como orientações ao invés de regras
para a planificação e estabelecimento do seu
programa.
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CATALISAR O
INTERESSE NA ESCOLA
LEVA AO SUCESSO
Marjona é uma dentre 1 700 estudantes do 9° Ano da escola secundária na aldeia Lohuti na região
Khatlon do Tajiquistão. De acordo com Marjona, “os professores esperam que os alunos se sentem
quietos como monumentos” sem falar ou se mover, e eles “apenas mantêm os estudantes ocupados
com tarefas desnecessárias.” Os seus pais também pareciam ambivalentes em relação aos estudos
de Marjona, dizendo que ela muitas vezes fica em casa para ajudar no trabalho doméstico ou trabalho
sazonal agrícola.
Os estudantes no Tajiquistão deixam a escola por uma variedade de razões, mas muitas vezes é
devido ao simples desengajamento. As suas ausências passam despercebidas por pais e professores.
SDPP trabalhou com as escolas no Tajiquistão para evitar que os estudantes como Marjona caiam
no precipício do abandono escolar. No início do ano escolar, o SDPP concentrou-se na identificação
de estudantes que estavam em risco de abandono, utilizando o SAP do programa. O SDPP ajudou
seguidamente as escolas a monitorar a assiduidade e as notas dos estudantes e incentivou uma
estreita comunicação com as suas famílias. Os estudantes receberam também apoio adicional a partir
de um programa de tutoria após as aulas, onde os tutores formados usaram abordagens de ensino
envolvente e práticas para tornar a aprendizagem mais agradável.
Percebendo que era uma decisão de Marjona interromper a escola, o seu professor de turma e
pessoal do SDPP convenceu-a a dar uma oportunidade ao programa tutoria extracurricular. No
início relutante, ela participou nas aulas de reforço e logo percebeu que a abordagem de ensino era
diferente da das aulas regulares. “ Há uma atmosfera amigável que nos encoraja a expressar os
nossos pensamentos sem repreensão,” disse Marjona. “ Os tutores respeitam as ideias e palavras dos
estudantes.” Quando ela pôde interagir com os seus colegas, passear com eles, falar livremente e
participar ativamente nas aulas, a sua motivação para a escola foi revivida .
Marjona passou rapidamente a ser uma das estudantes mais ativas nas suas aulas regulares e
extracurriculares. O SDPP permitiu que professores e pais de Marjona prestassem maior atenção à
sua presença irregular, então captaram o seu interesse através de um ambiente de aprendizagem
estimulante num programa de tutoria. Os seus talentos e aptidões rapidamente floresceram e ela está
no bom caminho para terminar a escola secundária. Marjona também estabeleceu o objetivo pessoal
de vir a ser uma enfermeira da comunidade, uma profissão que ela diz estar em falta na sua aldeia.

Depois de se tornar numa das alunas mais esclarecidas no seu programa de
tutoria, Marjona gosta apresentar tópicos para o resto da classe.
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que são classificados como Muito Difíceis para
os alunos devem ser o foco principal de seu
programa de tutoria.

Etapa 1: Desenvolvimento do
contéudo para as lições de tutoria
O conteúdo num programa de tutoria será
provavelmente baseado no currículo da escola.
As principais disciplinas e tópicos dentro
dessas disciplinas que os alunos acham
difíceis, precisam de ser identificadas. Existem
várias maneiras para que as necessidades de
conteúdo possam ser identificadas.
Identificação de necessidades de conteúdo:
As necessidades de conteúdo do seu programa
de tutoria podem ser identificadas através do
desenvolvimento e da realização de um simples
inquérito a estudantes, professores e pais. O
inquérito pode ser realizado em poucos dias,
com pelo menos cinco escolas (se você estiver
a preparar um programa para uma escola
distrital) e pelo menos cinco professores de
diferentes disciplinas, 10 alunos por escola
e membros da APP. O inquérito deve incluir
uma lista de possíveis temas do currículo com
tópicos dentro de cada disciplina para a(s)
nota(s) de tutoria. Priorizar temas-chave para
inclusão na pesquisa. Os alunos e professores
podem indicar a dificuldade para cada tópico,
colocando um X na caixa que melhor descreve
as suas ideias sobre o assunto. Um exemplo
de inquérito para Álgebra é mostrado abaixo na
Figura 4A.
Resumindo os resultados do inquérito
por disciplina irá ajudá-lo a determinar as
perspetivas dos alunos e professores sobre
as disciplinas mais difíceis e os tópicos mais
difíceis dentro dessas disciplinas. A equipa
responsável pelo desenvolvimento do programa
de tutoria pode, então, priorizar as disciplinas e
tópicos para inclusão no programa. Os tópicos

Se as escolas em que você está trabalhando
tiverem estabelecido um SAP que identificou
estudantes em risco, terão provavelmente
informações coligidas sobre o desempenho
de estudantes em disciplinas-chave. Uma
análise das informações do SAP pode também
informar sobre a selecção das disciplinas no
seu programa.
Grupos de Discussão Focalizados (GDF): Os
GDF com grupos de professores, estudantes
e pais são outra forma de identificar disciplinas
prioritárias e tópicos para o seu programa
de tutoria. Os GDF podem ou substituir um
inquérito ou serem usados juntamente com
o inquérito. Durante os GDF, os diferentes
grupos de estudantes e professores podem ser
perguntados sobre as disciplinas e tópicos mais
difíceis para os estudantes dominarem. A lista
de disciplinas e tópicos prioritários podem então
ser produzidos a partir de anotações do GDF.
Através da realização de GDF em 4-5 escolas,
você poderá ganhar um bom entendimento
das disciplinas e tópicos mais importantes que
devem fazer parte do seu programa de tutoria.
Resultados dos testes anuais: Estes
resultados podem também ajudar a determinar
quais disciplinas e tópicos devem ser incluídas
num programa de tutoria. As escolas podem
avaliar os resultados de exames periódicos
para determinar quais perguntas das disciplinas
representam mais difíceis para os alunos. Ao
usar testes para ajudar a selecionar tópicos
para os seus programas de tutoria, é importante
usar apenas questões dos testes que são

Figura 4A - Amostra de formulário de inquérito

DISCIPLINA

TÓPICO

Álgebra

Resolver
equações
lineares

FÁCIL DE
ENTENDER

MUITO
DIFÍCIL

X

Rácio e
proporção
Inegualdades
lineares

PODE RESOLVER
COM AJUDA

X
X
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SELEÇÃO DE DISCIPLINAS:
PROGRAMA DE TUTORIA PÓS-ESCOLA NO TAJIQUISTÃO
No Tajiquistão, foram usados GDF e um inquérito para identificar as principais disciplinas
e tópicos a serem incluídos no programa de tutoria. Os funcionários do Ministério
solicitaram que disciplinas adicionais fossem incluídas. Isto resultou nas seguintes
disciplinas terem sido selecionadas para o 9º Ano do programa de tutoria:
•
•
•
•
•

Língua Materna – língua Tajique e literatura
Matemática – álgebra e geometria
Ciências – biologia, química e física
Ciências sociais – geografia, história e leis
Línguas estrangeiras – Russo e Inglês

fáceis de entender para se certificar de que é
o assunto e não a estrutura da pergunta que
causou dificuldades aos alunos.
Tenha em mente que um programa de tutoria
implementado em escolas públicas exigirá
aprovação oficial do Ministério da Educação.
As suas recomendações para a seleção de
disciplinas pode ser suplantada pelo Ministério,
que pode querer priorizar outros temas ou
disciplinas adicionais, como aconteceu com
SDPP no Tajiquistão (ver caixa de texto).
Desenvolvimento do âmbito e sequência
e conteúdo do programa de tutoria: Uma
vez escolhidos as disciplinas e tópicos, a
equipa de projeto do curso, com o apoio de
professores e tutores, deve organizá-los em
um cronograma que especifica a sequência
e definir a quantidade de tempo que cada
tópico necessita. Escolher o conteúdo, a
profundidade para cada tópico e a ordem
da tutoria para uma disciplina em particular
é chamado de âmbito e sequência. Um
âmbito e sequência ajuda a garantir uma
sequência lógica de aprendizagem que ajuda
os alunos a ganharem novos conhecimentos
e habilidades através da construção sobre os
seus anteriores conhecimentos e experiências.
A equipa precisa deliberar cuidadosamente
no âmbito e sequência recomendados de um
programa de tutoria para maximizar o potencial
de aprendizagem. O âmbito e a sequência
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tem como objetivo estruturar aulas de tutoria
para que os pré-requisitos de competências
fundamentais e outros sejam aprendidos antes
da introdução de temas mais complexos.
Uma amostra de um âmbito e sequência que
foi desenvolvido por SDPP para a tutoria de
biologia no Tajiquistão é apresentado abaixo
(Figura 4B). Outros exemplos de âmbito
e sequências podem ser encontrados na
Unidade 4 do Anexo Digital. As estimativas
da quantidade de tempo para cada um dos
tópicos devem ser tratadas como linhas de
orientação. Os tutores devem garantir que os
alunos têm tempo suficiente para entender e
aprender o conteúdo, e o horário NÃO deve
encurtar o tempo que os estudantes precisam.

Etapa 2. Recrutamento de Criadores
de Plano de Aula
A equipa de criadores de plano de aula pode
ser necessária para ajudar a projetar e criar
aulas para as diferentes disciplinas e tópicos
identificados para os seus programas de tutoria.
É provável que os tutores recrutados para realizar
o seu programa não sejam especialistas nas
disciplinas e tópicos que selecionou para seu
programa. É por isso importante providenciar
aos seus tutores aulas e materiais didáticos
complementares para orientar os seus esforços
para capacitar os estudantes a melhorarem
os seus conhecimentos, competências e
compreensão nos tópicos contra as quais
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Figura 4B - Exemplo de Plano de Âmbito e Sequência para Tutoria em Biologia Usado por SDPP no
Tajiquistão

TOPIC ACADÉMICO PARA LIÇÕES DE TUTORIA EM BIOLOGIA
PLANO ANUAL
#

Título

Resultados da Aprendizagem

Calendário

1

Partes do cérebro
humano e suas
funções

Os estudantes poderão dizer os nomes de diferentes
partes do cérebro humano e descrever suas funções.

Setembro

2

O esqueleto numa
cesta

Os estudantes serão capazes de reconhecer e dizer
os nomes de diferentes ossos do esqueleto humano.
Os estudantes serão capazes de fornecer informações
sobre o esqueleto humano e as suas diferentes partes.
Os estudantes serão capazes de identificar diferentes
tipos de articulações.

Outubro

3

Primeiros socorros
antes da chegada da
enfermeira

Os estudantes irão aprender competências básicas de
primeiros socorros. Os estudantes serão capazes de
aplicar curativos para ossos partidos.

Outubro

4

Investigando pulso e
pressão arterial

Os estudantes irão aprender sobre a circulação
do sangue no coração e o sistema circulatório. Os
estudantes serão capazes de discutir estes tópicos e
comparar as suas conclusões com os outros.

Novembro

5

Órgão internos e
suas funções

Os estudantes irão aprender sobre as funções dos
órgãos humanos.

Novembro

6

Casos de tribunal

Os estudantes irão aprimorar os seus conhecimentos
sobre órgãos humanos e reforçar a sua investigação,
debate, e capacidades de discurso.

Dezembro

7

Conto de fadas:
“Aventuras dos
Micróbios”

Os estudantes irão aprender sobre higiene pessoal. Os
estudantes serão capazes de discutir diretrizes sobre
higiene pessoal e ensinar uns aos outros como manter
a saúde e higiene.

Dezembro

8

A prevenção de
doenças do sistema
respiratório

Os alunos irão reforçar a sua compreensão sobre os
perigos do tabagismo para a saúde. Os alunos serão
capazes de quantificar e resolver fracções relativas
aos fatores de saúde (fatores de saúde vs. fatores
prejudiciais para a saúde).

Fevereiro

9

Imagens da saúde

Os estudantes irão discutir estilos de vida saudáveis.
Os estudantes serão capazes de descrever um estilo
de vida saudável com base nos seus entendimentos.

Fevereiro

10

Questionários
engraçados de
biologia

Os estudantes irão melhorar as suas habilidades
de raciocínio criativo e seus conhecimentos sobre
vitaminas.

Março

11

“Coisas que mais
gosto” jogo de
vitaminas

Os estudantes irão aprender sobre as vitaminas
encontradas nos alimentos e a importância das
vitaminas para a sua saúde.

Março

12

Embebedar
docemente, pago
com azedume!

Os estudantes serão capazes de expressar diferentes
fatores que afetam a saúde humana.

Abril

13

Construir uma
eco-cidade

Os estudantes irão aprender sobre os sistemas
ecológicos e biológicos. Os estudantes serão capazes
de relacionar questões ecológicas com os sistemas
sociais, económicos, técnicos e administrativos.

Abril

14

O que é que
prejudica o nosso
meio ambiente?

Os alunos serão capazes de identificar diferentes tipos
de contaminação ambiental, as suas causas e os seus
efeitos.

Maio

* O plano completo está no Anexo Digital da unidade 4
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OS CRIADORES DE PLANOS
DE AULA DO TAJIQUISTÃO
No Tajiquistão os criadores de
plano de aula foram selecionados
entre as instituições de formação
de professores e do Ministério da
Educação. Os criadores do plano
de aula tornaram-se também os
formadores dos professores.

se esforçam para compreender. A equipa de
criadores de plano de aula deve ser composta
por professores experientes e outros educadores
que sejam criativos, bem informados, bons
escritores e abertos a novas formas de ensino
e aprendizagem. Os criadores do plano de aula
terão de ser treinados em melhores práticas
de criar aulas de tutoria. Estes criadores de
plano de aula também terão de incluir pessoas
especializadas no desenvolvimento de manuais
de formação e manuais de tutores. Os membros
dessa equipa também podem ser usados para
treinar os tutores.

Etapa 3. Estabelecendo um formato
de plano de aulas.
Porque a tutoria se concentra em proporcionar
apoio à aprendizagem dos alunos, é importante
que os planos de aula incluam elementos-chave
de programas de melhoramento, conforme
descrito na Unidade 2. Lembre-se que muitos
dos alunos que irão participar nas aulas de
tutoria têm enfrentado dificuldades com as
aulas regulares. Portanto, as sessões de tutoria
não devem replicar as aulas regulares. Os
planos de aula devem ser orientados a tornar
acessiveis aos estudantes os temas curriculares
difíceis, apresentando-as em formas divertidas
e interessantes. As lições devem contar
com os elementos-chave da tutoria como
a aprendizagem ativa, contando com plena
participação dos alunos, providenciando retorno
(retroalimentação) positivo e com base nos
conhecimentos que os alunos trazem para a
sessão de tutoria.
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Os planos de aula de tutoria normalmente são
estruturados de modo a incluir as seguintes
informações:
• Disciplina – o nome da disciplina do
currículo;
• Tópico – nome e breve descrição do tópico
específico;
• Nível de Classe – o nível de classe onde este
tópico aparece no currículo;
• Descrição da atividade – descrição breve
das atividades da tutoria/aula;
• Relevância Educacional – por que este
tópico é importante;
• Materiais – itens necessários para a
realização das atividades e onde os itens
podem ser encontrados (fora do ambiente,
trazidos de casa, armazém da escola,
comprado, etc.);
• Instruções – instruções passo-a-passo
para os tutores sobre como realizar essas
atividades em particular incluindo ilustrações
se necessário; e
• Dicas ou lembretes – coisas para lembrar
para a aula, p.ex. lembrar-se de providenciar
retorno positivo aos estudantes.
Encontramos abaixo (Figura 4C) uma amostra
de formato de plano de aula com um folheto
do Tajiquistão. Veja Unidade 4 do Anexo Digital
para ideias adicionais sobre a criação de plano
de aula.

Etapa 4. Desenvolvimento de plano
de lição e produção de manual
de tutor.
Orientação dos criadores de plano de
aulas: Para se certificar de que eles usam
uma abordagem coerente no desenvolvimento
das aulas de tutoria, organize uma oficina
de trabalho para os criadores de plano de
aula para as diferentes disciplinas e temas. O
período de tempo necessário para a oficina
de trabalho irá depender do número de
disciplinas e tópicos que precisam ser cobertos
e a profundidade do entendimento que os
participantes têm sobre preparação de lições
para um programa de tutoria. Uma vez que nem
todos os participantes entenderão a diferença
entre tutoria e ensino, é essencial usar algum
tempo sobre este tema. O formato de plano de
aula que foi desenvolvido antes do workshop
pode também ser discutido e modificado
conforme necessário.
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Figura 4C - Uma amostra de aula de amtemática que foi utilizada no programa de tutoria do SDPP
em Tajiquistão.

SUBJECT

PLANO DE AULA
DE TUTORIA

TÍTULO: ENCONTRAR OS QUADRADOS
DISCIPLINA:

Geometria

COMPETÊNCIA:

Quadrados

NÍVEL OU CLASSE:

8º ANO

DESCRIÇÃO DE
ACTIVIDADES:

Trabalhando em pares, os alunos devem encontrar
o número total de quadrados que podem ser feitos
no diagrama fornecido (Figura 4).

RELEVÂNCIA
EDUCATIVA:

(1)Desenvolver o raciocínio visual-espacial e de
resolução de problemas dos estudantes
(2)Desenvolver capacidades de cálculo

MATERIAIS
NECESSÁRIOS:

Desenhos de conjuntos de quadros para folhetos
a distribuir pelos parceiros ou grupos de alunos.
Fácil: 3x3; médio: 4x4; difícil: variado

INSTRUÇÕES:

Os estudantes devem achar o número total de quadrados
que podem ser feitos a partir de cada desenho dado.
Peça aos alunos que trabalhem em pares.

DICAS E
LEMBRETES:

•

Prepare os folhetos quadrados de acordo com a
orientação dos tutores antes da aula.

•

Peça aos alunos para trabalharem em pares, é
mais divertido dessa forma.

•

Comece com os quadrados mais fáceis e vá
para os mais desafiantes.

•

Para desafiar os alunos, dê-lhes papel em
branco e ver se eles podem fazer “coto” noutro
colega próximo.

•

Desafie os alunos a fazerem jogos semelhantes
com formas diferentes.

• Traga exemplos, cartazes e diagramas para a
sessão de tutoria e demonstre-os.
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Figura 4D - Folheto para a aula de encontrar quadrados.

FOLHETO DE GEOMETRIA – ACHAR OS QUADRADOS
Exemplo fácil

Quantos Quadrados Vê?
Instruções: Pode achar todos os
14 quadrados?

A oficina de trabalho de orientação deve
incluir uma visão geral dos tipos de alunos
que irão participar nos programas de tutoria.
É fundamental que os especialistas entendam
claramente que eles estão a preparar aulas para
alunos com dificuldades na instrução de sala
de aula. Esta orientação dará aos criadores de
plano de aula, um entendimento do contexto e
dos beneficiários do programa. Além disso, os
criadores de plano de aula devem compreender
a diferença entre ensino e tutoria, como criar
aulas interessantes e agradáveis, e como usar o
formato de plano de aula.
Desenvolvimento dos planos de aula: Os
planos de aula de tutoria devem ser analisados
por todos os participantes antes de serem
completados. Pode-se usar o método de
revisão de trabalho de grupos, no qual todos
os participantes caminham pela sala para
ver os trabalhos uns dos outros, para facilitar
essa avaliação. Os participantes devem ser
encorajados a fornecer sugestões para melhorar
as lições para que eles possam usar uma
abordagem consistente e compartilhar métodos
e estratégias comuns de aprendizagem.
Deve-se usar, se possível, um formato de oficina
de trabalho para realizar o desenvolvimento de
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plano de aula. A oficina de trabalho deve incluir
um sistema de revisão por parceiros e retorno
para acelerar o desenvolvimento e compartilhar
boas ideias e práticas. Revisões periódicas por
grupo dos planos de lição pendentes devem
também ser incluídas nas oficinas de trabalho.
Os participantes devem ser encorajados
a identificar atividades interessantes,
aulas bem desenhadas e formas únicas e
educacionalmente fortes de apresentação de
temas. A equipa do programa e os membros
do conselho de revisão podem também
realizar sessões técnicas durante a oficina
de trabalho para preencher as lacunas na
compreensão dos desenvolvedores de plano de
aula, quando necessário. As sessões técnicas
podem concentrar-se sobre como projetar
atividades centradas no aluno e interativas,
como incorporar jogos, dramatizações e outras
abordagens de aprendizagem agradáveis nas
aulas. Lembre-se que este tipo de tutoria deve
ser agradável e educativo.
Em alguns países, as aulas de tutoria podem
precisar de ser aprovadas por funcionários do
Ministério da Educação. Discuta esta questão
com as autoridades educacionais adequadas
nos níveis institucionais relevantes e planeie o
tempo suficiente para que os planos de aula
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Figura 4E

Esta é a capa do Manual
do Programa de Tutoria
e Melhoramento que foi
desenvolvido por SDPP
para uso em escolas no
Tajiquistão.

MATERIAIS E RECURSOS PARA O
PROGRAMA DE TUTORIA DO TAJIQUISTÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armários com fechadura
Papel normal
Canetas marcadores
Fitas, réguas, tesouras, etc.
Papel pautado
Cadernos de notas
Livros de texto
Quadro preto/quadro branco
Poster sobre assuntos
específicos
Auxiliares de ensino de ciências,
geografia e outros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiais de artes e ofícios
Cubo de Rubik
Quadros e cartões de jogos
Puzzles
Dominós
Equip. desportivo (bolas, etc.)
Quebra cabeças
Jogos xadrez/damas
Jogos de labirinto
Revistas/jornais
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possam passar pelo processo de aprovação
e de revisão a ser feita com base no retorno do
Ministério.
Produção de manuais de tutores: Os planos
de aula de tutoria são normalmente compilados
num manual de tutores por assunto ou num
manual escolar para tutores e diretores. O
manual que foi usado no Tajiquistão está na
página anterior (Figura 4E). Uma cópia digital
deste manual pode ser encontrada na Unidade
4 do Anexo Digital. O desenvolvimento desse
manual pode requerer os serviços de designers
gráficos e artistas, mas se não estiverem
disponíveis fundos suficientes para tal, então
pode ser suficiente usar planos de aula mais
simples. Além dos planos de aula para cada
disciplina, o guia dos tutores pode também
incluir:
• Antecedentes explicando por que os alunos
precisam de tutoria;
• Como pode a tutoria ajudar a prevenir
abandonos;
• Orientação sobre os elementos-chave e
princípios de tutoria eficaz;
• As diferenças entre o ensino e tutoria;
• Os papéis e as responsabilidades dos
professores e diretores escolares no
programa de tutoria;
• Agendamento de tutoria ao nível da escola;
• Exemplos ilustrativos de atividades
centradas no formando;
• Dicas para envolver os alunos em disciplinas
diferentes;
• Avaliando o progresso do aluno; e
• Uma lista de recursos necessários.
Providenciar um guia para atividades centradas
no formando em cada área de disciplina para
ajudar os tutores a proporcionarem aos alunos
atividades cognitivamente envolventes e
divertidas. Uma amostra deste tipo de conteúdo
que foi utilizada no programa do Tajiquistão
de SDPP é fornecida na Figura 4F. Além de
sugestões de atividades, as escolas podem
também distrubuir-lhes kits e jogos, recursos
e materiais, tais como os listados na página
anterior. Providenciar os recursos para o seu
programa dependerá do seu orçamento. Se
o orçamento for pequeno, poderá considerar
o envio de uma lista de materiais necessários
para as famílias dos alunos na sua escola a
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pedir doações. Esta abordagem foi usada por
escolas na Macedónia e resultou na doação
de quase tudo o que a escola precisava para
realizar o programa de melhoramento.
Produção de um manual para formadores:
Alguns membros da equipa de desenvolvimento
de lições de tutoria devem também
responsabilizar-se pela elaboração de um manual
para formadores para preparar as pessoas a
serem tutores eficazes e a utilizarem os planos
de aula. Este manual deve fornecer orientações
aos formadores sobre a orientação e treinamento
de diretores escolares e professores que serão
os tutores. O Guia de Treinamento de Tutor
usado pelo programa SDPP no Tajiquistão incluía
os seguintes conteúdos:
• Agenda
• Resumo do Sistema de Alerta Precoce do
Programa de Permanência na Escola
• Caraterísticas de Escolas Amigas da Criança
(EAC)
• O que é um Bom Tutor?
• Tipos de Aprendizagem
• Aferição do Impacto sobre Estudantes
• Tabela de Indicadores de Mudanças em PAB
• Tabela de Projetos e Trabalho de Grupo;
Organizadores Gráficos; Jogos/Encenações/
Simulações
• Tutoria Ilustrativa e Atividades
Complementares
• Formulário de Nova Atividade
• Recursos de Hora Social
• Acordo de Participação
• Funções e responsabilidades
• Monitoramento do Program “Após as Aulas”.
Pode usar essa lista para dar ideias sobre o que
pretende incluir no seu Guia de Formação de
Tutor. O GUia de Formação de Tutor completo
utilizado no Tajiquistão está incluído no Anexo
Digital a esta Unidade.
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Figura 4F - Amostra de plano de aula para uma aula de matemática de aprendizagem ativa centrada
no estudante.

AMOSTRA DE
PLANO DE AULA

SUBJECT

TÍTULO: PLANO DE CANAIS DE
IRRIGAÇÃO
DISCIPLINA:

Matemática (Geometria)

NÍVEL DE
DIFICULDADE:

fácil

NÚMERO DA
ATIVIDADE:

MAT-6

RESULTADOS DA
APRENDIZAGEM:

(1) Os alunos serão capazes de desenhar e de
descrever as propriedades de formas quadrilaterais.
(2) Os alunos serão capazes de dividir quadrados e
retângulos em partes iguais.

MATERIAIS :

Tripé ou cavalete; marcadores; giz colorido.

DESCRIÇÃO:

Os alunos usam exemplos da vida real de tubagem
de irrigação para aprender sobre as propriedades
de quadrados e retângulos, e, em seguida, aprender
a trabalhar com estas figuras geométricas.

INSTRUÇÕES:

Preparação
Peça aos alunos para desenharem um quadrado
e um retângulo num pedaço de papel e peça‑lhes
para descrever as propriedades de ambas as
formas. Desafie-os com perguntas, tais como:
“Quantos lados este objeto tem? Quantos ângulos?
Quais são as medidas dos ângulos? São todos os
ângulos iguais? Quais são as medidas dos lados?
São todos dos lados iguais? “Peça aos alunos para
comparar e contrastar as caraterísticas de ambas as
formas.

continua
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Figura 4F - continuação

AMOSTRA DE
PLANO DE AULA

SUBJECT

TÍTULO: PLANO DE CANAIS DE
IRRIGAÇÃO
INSTRUÇÕES:

Etapas da Principal Atividade
1. Apresente o seguinte problema aos estudantes e
peça para resolvê-lo individualmente.
É dono de um pedaço de terreno. Este é de
forma quadrada medindo 40mx40m. Este
grande quadrado está dividido em 16 quadrados
pequenos. Pergunte aos alunos: Quais são as
medidas de cada quadrado pequeno? Depois
de os alunos terem calculado o tamanho dos
quadrados, peça-lhes para resolver o seguinte
problema: Precisa instalar tubagem de irrigação
no seu terreno começando no ponto “A.” Este
tubo é de 100 metros de comprimento. Como
pode instalar o tubo de modo que ele divida
a área do seu terreno em duas partes iguais,
distribuindo assim a água uniformemente para
ambos os lados do campo quadrado?
2. Distribua a Imagem 1, abaixo, aos alunos. Deve
desenhá-la no quadro e pedir aos alunos para
copiarem a imagem nos seus cadernos.
Imagem 1

A

continua
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Figura 4F - continuado

AMOSTRA DE
PLANO DE AULA

SUBJECT

TÍTULO: PLANO DE CANAIS DE
IRRIGAÇÃO
Etapas da Principal Atividade
3. Peça aos alunos para achar as soluções para
o problema que apresentou utilizando a Figura 1.
Eles devem discutir as suas soluções depois de
terem chegado a elas. Observe que este problema
tem duas soluções possíveis (ver as Imagem 2 e 3,
abaixo). Se necessário, dar aos alunos a seguinte
sugestão: o tubo pode ser colocado numa forma
irregular, apesar de os segmentos da canalização só
poderem ser ligado em ângulos retos.

INSTRUÇÕES:

Imagem 2

A

Imagem 2

A

4. Quando todos os estudantes tiverem resolvido
o problema, peça-lhes para compartilhar os seus
resultados com a turma. Em seguida, passe para
as perguntas listadas na secção “avaliação e
encerramento”, abaixo.
5. Em seguida, leve os alunos para fora, para o
pátio da escola. Eles agora devem criar uma versão
em miniatura de seus campos e simular a instalação
de tubos de irrigação usando tiras de papel. Peça
aos alunos para marcar um pedaço de terreno e
dividir esta peça em quadrados iguais (eles podem
achar que uma fita métrica possa ser útil para esta
etapa). Dar aos alunos um pouco de papel usado
do cavalete e peça-lhes para cortar tiras longas para
usar como “tubos”. Peça aos alunos para colocar
seus “tubos” de tal forma que todos os quadrados
possam ser irrigados.
continua
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Figura 4F - continuado

AMOSTRA DE
PLANO DE AULA

SUBJECT

TÍTULO: PLANO DE CANAIS DE
IRRIGAÇÃO
INSTRUÇÕES:

Etapas da Principal Atividade
6. Ajude os alunos à medida que vão trabalhando.

AVALIAÇÃO E
ENCERRAMENTO:

Peça aos alunos para contar à classe, onde
poderiam usar estes seus novos conhecimentos e
competências a partir desta lição. Poderão explicar
aos seus colegas de turma ou a outras pessoas
como configurar uma tubagem de irrigação para
que mais terreno possa ser regado usando tão
poucos tubos quanto possível?

Etapa 5. Recrutamento e Preparação
de Tutores
Mesmo que decida usar professores da sua
escola como tutores, é importante utilizar um
processo formal para identificar e contratar os
melhores professores para este trabalho. Uma
parte fundamental do processo de recrutamento
de tutores de qualidade é preparar e distribuir
uma descrição das responsabilidades dos
tutores e competências necessárias. Esta
descrição é muitas vezes chamado de
Âmbito do Trabalho (AdT). A Figura 4G é uma
amostra de um AdT de Tutor usado para
recrutar e contratar tutores no programa do
Tajiquistão SDPP. Além de usar uma AdT para
identificar candidatos qualificados, é também
importante ter candidatos a participarem em
entrevistas formais com duas a três pessoas
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que das envolvidas no desenvolvimento do
programa. Usando um processo formal para
recrutar e contratar tutores permitirá que todos
compreendam como é muito profissional e sério
sobre a criação do seu programa de tutoria.
Uma vez contratados os tutores, estes
precisam ser formados para poderem seguir os
métodos de aprendizagem centrados no aluno,
e implementar os elementos do programa de
tutoria que são diferentes dos métodos de
ensino em sala de aula regular. A tabela 4H
apresenta as principais responsabilidades
dos tutores. Os tutores precisam também
saber como controlar o progresso do aluno,
atendimento e comportamento, bem como
desenvolver um cronograma de tutoria.
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Tabela 4G - AdT para recrutamento e contratação de tutores para SDPP no Tajiquistão.

ÂMBITO DE TRABALHO PARA TAREFAS E RESPONSABILIDADES CHAVE
DE TUTORES
•

No início de cada semestre, os tutores acertarão um cronograma com os diretores
de escola para ser usado durante todo o semestre e submetidos ao SDPP para
aprovação.

•

Uma vez por semana, cada tutor deverá fornecer suporte académico aos
estudantes em risco de abandono escolar. O tutor irá realizar atividades de
melhoramento das disciplinas centrais durante a primeira metade de cada
sessão de extracurricular (aproximadamente uma hora) e supervisionar os alunos
durante a segunda metade da sessão, que será dedicada às atividades de
melhoramento(aproximadamente uma hora).

•

Os tutores deverão participar ativamente na formação ministrada pela SDPP para
poder dominar as abordagens e atividades do programa Tutoria Pós-Escola e
Atividades de Melhoramento.

•

Os tutores deverão realizar quaisquer preparativos necessários com antecedência
para cada lição de tutoria (atividade de revisão, reunir material didático);

•

Os tutores deverão utilizar os auxiliares de ensino fornecidos pelo SDPP, utilizando
métodos de instrução centrados no aluno e interativos. Os tutores têm também
a opção de criar as suas próprias atividades, contanto que elas sejam envolventes
e agradáveis para os alunos e não substituam nem repitam as lições de sala
de aula.

•

Os tutores deverão monitorar a assiduidade dos alunos em cada aula, monitorar
o comportamento e desempenho dos alunos, e recolher outros dados/
informações especificados durante o processo de ensino, seguindo os protocolos
e procedimentos SDPP.

•

Os tutores deverão informar os professores e funcionários do SDPP sobre o
progresso ou desafios dos alunos.

•

Os tutores deverão frequentemente comunicar com os pais dos alunos em risco e
informá-los sobre o comportamento e desempenho académico de seus filhos.

•

Os tutores serão todos responsáveis pela guarda dos recursos fornecidos
por SDPP e em manter a(s) sala (s) usada(s) para o programa pós-escolar em
condições e limpa(s).

•

Os tutores deverão comunicare reunir regularmente com os monitores e pessoal
do programa do SDPP para discutir os progressos e questões relacionadas com o
programa Tutoria Pós-Escola e Atividades de Melhoramento.
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Figura 4H

GERIR COM EFICÁCIA A SUA SESSÃO DE TUTORIA DE UMA HORA
•
•
•
•
•

Definir expetativas claras; saber o que pretende e o que não quer.
Explicar e mostrar aos estudantes o que pretende.
Quando constatar resultados positivos, reconhecê-los.
Quando constatar outras coisas, responda imediata e apropriadamente.
Lembre-se de moderar o seu retorno com delicadeza e justeza.

Formação de Tutor: No início de cada ano
escolar, o sistema escolar precisará organizar
oficinas de formação para as pessoas
recrutadas para executar o programa de tutoria.
Os diretores de escolas ou outros líderes
pedagógicos em cada escola podem também
participar na formação para os capacitar para
orientarem e supervisionarem os tutores. As
oficinas de formação para os tutores devem ser
muito práticas e interativas, modelando os tipos
de métodos de ensino que serão utilizados
durante as lições de tutoria. É importante incluir
alunos reais neste programa de formação. Os
tutores devem aprender a gerir estas sessões
de tutoria de uma hora com alunos reais
enquanto são observados por outros tutores
e formadores. Os formadores para os tutores
podem vir dos desenvolvedores de planos de
aula e dos membros da equipa do programa.
A Figura 4I abaixo é a agenda para um dia
do programa de formação de tutores para
preparar os tutores para o programa SDPP no
Tajiquistão. A formação durou três dias e incluiu
experiência parcial com os alunos. Recursos
adicionais de formação de tutores, incluindo
um manual de formação e folhetos e manuais
escolares estão incluídos no Anexo Digital para
a Unidade 4.
É também importante incluir materiais como o
cartaz da Figura 4J para recordar aos tutores
a utilizarem boas práticas de tutoria. O cartaz
foi colocado na parede nas salas onde foram
realizadas as atividades de tutoria para lembrar
aos tutores para usarem o que aprenderam
com o programa de formação.
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Incluir um Exercício Prático na Formação:
É importante incluir uma experiência prática
com os alunos a fazerem parte do programa de
formação dos tutores. Para isso, os formadores
devem organizar grupos de estudantes,
representativos do grupo-alvo. Estes alunos
devem estar informados sobre o que se espera
deles. É importante que cada tutor tenha a
oportunidade de praticar um mínimo de 30
minutos de uma lição de tutoria, com pelo
menos quatro estudantes e dois observadores.
Observadores podem ser colegas, formadores
e membros da equipa do programa. Eles devem
observar a aula e tomar notas. Logo após
a lição, os formadores ou outro observador
e os estudantes devem dar ao tutor retorno
sobre o que fizeram bem e o que devem
procurar melhorar.
Agendamento e preparação de um
calendário para a tutoria: Cada escola
deve criar um calendário de tutoria com base
na disponibilidade de professores e outras
considerações específicas da escola. Os
programas de tutoria geralmente duram uma
hora por dia depois da escola. Contudo, eles
podem também ser realizados antes e durante
a escola e até mesmo nos fins de semana,
dependendo da disponibilidade do estudante.
Lembre-se que os estudantes em situação
de risco, em particular, têm muitas vezes uma
pesada carga de tarefas e o horário de tutoria
tem de se adequar à sua disponibilidade.
Tutorar pode também durar todo o ano letivo.
No Tajiquistão, o programa de tutoria foi de uma
hora de duração por dia e as atividades sociais
extracurriculares duravam uma hora após
terminar o programa de tutoria.
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Figura 4I - Um dia da agenda para o programa de formação de tutores no Tajiquistão.

SUGESTÃO DE CONTEÚDO PARA A AGENDA DE FORMAÇÃO DE TUTORES
(Para uma agenda detalhada de formação, consulte o Manual de Formação de Tutores para
Tajiquistão no Anexo Digital)

Tempo Aproximado

Atividades

30 minutos

Chegada dos Participantes e Registo

45 minutos

Atividade 1: Apresentações
1. Apresentação do MdE ou autoridades provinciais/distritais;
Pessoal do Programa Extracurricular; discurso por autoridade de
educação local
2. Apresentação dos participantes por escola, apresentação dos
formadores
3. Breve introdução do objetivo da oficina e antecedentes dos
abandonos
4. Regras básicas (especificamente relacionadas com a participação,
voz / telefone, atenção, acolhimento)

45 minutos

Atividade 2: Quais são as caraterísticas de uma Escola Amiga da
Criança (EAC)?
1. Apresentação em PowerPoint sobre EAC
2. Dividir os participantes em dois grupos - um grupo irá demonstrar
as interações que são recetivas à EAC e o outro as que não são
recetivas à EAC
3. Os grupos descrevem e enumeram as formas de estabelecer
fortes relações positivas entre tutores e estudantes e como estas
beneficiam os alunos em risco

45 minutos

Atividade 3: Tutoria vs. Ensino
1. Discussão plenária das diferenças entre tutoria e ensino: função,
tarefas, métodos de tutoria e formas de envolvimento com os
estudantes
2. Resumo das principais diferenças
3. Gerir a sua sessão de tutoria

60 minutos

Atividade 4: Estudantes em Risco e as Diferentes Estratégias de
Aprendizagem
1. PowerPoint sobre os 3 estilos básicos de aprendizagem
2. Dividir em três grupos, um para cada estilo de aprendizagem.
Listar tópicos específicos e descrever a tutoria para esse estilo de
aprendizagem
3. Caminhada na Galeria - exposição de relatórios na parede e os
grupos vão passando para ver os resultados de cada estilo de
aprendizagem
4. Plenária sobre resultados, debate, perguntas e respostas

60 minutos

Atividade 5: Interativo e Prática de Atividades de Aprendizagem
1. Apresentação de Estratégias de Aprendizagem Ativa Centradas no
Estudante
2. Demonstração de diferentes tipos de jogos de aprendizagem, etc.

continua
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Figura 4I - continuado

SUBJECT
SUGESTÃOTOPIC
DE CONTEÚDO PARA A AGENDA DE FORMAÇÃO DE TUTORES
(Para uma agenda detalhada de formação, consulte o Manual de Formação de Tutores para Tajiquistão
no Anexo Digital)

Tempo Aproximado

Atividades

90 minutos

Atividade 6: Controlo do Progresso do Estudante
1. Introduzir formas de rastrear a assiduidade dos estudantes, o
comportamento e progresso de aprendizagem (Consulte o Guia de
Programação SAP Para mais informações sobre este assunto.)
2. Plenário: Indicadores de mudança no Desempenho, Atitudes e
Comportamentos

60 minutos

Atividade 7: Prática
1. Os tutores preparam-se para tutorar um plano de aula de 30 minutos
2. Os tutores exemplificam tutoria a um pequeno grupo de estudantes,
enquanto outros observam
3. Formador recolhe retorno dos estudantes (na ausência do tutor)
4. Os observadores dão retorno construtivo para o tutor

30 minutos

Conclusão e Agradecimentos
1. Debate do Formulário de Acordo de Participação
2. Apresentar os participantes às funções/responsabilidades de Tutor
3. Explicar monitoramento, formação contínua e visitas de apoio
4. Agradecer aos participantes pelo dia de trabalho e progressos
conseguidos; discutir os próximos passos nas suas escolas
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Figura 4J - Poster

Poster desenvolvido pela equipa SDPP para ajudar tutores
aprenderem e a usarem métodos de tutoria eficazes

Ao organizar o cronograma, cada escola deve
levar em conta os seguintes fatores:
• Procurar saber em quantos dias da
semana a tutoria pode ter lugar. Considerar
os deveres do estudante em casa,
disponibilidade do tutor e outros eventos
sociais que possam ocorrer numa base
semanal.
• Cada disciplina precisa de alguém com as
competências necessárias para ajudar os
estudantes a melhorar a sua compreensão.
• Um tutor dá pelo menos um plano de aula
durante cada sessão de tutoria.
• Se um tutor está encarregue de mais de
uma disciplina, rode as disciplinas numa
base semanal. Por exemplo, Tutor X ministra
geografia, história e direito. Seu tempo
de tutoria é às segundas-feiras, depois
da escola. A primeira segunda-feira ele/
ela ensina geografia, a semana seguinte
na segunda-feira ele/ela ensina história e a

terceira segunda-feira ele/ela ensina direito.
Assim, a segunda-feira seguinte ele/ela
começa novamente com geografia.
A Tabela 4K adiante é um exemplo de
calendário vespertino semanal de tutor no
Tajiquistão.

Etapa 6. Formação e Suporte Prático
no Trabalho (On-the-job)
Depois de finda a formação, é importante
providenciar suporte e formação contínua
(coaching) para ajudar os tutores a dominarem
as técnicas de tutoria e resolver problemas
que possam surgir. Os profissionais que
dão suporte podem ser os professores
competentes e os funcionários que formaram
os tutores. É também possível selecionar
os melhores professores e tê-los a treinar
aqueles com menos experiência através
de uma atividade treino lado-a-lado. Isto é
particularmente importante quando os tutores
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Figura 4K - Calendário de Tutoria de Cinco Dia para Estudantes do 9° Ano.
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

PROFESSOR

Tutor X

Tutor Y

Tutor Z

Tutor A

Tutor B

DISCIPLINA

Geografia
História
Leis

Literatura &
Língua Tajique

Biologia
Química

Álgebra
Geometria
Física

Inglês
Russo

são novos no trabalho com estudantes em
risco que têm enfrentado dificuldades nas
disciplinas académicas. Eles podem não estar
familiarizados com a metodologia da tutoria e
precisarão de apoio, particularmente quando
começam tutoria pela primeira vez. O SDPP
utilizou modelos de formação (coaching)
que incluíam observações de aula e retorno
construtivo dos treinadores. Os tutores e os
treinadores também dialogaram entre eles para
ajudar a resolver problemas que ocorreram
durante as aulas de tutoria.
A secção a seguir descreve duas maneiras de
fornecer formação prática durante o trabalho
(on-the-job-coaching). É importante que os
tutores se desenvolvam profissionalmente
através do apoio construtivo e colaborativo dos
seus treinadores.
1. Observação de Aula e Formação.
Numa base semanal, tutores podem receber
a visita de um membro da equipa do
programa (poderiam ser os treinadores) que
vai calmamente observar a aula de tutoria
e, em seguida, dá ao tutor conselhos e
sugestões construtivas sobre como melhorar.
É importante entender que a formação não
é inspeção. O objetivo da formação não é a
busca de falhas. Pense na formação no sentido
desportivo - o treinador ajuda o/a atleta a fazer
ajustes aos seus movimentos ou jogo, a fim
de obter o melhor desempenho do indivíduo
no seu desporto. O mesmo pode ser dito de
treinar (coaching) um tutor - a ideia é fornecer
conselhos específicos de forma colegial para
que os tutores possam realizar desempenhos
até aos padrões de boa tutoria. Isso às vezes
é chamado Fidelidade de Implementação. Um
formulário de observação tutoria padrão pode
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ser projetado para determinar se os tutores
estão aderindo aos princípios de tutoria e
fornecer recomendações para melhoria. Uma
amostra das duas formas de observação
desenvolvidas por SDPP para uso no Tajiquistão
estão apresentadas nas Figuras 4L e 4M
abaixo. Uma cópia do formulário está também
incluída no Anexo Digital Unidade 4.
2. Aulas Demonstrativas. Outra forma de
melhorar conhecimentos e competências dos
tutores na tutoria é convidar os tutores para
participar em aulas de demonstração. Numa
aula de demonstração, um formador ou outro
tutor competente demonstra uma lição com os
alunos. Os tutores observarão a lição e realizam
um debate sobre o que observram depois da
aula. O formador pode fazer perguntas para
estimular a discussão pós demonstração.
As questões que podem se feitas pelo
formador incluem:
• O que é que gostou da aula de
demonstração? Porquê?
• Como achou que os estudantes
responderam na aula? Porquê?
• O que acha que eu fiz bem? Explique.
• O que faria diferente se fosse você a dar
esta aula? Porquê?
As aulas de demonstração podem ser
realizadas na escola durante o horário regular
de tutoria, mas devem ser planeadas com
antecedência. As sessões de demonstração
também podem ser configuradas durante
as sessões de treinamento. Quando a aula
termina, o tutor e o treinador devem discutir
a lição. Um exemplo do impacto que as
aulas de demonstração podem ter é dada na
história abaixo.
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FORMAÇÃO:
AULAS DE DEMONSTRAÇÃO
LEVAM A UM MELHOR ENSINO
Shamigul Izatulloeva, uma professora de Literatura e Língua Tajique numa vila rural no sul do
Tajiquistão, participa em atividades do SDPP. Antes do programa, ela estava frustrada pela falta de
interesse que seus alunos do 9° Ano tinham em relação à literatura Tajique.
Como parte do SDPP, ela participou num programa de formação que incluiu aulas de demonstração,
onde foram utilizadas técnicas de ensino interativas. Ela também recebeu formação acompanhada
quando tentou integrar estas novas técnicas nas suas aulas e no programa de tutoria.
Ao minimizar aulas teóricas e aprendizagem mecânica na sua sala de aula, e usando métodos de
ensino mais envolvente, Shamigul deu vida à Língua e Literatura Tajique nas suas atividades de tutoria
extracurricular. Ela explicou, “Os alunos gostaram dos métodos de aprendizagem interativos, e eles
melhoraram as suas competências, trabalhando em grupos, fazendo dramatizações, representando
cenas e trabalhando com recursos visuais.” Os alunos não só melhoraram as suas competências
académicas e conhecimentos de conteúdo, mas também “descobriram os seus próprios talentos e
aumentaram os seus interesses no estudo.”
O uso dos métodos de ensino interativos, praticado no programa de tutoria acabou por se estender
às suas aulas regulares e a outros anos de ensino, também. Isto permitiu a Shamigul ganhar a
competição “Professor do Ano” da sua escola. Shamigul diz, “nós [os professores] conseguimos atrair
os alunos a permanecerem na escola e a melhorarem a sua compreensão das lições.”
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Figura 4L - Esta é a primeira ficha que foi usada para orientar as observações de sessões de tutoria
no Tajiquistão.

FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULAS #1
Distribuição de Oportunidades de Aprendizagem na Aula

Nome do Observador:
Distrito/Escola #:

Nome do Tutor:
Disciplina da Aula:

Data:

Esta ficha tem dois objetivos. Em primeiro lugar, para documentar como a sala de aula
é organizada, bem como o número e lugar das meninas e dos meninos na sala de aula.
Em segundo lugar, para registar o nível de envolvimento na lição por, ambos os grupos, meninas
e meninos, e para avaliar a distribuição de oportunidades de aprendizagem para todos os
estudantes. Para obter instruções completas sobre como utilizar esta ficha, consulte as notas
na segunda página.
Por favor, utilize quadrados para indicar uma mesa ou secretária, e símbolos do género para
indicar meninos e meninas.
- tabelas

- meninos

- meninas

Por exemplo:

Mapa da Configuração da Sala
(Esta caixa para o mapa da sala de aula está mais reduzida aqui do
que na sua forma real)

Instruções para Usar a Ficha de Observação de Aula #1
1)

Antes da aula, apresente a ficha de observação e o objetivo da observação ao professor.
(Estes são: para observar o envolvimento do estudante na aula, para avaliar oportunidades
de aprendizagem, e para dar ao/à professor/a um retorno sobre como melhorar a forma
como ela/ele envolve todos os estudantes nas atividades de aprendizagem)

2)
3)

Quando a aula começa, sente-se no fundo da sala, ou onde não distraia os estudantes.
Durante a aula, não intervenha nem atraia a atenção para si mesmo. Tente manter uma
expressão facial e linguagem corporal neutras. Não faça barulho ou murmure para si mesmo.
Apenas observe discretamente e faça anotações até ao final da aula.

4)

Para utilizar a ficha, imagine que as quatro paredes da sala de aula são os quatro lados da
caixa como retratada acima. A sala de aula pode não ser exatamente na mesma proporção
que a caixa; no entanto, a parte superior da caixa deve representar a parte frontal da sala
de aula.

continua
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Figura 4L - continuado

FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULAS #1
Distribuição de Oportunidades de Aprendizagem na Aula

Instruções para Usar a Ficha de Observação de Aula #1
5)

Use a caixa de cima para desenhar onde as mesas, professores, todas as meninas e
meninos estão localizados. Por exemplo
Professor

6)

Cada vez que um aluno pergunta ou responde; faça uma marca de verificação ao lado
do símbolo do aluno.Por exemplo

//

//

/

//

7)

Após a aula, resuma as suas anotações no diagrama e responda ao questionário.

8)

Com base nas suas conclusões, por favor anote alguns pontos na secção para
“Conclusões”. Por exemplo, “A professora envolveu principalmente meninos
durante a aula”, ou, “Apenas os estudantes que estavam sentados nas mesas de
frente responderam às perguntas.” Com base nas suas conclusões, anote algumas
recomendações para o/a professor/a. Lembre-se de dar estratégias concretas que o
professor possa usar para melhorar a distribuição de oportunidades de aprendizagem
na próxima aula. Inclua, ambas, tanto as boas coisas boas feitas pelo/a professor/a,
bem como as ações que precisam ser melhoradas.

9)

Depois de tomar nota das conclusões, reúna com o/a professor/a e apresente as suas
observações, conclusões e recomendações. É melhor começar a discussão com
o/a professor/a mencionando as três coisas que você apreciou sobre a lição. Mostra
a configuração da sala de aula e as suas notas e discuta as suas constatações. Por
exemplo, “Notei que os meninos estavam mais ativos na sua aula. Poderia dizer-me
por quê as meninas estavam menos ativas?” ou “Dirigiu a maioria das suas perguntas
para os alunos na primeira fila. Poderia dizer-me qual era o propósito de fazê-lo assim?”
Escute as respostas do/a professor/a e dê recomendações concretas. Por exemplo,
“Tente prestar atenção aos estudantes na fileira de trás, verificando se eles estão
atentos ou não. Tente fazer-lhes perguntas, também.”

continua

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MELHORAMENTO SDPP

PÁGINA 96

SECÇÃO 2

Figura 4L - continuado

FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULAS #1
Distribuição de Oportunidades de Aprendizagem na Aula

Questionário para Mapa de Configuração de Sala de Aula
(Plano de Observação de Aula #1)
Para Análise da Distribuição de Oportunidades de Aprendizagem na Classe
1)

Quantos estudantes participaram pelo menos uma vez durante a aula?

			

Meninos

			

Meninas

2)

Quantos estudantes contribuíram com duas ou mais perguntas ou respostas durante
a aula?

			

Meninos

			

Meninas

3)

Quantas vezes o tutor trabalhou com os estudantes sentados na frente da sala?

			

Todo o tempo

			

A maioria do tempo

			

Algumas vezes

4)

Quantas vezes o tutor trabalhou com os alunos sentados na parte de trás da sala?

			

Todo o tempo

			

A maioria do tempo

			

Algumas vezes

5)

Que parte dos estudantes foi o tutor capaz de envolver, durante a aula?

			

Todo o tempo

			

A maioria do tempo

			

Algumas vezes

6)

Que parte dos estudantes estavam participando ativamente?

			

Todo o tempo

			

A maioria do tempo

			

Algumas vezes

Conclusões:

Recomendações:

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

UNIDADE 4: CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SEU PROGRAMA DE TUTORIA

PÁGINA 97

Figura 4M - Esta é a segunda ficha que foi usado para orientar as observações de sessões de tutoria
no Tajiquistão.

FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULA #2
Adesão de Professor aos Princípios de Tutoria

Nome do Observador:
Distrito/Escola #:

Nome do Tutor:
Disciplina da Aula:

Data:

Pretende-se com esta ficha aferir a qual nível o professor adere aos princípios de tutoria conforme
delineado pelo programa (incluindo abordagens Escola Amiga da Criança). Durante a observação
de aulas, por favor, responda às questões, fazendo uma marca de verificação (✓) na célula
apropriada. Para instruções completas sobre como utilizar esta ficha, consulte as notas na
página 2.
1. O professor explica tema e obetivo da aula
aos estudantes.  sim  não

11. Professor reage negativamente quando
os alunos fazem erros.
 sim  não  às vezes

2. O professor explica concretamente a tarefa
aos alunos.  sim  não  às vezes

12. Imediatamente após a realização de um
exercício ou responder a uma pergunta, o
professor expressa agradecimento a um
estudante.  sim  não  às vezes

3. O professor identifica desafios de
aprendizagem dos alunos, fazendo
perguntas.  sim  não

13. Ao expressar agradecimentos, o
professor observa também o motivo (um
estudante com bom desempenho, e de que
maneira isso era bom trabalho.)
 sim  não  às vezes

4. O professor destaca as regras da lição e
explica claramente as suas expetativas aos
estudantes.  sim  não

14. O professor usa a comunicação nãoverbal quando expressa apreço pelo trabalho
do aluno (sorrisos, gestos, linguagem
corporal).  sim  não  às vezes

5. O professor aproxima-se de um estudante
quando solicitado e ajuda-o.
 sim  não

15. O professor compara um aluno com os
outros alunos.  sim  não  às vezes

6. O professor incentiva os alunos
a participarem numa atividade
(independentemente dos estudantes a
realizarem correta ou incorretamente).
 sim  não  às vezes

16. O professor só avalia o aluno em
comparação com o seu trabalho anterior (não
o/a compara com os outros).
 sim  não  às vezes

7. O professor dá aos alunos louvor
sobre o seu trabalho e, em seguida, dá
recomendações para melhorá-lo.
 sim  não  às vezes

17. O professor incentiva os estudantes a
avaliarem o seu próprio trabalho.
 sim  não  às vezes

8. O professor escuta atentamente as
contribuições dos alunos.
 sim  não  às vezes

18. O professor incentiva os estudantes a
avaliarem os trabalhos uns dos outros.
 sim  não  às vezes

9. O professor aplica métodos diversos de
envolver os estudantes na aula.
 sim  não  às vezes

19. O professor discute a importância da
educação na vida dos alunos.
 sim  não  às vezes

10. Se um aluno responde de forma
incorreta, o professor pede toda a classe
para ajudar.  sim  não  às vezes

20. O professor avalia o trabalho dos
estudantes.
 sim  não  às vezes

1
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Figura 4M - Continuado

FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULA #2
Adesão de Professor aos Princípios de Tutoria

Instruções para Usar a Ficha de Observação de Aula #2
Conformidade das Atividades de Professor com os Princípios de Tutoria
1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

Antes de realizar a observação de aulas, leia atentamente e familiarize-se com as perguntas
sobre a forma de observação e as recomendações fornecidas para cada aula.
Antes da sessão, apresente o objetivo e a ficha de observação ao professor. (Para avaliar
até que nível o professor adere aos princípios de tutoria conforme delineado pelo programa
e providenciar recomendações ao professor para uma utilização melhorada dessas
abordagens.)
Quando a aula começa, sente-se no fundo da sala, ou num lugar onde não distraia os
estudantes.
Durante a aula, não intervenha ou atraia a atenção para si mesmo. Tente manter expressões
faciais e linguagem corporal neutros. Apenas observe discretamente e tome notas até ao final
da aula.
Reveja rapidamente as respostas no cartão de observação e as “Recomendações para o
professor” na tabela abaixo. Considere incluir estas recomendações na sua discussão com o
professor.
Reúna com o professor para discutir a observação e as suas recomendações. É melhor
começar a discussão com o professor, mencionando três coisas por si apreciadas
sobre a lição. Mostre a ficha de observação ao professor, e depois compartilhe as suas
recomendações.
Por último, lembre ao professor para avaliar a introdução do “Manual Escolar, Atividades de
Melhoramento e Tutoria Pós Escola,” que delimita as abordagens Escola Amiga da Criança,
boas qualidades de um tutor, uso adequado de técnicas de gestão de comportamentos e
louvor, e outros.
Questão

Recomendação para o professor

1. O professor explica o tema
e objetivos da aula e aos
alunos. sim  não

Se “Não,” diga: É melhor explicar o tópico da lição e os
objetivos aos alunos no início da aula. Isso permite que
os alunos saibam o que esperar e criar uma sensação de
prontidão e responsabilidade.

2. O Professor explica
concretamente as tarefas para os
alunos. sim  não  em
parte

Se “Não,” diga: Sem uma explicação concreta das
tarefas, os alunos perderão interesse em participar. Poderia
também causar confusão e perda de tempo clarificando a
tarefa durante a aula. Explicando o uso do tempo de forma
eficiente.

3. O professor identifica os desafios
de aprendizagem dos alunos, fazendo
perguntas. sim  não

Se “Não,” diga: Se não identificar os desafios de
aprendizagem dos alunos, como poderá ajudar os alunos a
aprenderem? Uma maneira de fazer isso é de se aproximar
de um aluno e pedir-lhe com uma voz suave, “Que parte do
problema não está claro para ti? Qual tarefa é difícil? Posso
ajudar-te?”

4. O professor descreve as tarefas da
lição e declara as suas expetativas
dos estudantes. sim  não

Se “Não,” diga: Se der aos alunos orientações antes
de iniciar uma lição, os alunos irão compreender as suas
expetativas e sentirão um maior sentido de responsabilidade.

2
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FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULA #2
Adesão de Professor aos Princípios de Tutoria

Questão

Recomendação para o professor

5. O Professor aproxima-se de
um estudante quando solicitado e
ajuda-o.
sim  não

Se “Não,” diga: Se ajudar os alunos, as suas atitudes em
relação à aula e a si melhorarão. Os alunos passarão a estar
mais motivados e vão sentir-se confortáveis na sala de aula,
confiantes que terão a ajuda de que necessitarem.

6. O envolver-se numa atividade (Se
os estudantes a realizam correta ou
incorretamente).
sim  não  às vezes

Se “Não,” diga: Se todos os esforços para aprender e
se envolver nas atividades da aula (independentemente
de executar a tarefa correta ou incorretamente) forem
reconhecidos e incentivados, os alunos vão sentir-se mais
dispostos a participarem.

7. O professor elogia os alunos
pelo seu trabalho e, em seguida,
apresenta recomendações para
melhorá‑lo.
sim  não  às vezes

Se “Não,” diga: Se os aspetos positivos do trabalho de um
aluno são notados e elogiados, ele/ela vai sentir-se mais
confiante. Se um aluno recebe recomendações concretas
para melhorar o seu trabalho, ele/ela vai sentir-se
mais disposto a trabalhar para superar os desafios de
aprendizagem.

8. O professor escuta atentamente a
ideias e as respostas dos alunos.
sim  não  às vezes

Se “Não,” diga: Se escutar atentamente os alunos, as sua
atitudes melhorarão para com a aula e para consigo. Eles
vão se sentir como as suas ideias importam e passarão a
estar mais interessados na aprendizagem.

9. O Professor Aplica diferentes
métodos de envolver os estudantes
na aula.
sim  não  às vezes

Se “Não,” diga: Usando diferentes abordagens e métodos
de aprendizagem tornarão a aula mais interessante.
Utilizando métodos diferentes ajuda também os alunos
com diferentes estilos de aprendizagem a entenderem o
conteúdo. Por favor, consulte o “Manual Escolar, Atividades
de Melhoramento e Tutoria Pós Escola” para ideias sobre
diferentes tipos de atividades de aprendizagem.

10. Se um aluno responde de forma
incorreta, o professor pede toda a
turma para ajudar.
sim  não  às vezes

Se “Não,” diga: Em vez de dizer ao estudante a resposta
correta (no caso em que o aluno não aprende o processo
de raciocínio que o levou a essa resposta), pode pedir ao
resto da turma para ajudar. Os alunos vão sentir que os
seus esforços são recompensados se sentirem que podem
aprender algo com os erros. Os estudantes que ajudam os
outros a superar as dificuldades de aprendizagem também
podem sentir-se valorizados na turma.

11. O professor reage negativamente
quando os alunos fazem erros.
sim  não  às vezes

Se “Sim,” diga: É aconselhável manter-se neutro ou positivo
nas suas reações durante o processo de aprendizagem. Os
estudantes nunca devem ser repreendidos por causa de uma
resposta incorreta. Estudantes encontram sempre dificuldades
quando aprendem algo novo e vão continuar a fazer erros.
Todos nós aprendemos através de cometer erros. Portanto, é
melhor manter a calma e pacientemente auxiliar os estudantes
durante o processo de aprendizagem.

12. Imediatamente após a realização
de um exercício ou responder a uma
pergunta, o professor agradece ao
estudante.
sim  não  às vezes

Se “Não,” diga: Um bom relacionamento com os
estudantes garante o sucesso e um ambiente de
aprendizagem confortável. Expresse sempre o seu
reconhecimento pelos seus esforços e sucessos e eles, por
sua vez, irão respeitar e considrá-lo.

3
continua
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Figura 4M - Continuado

FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULA #2
Adesão de Professor aos Princípios de Tutoria

Questão

Recomendação para o professor

13. Ao expressar agradecimentos, o
professor observa também a razão
(p. ex., que o estudante teve um bom
desempenho, e porquê/de que forma
foi bom o trabalho).
sim  não  às vezes

Se “Não,” diga: Se os estudantes ouvem razões concretas
pelo seu sinal de reconhecimento, estarão encorajados a se
desenvolverem sobre os pontos fortes que menciona. Eles
trabalharão na sala de aula com maior interesse e propósito.

14. O professor usa a comunicação
não-verbal para expressar apreço
pelo trabalho dos alunos.
sim  não  às vezes

Se “Não,” diga: Usando a comunicação não-verbal (p. ex.,
sorrisos, gestos de aprovação, a linguagem corporal, etc.)
reforça o seu louvor e agradecimento. Além disso, melhora o
ambiente de sala de aula e incentiva os estudantes.

15. O professor compara um aluno
com outros estudantes.
sim  não  às vezes

Se “Sim,” diga: Comparando os alunos com os outros ou
promover apenas um ou alguns estudantes como exemplos
podem afetar negativamente o processo de aprendizagem
nos alunos mais fracos. Também pode favorecer má vontade
entre os alunos e piorar o ambiente de sala de aula.

16. O professor avalia os resultados
escolares apenas em comparação
com o trabalho anterior (não compara
um aluno com os outros).
sim  não  às vezes

Se “Não,” diga: Todos os alunos têm boas qualidades,
e todos os alunos são diferentes. É melhor reconhecer
separadamente os resultados de cada aluno, por menor que
sejam as melhorias ou sucessos. Isso irá incentivar os alunos
a reforçarem as suas próprias forças e realizações. Os
estudantes não devem ser comparados uns com os outros.

17. O professor incentiva os alunos a
avaliarem os seus trabalhos.
sim;  não;  às vezes

Se “Não,” diga: Todos devem aprender a refletir sobre o
seu trabalho e a avaliarem-se a si mesmos. Aprender as
técnicas de autoavaliação ajudará os alunos a identificar as
suas próprias fraquezas e traçar o seu próprio caminho para
a melhoria. É uma competência valiosa para a vida que se
aprende.

18. O professor incentiva os alunos a
avaliar o os trabalhos uns dos outros.
sim  não  às vezes

Se “Não,” diga: As pessoas nem sempre podem avaliar-se
adequadamente. Avaliação pelos pares, se feito de forma
compassiva e construtiva, pode capacitar os alunos a
ouvirem e refletirem sobre a crítica. Ela pode também criar
uma cultura de cooperação na sala de aula.

19. O professor discute a importância
da educação na vida dos alunos.
sim  não  às vezes

Se “Não,” diga: Para aumentar um sentido de
responsabilidade, deve lembrar regularmente os alunos
sobre o valor da educação no seu futuro e para a criação
de comunidades fortes. Isso pode aumentar o sentido de
responsabilidade e motivação para a escolaridade dos
estudantes.

20. O professor avalia o trabalho dos
estudantes.
sim  não  às vezes

Se “Não,” diga: Avaliando o trabalho dos estudantes
permitir-lhe-á descobrir as dificuldades dos alunos durante a
aula. Então pode ajustar o seu plano de aprendizagem para
as próximas aulas, respondendo às dificuldades e consolidar
as suas forças. Esta é uma maneira de aumentar os ganhos
de aprendizagem dos alunos.
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Reflexão Final Sobre os
Programas de Tutoria
É comum pensar-se que o conteúdo e as aulas
estruturadas de tutoria são os aspetos mais
importantes dos programas de tutoria. Mas a
experiência mostra que não é assim. Conteúdos
de qualidade e lições bem desenvolvidas são
importantes. No entanto, o maior valor dos
programas de tutoria vêm do ambiente positivo

de aprendizagem que os tutores e os outros
adultos no programa criam. Positivas relações
de carinho que se desenvolvem entre tutores,
os voluntários e os alunos terão o impacto
mais importante sobre o desempenho e
comportamento dos alunos, e pode contribuir
para mantê-los na escola.

NOTAS FINAIS
1 Num passeio pela Galeria os itens produzidos pelos membros de um grupo estão pendurados nas

paredes de uma sala a fim de estarem visíveis para todos. Assim, os que participam no passeio em volta
da sala para ver esses itens podem fazer perguntas e prepara-se para uma discussão.
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Programas Extracurriculares
As duas Unidades seguintes irão ajudálo a projetar e implementar programas
extracurriculares. Antes de criar os seus
programas extracurriculares deve rever
os Princípios Chave de Programas de
Melhoramento na Unidade 2. Estes
princípios enfatizam a necessidade de
tornar todos os tipos de programas de
melhoramento centrados no estudante,
participativos, inclusivos e divertidos.
Estes princípios são especialmente
importantes para a conceção e
implementação de programas
extracurriculares de sucesso. Esta
secção do Guia de Programação vai
ajudá-lo a entender quem possam
ser os participantes e de quem vai
precisar de recrutar para implementar
e gerir o seu programa extracurricular.
Ele vai também levá-lo ao longo de
um processo de 6 etapas a conceber,
implementar e apoiar o seu programa
extracurricular.

Raja nunca vinha à escola. Depois de esforços
contínuos dos professores através de telefonemas
e visitas domiciliares, ele acabou por começar
a frequentar a escola. Agora ele vem à escola
regularmente. Uma das suas coisas favoritas
sobre a escola é o programa extracurricular que é
realizado depois das aulas.
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Evitando o abandono escolar
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INTRODUÇÃO AO SEU PROGRAMA
EXTRACURRICULAR
Se os alunos não vêm para a escola regularmente, eles têm muitas vezes dificuldades
em ter sucesso académico e continuam com desempenho fraco na escola, a sua
assiduidade, muitas vezes piora e isso pode levar ao abandono de estudantes.
Aumentar a assiduidade regular é fundamental para tornar possível o sucesso
académico e para mitigar abandonos. Uma abordagem comprovada que faz
com que os alunos queiram vir à escola regularmente é estabelecer programas
extracurriculares que ofereçam uma variedade de atividades que os alunos
assiduidade interessantes e divertidas. Esta unidade irá ajudá-lo a projetar e
preparar o seu programa extracurricular. Ela começa com uma discussão sobre as
características básicas dos programas extracurriculares e os papéis de professores,
alunos e pais. Em seguida, apresenta as importantes características e deveres das
pessoas que irão facilitar a combinação de atividades que compõem o programa.
O sucesso do seu programa dependerá, em grande medida, da qualidade e
competências dos seus facilitadores, e esta unidade define as características mais
importantes dos bons facilitadores.

O Que São Programas
Extracurriculares?
Programas extracurriculares são maneiras de
envolver os alunos fisica, social, emocional
e cognitivamente em atividades fora da
sala de aula para ajudar a tornar as aulas
mais agradáveis e atrativas. As atividades
extracurriculares geralmente ocorrem no final
do dia na escola, mas elas também podem ter
lugar antes do início das aulas no período da
manhã, ao almoço e durante os tempos livres.
Há inúmeras razões para as atividades
extracurriculares fazerem parte do dia escolar.
A razão principal é a de ajudar a criar um
ambiente positivo de aprendizagem para que
as crianças passem a querer frequentar a
escola regularmente, a envolverem-se mais
com a escola e os colegas, e desenvolver
competências de aprendizagem. Em conjunto,

estes três comportamentos positivos podem
contribuir para que as crianças permaneçam na
escola.
As atividades extracurriculares podem
também expandir a aprendizagem a áreas que
normalmente não fazem parte do currículo
formal, tais como a arte, música e desportos.
Elas podem aprimorar a aprendizagem
em cursos nucleares através das ciências,
debate, teatro, xadrez, matemática, robótica,
ciência computacional e clubes de jornalismo.
Nas escolas secundárias, as atividades
extracurriculares podem também ajudar os
alunos a planear o seu futuro por meio de
atividades de preparação para empregos
através de programas como o Sucesso Jovem.
As atividades extracurriculares podem, por
outro lado, envolver os alunos na gestão do
jornal da escola, manutenção do jardim da
escola e para se voluntariarem para a sua
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Table 5A - Timor-Leste, o programa de atividades extracurriculares SDPP

ATIVIDADES MÚLTIPLAS CRIAM E MANTÊM O INTERESSE DOS ESTUDANTES
Atividades de Desenvolvimento Linguístico
•
•
•
•

Contar Histórias
Jogos
Encenação ou dramatização
Movimento corporal

Artes e Ofícios
•
•

Explorar materiais diferentes
Trabalhar com técnicas diferentes

Desporto e Jogos:
•
•

Jogos de equipas
Desenvolvimento Físico

comunidade. Em combinação com um currículo
robusto e um programa de tutoria, as atividades
extracurriculares podem ajudar a escola a
desenvolver toda a sua comunidade estudantil.
As atividades extracurriculares geralmente não
incluem o ensino e aprendizagem sobre temas
curriculares. Isso é feito através dos programas
de tutoria. Os programas extracurriculares
são atividades que estão fora do currículo ou
extra currículo e que aumentam a capacidade
dos alunos de aprender. Ao selecionar e
projetar atividades extracurriculares, pode
querer considerar ligá-las a disciplinas nas
quais os alunos podem estar progredindo com
dificuldades. Por exemplo, se alguns estudantes
estão tendo problemas com as ciências,
você pode querer considerar um grupo de
ciências ou iniciar uma feira de ciências na sua
escola. Se os alunos não se mostram muito
interessados no seu programa de línguas, pode
querer considerar um grupo de teatro, um grupo
de jovens escritores ou um jornal da escola. É
importante envolver os alunos no processo de
decidir quais as atividades que devem integrar o
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seu programa extracurricular.
Em Timor-Leste, o programa de atividades
extracurriculares do SDPP diversificou os
tipos de atividades para manter os alunos
interessados, desenvolver diferentes domínios
de competências e permitir que os alunos
possam mostrar os seus talentos individuais.
A caixa de texto acima ilustra as múltiplas
atividades incluídas.
O Programa de Melhoramento do SDPP
da Índia estava focado no 5° Ano, onde o
abandono foi o mais alto de todos. Além
de estabelecer um Sistema de Alerta
Precoce (SAP), as escolas desenvolveram
atividades extracurriculares em três áreas desenvolvimento da língua, artes e ofícios,
e desportos e jogos. Como mostrado no
diagrama abaixo, por semana os alunos
puderam estar presentes em quatro sessões
de uma hora cada, duas para desportos e
jogos, e uma para o desenvolvimento da língua,
outra para artes e ofícios. Todas as sessões
extracurriculares foram integradas num conjunto
de temas. Os professores e os campeões
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Table 5B - O Programa Extracurricular do 5º ano do SDPP na Índia

SDPP – PROGRAMA EXTRACURRICULAR DA ÍNDIA
Atividades de Desenvolvimento da Língua
•
•
•

Imaginar e encenar diferente cenários e personagens
Usar o corpo para se expressar
Pratique conhecimentos linguísticos contando contos, jogos de palavras e falando em
grupo

Artes e Ofícios
•
•
•
•

Experimentar diferentes técnicas e materiais
Explorar maneiras diferentes de trabalhar com os materiais
Desenho, pintura e escultura para comunicar e criar
Expressar sentimentos e explorar a criatividade

Desportos e Jogos:
•
•
•

Participar em jogos de equipa ao ar-livre e recintos cobertos
Organizar jogos de tabuleiro e outros jogos em locais fechados para pares e
grandes grupos
Pedir aos estudantes para eles próprios inventarem jogos

da comunidade facilitaram essas atividades
durante o último período do dia na escola.
No Tajiquistão, o SDPP combinou uma hora
social e extracurricular com o programa de
tutoria para atrair os estudantes a participarem
nas aulas de tutoria (ver Unidade 3). Durante a
hora-feliz, a qual foi facilitada pelos tutores, os
alunos selecionaram atividades de um menu
que incluía dominó, damas, quebra-cabeças,
artes e ofícios, leitura de revistas e literatura
juvenil, e desportos como badminton, voleibol e
saltar à corda.
As atividades extracurriculares visam melhorar o
bem-estar dos alunos, ajudando-os a aprimorar
as habilidades de comunicação, autoconfiança,
trabalhar e brincar com os outros, e na
resolução de problemas. As atividades
extracurriculares, como desportos, jogos,
teatro, música, artes e ofícios e clubes ajudam
os alunos a desenvolver habilidades para além
do currículo e a praticar competências sociais
e emocionais necessárias para ter sucesso
nas disciplinas do curso e na vida depois da
escola. As atividades extracurriculares também

desenvolvem a autoconfiança e autoestima,
permitindo que os alunos se superem numa
área na qual estão interessados. Estas
atividades também os permitem melhorar as
suas habilidades de raciocínio e pensamento
crítico e a promover o respeito pelos outros.
Mesmo que não houvesse problemas de
abandono escolar numa escola, as atividades
extracurriculares devem fazer parte do
programa global para ajudar os jovens a
desenvolverem-se fisica, académica, emocional,
espiritual e socialmente.

Quem Deve Participar nos
Programas Extracurriculares?
Estudantes. Todos os estudantes podem
obter benefícios através da sua participação
nos programas extracurriculares. Uma vez
que as atividades extracurriculares podem
tornar a escola mais agradável e atrativa,
contribuir para uma melhora da assiduidade,
do comportamento e - indiretamente – do
desempenho académico, os quais constituem
poderosos indicadores de quais estudantes
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permanecem na escola e quais os que a
abandonam. Embora isso possa parecer
que se esteja a sugerir que os programas
extracurriculares devam incidir exclusivamente
sobre os alunos em risco, o correto é o
oposto disto.
A partir de pontos de vista práticos, éticos e
políticos, é difícil argumentar que os alunos
não em risco de abandono escolar devam ser
excluídos das atividades lúdicas que os iriam
beneficir. Um dos objetivos dos programas
extracurriculares é fortalecer o engajamento
dos alunos, em risco, com a escola e com os
seus colegas, para superar, tanto o isolamento
que muitos estudantes em risco sentem e em alguns casos - a discriminação que eles
experimentam devido às caraterísticas de
casta , pobreza, etnia, deficiência e outras que
os pode distinguir dos outros. As atividades
extracurriculares podem ser uma boa maneira
de criar oportunidades para permitir que os
alunos que estão lutando com dificuldades
académicas ou ter outras dificuldades em
passar o tempo divertindo-se com os alunos
que têm desempenho académico elevado.
Estas oportunidades de diversos estudantes se
poderem misturar poderão suportar os outros
esforços nas escolas para prevenir abandonos.
Professores. Os professores podem
também ser beneficiados com as atividades
extracurriculares. Sendo facilitadores em
programas extracurriculares isto dá aos
professores oportunidades de conhecerem

os seus alunos fora da sala de aula. Eles
podem também aprender novos princípios
pedagógicos e técnicos de facilitar as atividades
que eles podem trazer para as suas turmas.
Indiretamente, os professores que trabalham em
escolas com bons programas extracurriculares
poderão sair beneficiados por terem estudantes
que estão mais satisfeitos com a sua escola. As
competências que os estudantes desenvolvem
por participarem nas atividades podem ter um
impacto positivo sobre o seu desempenho
nas aulas. Adicionalmente, muitos professores
acham as atividades extracurriculares divertidas.
Nem todos os professores serão facilitadores
eficazes de atividades extracurriculares. As
funções que desempenham como professores
em salas de aula são diferentes, em muitos
aspetos, das funções que desempenham
como facilitadores. Em Timor-Leste, o SDPP
constatou que os professores mais velhos
estavam desconfortáveis em orientar alguns
dos jogos da atividade extracurricular para
os alunos da sua escola primária, julgando
que a animação exigida poderia minar a sua
autoridade aos olhos dos seus alunos. Alguns
apenas achavam que estavam velhos demais.
Treino e orientação podem possibilitar a alguns
professores adquirirem as habilidades e atitudes
que precisarão para serem bons facilitadores.
No entanto, muitos professores não estarão
familiarizados com as responsabilidades
de bons facilitadores, tais como verificar as
presenças, apoiar e incentivar os alunos a

ENGENHEIRO LOCAL CRIA CLUBE DE ROBÓTICA DA ESCOLA
Um engenheiro da Macedónia teve a ideia de introduzir robótica aos estudantes das
últimas classes da primária. Depois de conseguir cinco kits robóticos de Lego enviados
dos EUA para a Macedónia, ele abordou uma equipa de implementação de um programa
de educação financiado pela USAID procurando ajuda em identificar escolas para os
seus clubes. A equipa do projeto organizou uma reunião, para o engenheiro apresentar
a sua ideia a diretores escolares de cinco escolas em Skopje. Estas escolas haviam
começado recentemente programas extracurriculares e concordaram prontamente
em ser as primeiras escolas a ter Clubes de Robótica. Até ao final do ano, escolas de
toda a Macedónia tinham Clubes Robóticos e foi organizado um acampamento anual
de Robótica para alunos do ensino primário. Isto atesta o impacto que um membro da
comunidade pode ter na criação de mudança através de atividades extracurriculares.
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Figure 5C - Poster desenvolvido pela equipa do SDPP no Tajiquistão para promover a participação
de todos os parceiros de escolas, famílias e comunidades em diferentes atividades do programa de
melhoramento.

participarem nas atividades extracurriculares
e trabalhar para consolidar as suas
competências. Os professores que também são
facilitadores têm oportunidades para consolidar
as qualidades que todos os alunos devem ter.
Pais e membros da comunidade. Os pais
e outros membros da comunidade são
parceiros importantes para os programas
extracurriculares. Os pais terão ideias sobre
coisas que os seus filhos gostam de fazer
fora da escola e também podem ajudar a
identificar as atividades que são culturalmente
apropriadas para o seu programa. Muitos pais
possuem também competências e interesses
especiais que poderão estar dispostos a
compartilhar como facilitadores de atividades.
Alguns pais e outros membros da comunidade,
especialmente os aposentados, podem
também estar interessados em ser voluntários
para ajudar a executar aspetos do programa
extracurricular de uma escola.

É importante envolver ativamente famílias e
outras pessoas da comunidade nos diferentes
aspetos do seu programa de melhoramento.
É provável que as pessoas fora da comunidade
escolar não saibam como podem contribuir e
participar. Posters, como o que é mostrado
acima, podem ajudar a incentivar as pessoas
em toda a sua comunidade a participar na sua
tutoria e/ou atividades extracurriculares. Para
ajudar a aumentar participação, os pais podem
ajudar a sensibilizar os outros pais sobre o seu
programa. Os pais podem apoiar a participação
dos seus próprios filhos nas atividades
extracurriculares, interessar-se pelas atividades
dos seus filhos e manter-se a par do que os
seus filhos estão aprendendo e como eles estão
crescendo. Uma maneira muito eficaz de ter os
pais envolvidos no seu programa extracurricular
é organizar um evento de Casa Aberta nas
escolas para os pais. Nestes eventos, como
descrito na caixa de texto abaixo, os alunos
podem mostrar aos pais o que eles têm feito no
programa extracurricular.
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UM MOMENTO ESPECIAL PARA PAIS & ESTUDANTES
O SDPP Índia fomentou relações positivas entre a escola e acomunidade, convidando os
pais para os eventos trimestrais de Casa Aberta. Estes eventos servíam como celebração
do trabalho e realizações dos alunos no Programa de Melhoramento e uma oportunidade
para os pais verem o que os seus filhos aprendem e fazem na escola. A Casa Aberta criou
também um espaço para os professores interagirem com os pais, para discutir com eles
o progresso de seus filhos. As crianças convidaram os seus pais, decoraram as escolas,
organizaram exposições dos seus trabalhos e representaram peças de teatro. Os eventos
também demonstraram a importância do apoio e envolvimento dos pais.

Quem se Responsabiliza
pela Gestão dos Programas
Extracurriculares?
Não há uma resposta única à questão
sobre quem se responsabiliza pela gestão
de programas extracurriculares. A resposta
depende de diferentes condições e situações.
A gestão de programas extracurriculares pode
ocorrer a diferentes níveis, dependendo de
como o sistema de educação do seu país
é estruturado e quem está a implementar o
programa. Em alguns países, o sistema de
ensino está centralizado no Ministério da
Educação. Em outros, é descentralizado para
os municípios ou estados. As decisões sobre
iniciar programas extracurriculares podem
ser feitas a nível nacional, estadual, distrital
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ou municipal. Os programas extracurriculares
também podem ser geridos no âmbito
de projetos realizados por organizações
internacionais e locais em colaboração com
funcionários da educação. As responsabilidades
de gestão também podem ser confiadas a
organizações especializadas neste tipo de
trabalho, se o Ministério não tiver a capacidade
para executar esses programas.
Todos os programas extracurriculares
bem-sucedidos exigem uma gestão eficaz em
diferentes níveis. Vai precisar de determinar
o tipo de pessoal necessário para projetar,
planear e executar os diferentes aspetos do
seu programa extracurricular. Uma possível
equipa para um programa extracurricular
conduzido por uma ONG local em parceria
com o Ministério da Educação (MOE) está
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ilustrada abaixo. Você, provavelmente, precisará
modificar este exemplo para atender às suas
necessidades específicas.
Equipa ao nível do Programa: (nível municipal,
distrital, estadual, nacional ou um nicho de
escolas do projeto)
• Gerente do Programa - Lidera o programa
no global, gere a equipa, faz a ligação com
MdE e outros parceiros e supervisiona as
principais etapas do processo de conceção
e implementação
• Oficial de Finanças - Gere o pagamento
de funcionários, consultores, paga ao dia
formadores e outros, efetua o pagamento
das aquisições
• Oficial Administrativo e de
Aprovisionamento - Gere a logística de
formação, impressão e entrega de materiais,
aquisições, apoio no recrutamento,
transporte e contratação de consultores
• Especialista de Educação e Formação Desempenha um papel importante
na conceção do programa, lidera o
desenvolvimento de materiais e processo de
treinamento, ajuda a selecionar consultores
técnicos, assegura que materiais de
qualidade sejam desenvolvidos, trabalha
com o Oficial de Garantia de Qualidade para
desenvolver ferramentas de monitoramento
e realizar monitoramento
• Ofical de Garantia de Qualidade Concebe o sistema de acompanhamento
com a equipa; desenvolve, ensaia e
refina as ferramentas e instrumentos de
monitoramento; realiza atividades de
monitoramento; prepara relatórios e faz
recomendações para melhorar o programa
• Desenvolvedores de Material e
Formadores - Desenvolve planos e guias
de facilitador para diferentes atividades
extracurriculares e organiza e realiza a
formação de facilitadores e voluntários.
Equipa a Nível Comunitário e Escolar:
• Diretor de Escola - Gere o programa a nível
da escola, trabalha em coordenação com
oficiais de programas a nível nacional ou
distrital, recruta, supervisiona e apoia os
facilitadores, lidera sessões de orientação
com os pais, alunos e professores para
apresentar o programa extracurricular,
lidera os esforços para solicitar atividades
sugeridas para o programa, garante

•
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manutenção de registos de presenças,
garante que outros dados sejam recolhidos
e que os relatórios sejam preparados e
submetidos
Facilitadores - Podem ser professores e/
ou membros comunitários contratados
ou voluntários, ou uma combinação de
todos os três exemplos - por exemplo,
um facilitador pode ser um professor que
tem competências em artes e ofícios,
desportos, debates, teatro, ou jogos, para
uma das atividades que serão oferecidas no
programa extracurricular. Podem também
ser jovens mais velhos que queiram trabalhar
com as crianças mais novas. Com formação
e supervisão, os jovens mais velhos podem
ser uma fonte muito boa de pessoas para
liderar e apoiar as atividades num programa
extracurricular. Os professores aposentados
ou recém-formados podem também
ser bons facilitadores para atividades
extracurriculares.

Quais São as Qualidades de
Um Bom Facilitador?
Os facilitadores para programas
extracurriculares podem ser professores ou
pessoas da comunidade que tenham as
competências necessárias para diferentes
atividades extracurriculares. Os facilitadores
também podem ser jovens mais velhos que
queiram trabalhar com crianças jovens,
estudantes universitários, recém-formados
ou aposentados. Independentemente da sua
idade ou profissão, os facilitadores devem
gostar de trabalhar com jovens, tratar os
jovens com respeito e serem simpáticos,
pacientes e suportivos. Os facilitadores podem
ser generalistas ou ter competências para
facilitar e liderar atividades específicas. Alguns
programas poderão adicionar novas atividades
após a identificação de um facilitador que tenha
uma habilidade singular. Uma escola no Mali,
por exemplo, decidiu incluir programação de
computadores como uma atividade no seu
programa extracurricular quando um voluntário
da comunidade ofereceu as suas competências
para essa atividade. É útil quando as pessoas
que estão a ser recrutadas como facilitadores
tenham alguma experiência de liderança e de
gestão de atividades de melhoramento com
crianças e jovens. Caso contrário, a equipa do
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Figura 5D

COMPORTAMENTOS E ATITUDES DESEJÁVEIS / INDESEJÁVEIS DOS
FACILITADORES
COMPORTAMENTO & ATITUDES
DESEJÁVEIS DO FACILITADOR
Criar um Ambiente Atencioso Positivo
para Todos:
• Manter-se calmo e mostrar alegria em
estar com os estudantes.
• Falar com voz suave.
• Chamar os estudantes pelos seus nomes.
• Sorrir com os estudantes e usar bom humor.
• Perguntar aos estudantes como estão.
• Mencione as coisas de que em relação
a eles individualmente e como grupo.
• Celebrar os sucessos.
• Criar um ambiente seguro para
expressões e jogos.
• Anime-se!!
• Tratar todos os estudantes justa e
igualmente.
• Aceitar todos os estudantes como eles
são e notar as boas coisas neles.

COMPORTAMENTOS & ATITUDES
INDESEJÁVEIS PARA UM
FACILITADOR
Meios de Criar um Ambiente Negativo
para Todos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usar comportamentos e linguagens
agressivos
Berrar ou perder a paciência
Franzir a testa e olhar com raiva
Humilhar os estudantes
Chamar nomes grosseiros aos
estudantes ou ridicularizá-los
Falar sarcasticamente com os
estudantes
Deixar um estudante ameaçar outro
estudante
Colocar estudantes em risco emocional
ou ameaça física
Troçar com estudantes quando choram
ou mostram frustação e ira
Punir estudantes devido a “falhas” ou
“erros”

Capacitar os Estudantes a Terem
Orguho dos Seus Sucessos:

Maneiras de Desencorajar os
Estudantes e Inibir Sucesso:

• Dar igual encorajamento às meninas e
aos meninos.
• Acredite sinceramente neles.
• Ser compreensível quando eles tiverem
maus dias.
• Dar orientações claras aos estudantes
sobre o que precisam fazer e quando.
• Deixar os estudantes explorarem as
suas ideias – mesmo quando não se
saem bem ou quando você discorda
com eles.
• Dar-lhes imediatamente retorno.
• Dar oportunidades para grupos de
estudantes trabalharem em diferentes
coisas em diferentes partes da sala.
• Deixar os estudantes discutir e tomar
decisões entre eles.
• Deixar os estudantes estudar por eles
próprios.
• Deixar os estudantes estudar em
pequenos grupos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isolar ou excluir estudantes de um
grupo com base na sua capacidade,
género, idade, etnia, etc.
Tratar estudantes de forma
inconsistente, num dia você está bom e
no dia seguinte rude
Apontar as fraquezas ou problemas do
estudante
Não aceitar responsabilidade dos seus
erros.
Discriminar entre indivíduos ou grupos
de estudantes.
Não dar retorno aos estudantes sobre o
seu desempenho ou trabalho
Ter “favoritos”
Criticar em demasia o trabalho dos
estudantes, sugestões ou desempenho
Ter uma solução “correta” – enquanto
considera que todo o resto está
“errado”
Dar a lição aos alunos sem deixar que
façam perguntas
Falar todo o tempo – não dar espaço
para os estudantes falarem e agirem
continua
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Figura 5D - continuado

COMPORTAMENTOS E ATITUDES DESEJÁVEIS / INDESEJÁVEIS DOS
FACILITADORES
COMPORTAMENTO & ATITUDES
DESEJÁVEIS DO FACILITADOR
Incentivar Comportamento e
Desempenho Positivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPORTAMENTOS & ATITUDES
INDESEJÁVEIS PARA UM
FACILITADOR

Louvar e encorajar comportamento
positivo, mas não use excessivo louvor.
Ser consistente na maneira como trata
os estudantes.
Usar críticas construtivas para ajudar os
estudantes a prender dos seus erros.
Ser recetivo a uma variedade de
abordagens e soluções.
Discutir os trabalhos do estudante de
modo respeitoso.
Discutir as questões com os estudantes
e estar aberto às suas ideias.
Incluir todos os estudantes nas
atividades, assegurar-se que todos eles
participam.
Modelar o comportamento que
pretenda que os estudantes usem.

Definir Expetativas
Elevadas:
•
•
•
•
•
•
•

Mostrar interesse autêntico em cada
estudante.
Mostrar o Trabalho do Estudante.
Ser organizado – Planificar e organizar
as atividades com antecedência.
Demonstrar capacidade de aprender
dos erros.
Ser aberto a aprender através da
experiência.
Criar atividades que foquem nos
estudantes, não em si.
Admitir quando comete erros.
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programa terá de proporcionar formação de
forma a poderem trabalhar eficazmente com
os jovens. Os facilitadores devem também ser
bons exemplos de profissionais bem-sucedidos
e representar aquilo que os alunos se esforçam
em alcançar se permanecerem na escola e
completar os seus estudos.

Pode adicionar outros comportamentos e
atitudes para refletir os seus costumes e
cultura locais. A formação de facilitadores deve
incluir exercícios práticos para permitir que os
facilitadores pratiquem e demonstrem esses
comportamentos desejáveis.

Os facilitadores precisam de se comportar
profissionalmente, chegar ao local da sua
atividade a tempo e estarem preparados.
Devem estar genuinamente interessados na
atividade e nos jovens com quem estão a
trabalhar. Devem ser honestos e estabelecer
elevadas expetativas para o desempenho dos
alunos e ajudar os alunos a exceder essas
expetativas. Devem reconhecer e aplaudir
os talentos que cada aluno apresenta, e ter
empatia com os alunos quando eles perdem
em jogos desportivos ou se mostram incapazes
de completar uma atividade.

Quais São as
Responsabilidades dos
Facilitadores?

Uma vez que o foco de atividades
extracurriculares é torná-las divertidas e
gratificantes para que os alunos permaneçam
na escola, os facilitadores devem enfatizar
os comportamentos que atrairão os alunos a
participar nas atividades extracurriculares e
a virem para a escola. A tabela abaixo ilustra
alguns dos comportamentos mais importantes
e atitudes que os facilitadores devem exibir.

Os facilitadores são responsáveis pela
realização do programa extracurricular e por
realizar as atividades de maneira a incentivar
os alunos a participar e tornar o programa
divertido. A maioria das pessoas precisa
de aprender para se tornar um facilitador
eficaz. Por isso, é importante que os gestores
organizem atividades de orientação e formação
nos lugares e salas semelhantes para onde os
facilitadores irão, eventualmente, trabalhar para
capacitá-los a ganhar e praticar as habilidades
críticas. Mesmo facilitadores experientes e
professores podem melhorar ao participar nos
programas de formação. A tabela 5E enumera
os deveres e responsabilidades primários
dos facilitadores. Esta lista pode ser usada
para recrutar facilitadores e servir como base
para o desenvolvimento de um programa de
treinamento.

NOTAS FINAIS
1 Junior Achievement (Sucesso Jovem) é dedicado a educar jovens desde o jardim-escola ao 12º ano
sobre empreendedorismo, estar pronto para o trabalho e literacia financeira através de experimentção
“mão-na-massa” (ww.juniorachievement.org)
2 Campeões da comunidade são discutidos em detalhe mais tarde na secção “Quem são os

facilitadores?”
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Table 5E

DEVERES E RESPONSABILIDADES PRIMÁRIAS DOS FACILITADORES
Desenvolver o programa:
•

Ajudar a desenvolver uma agenda para o programa com os diretores de escola

•

Ajudar a organizar, liderar e apoiar as atividades extracurriculares

•

Participar ativamente em ações de formação e orientação fornecidas pelo programa para
ganhar e praticar boas abordagens e estratégias para facilitar as atividades que fazem
parte do programa extracurricular

Implementar as atividades do programa:
•

Preparar-se, antecipadamente, para as atividades pelas quais são responsáveis, incluindo
o planeamento das etapas para a atividade, a organização de ensino ou ajudas à atividade
e preparar a sala ou espaço de jogos antes da hora

•

Usar os recursos adequados e disponíveis para envolver os alunos em atividades
extracurriculares e de entretenimento

•

Mostrar atenção genuína para com os alunos, criar um ambiente caloroso e acolhedor, e
assegurar-se que os estudantes se sentem seguros no programa extracurricular

•

Implementar o programa conforme projetado, seguir os procedimentos e protocolos do
programa e notificar imediatamente o pessoal do programa de quaisquer problemas ou
questões que afetem o programa

•

Praticar os comportamentos e atitudes desejados dos excelentes facilitadores

•

Comunicar frequentmente com os pais dos alunos em risco, e informá-los sobre o
comportamento e desempenho de seus filhos

Atividades de Monitorização de Programa:
•

Informar os professores e diretores escolares sobre o progresso e/ou desafios dos alunos

•

Monitorizar a presença dos alunos em cada atividade, monitorizar o comportamento e
resultados do estudante e recolher outros dados que sejam necessários para avaliar e
melhorar o programa extracurricular

•

Administrar e manter, com a ajuda dos alunos, os recursos, equipamentos, materiais,
salas e espaços de jogos utilizados para o programa extracurricular

•

Comunicar e reunir regularmente com monitores membros da equipa do programa para
discutir o progresso e questões relacionadas com o programa extracurricular
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CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SEU
PROGRAMA EXTRACURRICULAR
Tal como acontece com programas de tutoria, os melhores programas
extracurriculares são cuidadosa e sistematicamente concebidos e implementados.
Há muito mais envolvido do que simplesmente dar aos estudantes uma bola ou
um tabuleiro de xadrez. A Unidade 6 orienta-o através de um processo de seis
passos, comprovados na prática, para projetar e implementar o seu programa com
sucesso. O passo um apresenta os métodos de aprendizagem aos seus alunos, pais e
professores sobre que tipos de atividades eles pretendem. A Unidade, em seguida,
guia-o através do processo de desenvolvimento de planos estruturados para cada
atividade para ajudar os seus facilitadores a implementarem-no com sucesso. A
Unidade providencia também ideias para diferentes categorias de atividades a
considerar e princípios-chave para torná-las bem-sucedidas. O passo 3 discute o
desenvolvimento de um formato de organização e agendamento de atividades.
O passo 4 orienta-o a desenvolver guias dos facilitadores. O passo 5 cobre o
processo de recrutamento, contratação e formação de facilitadores para o seu
programa. A etapa final apresenta ideias para melhorar as competências dos seus
facilitadores por meio de formação, sessões de demonstração e de observação. A
Unidade termina com uma discussão de possíveis desafios que pode enfrentar na
conceção e implementação de programas e como pode responder a elas.

As atividades extracurriculares reforçam a
assiduidade, tornando a escola um lugar mais
emocionante, acolhedor e divertido para se
estar. Os programas extracurriculares também
fazem os alunos terem sucesso em áreas
fora das aulas e, assim, proporcionam-lhes
oportunidades para experimentar, celebrar
e serem reconhecidos pelo sucesso. Estes
programas também ajudam os alunos
ligarem-se aos seus colegas, olhar uns para
os outros de novas maneiras, e criam redes
que melhoram a aprendizagem. Para alcançar
todos estes benefícios exige-se junto com
a sua equipa trabalhem para criar um bom
projeto para o seu programa e, em seguida,
implementá-lo efetivamente. A parte seguinte irá
guiá-lo através de um processo de seis etapas
para desenhar um programa de sucesso.

Quais São os Seis Passos para
Projetar e Implementar um
Programa Extracurricular de
Sucesso?
Esta secção descreve as seis etapas
para projetar e implementar um programa
extracurricular. Essas etapas são baseadas
nas experiências do SDPP na Índia, Tajiquistão
e Timor-Leste. Estes passos não devem ser
vistos como requisitos. Eles devem ser vistos
como orientações úteis para o ajudar a si
e à sua equipa a e conduzir um programa
extracurricular de sucesso. Deve sentir-se livre
para modificar e melhorar estes passos para
se adequar ao seu contexto e às necessidades
de suas escolas e alunos. À medida que se
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vai deslocando por estes seis passos, deve
ter em mente os princípios orientadores
para programas de melhoramento eficazes
discutidos na Unidade 2.

Etapa 1. Inquérito aos alunos, pais e
professores sobre o conteúdo do
seu programa extracurricular

As seis etapas são:
• Etapa 1. Inquérito aos alunos, pais e
professores sobre o conteúdo do seu
programa extracurricular
• Etapa 2. Recrutar pessoas para desenvolver
planos de atividade e conteúdos.
• Etapa 3. Estabelecer um formato para
organizar os planos e conteúdos para as
suas atividades extracurriculares.
• Etapa 4. Desenvolver planos de atividade
das atividades e guias dos facilitadores.
• Etapa 5. Recrutar, Contratar e Preparar
Facilitadores, e Mobilizar Campeões da
Comunidade.
• Etapa 6. Formação e apoio no local de
trabalho

O complemento Guia de Programação
de Sistema de Alerta Precoce (ver anexo
Digital) proporciona informações sobre o
estabelecimento de um SAP na escola, para
ajudar a identificar os alunos que estão em
risco de abandonar a escola. Identificados
os estudantes que estão em maior risco de
abandonar a escolar permitir-lhe-á saber qual
o ano ou anos que devem ser o foco do seu
programa extracurricular. As informações
recolhidas pelo SAP podem também fornecer
perspetivas sobre os possíveis temas e
atividades que poderiam ser incluídas no seu
programa extracurricular. É também essencial
conversar com os alunos e seus pais para
identificar atividades específicas sobre as quais
os alunos estariam mais interessados.

Uma descrição de cada um destes passos é
apresentada a seguir.

As informações dos alunos e pais podem ser
recolhidas de várias maneiras. Recomendamos
que considere dois métodos. O primeiro é a
realização de uma pesquisa simples com um
grupo representativo de estudantes da sua

UMA VISITA DO MINISTÉRIO ALTERA A MENTALIDADE DE UM PAI
Souad Achehabou, uma estudante do ensino médio de Youssoufia, Marrocos queria
participar num programa extracurricular na sua escola. Infelizmente o seu pai estava contra.
O pai achava que viviam muito longe da escola e não queria que a sua filha regressasse a
casa andando a pé depois de escurecer. Alguns professores ofereceram-se para levá-la a
casa e os seus amigos tentaram convencer o pai de que Souad estaria segura. Ele mesmo
assim recusou. Parecia ter sempre um novo motivo para recusar, não importando quanta
ajuda os professores e amigos de Souad oferecessem.
Um dia um representante do Ministério da Educação visitou a escola para falar com o
Diretor da escola. Após a reunião alguns professores e o Diretor perguntaram se ele iria
visitar o pai da Souad para explicar o quão importante era a participação no programa
extracurricular. O visitante concordou e eles foram para a casa dela. Depois do chá e
alguma conversa sobre a safra daquele ano e quando as chuvas chegariam, o visitante
começou a explicar por que é que o pai devia permitir que sua filha participasse no
programa. Ele falou sobre como a sua própria filha, que era alguns anos mais jovem do
que Souad, estava envolvida num programa de arte na sua escola. O pai fez perguntas e
ouviu atentamente. Depois de encher a última chávena de chá, levantou-se e estendeu a
sua mão. Eles apertaram as mãos e o pai disse que estava convencido e que iria permitir
que sua filha participasse. Todos sorriram e abraçaram-se.
Quando os visitantes saíam, avistaram Souad na esquina, sorrindo abertamente.
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NÃO É SÓ UM JOGO PARA RAPAZES!
Um dos princípios mais importantes para que os programas de
melhoramento tenham sucesso é o de permitir que rapazes e
raparigas participem de igual forma. Estas jovens em Timor-Leste
divertem-se tanto como os rapazes a jogar voleibol.
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escola em diferentes Anos. Isto poderia ser
feito através do desenvolvimento e distribuição
de uma folha de inquérito e fazer depois a
tabulação dos resultados. É também possível
perguntar diretamente aos alunos em algumas
das salas de aula, e os alunos registam as suas
respostas em folhas de papel. Estas seriam
depois recolhidas e tabuladas. Um inquérito
semelhante poderia ser enviado para casa
através dos alunos para os pais preencherem.
O segundo método é o de organizar Grupos de
Discussão Focais (GDF) com diferentes grupos
de alunos e pais. O que se segue é uma lista de
sugestões para organizar e realizar os seus GDF.
• Limitar o número de participantes para não
mais de 16 e não menos de 8.
• Para garantir que se obtenha boa
informação, organize os alunos nos
seguintes grupos: todas as meninas num

ano-alvo; todos os meninos num Ano alvo;
meninas em diferentes anos; meninos
em diferentes anos; e um grupo misto de
meninos e meninas de diferentes anos.
• Um GDF com os pais é melhor organizado
quando um é apenas para pais, e outro
apenas para as mães.
• Prepare algumas perguntas antes dos GDF
(Alguns exemplos de perguntas para GDF
são indicados no quadro 6A abaixo.)
• Incentive uma discussão aberta entre
os participantes e evite uma sessão de
perguntas e respostas entre o facilitador e
os participantes. Esteja aberto para seguir
a discussão para onde os participantes
queiram direcioná-la.
• Aguarde alguns momentos deixando que os
participantes conversem entre si de modo
que eles se sintam confortáveis uns com
os outros antes de começar com as suas
perguntas.

Figura 6A

UMA LISTA DE POSSÍVEIS PERGUNTAS DE GDF PARA ALUNOS E PAIS.
Questões para Estudantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Já participou em atividades de melhoramento no passado? Se sim, quais as atividades
de que mais gostou?
Por que gostou destas atividades?
Que outras atividades gostaria de ter no seu programa de melhoramento?
Quantas vezes por semana gostaria de participar em actividades de melhoramento?
Será que participar em atividades de melhoramento o ajudam na escola? Como?
Será que o programa de melhoramento afeta a sua presença na escola, ou não?
Os seus pais já lhe disseram que não queriam que você participasse nas atividades de
melhoramento durante as aulas?
O que faria se o programa de enriquecimento fosse cancelado?

Questões para Pais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que atividades o seu filho desfrutará ao máximo?
Quando os seus filhos não têm trabalho para fazer em casa, como usam o tempo deles?
Os seus filhos gostam de desenhar?
Quais os desportos favoritos dos seus filhos?
Será que os seus filhos gostam de participar em atividades não-académicas
extraescolares?
Sabe que há atividades de melhoramento na escola?
Se sim, o seu filho disse-lhe alguma coisa sobre as atividades de melhoramento?
Se sim, por favor dê um exemplo ou compartilhe connosco o que seu filho lhe contou
sobre essas atividades.
Acha que seu filho gosta das atividades de melhoramento?
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Figura 6B - Uma atividade que pode ser levada a cabo durante um GDF para
estimular a selecção de uma variedade de jogos e atividades.

UMA ATIVIDADE DE GRUPO DE DISCUSSÃO FOCADO (GDF) PARA
GERAR IDEIAS
Um dos desafios que pode enfrentar ao tentar levar as pessoas a sugerirem diferentes
atividades extracurriculares é que elas só pensem naquelas atividades onde tenham
participado antes ou com as quais estão muito familiarizadas. Isto pode produzir uma
pequena lista de atividades comuns. Proporcionando aos participantes do GDF uma lista
de diferentes atividades extracurriculares que possam ser incluídas no seu programa é
uma boa maneira de ter os alunos, pais e outras pessoas a pensarem criativamente. Sem
uma lista diversificada de atividades possíveis, muitas pessoas vão concentrar-se em
apenas algumas atividades, como futebol e badminton, às quais estão familiarizados.

A seguinte atividade pode ajudá-lo a enfrentar este desafio como parte de um GDF.
•

Passo 1: Preparar um conjunto de pequenos pedaços de papel com o nome de uma
atividade escrita neles. Isto poderia incluir 10 ou mais pedaços de papel com um mistura
de atividades que possam interessar a meninos e meninas. Prepare conjuntos suficientes
para que cada GDF participante receba um conjunto completo. Prepare também um
conjunto de seis ou oito recipientes numerados começando com o número 1.

•

Passo 2: Explique que os pedaços de papel são atividades sugeridas e que os
participantes irão selecionar as suas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª opções de atividades e, em seguida,
colocar o pedaço de papel no recipiente com o número correspondente.

•

Passo 3: Distribua os pedaços de papel a todos os participantes e, em seguida, reveja
rapidamente as atividades enumeradas no caso de haver algumas com as quais as
pessoas possam não estar familiarizadas.

•

Passo 4: Distribua dois ou três pedaços de papel em branco para que as pessoas
possam adicionar atividades em relação às quais eles acham que os estudantes
gostariam de participar. Antes que eles escrevam as suas sugestões, perguntar pelas
suas ideias e peça para explicarem por que acham que essa é uma boa atividade.
Enumere cada sugestão num cartaz ou quadro. Peça-lhes para avaliar as diferentes
ideias e, em seguida, peça para os participantes escreverem o nome das três novas
ideias de topo sobre as folhas de papel em branco.

•

Passo 5: Agora pergunte a cada pessoa para considerar cuidadosamente todas as
atividades e selecionar as suas atividades prioritárias. Então, cada pessoa deixa a sua
primeira escolha num recipiente marcado com o número 1. Eles NÃO devem dizer
o nome da atividade ou explicar por que a selecionaram. Eles devem simplesmente
colocá-la dentro do recipiente. Continue com este processo, pedindo-lhes para
selecionar suas segunda, terceira e quarta opções e colocá-los nos recipientes
numerados. Você pode interromper este processo a qualquer momento, mas depois da
quinta ou sexta escolha, as opções podem tornar-se menos úteis. Quando parar, peçalhes para colocarem os seus pedaços de papel restantes no recipiente final.

•

Passo 6: Enquanto o facilitador continua com o GDF, outra pessoa deve compilar uma
lista das atividades incluídas em cada recipiente.

•

Passo 7: No final do GDF, esta lista pode ser apresentada ao grupo para discutir.
É provável que o grupo queira fazer alguns ajustes para a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª escolhas,
mas esta atividade deve dar-lhe boas informações sobre as atividades nas quais os
participantes do GDF acreditam que os jovens irão gostar de participar.
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Apresente-se a si, a pessoa encarregue
de efetuar a gravação da conversa
e a finalidade do GDF. Assegure aos
participantes que, apesar de os detalhes
da discussão serem escritos, não serão
usados nomes e as suas contribuições
serão anónimas. Em seguida, reveja as
regras básicas para o GDF enfatizando
que as contribuições de todos serão
respeitadas. Enfatizar também que não
existem respostas certas ou erradas para as
perguntas que irá colocar.
Os GDF geralmente não duram mais de
uma hora. Podem ser mais breves, mas,
ocasionalmente, os participantes vão querer
continuar falando.
Certifique-se de que todos no grupo tiveram
a oportunidade de contribuir. É importante
prevenir que um ou mais participantes
tentem dominar a discussão.
Use perguntas de acompanhamento
para obter dos participantes respostas
detalhadas às suas perguntas. Não é muito
útil a informação genérica.

Os GDF são uma boa forma rápida de obter
informações detalhadas para ajudá-lo a
planear as atividades que os alunos irão
gostar de nelas participar. Mais importante,
este processo permite que os jovens se
sintam parte do processo de tomada de
decisão e de conceção. Através disso, os
jovens provavelmente vão começar a sentir
que o programa extracurricular é deles e
não apenas algo que um grupo de adultos
organizou. Isto, por sua vez, irá encorajar
uma maior participação e aumentar a chance
de que seu programa extracurricular venha
a ser bem-sucedido. Antes de projetar o seu
programa, os diretores de escolas, professores,
administradores e partes interessadas da
comunidade devem identificar os recursos
financeiros, em espécie, pessoal e recursos
voluntários disponíveis para implementar o seu
programa extracurricular. Além de identificar os
recursos imediatamente disponíveis, a equipa
de conceção deve explorar outros recursos
na comunidade. Quando a equipa organiza a
primeira reunião pública para apresentar a ideia
de um programa extracurricular aos alunos
e pais, deve solicitar ideias dos participantes
sobre quem poderia:
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•
•

•

oferecer-se como voluntário para facilitar as
atividades;
contribuir com recursos materiais como
jogos, equipaments desportivos, materiais
de arte, trajes, etc.; e
organizar eventos de angariação de fundos
para o programa extracurricular.

Para além de gerar ideias para ajudar a
implementar o seu programa, pedindo que
os alunos e os pais dêm ideias para o seu
programa, vai reforçar o comprometimento
deles para com o programa, reduzir ou prevenir
resistência, e ajudar a fazer as pessoas sentirem
que são parte do processo de conceção e
desenvolvimento.
Para lhe dar alguma ideia do tipo de programas
que pode desenvolver, a tabela abaixo
descreve os tipos e conteúdos dos programas
extracurriculares que foram desenvolvidos e
implementados em três países no SDPP.
Nem todas as atividades extracurriculares
vão precisar de ter desenvolvido materiais
e conteúdos especiais. Por exemplo, se o
programa for incluir basquetebol ou futebol,
vai precisar de equipamento, um campo ou
um corte, mas não precisará criar qualquer
conteúdo novo. Outras atividades, como jogos
organizados ou artes e ofícios, vão precisar de
conteúdo e uma programação para ajudar os
facilitadores e os participantes realizá-los.
O desenvolvimento do conteúdo para
atividades extracurriculares pode seguir um
processo semelhante ao que foi seguido para o
desenvolvimento de conteúdos para programas
de tutoria discutidos na Unidade 4. Equipas
de pessoas conhecedoras das atividades e
desenvolvimento de conteúdo e guias para os
facilitadores terão de ser recrutados. Os planos
de sessão (veja a Figura 6D), guias de facilitador
e manuais de formação podem usar formatos
semelhantes aos utilizados para a tutoria. Para
algumas atividades, como um clube de xadrez,
tudo o que pode ser necessário é anotar as
regras de xadrez, desenvolvimento de ideias
para permitir que os facilitadores forneçam aos
participantes tabuleiros de xadrez suficientes
e peças, e algumas sugestões para ajudar
os alunos novos no xadrez a aprenderem a
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Figura 6C

RESUMO DOS PROGRAMAS EXTRACURRICULARES PILOTO NO
PROGRAMA SDPP
País e tipo de
programa

Conteúdo
do Programa
Extracurricular

Anos dos
Estudantes

Facilitadores

Com que
frequência e
quando

Índia -

Língua, artes
e ofícios, e
desportos

5º & 6º Anos

Professores e
Campeões da
Comunidade

4 vezes por
semana durante
o último período
do dia de escola

Hora Social
(após Horas de
Tutoria)

Hora social
9º Ano
depois das aulas
do estudante-ler
revistas, romances
e livros e jogos e
desportos

Professores de
disciplina da
escola

5 a 6 vezes por
semana por
uma hora depois
das sessões de
tutoria

Timor-Leste -

Jogos e
Desportos

Facilitadores
contratados

Uma vez
por semana,
dependendo do
turno escolar
dos alunos que
frequentam

Anandshala
(Escola Feliz)

Tajiquistão -

Atividades
Sociais e
Recreacionais

4º, 5º e 6º Anos

jogar. No Tajiquistão, os alunos do 9° Ano do
Programa de Tutoria receberam uma seleção de
jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, materiais
de arte e equipamentos desportivos que eles
poderiam prosseguir de forma independente
ou em grupo durante a subsequente hora
social. Para um programa extra-curricular
completo, onde uma variedade de atividades
é incluída, devem ser desenvolvidos planos de
sessão para explicar as atividades e orientar o
facilitador da atividade extracurricular nessas
atividades. Um modelo de plano de sessão
de amostra do SDPP na Índia é ilustrado na
página seguinte (Figura 6E), juntamente com um
plano de sessão concluído para artes e ofícios
(Figura 6F). (O conjunto completo de planos de
sessão de SDPP Índia está incluído no Anexo
5 da Unidade Digital.) Desenvolver e utilizar
um modelo irá garantir que todos os planos

de sessão que desenvolve terão o conteúdo
requerido por tutores e facilitadores para realizar
com êxito as atividades.
Escolha de atividades e conteúdo de
apoio. As atividades extracurriculares são
projetadas para permitir que os alunos se
divirtam enquanto desenvolvem competências
emocionais, criativas, de resolução de
problemas e físicas. As atividades que são
selecionadas e os conteúdos desenvolvidos
para apoiar os facilitadores devem ajudar
os facilitadores a alcançar estes objetivos.
As atividades devem ser selecionadas para
também incentivar os alunos, especialmente
os que estão em risco de abandono, a
participarem no programa e permanecer na
escola. A abordagem utilizada para envolver
os alunos nas diferentes atividades devem
garantir que divertimento é o objetivo principal
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Figura 6D

ESTRUTURA DE PLANO DE SESSÃO
Os planos de sessão incorporam o máximo de detalhes possível, permitindo
simultaneamente a flexibilidade para tornar a facilitação mais fácil. Os planos de sessão
têm um formato fixo, como ilustrado a seguir:

Tema
Esta secção mencionará o tema do trimestre. O tema selecionado pela primeira vez é “a
aldeia.”

Atividade
Esta secção menciona o nome da atividade.

Duração
Esta secção mencina o tempo total para a atividade. Será um plano de ou 40 minutos ou 85
minutos.

Resumo
Esta secção diz-nos de forma breve que atividade é essa e o processo que ela engloba.

Objetivo
Enquanto o melhoramento criativo, autoexpressão e sensibilização são os grandes objetivos
para os quais as atividades são projetados, existem alguns objetivos específicos que definem
cada objetivo. É muito importante estar ciente destes objetivos durante a realização das
atividades para orientar os alunos de forma eficaz.

Competências
Cada atividade é destinada a incutir algumas competências nos alunos. Esta secção
enumera as capacidades que nós esperamos que os alunos irão adquirir com a atividade.

Procedimento
Cada atividade tem 4 componentes principais para isso. Cada componente tem um fluxo
lógico para assegurar que os estudantes entrem com facilidade na actividade.

Energizante
Esta é uma atividade divertida que pode assumir diferentes formas - um jogo simples, uma
canção e assim por diante. A principal ideia de fazer isto é o de fazer com que os alunos se
abram e definam o tom para o resto da atividade. Como facilitador, é muito importante que
exiba altos níveis de energia e ser um participante em igualdade com os estudantes. Todos
vão vai estar a seguir a sua liderança; portanto, é importante dar um bom exemplo. Isso
energizará os estudantes para o resto da atividade, tornando-os ávidos em saber o que lhes
está reservado.
continua
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Figura 6D - Continuado

ESTRUTURA DE PLANO DE SESSÃO
Os planos de sessão incorporam o máximo de detalhes possível, permitindo
simultaneamente a flexibilidade para tornar a facilitação mais fácil. Os planos de sessão
têm um formato fixo, como ilustrado a seguir:

Introdução à Atividade
Esta secção detalha a forma como os estudantes são apresentados à atividade. Tratase de iniciar uma discussão com os alunos sobre os seus pensamentos e experiências
passadas sobre o tópico dado. Aqui temos os alunos a refletir um pouco sobre as suas
vidas diárias para escolher as suas experiências que se relacionam com a atividade dada
e falar sobre os anteriormente impensados aspetos da experiência. É importante aqui
cativar o interesse entre os estudantes sobre o que vem a seguir. A forma como isto é
conduzido é muito importante para determinar os níveis de participação dos alunos na
atividade.

Figura 6E

Capa do livro de Planos
de Lição para Atividades
Extracurriculares
desenvolvido pelo SDPP
para a Índia.
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Figura 6F – As quatro páginas seguintes são do livro Plano de Sessão. Estas ilustram
como o modelo de plano de sessão pode ser usado para criar uma actividade envolvente.
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Figura 6F
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Figura 6F
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Figura 6F
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e as atividades estão dentro da gama de
capacidades de todos os alunos. A tabela
abaixo descreve amplamente os tipos de
atividades extracurriculares que podem ser
incluídos no seu programa e do conteúdo
que pode ser necessário para realizar essas
atividades.

obter detalhes adicionais, consulte o Manual
de Timor-Leste para Facilitadores de Atividades
Extracurriculares no Anexo Digital. Todas as
atividades num programa extracurricular devem
proporcionar experiências amigas dos jovens e
crianças que fazem da escola um lugar atraente
e acolhedor para os estudantes.

O seu programa deve ser concebido em torno
dos princípios de atividades extracurriculares,
tal como apresentado na tabela abaixo. Para

Figura 6G

TYPES OF ACTIVITIES & CONTENT
Artes e Ofícios
•

murais, escultura, artesanato, costura, tricô, trabalho de madeira, cerâmica, etc.

Desportos
•

futebol, voleibol, basquetebol, ténis de mesa, badminton, desportos tradicionais locais,
natação, atletismo, ténis, etc.

Jogos
•

jogos de mesa, xadrez, damas, salto à corda, jogos de cartas, jogos tradicionais locais,
jogos de computador, etc.

Desenvolvimento Da Língua
•

debate, discursos, grupos de discussão, leitura e recitação, poesia, escrita de contos,
jornais escolares, rádio, etc.

Clubes
•

clube de jovens agricultores, clube de ecologia/ambiente, clube da ciência, clube de
astronomia, clube de negócios, clubes de robótica/informática, etc.

Teatro & Dança
•

produção de dança e drama, peças de teatro, esquetes, teatro da comunitário, etc.

Música
•

instrumentos de música, rock & roll, coros, banda, banda escolar, etc.
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Figura 6H

PRINCÍPIOS DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Aprendizagem Ativa e Centrada no Estudante
Os alunos aprendem melhor quando estão ativamente envolvidos na atividade, em vez de
assistir ou ouvir os outros.
• Desafie os alunos a fazer perguntas e, em seguida, ativamente explorar e descobrir
respostas à medida que desenvolvem a sua compreensão das coisas em que se
interessam.
• Estando ativamente engajados em atividades aumenta a motivação e interesse dos
estudantes.
• Deixar os estudantes “entenderem as coisas” em um ambiente propício ao invés de darlhes respostas.
• Fornecer formas estruturadas, de apoio para os alunos explorarem ideias e conceitos
individualmente e em grupos.
• Incentivar os alunos a envolverem-se em capacidades de pensamento crítico e analítico, e
de questionamento.
• Concentre-se em temas e atividades que são relevantes para a vida dos jovens.
•

Divertidas e Motivadoras
•
•
•
•

Integrar a diversão em todas as atividades.
Permitir que os jovens dirijam as suas atividades e tomem decisões.
Criar ambientes que permitam aos jovens a divertirem-se, serem ativos e passar tempo ao
ar livre.
Criar oportunidades para os alunos se dedicarem a aprendizagens que sejam divertidas.

Aprendizagem Positiva
•
•
•
•
•
•
•
•

Acredite que os alunos podem fazer as coisas ao invés de assumir que eles não podem.
Celebre as conquistas dos estudantes e, em seguida, construir sobre este sucesso para
alargar e aprofundar os conhecimentos e oportnidades dos estudantes para aprender.
Suponha que os alunos querem aprender e estar envolvidos em atividades e, em
seguida, encontre maneiras de permitir que todos os estudantes participem ativamente.
Capacite os alunos para gerir a sua aprendizagem e atividades e se disciplinarem.
Incentive, reforce e elogie o bom comportamento.
Reconheça e estimule o comportamento positivo.
Procure minimizar ativamente as atitudes negativas.
Ative um engajamento significativo.

Abordagens Inclusivas
•
•
•
•
•

Incentivar a confiança mútua para que se desenvolvam grupos coesos.
Reconhecer que os alunos têm diferentes necessidades de aprendizagem.
Reconhecer que nem todos os alunos enfrentam desafios e dificuldades semelhantes.
Acomodar ativamente diferentes estilos de aprendizagem.
Desenvolver atividades inclusivas para que todos os estudantes, independentemente da
idade, sexo, língua, etnia, deficiência, situação económica, ou o fundo cultural, possam
participar.
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OS PAIS SÃO A CHAVE DO SUCESSO
Envolva os pais logo no início, para tomarem parte no desenho,
desenvolvimento e implementação do programa extracurricular.
Estes pais no Tajiquistão ajudaram a que a hora social fosse um êxito.
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Etapa 2. Recrutar pessoas para
desenvolver planos de atividade e
conteúdos.
Um grupo de pessoas bem-informadas sobre
as atividades do seu programa precisarão
de serem recrutadas para desenvolver o
conteúdo para as atividades que estarão no
seu programa. Essas pessoas irão também
desenvolver guias dos facilitadores e formar
formadores ou treinar diretamente facilitadores
de atividades extracurriculares para liderarem as
atividades.
As competências e capacidades dos
programadores devem ser consistentes com os
tipos de atividades extracurriculares que farão
parte do seu programa. Esta equipa pode ser
constituída por professores, outros educadores,
pais e outros membros da comunidade que
sejam criativos, bem informados, bons na
escrita e ter alguma experiência de organização
de informações para ajudar os outros a
aprender. Alternativamente, o Ministério
pode ser capaz de nomear alguns dos seus
funcionários para ajudarem a a desenvolver
os materiais que poderiam ser usados em
programas em muitas escolas.
Outra maneira de encontrar pessoas qualificadas
para desenvolver planos e conteúdos para
atividades extracurriculares seria a parceria com
uma organização especializada em desportos,
artes, teatro ou outras atividades. Estas
organizações têm frequentemente facilitadores
qualificados e planos de atividades que

podem ser adaptados às suas necessidades.
Também deve pesquisar na Internet para obter
informações, planos e conteúdos para as suas
atividades. (Veja a caixa de texto). Também pode
verificar com as autoridades locais de educação
para identificar localmente as organizações que
estão envolvidas em atividades extracurriculares
para as escolas.

Etapa 3. Estabelecer um formato
para organizar os planos e
conteúdos para as suas atividades
extracurriculares.
As atividades extracurriculares devem ser
divertidas, envolventes e ter alguns elementos
de espontaneidade nelas. No entanto, a
estrutura também é importante no âmbito das
actividades. Uma certa quantidade de rotina
vai ajudar os alunos a despertar para certos
comportamentos de participação, p. ex.,
estando presentes, escutando as instruções,
sendo respeitadores, preparando-se para
perguntas e reflexões e compartilhando
o que aprendem, enquanto praticam um
comportamento seguro e cortês.
Figura 6I – Ilustração sobre como estão
relacionados os temas, atividades e competências.

Tema

Atividades

FONTES PARA CONTEÚDO
DE ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Magic Bus: www.magicbus.org
Right to Play: www.righttoplay.com
Grassroots Soccer: www.
grassrootssoccer.org
Peace and Sport: www.peace-sport.org
Play for Peace: www.playforpeace.org
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Qualificações
Alvo

Os planos de atividades devem incluir uma
razão para cada atividade, uma descrição dos
objetivos da atividade, uma lista de materiais
necessários e instruções claras, passo-a-passo
para facilitadores. Os Guias de facilitadores
devem incluir o tempo de duração necessário
para as atividades extracurriculares (um
semestre, um ano, etc.).
As atividades podem ser parte de um tema ou
unidade maior. Os temas ajudam a organizar
um conjunto de atividades em torno de um
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tópico específico e ajudar a garantir que os
estudantes ganhem habilidades importantes. A
Figura 6I acima ilustra esta ideia.
O tema para o programa extracurricular SDPP na
Índia foi “A Aldeia”. Esta abordagem temática é
mostrada na Figura 6J abaixo. Usando um tema
permitirá aos facilitadores agrupar as atividades
num conjunto e ajuda o aluno a fazer sentido de
novas informações. Os temas também podem
ser ligados a temas curriculares.
Componentes típicos de um plano de atividade
extracurricular pode incluir:
• Tema;
• Lógica;
• Metas e Objetivos;
• Competências que os estudantes irão praticar;
• Materiais necessários para realizar a
atividade;
• Instruções passo-a-passo para a atividade;
• Notas importantes ou lembretes; e
• Como os facilitadores podem avaliar o
sucesso da atividade.
Abaixo está um exemplo de Programa
Extracurricular Escola Feliz (Anandshala) na
Índia, que pode lhe dar algumas ideias sobre
como elaborar um plano de atividades. Ver a

Unidade 6 no Anexo Digital para mais exemplos
de planos de atividade.
É também importante desenvolver um âmbito
e sequência completo para todas as atividades
extracurrculares. A Tabela 6L abaixo é o âmbito
e sequência para o programa extracurricular de
SDPP em Timor-Leste.
Calendarização de Atividades
Extracurriculares. A calendarização do tempo
e espaço para atividades extracurriculares
deve ser organizada em colaboração com
a administração da escola, professores e
facilitadores do programa. O tempo e espaço
deve ser adaptado às condições nas escolasalvo. Várias opções podem ser desenvolvidos
para as diferentes condições. Normalmente,
as atividades extracurriculares devem ser
projetadas para durar cerca de uma hora. A
frequência da sua implementação depende
do seu programa particular - na Índia e no
Tajiquistão quatro ou cinco sessões foram
agendadas numa semana,enquanto em TimorLeste uma sessão foi agendada. Dependendo
da escola, as atividades extracurriculares
podem ser agendadas durante, antes ou depois
do horário escolar. No Tajiquistão, as sessões
foram agendadas para depois das aulas depois

Figura 6J – SDPP na Índia usou “A Aldeia” como tema para o programa extracurricular.

Ocupações: Os alunos
podem entrevistar
pessoas diferentes
sobre suas ocupações e
compreender a
importância de seu
trabalho em sua
comunidade e aldeia.

Objetos vistos na Aldeia:
Os estudantes podem
entender a ciência de
como diferentes
objetos funcionam, por
exemplo, um poço,
arado, ou itens de
cozinha.

Tema A
Aldeia
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Vida Naural na Aldeia: Os
alunos podem explorar
nomes das plaWntas e
animais indigenas na
aldeia.
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Figura 6K – Informação dada aos facilitadores e diretores escolares em Timor-Leste.

COMO PROGRAMAR ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Opções

Turnos de escola

Tempo de atividades extracurriculares

A

Turno da manhã—4º, 5º, e 6º Ano

•

Tarde – depois do almoço

B

Turno da tarde— 4º, 5º, e 6º Ano

•

Manhã – antes do almoço
(10-11am)

C

Turno da manhã para um ou dois
Anos
Turno da tarde para um ou mais
Anos

• Atividades são realizadas duas
vezes por dia.
• Classes do turno da manhã têm
atividade extracurricular à tarde
• Classes em turno da tarde têm
atividade extracurricular de
manhã

D

Uma ou mais classes-alvo iniciam
aulas às 10-11 da manhã.

•

do programa de tutoria. Em Timor-Leste,
algumas escolas realizaram sessões antes das
aulas e outras depois. Na Índia, o último período
de aula agendada do dia escolar foi utilizado
para atividades extracurriculares.
Considerações sazonais podem determinar
quando determinadas atividades podem
ter lugar, pois as crianças podem não ter
tempo ou antes ou depois das aulas durante
certas épocas do ano. Outros eventos
devem também ser considerados: Em TimorLeste, os professores eram chamados para
frequentar cursos de formação nacional
durando várias semanas, longe da escola pelo
que interromperam o programa de atividades
extracurriculares. As escolas que têm mais de
um turno, terão de organizar as suas atividades
extracurriculares em torno dos turnos. Algumas
escolas com turnos múltiplos organizaram
atividades num centro comunitário, igreja,
pagode ou mesquita para não interromperem as
aulas em curso ou distrair os outros alunos na
escola. Atividades extracurriculares não devem
perturbar o tempo de aula ou retirar as crianças
e professores das salas de aula.
Ao nível da escola, os administradores e
facilitadores devem considerar uma série de

Atividades para aquelas Classes
são realizadas, quer após o
dia escolar ou antes das aulas
iniciarem

fatores para encontrar os melhores horários
para as atividades. Alguns fatores que devem
ser considerados incluem:
• Distância e tempo de viagem entre a escola
e a maioria das famílias;
• Preocupações dos pais em relação à
segurança, particularmente para as meninas;
• Tarefas domésticas pelas quais os alunos
podem ser responsáveis, em particular para
as meninas;
• Mudanças na hora em que o sol se põe
devido às estações; e
• Mudanças climáticas de estação para estação.

Etapa 4. Desenvolver palanos de
atividade das atividades e guias dos
facilitadores.
Uma vez desenvolvida a estrutura do plano de
atividades, pode-se desenvolver o conteúdo de
cada atividade e colocada numa ordem lógica.
Algumas atividades podem exigir que os alunos
construam sobre seus prévios conhecimentos.
Ao iniciar um clube de xadrez, por exemplo,
uma das primeiras sessões pode incluir os
nomes das peças e como estão configurados
no tabuleiro de xadrez.
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Figura 6L – Amostra de Âmbito e Sequência das Atividades que o Programa Extracurricular
do Preparou SDPP em Timor-Leste.
Plano #
Plano Atividade 1

Tema
Apresentar-me

Conteúdo
Descrever a sua pessoa e outras pessoas
Registar informação
Escutar e lembrar informações sobre outras pessoas
Recontar informações sobre outras pessoas
Retirar conclusões baseadas em evidências dadas por
outros
• Orgulho e autoconfiança nas suas próprias conquistas

•
•
•
•
•

Plano Atividade 2

Perfil Pessoal

•
•
•
•
•
•
•

Plano Atividade 3

Percussão
Natural

•
•
•
•

Plano Atividade 4

Perfil da Turma

• Comunicação - escuta ativa
• Associações lógicas
• Cálculos simples

Plano Atividade 5

Ocupação da
manhã da Maria

•
•
•
•
•
•

Leitura
Recontar informação
Escrever
Ordenar, criar sequências e estruturar
Tirar conclusões
Fazer previsões

Plano Atividade 6

Jogos e
desportos

•
•
•
•

Escuta ativa
Cooperação
Raciocínio lógico
Expressão verbal

Plano Atividade 7

As Formigas e
os Gafanhotos

• Leitura
• Recontar informação
• Racicínio lógico (ordenar, sequênciar, retirar
conclusões, fazer previsões)
• Expressão Verbal (explicar as decisões)

Plano Atividade 8

8-Páginas de
Panfletos

• Autoexpressão/escrita verbal e visual
• Autoconfiança

Plano Atividade 9

Cálculo de
transações

• Cálculo mental básico
• Raciocínio lógico
• Expressão verbal

Plano Atividade 10

Simetria e
Desenho

• Habilidades motoras melhoradas
• Creatividade
• Raciocínio lógico
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Expressão Verbal
Descrição
Lembrar detalhes
Recontar informação
Análise de informação
Retirar conclusões
Classes do turno da manhã têm atividade
extracurricular à tarde
• Classes em turno da tarde têm atividade
extracurricular de manhã
Creatividade
Autoexpressão
Autoconfiança
Uso de materiais locais
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Os guias dos facilitadores devem ser
desenvolvidos, ao mesmo tempo que os planos
de atividades são criados uma vez que eles
estão fortemente relacionadas. Os guias dos
facilitadores devem incluir dicas sobre como
poder ser um bom facilitador, bem como a
forma de programar atividades, como controlar
assiduidade, gerir as atividades e como lidar com
o comportamento e disciplina do estudante.
O guia dos facilitadores retratado na Figura 6M
tem incluídas as seguintes secções:
• Visão geral do Programa
• As intervenções
• Propósito do Manual
• Como aprendemos?
• Meninos e Meninas – Aplicando igualdade
de género na turma
• Como professores e facilitadores, podemos
ajudar com a mudança das nossas atitudes
• Como preparar-se para uma atividade
extracurricular
• Ter diversão com os seus estudantes
• Jogo Energético!
• Jogos!
• Canções!
Desenvolvimento de planos de atividade.
Uma das melhores maneiras de desenvolver
planos de atividades é reunir a sua equipa numa
oficina/ workshop para que possam trabalhar
em conjunto no desenvolvimento dos planos
necessários para o seu programa. Tê-los a
trabalhar em conjunto ajudará a garantir que
a estrutura de todos os planos seguem uma
estrutura comum. Uma vez que as peças de
cada plano serão as mesmas, trabalhando
juntos também poderá poupar tempo. Os
membros da equipa podem também refletir
juntos e gerar ideias criativas para tornar os
planos eficazes. Cada desenvolvedor poderá
compartilhar também os seus planos com
o grupo e receber retorno imediato para os
melhorar. O período de tempo necessário
para a sua oficina vai depender do número de
atividades e os tipos de atividades que estarão
no seu programa. A duração do seu programa
irá também afetar o tempo necessário para a
oficina. Pode agendar uma série de oficinas de
trabalho, dependendo da implementação do
seu programa extracurricular.
Desenvolvedores de plano de atividades
precisarão compreender quão diferentes são as
atividades extracurriculares do ensino. A oficina
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Figura 6M

Capa do Guia de Atividades para
Facilitadores no programa SDPP de
Timor-Leste.

de trabalho deve incluir uma orientação dos
alunos que participam no programa, as razões
de poderem estar em risco de abandonar a
escola e o seu ano escolar.
Os planos de atividades são normalmente
compilados em guia de facilitadores ou manual
escolar para facilitadores e administradores
escolares. Para além dos planos de atividades,
o guia dos facilitadores deve conter também:
• Informações básicas sobre as razões dos
estudantes poderem precisar de atividades
extracurriculares;
• Informações sobre como o programa
extracurricular pode ajudar a prevenir
abandono escolar;
• Orientação sobre os elementos-chave dos
programas e atividades extracurriculares;
• Sugestões para o agendamento de
atividades extracurriculares ao nível da
escola;
• Atividades e dicas sobre como preparar e
facilitar as atividades; e
• Sugestões para monitorar o progresso e
assiduidade do estudante.
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Figura 6N – Duas páginas do Guia para Facilitadores do SDPP para Atividades Extracurriculares para
Timor-Leste

Uma vez chegados a um entendimento comum
sobre os propósitos, princípios e elementos
dos planos de atividades, os programadores
podem formar equipas para desenvolver
nichos de atividades. Organize um processo de
retorno e revisão por colegas, de modo que os
programadores possam contribuir para melhorar
os planos desenvolvidos pelas outras equipas.
Depois de receber o retorno, deve-se fazer uma
revisão dos planos que devem ser entregues
a uma equipa de avaliação para assegurar
que todos os planos estejam comparáveis em
termos de estrutura e conteúdo. Os planos e
guias do facilitador finais devem, então, ser
duplicados e compilados em pastas.
Análises periódicas dos planos pendentes por
grupos podem ser incluídas nas oficinas de
trabalho. As atividades interessantes, sessões bem
desenhadas e formas únicas e educacionalmente
divertidas de apresentar um tópico pode ser
destacadas de modo a outros desenvolvedores
poderem, mais tarde, modelar os seus planos
seguindo os bons exemplos. A equipa do programa
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e membros do conselho de revisão podem
também realizar sessões técnicas durante a oficina
para preencher as lacunas na compreensão por
desenvolvedores do plano. A equipa do programa
pode também realizar periodicamente sessões
técnicas sobre como projetar atividades centradas
no aluno e interativas, como demonstrar atividades
e como promover o diálogo para descobrir quais
os alunos que aprenderam das sessões.
A fim de assegurar que os planos estão completos
e precisos, é importante que os facilitadores
pratiquem as atividades com estudantes em
situações que sejam similares àquelas em que as
atividades serão desenvolvidas. Estas sessões
de treinos vão proporcionar aos desenvolvedores
retorno críticos de facilitadores e estudantes sobre
a clareza, eficácia e pleno gozo de cada atividade.
Estas demonstrações práticas poderão revelar
áreas onde as instruções não estão claras, se há
falhas na sequência da sessão, ou se as atividades
carecem de elementos críticos. As demonstrações
práticas devem ser contínuas desde o início das
sessões de conceção até ao fim.
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À medida que os planos de atividades vão
sendo finalizados, devem ser compilados em
guia ou manual para facilitadores (veja a Figura
6M). Se houver fundos disponíveis, designers
gráficos e artistas podem tornar os planos mais
interessante e compreensíveis. Verifique com
as autoridades locais do MdE para se saber
se eles precisam de aprovar os seus planos
antes de serem imprimidos. Se for necessária
a aprovação, é importante reservar tempo para
este processo no plano de trabalho do seu
programa.

Etapa 5. Recrutar, Contratar e
Preparar Facilitadores, e Mobilizar
Campeões da Comunidade.
As escolas terão de recrutar pessoal para
facilitar as atividades extracurriculares. Se
há disponibilidade financeira, é aconselhável
recrutar e contratar facilitadores pagos. Essas
pessoas podem ser professores da escola,
onde as atividades serão realizadas ou das
escolas vizinhas ou de outros adultos com as
competências, conhecimentos e experiência
para serem facilitadores eficazes. Se não
há disponibilidade financeira para contratar
facilitadores pagos, precisará de recrutar
voluntários. Estes podem ser professores,
profissionais aposentados, pais, jovens mais
velhos e estudantes universitários, funcionários
de ONG e empresas locais. Para ambos os
casos, é importante desenvolver uma margem
clara e concisa de âmbito de trabalho (ADT)
para os facilitadores que descreveram as
competências, conhecimentos e experiências
que você está procurando em potenciais
facilitadores. O quadro seguinte ilustra uma
ADT (Tabela 60) que pode ser recrutamento
e contratação de facilitadores para atividades
extracurriculares.
Os facilitadores precisarão ser treinados
para usar os guias dos facilitadores e para
aprender a ser facilitadores eficazes. Esta
preparação requererá formação inicial, apoio
e acompanhamento. A disponibilização de um
guia de qualidade para facilitadores irá também
ajudar os facilitadores a aprenderem a ser
facilitadores eficazes.
O que deve estar incluído numa formação
de facilitadores? Facilitadores de atividades
extracurriculares podem ser professores,
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professores aposentados, pais, outros
membros da comunidade, jovens mais velhos,
profissionais e funcionários de ONG. Um
programa extracurricular também pode precisar
de assistentes voluntários que possam ajudar os
facilitadores na preparação, gestão e facilitação
de atividades. Um conjunto diversificado de
facilitadores poderá trazer uma gama de
competências e conhecimentos para o seu
programa extracurricular.
No início da sessão de formação seria
útil fazer um inquérito verbal rápido para
conhecer os facilitadores e inteirar-se dos seus
conhecimentos e experiências nas diferentes
atividades que serão parte do programa
extracurricular. Isso permitirá que os facilitadores
trabalhem uns com os outros para conseguirem
obter êxito.
Organize uma sessão prática para avaliar as
competências dos facilitadores. Isto ajudará
a identificar os hábitos que podem precisar
de ser mudados e competências que alguns
facilitadores possuem que podem ser usadas
para acelerar o programa de treinamento.
O programa de formação deve concentrar-se
na prática ao invés da discussão. Depois de
os facilitadores se sentirem confortáveis como
um grupo e familiarizados com os princípios
fundamentais de uma boa facilitação e os
planos para as diferentes atividades, eles devem
praticar facilitando as suas atividades com os
alunos que são similares às que irão participar
no programa. Enquanto os facilitadores
praticam, outros facilitadores devem observar e,
em seguida, fornecer retorno sobre maneiras de
melhorar o seu trabalho.
Veja a seguir uma lista de tópicos importantes
que poderiam fazer parte da oficina de formação
para facilitadores:
• Boas-vindas e apresentações
• Uma avaliação informal sobre o
conhecimento e atitudes dos facilitadores
• Antecedentes da prevenção do abandono
escolar
• Presença, comportamentos e desempenho
• Metas e objetivos do programa
extracurricular
• Descrição dos participantes no programa
extracurricular
• Competências e funções dos facilitadores
• Introdução ao guia dos facilitadores
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Figura 6O – Amostra de Âmbito do Trabalho para o recrutamento e contratação de facilitadores
para atividades extracurriculares.

AMOSTRA DE ÂMBITO DE TRABALHO PARA UM FACILITADOR DE UMA
ATIVIDADE PÓS ESCOLA
Tarefas e Responsabilidades Chave
•

No início de cada semestre, os facilitadores deverão acordar um cronograma com os
administradores da escola para ser usado durante todo o semestre e submetidos à
aprovação.

•

Uma vez por semana, cada facilitador deverá apoiar os alunos em risco de abandono
escolar. O facilitador irá realizar atividades de melhoramento durante cada sessão depois
das aulas (aproximadamente uma hora).

•

Os facilitadores deverão participar ativamente na formação oferecida pelo programa para
dominar as abordagens e atividades para as atividades de melhoramento.

•

Os facilitadores deverão fazer os preparativos necessários com antecedência para cada
atividade (atividade de revisão, recolha de equipamentos e ajudas);

•

Os facilitadores deverão utilizar métodos centradas no aluno e interativos para facilitar as
atividades. Os facilitadores devem também criar as suas próprias atividades, desde que
sejam envolventes e agradáveis para os alunos.

•

Os facilitadores deverão monitorar a assiduidade dos alunos em cada aula, monitorar
o comportamento e desempenho dos alunos, e recolher outras dados/informação
especificados durante a atividade que sigam os protocolos e procedimentos do
programa.

•

Os facilitadores deverão informar os professores e pessoal administrativo sobre o
progresso ou desafios dos alunos.

•

Os facilitadores deverão comunicar com frequência com os pais dos alunos em risco, e
informá-los sobre o comportamento e desempenho de seus filhos.

•

Os facilitadores serão todos responsáveis pela custódia dos recursos disponibilizados
pelo programa e por mantê-los em boas condições.

•

Os facilitadores deverão comunicar e reunir regularmente com monitores do programa e
pessoal para discutir o progresso e as questões relativas às atividades pós-escolares de
melhoramento.

•

Espera-se que os facilitadores sejam realmente cuidadosos para os alunos, para criar
um ambiente caloroso e acolhedor, e para garantir que os estudantes se sintam seguros
durante o programa pós-escola.

•

Os facilitadores são elementos críticos do programa de melhoramento. Espera-se que
implementem o programa como projetado, sigam os procedimentos e protocolos do
programa, e notifiquem o pessoal administrativo imediatamente de quaisquer problemas
ou questões que afetem a implementação do programa.
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Figura 6P – Um exemplo de Agenda da Formação de Dois Dias sobre Atividades Extracurriculares
que Foi Utilizada pelo SDPP na Índia.

1° DIA:
Atividade

Duração

Objetivo

Resultado

Introdução

(60
minutos)

Os pariticipantes
apresentam-se uns aos
outros

Para os participantes se
sentirem confortáveis entre
eles e com o ambiente

Manter os filhos
na escola

(30
minutos)

Uma perspetiva do
modelo Anandshala

Para posicionar o modelo
Anandshala como está sendo
integrado com os processos
escolares existentes de
Muhim, PTA e CCE

Compreender
as crianças

(90
minutos)

Parâmetros para
entender o papel e as
responsabilidades da
criança e dos diferentes
intervenientes

Os professores percebem a
importância da observação
regular e consolidação de
dados dos alunos ao nível
da escola

Identificação de
Criança Focos
(ICF)

(120
minutos)

Entender o process
Prática da ferramenta
ICF

Entender: Quais são as
crianças “em-risco”

2° DIA:
Atividade

Duração

Objetivo

Recapitulação

(45
minutos)

•
•

Revisão do 1º Dia
Clarifica dúvidas e
questões se houver

•

Revisão

Rastreio do
estudante e
resposta

(120
minutos)

•

Compreender o sistema
de rastreamento e
resposta
E a sua importância para
manter a criança na
escola

•

Familiarizar-se com
as ferramentas de
monitoramento e de resposta
e esclarecer suas dúvidas,
integração com o sistema
existente

Modelo Anandshala
consolidado
Sublinhar as funções e
responsabilidades de
diferentes parceiros

•

Eles podem descobrir
as suas funções e
responsabilidades num local
em diferentes componentes
e gerir o seu tempo
adequadamente

•

Resultado

Funções e
Responsabilidades

(45
minutos)

O caminho à
frente

(60
minutos)

•

Planificar orientação
para o segundo nível

•

Aceitação e sustentabilidade
abrirão espaço

Conclusão

(30
minutos)

•

Refletindo sobre o
treino
Retorno

•

Melhorar, e avaliar os
conteúdos e técnicas.

•
•

•
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•

Sessão de formação de colegas de modo
que os facilitadores possam conhecer-se
uns aos outros e ficarem mais à vontade
• Introdução à logística, instruções,
observação e retorno
• Preparação e planeamento de atividades
extracurriculares
• Usar e cuidar dos recursos no programa
• Entrega de atividades extracurriculares
• Autoavaliação
• Sessões práticas com os estudantes
• Observação pelos formadores,
administradores escolares e colegas
• Retorno construtivo sobre as atividades
• Agendamento de programas
extracurriculares
• Rastreamento de assiuidade e participação
• Envolver a comunidade no programa
extracurricular
• Acompanhamento e apoio
• Pós-avaliação dos conhecimentos e atitudes
dos facilitadores.
Mais informações sobre como preparar-se
para uma formação de facilitadores podem ser
encontradas no Anexo Digital para a Unidade 6.
Como deve ser estruturado o treinamento
e quem deve realizá-lo? Como estruturar a
formação de facilitadores depende do número
de facilitadores que irão participar no seu
programa. Normalmente, um programa de
formação para facilitadores tem lugar antes
do início do ano letivo para que o programa
possa começar logo depois do início das
aulas. A Tabela 6P na página anterior ilustra
uma agenda para uma oficina de formação
de dois dias para os facilitadores. A Figura
6Q à é a capa do manual de formação do
SDPP em Timor-Leste que foi usado para
preparar facilitadores para realizarem atividades
extracurriculares. O manual completo está
disponível no Anexo digital da Unidade 5.

Mobilizar e Preparar os Campeões da
Comunidade: Uma estratégia para permitir que
seu programa extracurricular tenha sucesso é
mobilizar pessoas da comunidade, muitas vezes
os pais, para promover a participação no seu
programa. Estes Campeões da Comunidade
podem ser fundamentais para garantir que pais,
estudantes e outros membros da comunidade
promovem e apoiam o seu programa. A tabela
abaixo lista algumas das qualidades mais
importantes de Campeões da Comunidade.
Geralmente, a maioria dos Campeões da
Comunidade são pais de alunos da escola ou
membros aposentados da comunidade que têm
tempo disponível e experiência, requeridas, para
serem Campeões da Comunidade eficazes. As
escolas deverão distribuir um simples âmbito de
trabalho que descreverá as responsabilidades
dos Campeões da Comunidade e os benefícios
em assumirem essa função. A história a seguir
ilustra quão importante os Campeões da
Comunidade podem ser para um programa
extracurricular e para fortalecer as relações
entre as escolas e as comunidades.

Figura 6Q

Se o tempo e os recursos permitirem, um
núcleo de formadores mestres poderá deslocarse de escola em escola ou trabalhar com
grupos de escolas para treinar uma equipa de
facilitadores de cada escola. Estes facilitadores
poderiam, então, organizar uma sessão para os
outros facilitadores nas suas escolas.
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Capa do Guia de Formação de
Atividades Extracurricualres usado em
Timor-Leste.
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Figura 6R

CARACTERÍSTICAS & FUNÇÕES IMPORTANTES DE CAMPEÕES DA
COMUNIDADE (CC)
•

CC devem ter tempo para se dedicarem a promover e apoiar o programa extracurricular
da escola.

•

CC devem ser figuras muito interessadas em apoiar o crescimento e desenvolvimento de
crianças e jovens.

•

CC podem ser solicitados a apoiar os professores durante as atividades.

•

CC podem ser convidados para rever os planos semanais com os facilitadores e ajudar a
implementá-los.

•

CC podem ser convidados para ajudar a organizar os materiais e equipamentos
necessários para diferentes atividades e garantir que estes sejam devidamente
armazenadas quando terminam as atvidades.

•

CC podem ser convidados para ajudar a monitorar as atividades.

•

CC podem ser solicitados para dar apoio individual aos estudantes.

•

CC podem ser convidados para ajudar a resolver os desafios para assegurar sucesso.

•

CC podem precisar de reunir com os pais nas casas destes para convencê-los a permitir
que seus filhos participem no programa extracurricular.

•

CC podem precisar de tomar o papel de “treinadores e assistentes técnicos” para
atividades desportivas.

•

CC podem ser convidados a ajudar a monitorar a assiduidade.

Etapa 6. Formação e Apoio no local
de trabalho.
Uma vez concluída a formação inicial dos
facilitadores e do início do programa, os
diretores de escola, professores e facilitadores
precisarão de apoio contínuo. Este apoio
contínuo deverá melhorar as práticas e
desempenho dos facilitadores, garantir que
as atividades estão sendo realizadas e estão
seguindo os elementos-chave de programas
de melhoramento e princípios de atividades
extracurriculares, e que os facilitadores e outros
funcionários da escola têm oportunidades de
compartilhar boas práticas, resolver problemas
e comemorar os sucessos. A seguir, são
duas abordagens principais para o apoio a
actividades extracurriculares.
Observação e formação: Se possível, os
facilitadores devem ser observados por um
membro da equipa do programa, uma vez
por semana no início do programa e, depois
disso, uma ou duas vezes por mês no final do
programa. No final da atividade, o observador
deve fazer observações construtivas para

ajudar o facilitador a melhorar. É importante
compreender que a observação e a formação
não são uma inspeção. O objetivo da
observação e da formação não é averiguação
da culpa. Em vez disso, poderia pensar na
formação no sentido desportivo - o treinador
ajuda o atleta a fazer ajustes nos seus
movimentos ou jogos para obter o melhor
desempenho deles no seu desporto. O
mesmo se pode dizer sobre a formação de
um facilitator- a ideia é fornecer conselhos
específicos de forma cooperativa para que
os facilitadores possam evoluir até às normas
estabelecidas no guia dos facilitadores. O
objetivo é assegurar que as atividades são
implementadas como planeado. Um formulário
de observação deve ser projetado para
determinar se os facilitadores estão a aderir
aos princípios da realização de atividades de
melhoramento e proporcionar recomendações
para a melhoria. (Veja o Anexo Digital para
a Unidade 6 para as fichas de observação
de facilitador.)
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SER UMA CAMPEÃ DA COMUNIDADE MANTÉM VIVO UM SONHO
Quando Priyanka foi chamada para uma
entrevista para ser Campeã da Comunidade
com o SDPP em UMS Dharmpur Dakhili, Bihar,
Índia, ela estava nervosa. Nunca antes trabalhara
para uma organização. A tradição local era
contra as mulheres a trabalharem. A entrevista
correu bem e imediatamente Priyanka se viu
ocupada ajudando a implementar o programa
extracurricular da escola.
Ela achou os encontros com os outros Campeões
da Comunidade interessantes e úteis. Todos os
campeões compartilhavam objetivos comuns
e circunstâncias semelhantes. Planos de
trabalho e atividades mensais eram discutidos
e cronogramas e metas eram definidas. Isso
ajudou-a a planear o seu trabalho de modo que
ela o pôde concluir com sucesso. Como uma
Campeã da Comunidade, Priyanka visitou as
casas dos alunos para atualizar os pais sobre o
progresso de seus filhos. Ela também entregou
posters de rastreamento de modo que os pais
pudessem controlar a assiduidade de seus filhos.
Priyanka explicou, “A minha interação contínua
com pais ajudou-me a criar empatia com
eles. Durante essas interações, eu aprendi a
convencê-los de que as reuniões de APP e Casa
Aberta eram bons momentos para tratar das
perguntas que pudessem ter. Muitos acharamno lógico e apareceram para a Casa Aberta,
onde viram as diferentes coisas que os seus
filhos criaram durante o programa pós-escola.
Eles viram os seus filhos ativos e perceberam
que o programa era útil.”

Ela sente que a formação do SDPP a ajudou a
tornar-se mais forte. Deu-lhe uma oportunidade
para repensar a sua carreira e para se afirmar
perante a comunidade. “Eu aprendi muitas
coisas novas no programa e agora eu posso
compreender-me melhor. Agora eu entendo
o comportamento das crianças, professores
e pais. A troca de conhecimento também
expandiu os meus horizontes de pensamento.”
Trabalhar como uma campeã da comunidade
também reforçou a sua crença de que as
meninas têm o direito de serem educadas. Ela
agora está mais empenhada do que nunca
para encorajar os pais a enviar as suas filhas à
escola. Ela diz: “o SDPP me ajudou a fortalecer
a minha autoconfiança e agora os meus pais e
professores universitários acreditam em mim e
nos meus sonhos. Aprendi a ser mais articulada
e a comunicar com pessoas diferentes”.
Ela disse que quer continuar a trabalhar com
crianças e para assegurar que cada criança possa
ter uma educação. Durante o programa, Priyanka
era casada e tinha uma criança, mas continuou
a trabalhar como uma Campeã da Comunidade
e está terminando os seus estudos para poder
realizar o seu sonho de se tornar professora um
dia.

Adaptado de uma história escrita por Ranjay Kumar Sinha que apareceu em “Life and Times
of Anandshala” pela Quest, que implementou o SDPP na Índia.
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Sessões de demonstração: Formadores,
instrutores, diretores de escola e outros
facilitadores com experiência devem realizar
sessões de demonstração como uma forma
de ajudar os facilitadores a ver e entender de
que modo devem realizar as atividades. Numa
sessão de demonstração, um instrutor irá
demonstrar com alunos. Os facilitadores irão
observar essa atividade e tomar notas. No final
da atividade o treinador coloca questões para
estimular uma discussão pós-demonstração.
Abaixo estão alguns exemplos de perguntas
que o treinador pode apresentar:
• O que mais gostou da sessão? Porquê?
• O que pensa sobre como os estudantes
responderam na atividade? Porquê?
• O que pensa que fiz bem? Explique.
• O que faria de modo diferente se fosse o
facilitador desta atividade? Porquê?
As sessões de demonstração podem ser
realizada durante as atividades extracurriculares
regulares, mas devem ser planeadas com
antecedência. As sessões de demonstração
devem usar as atividades com as quais os
facilitadores estão familiarizados de modo que
se concentrem sobre os métodos que estão
sendo demonstrados e não sobre a atividade.
Como Podem as Atividades
Extracurriculares Ser Integradas Nas
Práticas Normais das Escolas?
As atividades extracurriculares não são eventos
autónomos realizados por uma organização
externa. Elas devem ser integradas na rotina
normal da escola. Quando os facilitadores
são os professores, este será provavelmente
um processo fluído. Na medida em que
os professores aprendem métodos novos
e emocionantes de envolver as crianças
através de atividades extracurriculares, e com
um ambiente de apoio na escola, os novos
métodos passarão provavelmente a fazer
parte da sua prática de ensino. Um exemplo
do impacto que as atividades extracurriculares
podem ter sobre o ensino em sala de aula é
apresentado na história abaixo.
Quando os facilitadores são membros da
comunidade ou de organizações locais, deve
haver um processo sistemático para ajudar
a integrar os professores nas atividades
extracurriculares. Isto pode ser conseguido
através da formação de professores nas
atividades pelos facilitadores, observando os

PÁGINA 145

facilitadores a trabalharem na sua escola, e ter
os professores a participar, ocasionalmente,
nas atividades juntamente com os facilitadores.
Sempre que possível, os facilitadores devem
utilizar as oportunidades para explicar ao
professor o que está sendo feito e o porquê
disso. O objetivo é ajudar os professores a
compreender as estratégias que estão sendo
usadas para envolver os alunos e desenvolver
suas competêcias.
As habilidades desenvolvidas através das
atividades extracurriculares são susceptíveis de
ter um efeito positivo sobre o desempenho dos
alunos na sala de aula. Os professores podem
usar estratégias de atividades extracurriculares
para desenvolver essas competências na
sala de aula. Jogos, situações de resolução
de problemas, trabalho criativo, autogestão
e trabalho em grupo podem ajudar os
professores a encontrar novas maneiras de
interagir com os alunos e a abordar questões
do comportamento dos alunos, desempenho e
assiduidade.
Que desafios poderá ter com o seu
programa extracurricular? Quando você
e a sua equipa projetam o seu programa
extracurricular, é importante perguntar-se:
Com que desafios podemos deparar quando
as escolas começam a implementar os seus
programas? Fazer esta pergunta quando
está a projetar o seu programa irá ajudá-lo a
identificar possíveis desafios antes que eles
realmente aconteçam. Isso permitir-lhe-á
também ou mudar o projeto para evitar que os
problemas ocorram ou desenvolver estratégias
e abordagens para lidar com os desafios se
eles ocorrerem. Alguns desafios podem estar
relacionados com o contexto específico da sua
escola. Outros desafios podem estar ligados a
dificuldades de recrutamento e preparação de
facilitadores qualificados. Outros ainda podem
ser associados com os costumes e cultura
locais. Independentemente das origens dos
desafios, é muito mais fácil resolvê-los se puder
antecipá-los antes de iniciar o seu programa.
Um dos desafios mais comuns que
organizadores de programas extracurriculares
enfrentam é motivar os professores e
membros da comunidade para ajudar a
implementá-los. A maioria dos professores terá
responsabilidades de ensino a tempo inteiro
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AS MUDANÇAS DEVEM COMEÇAR COMIGO
A Sra. Saleha Parveen, nascida e criada em
Dalsingh Sarai, Samastipur, Índia, é uma
professora da Vishsupur Bande School, onde
o SDPP estava ativo. Sendo a mais velha da sua
família, ela ajuda a mãe em todo o trabalho
doméstico antes de ir para a escola para ensinar.
Quando o SDPP começou, Seleha tornouse numa participante ativa. Como parte do
programa SDPP na sua escola, ela trabalhou
com os Campeões da Comunidade, participou
em oficinas de capacitação e aprendeu como
reduzir o abandono escolar.
Ela foi especialmente ativa no programa
extracurricular da sua escola. Ela disse que isso a
fez lembrar da sua infância e ela podia facilmente
ver o valor das diferentes atividades. Fazer parte
do programa também ajudou a aprimorar os
seus relacionamentos com os seus alunos, o
que tornou o ensino mais fácil. Ela explicou que
a abordagem de aprendizagem baseada em
atividade sobre a qual ela aprendeu através da
formação de SDPP inspirou-a a transformar as
suas aulas em atividades mais agradáveis para
as crianças. Os planos de sessão de Artes e
Ofícios foram outra fonte de aprendizagem e
inspiração para ela. Ela disse: “Isso ensinou-me a
concentrar sobre exploração como uma forma
de aprendizagem e desenvolver habilidades
criativas. Isso melhorou também o meu
relacionamento com os meus alunos.”

Participar na formação do SDPP deu-lhe tempo
para introspecção e aumentou a sua capacidade
de trabalhar em grupo. Ela também aprendeu a
envolver-se com os pais dos alunos através de
telefonemas e visitas domiciliárias que usou para
ajudar os pais a compreender a importância da
educação e para garantir que seus filhos venham
para a escola. Ela agora é muito popular entre
as famílias e assumiu a liderança na organização
da Casa Aberta da escola. Os pais realmente
apreciam imensamente os seus esforços e têmna cumprimentado pelo bom trabalho que está
fazendo.
Para além de ensinar, Saleha está frequentando
cursos à distância numa universidade. A sua
família apoia plenamente os seus esforços
na escola e para o desenvolvimento de sua
carreira. Saleha diz: “ O SDPP criou um sistema
de apoio para eu poder conseguir ensinar bem,
aprender bem e criar boas relações com os pais
dos estudantes. Agora percebo que o apoio
consistente na escola e o envolvimento positivo
dos professores com os alunos e famílias criam
uma cultura de aprendizagem eficaz dentro e
fora da sala de aula.”

Adaptado de uma história originalmente escrita por Satyam Anand que apareceu
primeiramente em “Life and Times of Anandshala” pela Quest, um parceiro SDPP na Índia .
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Figura 6S – Lista de potenciais desafios para desenvolver e implementar o seu programa
extracurricular e possíveis soluções que se espera o posam ajudar com o seu programa.

DESAFIOS POTENCIAIS E SOLUÇÕES POSSÍVEIS
Potenciais desafios

Possíveis soluções

Os professores podem não
querer participar no seu
programa extracurricular ou
facilitar atividades

• Oferecer assistentes (voluntários ou pagos) para ajudar
os professores a liderar e facilitar as atividades
• Pagar a professores para facilitar as atividades ou para
fazer a gestão do programa
• Recrutar voluntários para facilitar as atividades da escola,
dos pais e da comunidade. Considere a possibilidade de
usar os reformados na comunidade, jovens mais velhos,
estudantes universitários e graduados, empresários locais
e funcionários de ONG locais
• Procure apoio de empresas locais; Peça às empresas
para adotarem partes do seu programa extracurricular e
dar folgas ao pessoal que se ofereça como facilitador no
seu programa

Facilitadores da comunidade
podem requerer incentivos

• Use financiamentos ao programa para pagar aos
facilitadores um pequeno salário
• Oferecer formação, certificados, reconhecimento e
outras recompensas não-monetárias para facilitadores
Procure apoio de empresas locais; Peça às empresas
para adotarem partes do seu programa extracurricular
e oferecer tempo livre ao seu pessoal que se vountaria
como facilitador no seu programa

Fatores sazonais e outros,
tais como trabalhar em casa,
podem originar apoio irregular
para o seu programa por parte
dos pais e da comunidade

• Realizar reuniões regulares com pais e membros da
comunidade para desenvolver estratégias que assegurem
que o aluno possa continuar a participar nas atividades
extracurriculares durante todo o ano, e continuar
simultâneamente a cumprir as responsabilidades em casa
• Antecipar os períodos em que a maioria dos estudantes
não poderá participar e incluir estes tempos no
calendário do programa

As condições em casa
impedem que alguns
estudantes participem

• Trabalhe com os pais para entender as condições em
casa e buscar maneiras de ajudar a resolver estes
problemas para permitir a assiduidade dos seus filhos.

Outros problemas surgidos
que não estavam previstos
ou que se mostram de difícil
resolução

• Explique o problema aos estudantes do programa
extracurricular e peça as suas ideias sobre formas de
resolver o problema
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e muitos deles podem recusar solicitações de
assumir responsabilidades adicionais. Alguns
professores podem ter também segundos
empregos que os impossibilitarão de trabalhar
no programa extracurricular. Alguns sistemas
escolares responderam a este desafio
estabelecendo políticas que exigem a todos os
professores em tempo integral para participar
em, pelo menos, uma atividade extracurricular
que exige um mínimo de duas a três horas por
semana durante o ano letivo. Outros sistemas
escolares podem ter um período durante o dia
na escola que pode ser usado para atividades
extracurriculares, como foi o caso na Índia,
onde ao SDPP foi dada a permissão de usar
as aulas não-programadas de “competências
para a vida” no final do dia de escola para o seu
Programa de Melhoramento.
Quando tais políticas e oportunidades não
existem e não são possíveis, os sistemas
escolares podem precisar oferecer-se para
pagar a professores e outros para facilitar as
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atividades. Alternativamente, muitos programas
extracurriculares em todo o mundo envolvem
voluntários da escola e da comunidade para
executar programas e facilitar diferentes
atividades. É comum que alguns professores,
pais e membros da comunidade disponham
de tempo, interesse e desejo para ajudar
a organizar e implementar os programas
extracurriculares. Os melhores incentivos são
incentivos intrínsecos que vêm de dentro das
pessoas que querem fazer uma diferença
positiva na escola e na comunidade.
A tabela a seguir lista os potenciais desafios
para o desenvolvimeto e implementação do seu
programa extracurricular e possíveis soluções
que esperamos possam ajudá-lo no seu
programa.

SORRISOS DE EXPETATIVA
As crianças de uma escola na Índia, impacientes, esperam o
começo das atividades extracurriculares na sua escola.

Secção 4

SECÇÃO 4
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Encorajar a Participação dos
Estudantes e Monitorizar
os Programas de
Melhoramento
A secção quatro providencia orientações sobre o incentivo de estudantes a participarem no seu
programa de melhoramento e para o acompanhamento das diferentes atividades no seu programa
para assegurar que está conseguindo os seus objetivos. Esta secção aplica-se tanto a tutoria quanto
a atividades extracurriculares. A Unidade 7 disponibiliza ideias para ajudá-lo a aumentar e manter
o número de alunos participantes no seu programa de melhoramento. A Unidade 8 disponibiliza
orientações sobre estratégias para monitorar o seu programa e saber se as metas e objetivos estão
sendo atingidas.
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Evitando o abandono escolar

GUIA D EPROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA DE
MELHORAMENTO

Secção 4

Unidade 7

Encorajar os
Estudantes a
Participarem nos
seus Programas de
Melhoramento
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ENCORAJAR OS ESTUDANTES A PARTICIPAREM
NOS SEUS PROGRAMAS DE MELHORAMENTO
Quanto mais alunos em situação de risco participam no seu programa de
melhoramento, maior impacto isso poderá ter sobre a redução do abandono escolar.
É portanto essencial que incentive os alunos a aderirem e permanecerem ativos no
seu programa durante o ano letivo. A Unidade 7 vai orientá-lo através de diversas
maneiras para conseguir manter o interesse dos alunos no seu programa. Não é
um esforço único que garantirá elevados níveis de participação contínua. Usando
uma combinação de abordagens, no entanto, terá maiores sucessos. Os elementoschave desta Unidade incluem: ser criativo e flexível na programação de atividades;
controlar e gratificar as presenças; assegurar que existe uma variedade de temas
que compõem o seu programa de tutoria e atividades extracurriculares; organização
e realização de campanhas promocionais; e envolver ativamente os alunos e pais
no planeamento e na implementação do seu programa. A Unidade 7 conclui com
uma discussão sobre como envolver os alunos em esforços para angariar fundos
localmente para comprar equipamentos e recursos para atividades que eles querem
que façam parte do programa extracurricular.

Em princípio, os alunos não devem ser
obrigados a participar nos seus programas
extracurriculares de tutoria. Obrigar os alunos
a participarem vai, provavelmente, levá-los
a resistirem a participar e se vierem, eles,
provavelmente, não se envolverão ativamente
nas atividades. Tornar as atividades obrigatória
poderá também resultar nos alunos a
comportarem-se mal e a perturbarem as
atividades. É muito melhor criar incentivos e
um ambiente na escola onde os alunos vão
querer participar nos programas. As ideias a
seguir podem ajudá-lo a criar esse ambiente
para permitir que os alunos queiram participar
ativamente na sua tutoria e programas
extracurriculares.

Use agendamentos flexíveis e
criativos.
Um dos principais objetivos do seu programa
extracurricular e de tutoria é fazer com que os
alunos queiram vir à escola e permanecer nela.
Este objetivo não pode ser alcançado se o
cronograma do seu programa limita ou mesmo
impede os estudantes de participar. Quando
a agenda responde às realidades da vida dos
alunos e há várias opções para os estudantes
poderem participar durante o dia, semana, mês
e ano, é muito provável que o programa vá
captar o interesse dos estudantes e retê-los na
escola.
Todos os alunos, especialmente aqueles em
risco de abandonar a escola, têm restrições no
tempo disponível para participar em tutorias e
atividades extracurriculares. Alguns estudantes,
especialmente se forem mais velhos, podem ter
que trabalhar em casa depois da escola ou até
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FAZER PERGUNTAS AOS
ALUNOS É A CHAVE
Durante uma entrevista do grupo
focal com alunos do 9º Ano no
Tajiquistão sobre o Programa de
Tutoria Depois das Aulas, a equipa
SDPP notou que duas meninas
levantavam timidamente as mãos
para sinalizar a presença regular
no programa. Cada uma erguia
o braço a meio caminho e olhava
para a outra. A equipa perguntou às
meninas e descobriu que elas eram
gémeas idênticas e que os seus
pais tinham decidido que cada uma
poderia participar em metade das
sessões de tutoria, configurando
assim como uma frequência
completa, cumprindo com o acordo
que tinham feito com a escola!

mesmo estarem empregados, e não podem,
portanto, ficar até mais tarde para a tutoria ou
atividades extracurriculares. Outros estudantes,
especialmente meninas, podem não estar
autorizadas ou a chegar mais cedo ou a ficar
até mais tarde nos períodos do ano quando
os dias são mais curtos. Viver longe da escola
também pode tornar difícil a alguns alunos a
participação no programa, antes e depois da
escola.
Um agendamento de programas
extracurriculares e de tutoria deve permitir que
os alunos, especialmente os que estão em risco
de abandono, participem com facilidade.
A primeira etapa no processo de criação de
uma agenda que responda às necessidades
dos alunos é a de identificar os melhores
períodos durante o dia, semana, mês e ano em
que os alunos podem tomar parte em diferentes
atividades. Esta informações podem ser obtidas
através de discussão com os alunos, pais e
professores. O SDPP chegou à conclusão
que na Índia, as crianças não têm tempo para
frequentar as atividades antes ou depois da
escola, de modo que as atividades foram

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

programadas para durante o dia escolar. No
Tajiquistão, os pais indicaram que iriam arranjar
tempo para atividades supervisionadas após as
aulas.
Uma vez conseguida esta informação, os
programadores puderam preparar uma agenda
que atendesse às necessidades da maioria
dos estudantes. Algumas escolas, muitas
vezes devido aos vários turnos, organizamse para ter muitas das tutorias e atividades
extracurriculares durante o fim de semana
ou noutros locais durante a semana. Outras
escolas agendam as atividades para terem
lugar em locais como centros comunitários,
bibliotecas públicas, mesquitas e igrejas, por
vezes, quando a escola ou está ocupada com
outro turno ou fechada. Em Marrocos, por
exemplo, o custo do seguro evita algumas
escolas de realizar atividades depois das aulas
na escola. Algumas escolas têm, portanto,
organizado atividades extracurriculares em
centros de juventude nas suas comunidades.
Uma das melhores maneiras de desenvolver
agendas criativas e flexíveis para tutorias e
atividades extracurriculares é organizar um
grupo de estudantes para criarem a agenda.
Nessa situação, é entregue ao grupo de
estudantes um conjunto de necessidades,
condições e restrições para o programa e
pedir para prepararem a melhor programação
possível que dê resposta às necessidades dos
estudantes e que aborda todas as restrições.
Para completar a agenda dos estudantes, vai
ser provavelmente necessário, compromissos
na escola, entre os tutores e facilitadores e
com os alunos. Para além de permitir uma
agenda eficaz, esta abordagem reforça ainda
o sentimento de posse da juventude sobre o
programa de tutoria e extracurricular.

Acompanhar e recompensar
a assiduidade dos alunos nos
programas extracurriculares e
de tutoria.
Como discutido anteriormente, baixa
assiduidade é um indicador-chave que
muitas vezes identifica um estudante como
estando em risco de abandono escolar.
Consequentemente, todas as atividades de
melhoramento são projetadas, em parte, para
encorajar uma melhor participação de todos os
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UM ESTUDANTE SORRIDENTE É UM INDICADOR DE
SUCESSO
Uma das formas de saber se os estudantes gostam do seu programa de
melhoramento é a forma como respondem aos professores e ao pessoal
da escola. Os sorrisos dos estudantes falam por si mesmos.
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alunos. Contudo, para alcançar este objetivo,
muitas vezes requer-se mais do que apenas
a criação de um programa de melhoramento.
As equipas do programa podem também
precisar de desenvolver iniciativas especiais
para mobilizar os alunos a melhorar a sua
participação às aulas. Um passo comum é
o de controlar a assiduidade de modo que o
pessoal da escola possa trabalhar diretamente
com os alunos que persistentemente faltam às
aulas e falem com os pais sobre como ajudar
os seus filhos a virem regularmente à escola.
Outra abordagem é a de criar recompensas
que os alunos podem ganhar por frequentar a
escola regularmente. Por exemplo, o programa
SDPP em Timor-Leste desenvolveu um sistema
de pulseiras coloridas que foram concedidas a
estudantes com base no seu nível de presença
nas aulas (ver Figura 7A).
Conforme descrito no Estudo de Caso embora
esta estratégia mostrasse inicialmente algum
êxito, ela fez com que alguns alunos, que não
estavam recebendo pulseiras, se sentissem
envergonhados e desanimados. É importante
perceber que algumas ideias para melhorar
o seu programa, como este em Timor-Leste,
podem não ter sucesso completo quando os
testa. Os problemas iniciais com uma nova
ideia podem às vezes ser oportunidades para
melhorá-las ao invés de descartá-las.
Outra abordagem para melhorar o atendimento
é envolver os alunos na resolução deste
problema. Na Beira, em Moçambique, um
programa de empregabilidade pós-escola
para os estudantes em situação de risco
estava a registar ausências periódicas de
estudantes. O pessoal organizou os estudantes
em três equipas e desafiou cada equipa a
apresentar uma forma inovadora de aumentar
a frequência dos alunos, sem fazer com que
alguns jovens se sentissem envergonhados
ou desmoralizados. Às equipas foram dadas
dois dias para desenvolver as suas soluções.
Embora a solução apresentada por cada
equipa fosse diferente, elas compartilhavam
alguns elementos comuns. No final, o grupo
decidiu criar uma solução híbrida baseada nas
melhores partes do plano de cada equipa.
Eles organizaram os membros de cada equipa
em pequenos grupos de amigos de três
alunos cada. Os estudantes que eram amigos
também viviam relativamente próximos uns
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dos outros. Os amigos eram responsáveis
pelo acompanhamento uns dos outros e por
incentivar cada membro de um grupo a vir para
o programa pós-escola. Se um membro de um
grupo faltasse um dia, era de se esperar que
os outros membros fossem à casa do amigo
verificar se estava tudo bem e a incentivá-lo
a vir no dia seguinte. Cada equipa tinha que
registar o seu nível de assiduidade a cada dia.
Pequenos prémios de frutas eram dados, por
semana, aos membros da equipa que tinham
a melhor presença nas aulas. Se houvesse
empate entre as equipas todas elas recebiam
o presente. Prémios foram também atribuídos
às equipas que tiveram a melhor presença
em cada mês. Uma vez que havia muitas
oportunidades para ganhar prémios, nenhuma
equipa ou indivíduo foi identificada como sendo
particularmente problemática. Elas trabalhavam
todas juntas para “vencer”. A manutenção
de registos foi feita pelos alunos, não pelos
facilitadores, o que fez com a juventude se
sentisse dona do processo. Depois de alguns
meses, todas as equipas estavam a ganhar
prémios. Para além de criar uma taxa de
presença de 96% ao longo de seis meses, esta
abordagem também fortaleceu as relações
entre os alunos, o que ajudou a melhorar
comportamentos e desempenhos.
Num exemplo similar do Brasil, um diretor de
escola criou um concurso onde os estudantes
podiam ganhar pontos se conseguissem outros
estudantes para participar no seu programa
pós-escola. Após um mês, os alunos com
os cinco pontos totais mais elevados foram
levados para jantar com os pais num dos mais
bonitos restaurantes da cidade. Eles também
foram reconhecidos por serem bons cidadãos
da escola. Este concurso só precisou acontecer
uma vez. No ano seguinte, mais de 80% dos
estudantes inscreveram-se para as diferentes
atividades extracurriculares sem quaisquer
recompensas extrínsecas.
Os exemplos anteriores ilustram o impacto que
alunos mobilizadores podem ter nos esforços
para aumentar a participação em programas
de melhoramento. Os alunos podem ser os
ativos mais importantes que a escola têm para
criar e manter programas de melhoramento de
sucesso.
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FIGURA 7A - UM ESTUDO DE CASO
NEM TODAS AS BOAS IDEIAS FUNCIONAM COMO PLANEADO
Estes alunos do 4º Ano da Escola Samalai, em
Manatuto, Timor-Leste levantam as suas mãos
com orgulho em mostrar as suas Pulseiras
de Presença. Os funcionários do parceiro do
SDPP, CARE Internacional, testaram a ideia de
concessão dessas pulseiras de boa presença
/ assiduidade a todos os estudantes nas 97
escolas do projeto.
A cor da pulseira indica diferentes níveis
de assiduidade. O nível mais alto, uma
pulseira branca, foi para os Campeões de
Atendimento. Todos os alunos começaram
por receber uma pulseira vermelha,
representando coragem e persistência. Os
alunos que mantiveram frequência regular
durante três meses receberam uma pulseira
azul, representando o céu azul de esperança.
Aqueles que mantiveram frequência regular
durante seis meses receberam uma pulseira
branca, representando a pureza.
No início parecia que a estratégia funcionava.
Os alunos adoraram as pulseiras e a taxa
de assiduidade aumentou. No entanto, aos
poucos, como alguns alunos deixaram de
receber pulseiras por faltarem às aulas,
eles ficaram desanimados. Isto também
fez com que alguns alunos boicotassem as
sessões extracurriculares. Este é um bom
exemplo daquilo que acontece quando
as técnicas concebidas para encorajar a
frequência, ou outro comportamento positivo,
acabam punindo os alunos que faltaram
dias à escola, mesmo quando, com grande
esforço, procuram permanecer na escola. É
fundamental que os esforços para reduzir o
abandono não envergonhem publicamente
as crianças que estão com dificuldades em
permanecer na escola. Este é também um
exemplo do problema que pode ocorrer quando
as recompensas extrínsecas são usadas para
modificar o comportamento. Sistemas de
recompensa intrínsecos são muitas vezes mais
potentes do que os baseados em prémios
externos.
Sou forte. Vou todos
os dias à escola

Incentivo Inicial

O SDPP é u
ponte para ma
educação
Sucesso para os estudantes
que se esforçam muito

Presença em 3 meses

Presença em 6 meses
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Envolver os alunos na
conceção da sua tutoria e
programas extracurriculares.
Todos os programas extracurriculares e de
tutoria são projetados para estudantes - não
para adultos. Em sentido muito real, tutorias e
programas extracurriculares devem, portanto, ser
visto pelos estudantes como um programa deles.
Quanto mais forte este sentimento de posse
pelos estudantes dos programas de tutoria e
extracurriculares, mais provável será que passem
a assistir e a participar ativamente nelas.
A aquisição de um forte sentimento de posse
por parte dos estudantes deve começar
no início e continuar ao longo da vida do
programa(s) de melhoramento. Os estudantes
- especificamente os estudantes do primeiro
e último ciclo do ensino secundário - podem
ser consultados sobre a estrutura, função
e conteúdo de suas tutorias e programas
extracurriculares. Além de pesquisas e GDF,
os alunos podem ter contribuições de outras
formas. Por exemplo:
• Peça aos alunos nos grupos de escolas
onde os programas serão implementados
para identificarem os representantes que
trabalharão com professores, diretores
de escolas, funcionários da educação e
outros na criação dos seus programas
extracurriculares e de tutoria. Assegurese de incluir no grupo de estudantes
selecionados para esta tarefa estudantes
de ambos os sexos e alunos que estão em
risco de abandono, juntamente com aqueles
que não estão em risco.
• Certifique-se de que os representantes dos
estudantes dão a sua opinião no processo
de criação. Os adultos devem ouvir os
jovens, incentivá-los a partilhar as suas
opiniões e tentar aceitar as suas ideias. Se
os alunos são marginalizados nas reuniões
do projeto ou as suas ideias não são
ouvidas com respeito, eles não participarão
ativamente e não acreditarão nos esforços
para os incluir.
• Dê oportunidades aos alunos para liderar
sessões e tempo para apresentarem as suas
ideias. Para ajudar os alunos a ultrapassar
sua timidez ou a sua resistência em falar
à frente dos adultos, peça para todos
anotarem as suas ideias e colocá-las num
recipiente para que uma pessoa as leia para
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o grupo. Com o tempo, os jovens ganharão
coragem para se expressar e defender as
suas ideias e opiniões.
É importante que os jovens aprendam sobre
como tomar boas decisões através da
participação neste processo com os adultos
que estão modelando boas práticas de tomada
de decisão.

Criar programas que abordam
temas diferentes e têm uma
variedade de atividades.
Os alunos não têm as mesmas dificuldades
com os mesmos assuntos nem estão
interessados nas mesmas atividades
extracurriculares. Por conseguinte, para atrair
a maioria dos estudantes para o seu programa
de melhoramento e para os manter envolvidos
será necessário que os programas de
melhoramento ofereçam tutorias em disciplinas
que são prioridades para os estudantes e
proporcionem atividades extracurriculares que
sejam interessantes para a maioria deles. Em
suma, os programas de melhoramento mais
bem sucedidos são aqueles que são sensíveis
às necessidades e interesses dos alunos.
É também importante promover as diferentes
atividades que farão parte do seu programa.
Esta abordagem, conforme mostrado no cartaz
abaixo do Tajiquistão, será muito mais bem
sucedida do que simplesmente fazer anúncios
sobre as mesmas nas assembleias escolares
periódicas.
Para desenvolver programas de melhoramento
diversificados e recetivos, deve oferecer uma
variedade de atividades e disciplinas de tutoria
durante períodos de tempo específicos.
Também deve alterar a combinação de temas
e atividades ao longo do ano escolar para
responder às mudanças sazonais e dificuldades
emergentes que os alunos possam ter com
aspetos do currículo.
Mais alunos se interessarão em participar em
atividades extracurriculares, se eles tiverem
opções e se essas opções mudarem a cada
trimestre ou semestre. Se os estudantes se
envolvem autenticamente na conceção do
seu programa é provável que eles criem uma
variedade de atividades de interesse para
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Figura 7B

POSTER DESENVOLVIDO PELA
EQUIPAS DO SDPP
para promover o Programa de Melhoramento
no Tajiquistão

os estudantes que gostam de fazer coisas
diferentes ao longo do ano. Um programa
variado vai também criar oportunidades para
os alunos aprenderem novas habilidades,
expandir as suas mentes e fortalecer os
seus organismos.

Os facilitadores de aprendizagem podem iniciar
este processo, explicando que os programas
extracurriculares e de tutoria pertencem aos
alunos e, portanto, eles devem decidir quais as
regras que querem pedindo, em seguida, aos
alunos informações sobre os tipos de regras
que podem necessitar.

Envolver os alunos na criação
das regras de comportamento
e participação.

•

As regras que são impostas pelos adultos
encontrarão geralmente resistência das crianças
e podem até mesmo criar neles incentivos para
tentarem contornar as regras. Experiências
mostram, porém, que, quando os alunos criam
as suas regras através de discussões guiadas
com os adultos, essas regras são geralmente
seguidas e aplicadas pelos jovens.

•

Para iniciar este debate e explicar o que
eles querem dizer com tipos de regras, os
facilitadores podem perguntar: “Querem
regras que orientem a maneira como
tratamos uns aos outros?” Após um debate
das regras para este tópico, os facilitadores
podem perguntar: “Há outros tipos de
regras que acham que devemos ter?”
Com o andamento da discussão, os
facilitadores devem usar perguntas para
orientar a discussão entre os alunos e
incentivá-los a considerar as consequências
das regras sugeridas por eles.
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As perguntas dos facilitadores também
devem ser usadas para ajudar os alunos
a ver as lacunas nas regras que estão
considerando. É importante lembrar
que muitas regras podem causar mais
problemas do que resolvê-los.
Os facilitadores podem ajudar os alunos a
identificar duas a três regras fundamentais
a partir das quais outras regras mais
específicas podem surgir. Por exemplo, em
Moçambique, os alunos apresentaram as
duas seguintes regras fundamentais:
- Trate os outros como gostaria de ser
tratado; e
- Use o seu melhor juízo.
Depois dos alunos desenvolverem um
pequeno conjunto de regras, eles terão de
decidir sobre as consequências se alguém
quebra as regras. É importante tentar
focar os alunos sobre as consequências
que criam incentivos para melhorar o
comportamento e não apenas as de punir
as pessoas.
Depois do conjunto de regras e
consequências for identificado, os
estudantes devem escrevê-lo num cartaz e,
em seguida, todos no grupo devem assinar
o cartaz para assinalar que todos eles
concordam com as suas regras.
Quando os novos alunos se juntam à
atividade, devem ser convidados a assinar o
poster das regras.
Os facilitadores e outros adultos envolvidos
no programa devem também assinar o
poster das regras.
O poster deve ser afixado na sala no início
da atividade e referenciado sempre que
necessário.

Experiências mostram que esta abordagem
cria um ambiente onde os estudantes gerem
as suas próprias regras e estas regras
raramente são quebradas. As regras podem
ser modificadas a qualquer momento quando
os alunos sentem que não estão conduzindo
a resultados por eles pretendidos. As novas
regras podem ser adicionadas e as antigas
podem ser apagadas.
É importante que as regras se apliquem a
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AS REGRAS DOS
ESTUDANTES CRIAM
HARMONIA
Estudantes na Beira, Moçambique,
que faziam parte de um programa de
formação laboral pós-escola foram
convidados a criar as regras para o
centro de formação que iriam gerir
a forma como iam trabalhar juntos.
Eles criaram uma longa lista de
regras, que todos assinaram e que
foi depois pendurada na sala. Os
facilitadores não acreditavam que
ter os alunos a fazer e a controlar as
suas regras iria funcionar.
Em poucos dias, ficou claro para
os facilitadores que eles estavam
errados. Os alunos cumpriam
as suas regras, sem qualquer
interferência dos facilitadores.
Visitantes comentaram que eles
nunca tinham visto os jovens
tão bem comportados e tão
concentrados, sem interferência por
parte dos adultos.
Poucos meses depois, os
estudantes mudaram o cartaz para
incluir apenas duas regras:
• Trate os outros como gostaria de
ser tratado.
• Use sempre o seu melhor juízo.

todos, não apenas aos alunos. Os facilitadores
e outros adultos que violem as regras devem
sofrer as mesmas consequências que os
alunos. Se os adultos não seguem as regras
ou não sofrem as consequências que eles
concordaram, então eles vão ensinar aos
alunos que pessoas em posições de poder
não precisam seguir regras e então os alunos
poderão, provavelmente, também parar de
seguir as regras.
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Figura 7C

PERMANEÇA NA ESCOLA

ENVOLVA-SE COM A ESCOLA

APRENDA NA ESCOLA

AS ESTRATÉGIAS DE RESPOSTA SÃO A DOIS NÍVEIS

VISITAS DOMICILIÁRIAS
Conforme as diretivas da MUHIM

PARTICIPAÇÃO NA SALA DE AULAS
ESTRATÉGIAS DE MELHORAMENTO

visitas a residência depois de 3, 7,
14, 21 dias de faltas contínuas

Algumas estratégias são: fazer
perguntas aos estudantes, pedir para
se sentarem na frente, reconhecer o seu
bom trabalho.

Documentaçõ nos registos do
MUHIM de estado de em-risco e
abandonos

Para mais estratégias veja a tabela
de estratégias na pág. ___no Manual
Escolar.
Vai do apoio individual ao apoio por
colegas.
Requer contínua observação diária
ao estudante.

ENCONTROS PAISPROFESSORES

LEITURA DE HINDI
ESTRATÉGIAS DE MELHORAMENTO

Uma vez por semestre
Forum para compartilhar progressos
do estudante, interação paisprofessores
Envover bal sansad, meena manch e
estudantes da turma em preparação.

Vai desde dar tempo extra ao estudante
para dar material de prática extra
para leitura
Isso requere observação constante e
retorno ao estudante numa base diária
Para estratégias adicionais ver tabela
de estratégias no manual na pág__

CAMPANHAS LOCAIS DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A
IMPORTÂNCIA DE CONTINUAR NA ESCOLA
Os pais e os membros da comunidade têm um papel importante em
ajudar as crianças a permanecerem na escola. Muitos pais, porém, não
estão conscientes da importância dos filhos continuarem na escola
ou do seu papel em mantê-los envolvidos na escola, para que não
desistam. Na Índia, o programa Anandshala do SDPP aumentou a
consciencialização entre os pais através de reuniões de pais, cartazes
em escolas (como o mostrado abaixo), e na comunidade e uma linha
exclusiva de telemóveis para os pais e outras pessoas para saberem
como os pais, professores e a comunidade podem melhorar a
assiduidade dos alunos, engajamento e desempenho na escola.
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A AUTENTICIDADE DA PARTICIPAÇÃO JOVEM
LEVA A
uma participação efetiva no seu programa de melhoramento.
Estes rapazes estão muito concentrados na resolução de um
problema durante o seu programa extracurricular.
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Envolver ativamente os pais no
planeamento dos diferentes
aspetos dos programas
extracurriculares e de tutoria.
Como mencionado anteriormente, alguns
alunos podem ter compromissos em casa que
podem impedi-los de participar em tutorias e
programas extracurriculares. Quando os pais
são ativamente consultados e envolvidos na
conceção e implementação de aspetos da
tutoria e programas extracurriculares, eles vão
saber por que esses programas são importantes
para o bem-estar académico e social dos filhos.
Isto é especialmente verdadeiro para os pais
de alunos que estão em risco de abandono
escolar. Quando os pais compreendem que os
programas extracurriculares e de tutoria podem
ajudar a manter os seus filhos na escola e a ter
sucesso, é provável que incentivem os filhos a
participarem. Experiências mostram que essa
consciêncialização também faz com que os pais
fiquem mais flexíveis em casa para que os seus
filhos possam ficar até mais tarde na escola.
Além disso, ao consultar ativamente os pais
e envolvê-los no seu programa, vai cultivar
sentimentos entre os pais de que eles são
também parceiros e donos destes programas.
Isso pode resultar em alguns pais a voluntariarse para ajudar a executar o seu programa. Os
pais que apoiam o programa podem também
ser chamados para falar com outros pais para
incentivarem os seus filhos a participar e a
serem voluntários. Experiências mostram que
a participação dos alunos aumenta quando os
pais se envolvem ativamente nos programas
extracurriculares e de tutoria.

Recrutar jovens mais velhos
para ajudar a facilitar as sessões
de tutoria e a treinar atividades
extracurriculares.
O recrutamento de jovens mais velhos para
ajudar a facilitar tutoria e no treino de algumas
das atividades extracurriculares, é uma outra
maneira de tornar a tutoria de estudantes e
os programas extracurriculares mais atraentes
e eficazes.
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Pesquisas indicam que existem vários
benefícios associados a diferentes formas de
tutoria entre colegas e aprendizagem. Alguns
benefícios incluem resultados académicos
melhores, melhores relações com os
seus colegas, desenvolvimento pessoal e
social melhorados, bem como uma maior
motivação. Estas formas de aprendizagem
e tutoria entre colegas criaram também
adicionais oportunidades para a aprendizagem
individualizada. O estudante com mais
dificuldade pode não estar disposto a fazer
perguntas na sala de aula por receio do ridículo.
No entanto, com um tutor que seja um colega
ou outro aluno, fica mais fácil fazer perguntas
que podem levar a avanços na compreensão.1
Pode ser difícil encontrar adultos com tempo
e competências para serem voluntários em
programas de tutoria, especialmente para
aqueles que têm lugar no início da manhã
ou durante o dia das aulas. Mesmo que os
organizadores sejam capazes de recrutar um
ou dois adultos, duas pessoas não terão o
tempo suficiente para dar a todos os alunos no
programa, atenção individualizada intensa. Uma
boa alternativa é recrutar os alunos mais velhos
que têm bom desempenho nas disciplinas
nas quais outros estudantes precisam de
ajuda. Isso permitirá que os voluntários adultos
possam responder às necessidades específicas
que surgem e para manter o programa na
progressão certa.
Os alunos mais velhos também podem ser úteis
para mostrar aos alunos mais jovens como
jogar jogos novos. Por exemplo, o programa
de xadrez na Macedónia que foi mencionado
anteriormente envolveu alunos que estavam
familiarizados com o xadrez para introduzir o
jogo aos alunos mais jovens.
Os alunos que são recrutados para serem
facilitadores e treinadores também beneficiam
desta experiência. Eles podem adquirir
experiência em liderança; sendo reconhecidos
por adultos pelos seus colegas estudantes
como membros importantes da comunidade e
são capazes de experimentar a satisfação de
ajudar os outros a terem sucesso.
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ATINGINDO OS SEUS SONHOS ATRAVÉS DE AJUDAR AOS OUTROS *
Sunita é uma jovem de 20 anos de idade muito automotivada de Chartual, Samastipur,
em Bihar, na Índia. Ela gosta de trabalhar com crianças e quer continuar os seus estudos.
Isso fez dela uma boa candidata para se tornar uma Campeã da Comunidade com o
programa SDPP lá.
Sunita tinha completado o 12º ano e estava a viver com os pais quando soube da
oportunidade de trabalhar com o SDPP. Ela estava desejosa de ajudar a suportar a família
para aliviar o pesado fardo de seu pai. Depois de entrevistar e completar a formação
SDPP com sucesso, começou a trabalhar como Campeã da Comunidade.
Como parte do seu trabalho, trabalhou com crianças em idade escolar que faziam parte
do programa extracurricular pós-aulas. Ela também apoiou os facilitadores do programa
e ajudou a construir forte relacionamento entre o programa e as famílias. Ela realizou
visitas a familias para manter os pais informados do progresso de seus filhos e ajudou a
organizar o evento Casa Aberta da escola. Ela também ajudou a identificar as crianças
que estavam a faltar ao programa e reuniu-se com os pais para convencê-los a enviar
os seus filhos para a escola e para lhes permitir participar no programa extracurricular.
Inicialmente, estava indecisa em aproximar-se dos pais, porque ela não era muito mais
velha do que os alunos. Através da formação ganhou as competências e a confiança para
fazer as visitas às casas e telefonar aos pais. Com o tempo, tornou-se próxima de muitas
famílias e mais crianças começaram a frequentar a escola.
Sunita desenvolveu novas maneiras de manter as crianças envolvidas nas atividades.
Com base na sua formação, organizou os alunos em pequenos grupos e deixou-os
com a responsabilidade de organizarem as suas atividades. Isso ajudou a construir no
estudante um sentido de posse do programa, e também fez dela uma das Campeãs de
Comunidade favoritas na escola.
Sendo uma aluna interessada, também aprendeu muito com os facilitadores e da
formação. Ela usou isso para ajudar as crianças na sua comunidade nos estudos. Antes
de ingressar na SDPP, não era bem conhecida na sua comunidade. Logo depois tornouse numa Campeã da Comunidade, e as famílias começaram a pedir sugestões para
melhorar o sucesso de alunos. Um pai disse: “Queremos que a nossa filha venha a ser
como a Sunita. Ela inspira as pessoas com as suas competências. Ela não se sente como
estranha.”
O trabalho de Sunita no programa também teve um impacto positivo na sua vida em
casa. O pai dela disse: “Ela tornou-se tão confiante. Sabe como o mundo funciona.
Antes fazia o que lhe pedíamos. Agora tem as suas próprias opiniões e pedimos os seus
conselhos quando tomamos decisões.”
Ela já não precisa de ter o seu pai a acompanhá-la a todas as reuniões do SDPP. Agora
viaja por conta própria e trabalha de forma independente. Vendo a sua dedicação e
motivação, os pais concordaram em deixá-la continuar os estudos e ter uma carreira.
Agora está na faculdade e espera conseguir um bom emprego para que ela possa
sustentar os seus pais. Aspira aderir a uma organização que trabalhe com pessoas para
ajudá-las no seu desenvolvimento.
*Adaptado de uma história que apareceu primeito em “Life and Times of Anandshala” uma
publicação do SDPP produzida por Quest, o parceiro do SDPP na Índia.
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UNIDADE 7: ENCORAJAR OS ESTUDANTES A PARTICIPAREM NOS SEUS PROGRAMAS DE MELHORAMENTO

Envolver os alunos em
atividades de angariação de
fundos para apoiar e expandir
o seu programa.
É provável que os alunos queiram mais
oportunidades de tutoria e atividades
extracurriculares do que as escolas e os
sistemas escolares são capazes de suportar.
Alguns alunos podem ter dificuldades em
comprar itens como cadernos, equipamentos,
sapatos, calções, ou luvas que precisam
para poderem participar plenamente em
determinadas atividades. Isso pode limitar
a participação, especialmente entre os
estudantes que estão em maior risco. Se não
houver fundos do governo, pode ser necessário
angariar fundos localmente para atender às
necessidades do programa de melhoramento.
É importante que as escolas e sistemas
escolares façam o possível para que todos
os alunos participem, independentemente da
sua situação económica. Alguns alunos que
estão em risco de abandono, provavelmente
vêm de famílias que porfiam para sobreviver
economicamente. Uma vez que o seu programa
de melhoramento é projetado para reduzir o
risco de os alunos abandonarem a escola,
pode ser necessário que as escolas angariem
fundos localmente para que todos os alunos
possam participar.
Escolas em muitos países mobilizaram com
sucesso os pais e alunos para projetar e
implementar as atividades de angariação
local de fundos. Quatro dessas abordagens
de angariação de fundos são apresentadas
a seguir.
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Brasil, uma escola apresentou uma proposta
à Embaixada do Japão para computadores
para o clube de computador depois das aulas.
A Embaixada do Japão comprou e entregou
quatro computadores e também forneceu
novas mesas e cadeiras. Nem todas as
propostas de concessão serão bem sucedidas,
mas como muitas coisas na vida, se não tentar
não pode pod eter sucesso.
2) Criar empreendimentos colaborativos:
Em muitas comunidades, as agências
governamentais e ONG estão a implementar
atividades ou estão a planear implementar
atividades às quais as escolas podem associarse para aumentar os seus esforços de reduzir
o abandono escolar. As etapas a seguir podem
ajudá-lo a aproveitar essas oportunidades:
a. Realizar um levantamento rápido na sua
comunidade para identificar as organizações e
agências governamentais com as quais pode
ser capaz de colaborar.
b. Funcionários, pais e alunos devem também
usar as suas redes pessoais e profissionais
para identificar as agências governamentais
e ONG que realizam projetos na comunidade
da escola.
c. Funcionários da escola e alunos devem
marcar encontros com estas organizações para
saber em que tipos de projetos e atividades
estão envolvidas, compartilhar informações
sobre o seu programa de melhoramento e
explorar a possibilidade de colaborar.
d. É provável que possa identificar um ou
mais projetos ou organizações com quem
possa colaborar para melhorar aspetos do seu
programa de melhoramento.

1) Candidatar-se a subsídios de agências
governamentais, ONG, embaixadas e
fundações: Funcionários e alunos que estão
envolvidos no programa de melhoramento
devem contactar o governo, ONG e líderes
empresariais na comunidade para ver se eles
sabem de programas governamentais, ONG,
embaixadas e fundações que têm programas
de subsídios para apoiar atividades de
educação. Por exemplo, em Marrocos, quatro
escolas em áreas rurais prepararam pedidos
de subsídio a um fundo de desenvolvimento
social patrocinado pelo governo e receberam
financiamento para comprar autocarros para
transportar os alunos para a escola. No

e. Explore também as oportunidades de
parceria com as Associações Juvenis locais ou
Clubes Desportivos, se existirem, que podem
estar interessados em colaborar com o seu
programa de melhoramento.
Além de procurar iniciativas com as quais pode
colaborar, os funcionários e estudantes devem
explorar as oportunidades, especialmente com
ONG locais, para elaborar propostas conjuntas
para projetos de colaboração que permitirian
à escola reforçar as iniciativas de redução do
abandono através de um SAP e um permitam
de melhoramento.
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ESTUDANTES ANGARIAM FUNDOS PARA
EQUIPAMENTO DESPORTIVO
Alunos do ensino médio de uma escola em Sumatra, Indonésia organizaram uma
pequena loja na escola para vender lanches e material escolar para juntar dinheiro para
comprar equipamentos desportivos para o seu programa pós-escola. No início do ano
letivo, os alunos não puderam praticar desportos, porque os equipamentos estavam
estragados ou perdidos. Após ser informado pelo diretor que não havia dinheiro para
comprar equipamentos, os alunos pediram permissão para reativar a loja da escola
para juntar dinheiro para os equipamentos. O professor que fazia parte do programa
extracurricular concordou em trabalhar com os alunos para reativar a loja. O Diretor da
Escola deu autorização aos estudantes e deu um pequeno empréstimo para comprar
o estoque inicial de itens que seriam vendidos na loja. Os estudantes procuraram saber
através dos seus colegas as coisas de maior procura e viajaram para uma cidade nas
proximidades para comprar as coisas numa loja de venda por atacado.
Os alunos abriram a loja numa pequena área no compartimento que haviam limpo,
e promoveram as vendas como uma forma de juntar dinheiro para equipamentos
desportivos. Num mês eles liquidaram o empréstimo e começaram a acumular lucro para
comprar o equipamento que eles queriam. Em dois meses, eles tinham ganho dinheiro
suficiente para duas bolas de futebol e as equipas começaram a jogar. Depois de três
meses juntaram dinheiro suficiente para as redes da baliza. Também juntaram dinheiro
para comprar calções, camisolas e chuteiras adequadas para os alunos do programa
desportivo pós-escola. Até ao final do ano letivo compraram também dois conjuntos de
equipamentos para badminton.
O professor que ajudou os alunos a angariarem dinheiro relatou que um dos benefícios
dos estudantes angariarem dinheiro para comprar o equipamento foi que eles também
tratarem muito bem o equipamento. “Eles mantiveram o equipamento limpo e reparado;
eles arrumavam-no depois de usado em cada jogo sem lhes ser dito nada.”

3) Parceria com empresas locais: Grandes e
pequenas empresas que, ou estão localizados
em ou perto da sua comunidade ou que fazem
negócios na sua comunidade podem estar
interessados em fazer parcerias com a sua escola
para ajudar a implementar algumas das suas
atividades do programa de melhoramento. Estas
parcerias podem envolver contribuições diretas
em numerário e/ou contribuições em espécie.
Por exemplo, as escolas numa comunidade no
Brasil receberam equipamentos desportivos a
partir de um distribuidor local de refrigerantes.
Em troca, a escola pendurou uma bandeira com
o nome da empresa ao lado da escola durante
as suas atividades desportivas pós-aulas.
Uma empresa de óleo de palma na Indonésia
ofereceu às escolas na sua comunidade jogos
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de tabuleiro e livros para as bibliotecas escolares.
A empresa também organizou a sua equipa
para se voluntariar para atividades de tutoria e
extracurriculares na escola.
Nem todos os esforços de colaboração com
empresas serão tão fáceis de conseguir.
A seguir estão algumas dicas para o
desenvolvimento de atividades colaborativas
bem-sucedidas com empresas:
• Antes dos funcionários e alunos visitarem
uma empresa para explorar a possibilidade
de colaboração, eles devem procurar saber,
o máximo possível, informações sobre a
empresa e tentar descobrir se a empresa
tem ajudado outros programas sociais no
passado.
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•

A equipa deve esboçar apenas dois ou três
possíveis empreendimentos colaborativos;
pelo menos um deve ser uma contribuição
monetária para cobrir os custos de uma
pequena atividade.
• Incluir um pedido de contribuição em
espécies tal como pedir a empresa para
organizar atividades; ou ter funcionários da
empresa a voluntariarem-se como tutores e/
ou treinadores na escola.
Iniciar relações de colaboração de sucesso
depende muitas vezes do seguinte:
• Vir preparado com atividades específicas,
as quais os funcionários da empresa acham
interessantes.
• Todas as atividades propostas devem ter um
claro benefício para a empresa, e não apenas
para o programa de melhoramento da sua
escola.
• Comece com coisas pequenas e proponha
atividades modestas que terão poucos riscos
de fracasso e que requerem um investimento
relativamente pequeno. Está a começar um
relacionamento que pode alcançar com
as empresas. Todos os relacionamentos
começam por serem muito simples.
• Esteja preparado para propor diferentes
formas como a empresa pode contribuir
para o seu programa de melhoramento.
As parcerias que começam com doações
simples em espécie ou funcionários
voluntários podem eventualmente resultar
na doação de dinheiro depois da empresa
ganhar a confiança na capacidade da escola
para atingir o sucesso com qualidade.
• Planeie com antecedência, convidando
os funcionários da empresa para a sua
escola para observarem o seu programa de
melhoramento a decorrer.
• Depois de receber uma contribuição,
funcionários e alunos devem comunicar
regularmente com os parceiros sobre o
valor da sua contribuição e tornar público o
reconhecimento das suas contribuições nos
eventos da escola.
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4) Identificar e realizar eventos e atividades
de angariação de fundos na escola: A sua
equipa de funcionários e os estudantes podem
também querer considerar a organização de
atividades de angariação de fundos na escola.
Um primeiro passo é de buscar ideias de todo
tipo numa discussão geral, para identificar
atividades que podem gerar mais dinheiro com
o mínimo esforço e custo.
Pode organizar também um concurso para as
melhores ideias de geração de rendimento.
As pessoas que apresentarem as melhores
ideias, conforme avaliado por uma equipa de
funcionários e alunos, receberão prémios. A
seguir vão algumas sugestões para organizar e
executar este tipo de concurso.
• O concurso deve ser organizado por nível
de classe para que os alunos de idades
similares compitam.
• Os alunos devem ser encorajados a
falar sobre a competição com os pais e
empresários locais como parte do processo
de geração de boas ideias.
• Os alunos podem trabalhar individualmente
ou em equipas de dois a quatro membros.
• Indivíduos ou equipas devem apresentar
apenas uma ou duas ideias cada.
• A equipa de organização deve estabelecer
regras claras para o concurso e preparar
uma “Uma Ficha de Proposta de Ideias
de Angariação” (com amostra - ver Anexo
Digital), que as pessoas podem usar para
apresentarem as suas ideias. Usando uma
ficha de apresentação, será mais fácil à
equipa avaliar as diferentes propostas.
• Montar uma equipa de avaliação composta
por funcionários da escola, os alunos e
empresários locais. Prepare um sistema de
pontuação para permitir que a equipa de
avaliação possa avaliar as diferentes ideias e
para selecionar as ideias vencedoras.
• Uma vez anunciadas as ideias, a equipa
vai precisar d etrabalhar com os criadores
das ideias para preparar o calendário das
atividades de angariação de fundos.

NOTAS FINAIS
1 Topping, K (2008). Peer-assisted learning: A practical guide for teachers. Newton, Mass.: Brookline
Books.
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Evitando o abandono escolar
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Monitoramento
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MONITORAMENTO DE UM PROGRAMA
EXTRACURRICULAR
A criação, implementação e manutenção de programas extracurriculares e de tutoria
exigem esforços significativos e financiamento. É importante, portanto, saber se o seu
investimento para o programa de melhoramento está fazer alguma diferença positiva
nas atitudes dos alunos em relação à escola, aumentando a frequência e reduzindo
o abandono. Para saber se o seu programa está a criar os resultados positivos que
deseja, precisará de monitorizar as suas atividades e recolher os dados sobre as
mudanças que você espera que ocorram na escola.
Esta Unidade detalha como pode monitorizar as suas atividades extracurriculares e de
tutoria para garantir que estão sendo executados como previsto e estão a alcançar os
resultados desejados. São apresentados aqui os passos necessários para monitorar
o seu programa, discutir o papel que as diferentes partes interessadas terão no
monitoramento do seu programa, descrever algumas ferramentas disponíveis
para a sua atividade de acompanhamento, e discutir como pode analisar os dados
recolhidos, preparar relatórios, compartilhar informações e usar lições aprendidas
para melhorar os seus programas de melhoramento.

Porquê Monitorar Programas
de Melhoramento?
Os programas de melhoramento são parte
de todo um programa escolar que suporta
o sucesso académico através de tutoria
e da construção de um ambiente positivo
de aprendizagem através de atividades
extracurriculares. Os programas de
melhoramento podem ajudar a evitar que os
estudantes abandonem a escola, aumentando
o sucesso académico dos estudantes e o
seu interesse na escola. Este por sua vez
melhora a assiduidade dos alunos, atitudes e
comportamentos, o que resulta num melhor
desempenho e comportamento.
Os programas de enriquecimento precisam
de ser modificados e melhorados à medida
que vão sendo implementados. Não é possível
prever todas as variáveis e fatores durante o

processo de conceção. Os programas mais
bem sucedidos são aqueles que recolhem
dados das atividades de monitoramento
contínuo para saber o que está a funcionar e
o que precisa ser melhorado e, em seguida,
usam essas informações para aprimorar. As
atividades de monitoramento vão ajudar as
escolas a saber se o programa está atingindo
os seus objetivos e se alcançará os resultados
desejados. Além disso, o monitoramento vai
ajudar os gestores de programas e funcionários
do Ministério da Educação a saberem se
os programas estão a ser implementados
como planeado. O monitoramento também
irá fornecer suporte contínuo para gestores
escolares, professores e outros para mantê-los
na direção certa, ajudá-los a fazer melhorias
naquilo que estão fazendo, e fornecer
informações sobre possível crescimento do

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MELHORAMENTO SDPP

PÁGINA 170

SECÇÃO 4

programa.

Quais São os Elementos
Principais de um programa de
monitoramento eficaz?
Os melhores programas de monitoramento
utilizam uma variedade de abordagens e
ferramentas para monitorar as atividades de
melhoramento e da qualidade da execução. O
texto a seguir descreve algumas atividades e
processos para monitorar com sucesso o seu
programa.
Definir as questões. Definir um conjunto de
perguntas que o ajudarão a saber o quão bem
o seu programa de enriquecimento está sendo
implementado. Estas perguntas podem ser
definidas pela equipa de gestão do programa,
funcionários do MdE, diretores de escolas e
outros interessados. Em geral, estas questões
devem centrar-se no seguinte:
• Assiduidade do estudante na escola e as
atividades extracurriculares e de tutoria em
que se comprometeram;
• Satisfação dos alunos com os programas
extracurriculares e de tutoria em que
participam;
• O desempenho dos estudantes nas aulas
regulares e nos programas extracurriculares
e de tutoria em que estão envolvidos; e
• A gestão dos programas de enriquecimento
nos diferentes níveis - p. ex., a nível
ministerial, a nível distrital e a nível da escola
- dependendo da natureza do programa.
A seguir estão algumas das perguntas
que pode querer usar no seu programa de
monitoramento: Um resumo mais detalhado de
possíveis questões de monitoramento e como e
quando podem ser respondidas estão incluídas
no final desta Unidade.
A questões de monitoramento chave incluem:
• Quem recebeu treino para ser tutor ou
facilitador?
• Como estão os participantes a evoluir
durante a formação?
• As sessões de atividades extracurriculares
e de tutoria começam a horas e cumprem o
cronograma?
• Os tutores seguem as diretrizes designadas
para as sessões de tutoria?
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•

Os tutores e facilitadores seguem
os princípios para os programas de
melhoramento da qualidade?
• Que desafios os tutores e facilitadores
experimentam na implementação das
sessões de atividades extracurriculares e de
tutoria?
• Desde o começo das atividades
extracurriculares, houve alguma mudança na
presença regular nas aulas na escola?
Desenvolver Ferramentas de Monitorização.
A realização do seu programa de
monitoramento será mais fácil usando
ferramentas diferentes para recolher dados.
Ao invés de gastar tempo e dinheiro criando
novas ferramentas de monitoramento, você
pode querer adaptar algumas das ferramentas
de monitoramento do SDPP. Cada um dos
programas dos países SDPP criou conjuntos
de ferramentas de monitoramento. Escolha
as ferramentas que melhor atendam aos
seus objetivos. As seguintes ferramentas de
monitoramento SDPP estão incluídos no Anexo
Digital da Unidade 8:
• Fichas de registo de treino de facilitadores
• Fichas de registo de presença de tutores,
facilitadores, estudantes
• Confiabilidade das ferramentas de
Implementação, incluindo fichas de
verificação de observação
• Registos das escolas, incluem:
- Registos de presença de estudantes
- Cartões de relatório de estudantes
- Registos de presença de professores
- Livros de visitantes
- Cartões de registo da escola
- Relatórios da escola sobre progresso
• Fichas de monitoramento periódico
• Inquéritos e questionários
• Fichas e protocolos de Discussão de Grupo
Focado.
A rúbrica na Figura 8A é uma estrutura amostra
para monitorar o seu programa.
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OS PAIS PARTICIPAM NUMA DISCUSSÃO DE
GRUPOS FOCADOS (FGD)
como parte das atividades de monitorização do SDPP no
Tajiquistão. O envolvimento dos pais na monitorização do programa
de melhoramento permite à equipa compilar dados sobre o
comportamento dos estudantes em casa.
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Figura 8A

EXEMPLO DE ESTRUTURA PARA MONITORAMENTO DE UM PROGRAMA
DE MELHORAMENTO
Quais são as questões que devem ser
respondidas?

Que ferrmentas, instrumentos e
procedimentos podem ser usados?

Formação
Quem está sendo formado como
tutor e facilitador?

Ficha de registo de treino

Como evoluíram os participantes no treino
de tutor/facilitador?

Pré e pós-testes, observações em sessões
de estágio, listas de presenças diárias

Informação escolar
Estão os tutores/facilitadores a conduzir as
atividades no horário previsto?

Lista de presença de tutor/facilitador

Estão os tutores a dirigir as atividades de
enriquecimento como planeado?

Lista de verificação da observação

Quais são as perceções do programa
pelos tutores/facilitadores?

Questionários do inquérito, protocolo de
discussão em grupo focado

Estão os estudantes a frequentar as atividades
de enriquecimento como planeado?

Listas de presença dos estudantes

Como estão os alunos a evoluir nas
actividades de enriquecimento?

Fichas de observação de comportamento,
relatórios de progresso, boletins de registo do
estudante

Quais são as mudanças na assiduidade
dos alunos nas aulas regulares durante o
período do programa?

Registros escolares de presença por
indivíduo

Quais são as mudanças em abandonos de
estudantes durante o período do programa?

Registos escolares, protocolo de
grupo de discussão focal

Quais são as perceções dos
estudantes do programa?

Questionário do inquérito, protocolo
de discussão de grupo focaldo

Envolvimento dos Pais/Comunidade
Estão os pais participando no
programa?

Registos escolares das reuniões de pais,
protocolo de discussão de grupo focado

O que fazem os pais para apoiar o
programa?

Questionário do inquérito, protocolo
de discussão de grupo focado

Recursos
A escola tem recebido o equipamento e
material fornecidos pelo programa? Estão
sendo utilizados de forma eficaz?

Lista de verificação de recursos, questionário de
levantamento, protocolo de discussão de grupo
focado, ficha de observação das sessões

Estão as salas de aula, espaços de jogos
e outras instalações da escola sendo
efetivamente utilizadas no programa?

Fichas de observação de sessões,
Questionário de levantamento, protocolo
discussão grupo focado
continua
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Figura 8A - Continuado

EXEMPLO DE ESTRUTURA PARA MONITORAMENTO DE UM PROGRAMA
DE MELHORAMENTO
Quem implementará o programa
de monitoramento?

Referência

Quando será feito o monitoramento?
Regularmente p.ex. Verificação
Final
semanal/diário etc.

Formação
Treinadores-mestres e
treinadores

X (durante o
treino)

Treinadores-mestres e
treinadores

Início e fim do treino,
presença em base
diária

Informação escolar
Diretor

X

X

X

X

Oficiais do programa,
Diretor

X

X

X

X

Oficiais do programa,
Diretor

X

X

Oficiais do programa,
Diretor

X

X

X

X

Oficiais do programa,
Diretor

X

X

X

X

Oficiais do programa

X

X

X

X

Oficiais do programa,
Diretor

X

X

X

Oficiais do programa,
Diretor

X

X

X

X

Envolvimento dos Pais/Comunidade
Oficiais do programa,
Diretor

X

X

X

Oficiais do programa,
Diretor

X

X

X

Oficiais do programa,
Diretor

X

X

X

Oficiais do programa,
Diretor

X

X

X

Recursos

continua
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Quem É Responsável Pelo
Monitoramento do Seu
Programa de Melhoramento?
Os membros da equipa do Programa de
Enriquecimento como delineado nas Unidades
3 e 5 são os principais colaboradores para a
monitorização do programa. Sob a liderança
do Oficial de Garantia de Qualidade ou um
Gerente de Monitoramento e Avaliação um
plano de avaliação deve ser desenvolvido e
implementado com os principais interessados.
Isto poderia incluir funcionários MdE e
parceiros locais.
A tabela abaixo resume as funções e
responsabilidades do pessoal do programa,
que são responsáveis pelo acompanhamento
e apoio à implementação do programa para
garantir a sua qualidade.

Como Pode Gerir e Analisar
os Dados e Informação
do Monitoramento do seu
Programa de Melhoramento?
Como gerir e analisar os dados e as
informações que recebe do monitoramento do
seu programa dependerá, em grande parte, do
tamanho do seu programa, a disponibilidade
de recursos e as competências da sua equipa.
Portanto, é importante avaliar a quantidade de
dados e o nível da análise que a sua equipa
será capaz de manipular. Não recolha mais
dados que aquilo que precisa.
Se a sua equipa é incapaz de fazer o
acompanhamento, pode considerar trabalhar
com grupos locais que estejam especializados
em monitoramento e avaliação. Se trabalhar
com um grupo externo para monitorar o seu
programa, deve garantir que membros-chave
da equipa do programa sejam capazes de
trabalhar em estreita colaboração com o grupo
para preparar os instrumentos e recenseadores.
Também vai querer trabalhar com o grupo para
ajudar a analisar e interpretar os dados e redigir
os relatórios.
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Pode ser tentador recolher uma grande
quantidade de dados através de diferentes
tipos de fichas, pesquisas, discussões, recolha
de registos da escola e fotocópia de registos,
e assim por diante. Muitos programas fazem
o erro de coletar dados em demasia e não
são capazes de os gerir. Os documentos
empilhados podem acabar numa área de
armazenamento no escritório do programa.
Pode não haver funcionários suficientes,
recursos ou computadores para dar entrada e
analisar todos os dados.
Existem inúmeras soluções de coleta móvel de
dados disponíveis hoje em dia, incluindo alguns
para telefones inteligentes e computadores
tablet. Estes sistemas podem estar disponíveis
no seu local e, em alguns casos, o software
para a recolha de dados e de transferência
pode ser baixado gratuitamente a partir da
Internet.

Como Pode Compartilhar
Informações, Lições
Aprendidas e Reflexões
Com Outros?
Há numerosas razões para realizar um plano de
monitoramento modesto e bem projetado para
o seu programa. Os dois mais importantes são,
a saber:
• Se o seu programa está a ser executado
como previsto - se não, então saberá
onde são necessárias melhorias e ser
capaz tomar as medidas necessárias para
aumentar a fidelidade de implementação; e
• Qual o efeito que o programa está a ter
sobre os participantes - a assiduidade
dos alunos melhorou? O comportamento
dos alunos melhorou? Está a melhorar o
desempenho do aluno na formação? E,
mais importante, há alguma redução do
abandono escolar entre os alunos-alvo?
Respondendo a estas perguntas e
comunicando as respostas às partes
interessadas e outros intervenientes no
programa pode ajudá-lo a melhorar o seu
programa, ganhar e manter o apoio para
o programa e, eventualmente, expandir o
programa para mais escolas.
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Figura 8B - A tabela abaixo sumaria os papéis e responsabilidades do pessoal do programa que é
responsável por monitorizar e apoiar a implementação do programa para assegurar a sua qualidade.

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES:
ATIVIDADE EXTRACURRICULARES E DE TUTORIA
Possíveis desafios

Possíveis soluções

Pessoal do Programa de
Enriquecimento

• Coordenar com o diretor da escola para garantir a
implementação dos programas de enriquecimento de
forma regular e devida e a assiduidade dos alunos
• Monitorar o quão bem implementadas estão as
atividades de tutoria e extracurriculares
• Faça uma “contagem” para verificar a assiduidade para
esse dia, em seguida, verifique as presenças no registo
da aula para esse dia e para toda a semana
• Realizar observações de sala de aula e fornecer aos
professores retorno sobre o andamento, imediatamente
após a lição para ajudá-los a melhorar a utilização dos
métodos de ensino
• Monitorar o status de materiais auxiliares de ensino/
aprendizagem, livros e papéis; assegurar que os
suprimentos e materiais necessários estão disponíveis
• Relatório mensal para o líder da equipa sobre o
progresso de cada escola, incluindo a participação nos
programas pós-escola, sugestões e todos os desafios e
como eles foram tratados

Líderes das equipas do
Programa de Melhoramento

• Dirigir verificações pontuais sobre a execução do
programa pelas escolas
• Realizar workshops/ oficinas de formação para tutores;
dar formação contínua e oportunidades de tutoria para
professores
• Supervisionar Oficiais de Campo do Programa
• Dar informações ao gestor do Programa de
Melhoramento numa base semanal e mensal

Equipa de Gestão do
Programa de Melhoramento

• Criar sistemas globais de monitorização e avaliação da
qualidade da execução do programa
• Desenvolver sistemas de apoio e de resposta para
problemas de programas com necessidades de
melhoria
• Verificação pontual (“Spot Check”) da implementação
pela escola das atividades de enriquecimento e tutoria
• Realizar entrevistas informais e grupos de foco para
medir a satisfação dos beneficiários com o programa e
solicitar o seu retorno
• Recolher os relatórios dos funcionários de campo numa
base trimestral
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Os resultados da análise dos dados das
atividades de acompanhamento devem ser
incluídos nas apresentações e relatórios escritos
para audiências relevantes. Relatórios regulares,
baseados em provas, sobre o progresso
vai ajudar os interessados a compreender o
progresso que estão a fazer e saber onde
devem concentrar os seus esforços para
fortalecer o programa. Os clientes ou apoiantes
podem usar as informações para expandir o
programa ou ajudar a identificar novas direções
para o programa.
Nem todas as partes interessadas ou clientes
vão querer ler um relatório de acompanhamento
completo do seu programa. Muitos vão
querer saber sobre o progresso do programa.
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Dece preparar um resumo do programa de
monitorização que inclua apenas a informação
mais importante que a interesse ámaior parte
das pessoas. Também pode ser necessário o
desenvolvimento de relatórios especiais para os
principais grupos interessados. Por exemplo,
os formuladores de políticas de educação do
Ministério da Educação podem querer uma
apresentação de Power Point detalhada que
inclua gráficos e dados que demonstrem a
evidência do seu progresso. Para os pais e
membros da comunidade, uma apresentação
mais interativa com exemplos de sucesso do
aluno pode ser suficiente.

Evitando o abandono escolar

GUIA DE PROGRAMAÇÃO DOS

PROGRAMAS DE MELHORAMENTO
O Programa Piloto para a Prevenção do Abandono Escolar (SDPP) é um programa multinacional com a
duração de cinco anos subsidiado pela Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID)
e que visa reduzir o abandono escolar no ensino primário e secundário. Entre 2010 e 2015, o SDPP
utilizou uma abordagem de pesquisa aplicada para levar a cabo uma investigação piloto e comprovar
a eficácia das intervenções de prevenção do abandono escolar em quatro países: Camboja, Índia,
Tajiquistão e Timor-Leste. Trata-se de um processo de três etapas em que o SDPP identificou as melhores
práticas na prevenção do abandono escolar, analisou as tendências de abandono escolar e os fatores
e condições que afetam o abandono escolar em cada país, tenho concebido, implementado e avaliado
rigorosamente a eficácia das intervenções para manter na escola os estudantes do grupo de risco,
através de ensaios aleatórios controlados e outros métodos quantitativos e qualitativos.
Dois Guias de Prevenção do Abandono Escolar, - o Guia de Programação do Sistema de Alerta Precoce e
o Guia do Programa de Melhoramento – proporcionam indicações práticas como estruturar, desenvolver
e implementar com sucesso as intervenções de prevenção do abandono escolar com base na evidência
obtida. Cada um desses guias está também disponível num conjunto de módulos de aprendizagem em
linha, com acesso pelo telemóvel, internet, ou através de uma aplicação móvel que se pode descarregar
em www.dropoutpreventionlab.org. Este portal também dá acesso a outros manuais e recursos para a
prevenção do abandono escolar, bem como a comunidades com exemplos práticos para formadores,
decisores políticos e profissionais.

Esta publicação foi possível graças ao Povo Americano através da Agência dos EUA
para o Desenvolvimento Internacional (USAID)

