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WP5. Desenvolvimento profissional
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• Desenvolvimento profissional

• Ideias dos profissionais acerca da diversidade

• Necessidades de apoio

• Aspetos organizacionais
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: • 5.1: Conduzir uma breve revisão das atitudes e desafios encontrados por

profissionais no trabalho com famílias e crianças cultural e linguisticamente diversas

• 5.2: Desenvolver um inventário e revisão dos atuais modelos de desenvolvimento

profissional considerados exemplos de boas práticas e utilizados em diferentes

países.

• 5.3: Identificar as necessidades e obstáculos dos profissionais no trabalho com

famílias e crianças cultural e linguisticamente diversas em 10 países e examinar as

caraterísticas da cultura e estrutura organizacional que podem apoiar os profissionais

no seu trabalho.

• 5.4: Promover a consciência cultural e linguística dos profissionais através do

desenvolvimento profissional com utilização de um ambiente de aprendizagem

virtual para



Principais resultados 

5.1 e 5.2:
Revisão da literatura e inventário:

Papel da comunidade alargada

e das atividades extracurriculares na 

promoção da equidade

MAS

Programas de Desenvolvimento Profissional:

professores ou educadores a 
trabalhar em contextos (pré-)escolares 

profissionais a trabalhar em ONG’s
ou serviços sociais
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Focados na diversidade cultural:

• Desenvolvimento de conhecimentos, competências e atitudes

• Utilizam a formação, reflexão e coaching

Focados no multilinguismo:

• Desenvolvimento de conhecimentos e competências

• Utilizam apenas a formação profissional

• Professores de educação básica ou secundária



5.3. Perspetivas dos profissionais

através de um questionário 
online...

Contexto organizacional

• Clima organizacional

• Satisfação no trabalho

• Necessidades sentidas

• Oportunidades de Desenvolvimento Profissional

• Autoeficácia

Atitudes relativamente à diversidade 
e inclusão

• Perspetivas e práticas multiculturais e multilingues



Czech Republic

Polónia

NoruegaHolanda Alemanha

Inglaterra

Portugal

República 
Checa

Participantes (N = 1058)

Itália

Grécia

França
A trabalhar em:

10 países europeus

n = 56

n = 116

n = 68

n = 222

n = 40

n = 135

n = 99 n = 115

n = 101

n = 80



Czech Republic

Participantes em Portugal
(n = 80)

A trabalhar em:

Duas áreas geográficas:

1. Área Metropolitana do Porto

2. Área Metropolitana de Lisboa

Profissionais de:

• Agrupamentos TEIP

• Equipas Rendimento Social de Inserção

• Projetos do Programa Escolhas

Alinhamento com o WP2. Entrevistas às Famílias



Resultados



Cultural Diversity

Low-income Low-

educated Linguistic Diversity Roma Population

01 Czech Republic (CZ) 75-100% 100% 0-50% 75-100%

02 England (EN) 50% 50% 50% n.a.

03 Germany (DE) 25% 0-50% 25% n.a.

04 Greece (EL) 25% 25-50% 0-25% 0-25%

05 France (FR) 75% 50-75% 50% n.a.

06 Italy (IT) 75-100% 25-75% 25-75% n.a.

07 The Netherlands (NL) 75-100% 25-75% 50-75% n.a.

08 Norway (NO) 50% 50-75% 25-50% n.a.

09 Poland (PL) 0% 25% 0% n.a.

10 Portugal (PT) 25-50% 50-100% 0% 0-50%

Diversidade social, cultural e linguística dos públicos-alvo dos contextos



• É importante que os profissionais sejam sensíveis às diferenças entre crianças com base na sua
origem.

• É importante que crianças de diferentes países e culturas se apercebam das formas em que
são todas similares.

• É importante que crianças de língua materna não portuguesa desenvolvam níveis mais
elevados de competências em português do que na sua língua materna.

• Ao falarem a sua língua materna na escola, crianças não portuguesas aprenderão a falar
português mais devagar. 

Crenças dos profissionais em relação à diversidade cultural e linguística
(exemplos)
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Crenças dos profissionais em relação à diversidade cultural e linguística

Crenças Multiculturais Crenças Multilinguistas



• Planeio atividades para aumentar o conhecimento das crianças acerca das experiências
culturais de diferentes grupos.

• Verifico se os materiais, como livros, figuras ou bonecos, refletem a diversidade cultural.

• Providenciamos alguma informação em diferentes línguas (e.g., informação sobre a política da 
organização).

• Faço um esforço para comunicar com pais que não falam português (e.g., uso mediadores
e/ou falo na sua própria língua).

Práticas multiculturais e multilíngues dos profissionais (exemplos)
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Práticas multiculturais e multilíngues dos profissionais



• No geral, o meu trabalho dá-me muita satisfação.

• No meu trabalho, tenho a oportunidade para fazer as coisas que faço bem. 

• Sinto-me valorizado, enquanto profissional.

Satisfação com o trabalho (exemplos)
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Satisfação com o trabalho



• Intervir quando ocorre um problema de comportamento no seu grupo.

• Orientar as famílias no apoio da aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

• Trabalhar com crianças com origens culturais diversas. 

Autoeficácia (exemplos)
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Autoeficácia

Geral Cultural/linguística



• Enquanto equipa, não conseguimos lidar bem com desafios difíceis.

• Os profissionais sentem que podem expressar as suas opiniões.

• Os profissionais são encorajados a serem criativos e inovadores no seu trabalho.

Clima Organizacional (exemplos)
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Clima Organizacional



Diversidade migrante Crenças multilinguismo
Práticas de diversidade

MAS existem outros fatores a ter em consideração:

• Importância do clima organizacional, da autoeficácia e da satisfação com o trabalho:

• +  Clima organizacional —>   + autoeficácia e + satisfação com o trabalho 

• +  Autoeficácia   —>   + práticas de diversidade 

• +  Satisfação   –>  + crenças multilinguismo 



• Mais profissionais, por exemplo um assistente. 
• Mais conhecimento sobre diversidade cultural ou multilinguismo. 
• Mais tempo para apoio individualizado para crianças que o necessitem. 
• Mais tempo para preparar melhor e adaptar o meu trabalho a um grupo diverso de 

crianças. 
• Mais tempo para contacto com os pais. 
• Menor número de crianças no grupo.
• Orientações mais concretas para lidar com tensões culturais. 

Necessidades de apoio
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conhecimento diversidade

tempo individualizado

tempo para preparar

tempo pais

menos crianças

orientações tensões

Necessidades de apoio

Portugal Restantes Países



• Ciclos regulares de planeamento, avaliação e adaptação da prática

• Discussão e avaliação com os seus colegas de casos de crianças que precisem de mais apoio
•

• Observação de colegas de trabalho para aprender com eles

• Observação de colegas para lhes dar feedback 

• Ser observado no seu trabalho na sala de aula para receber feedback e coaching 

• Ler e discutir conjuntamente com os seus colegas literatura profissional

Atividades de desenvolvimento profissional



• Refletir conjuntamente com os seus colegas acerca dos objetivos pedagógicos e educacionais do seu
trabalho

• Trocar experiências e refletir acerca das práticas diretamente com colegas

• Trocar experiências e refletir acerca das práticas com um formador (externo) profissional ou supervisor 

• Trocar experiências e refletir acerca das práticas com outros profissionais, como uma comunidade ou
rede de aprendizagem

• Trocar experiências e refletir acerca das práticas via comunidade/plataforma de aprendizagem online 

Atividades de desenvolvimento profissional



1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

ciclos avaliação

discussão colegas

observação para aprender

observação para dar feedback

ser observado

literatura profissional

refletir objetivos pedagógicos

refletir práticas colegas

refletir práticas formador

refletir práticas outros

refletir online

Participação em atividades de DP

Portugal Outros Países
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ciclos avaliação

discussão colegas

observação para aprender

observação para dar feedback

ser observado

literatura profissional

refletir objetivos pedagógicos

refletir práticas colegas

refletir práticas formador

refletir práticas outros

refletir online

Atividades de DP indicadas como eficazes

Portugal Outros Países



Neste momento...



No âmbito do 5.4.:

Colaboração com professores de duas escolas no Distrito do Porto

ESCOLAS

• Co construção e implementação de atividades de educação 

para a multiculturalidade e justiça social com os alunos;

• Partilha de práticas com profissionais de outros países;

• Co construção e recurso a uma plataforma de aprendizagem 

virtual.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL



Obrigada pela atenção!

www.isotis.org


