
A preparação começa aqui! 

Iniciar! 

Continuar a 
Planear o 
Regresso  



Programa 

1. Bem estar 
docente 



—OCDE 1992 

Próximo! 

“A passagem de um ensino de 
elite para um sistema de ensino 
de massas implica um aumento 
significativo de professores e 
alunos, mas também o 
aparecimento de novos 
problemas qualitativos, 
resultantes das tensões que os 
professores enfrentam face a 
grupos de crianças 
heterógenos.” 
 



Bem-estar docente 
O trabalho dos profissionais das escolas é 
repleto de inúmeros desafios diários que 
implicam uma capacidade de gestão de 
comportamentos, emoções e, muitas vezes, 
conflitos. 

● Stress 
● Perceção Social 
● Cansaço 
● Múltiplas Exigências 
● ...  
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Docentes 

Março de 
2020 

Tiveram que se 
adaptar muito 
rapidamente  

Tecnologia 

Desafios e 
oportunidades 

Burn out 

2020/ 

2021 

Receios 
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O próximo ano letivo 

Docente 

Modificação do 
papel do professor 

Objetivos 

Redefinição dos 
objetivos do 

sistema educativo 

Contexto  

Modificação do 
contexto social 

Novas questões: Como prever as minhas dificuldades? 

                            Como planear se tudo é tão incerto?  
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Objetivos do programa 

Melhorar a qualidade de vida 
global 

Melhorar a relação com o 
trabalho 

Melhorar os relacionamentos 
interpessoais com os pares e 
os alunos 

Vida 

Mais Produtividade 

Relação 
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Um projeto, várias acções 

Ações 
Transversais 

Comuns a todos os 

agrupamentos 

Ações 
Específicas 

Desenvolvidas para 

uma escola ou 

agrupamento 

Regime 

Presencial 

Regime a 

Distância 

Regime 

Misto 
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Evento de Boas Vindas  
para os professores 

Capacitação  
de docentes 

Atividades de Promoção 
 do Bem Estar Docente 

Etapas do Projeto 

Rede de 
Embaixadores do Bem 

Estar Docente  

Capacitação dos 
embaixadores 

Momentos de 
partilha  

Guia de boas 
práticas do bem 
estar docente 

Linha de apoio  
aos docentes 

Ações Transversais 

Ações específicas para cada escola 
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Ações Transversais 

Criação de uma equipa dedicada ao bem 
estar: cada escola deverá indicar duas pessoas 
responsáveis pela gestão do bem estar  

Capacitação dos embaixadores: pela Dra. 
Margarida Pocinho, 3 dias 

Guia de boas práticas no e para o bem 
estar: um guia de estratégias de promoção do bem 
estar docente 

Linha de apoio: Linha telefónica confidencial que 
visa dar apoio (e/ou encaminhamento) aos docentes (ex. 
preocupações, estratégias de gestão de turma) 
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Capacitação dos embaixadores 

Dra. Margarida Pocinho 

Programa 

1. Bem estar 
docente 



Ações Específicas 

Eventos de boas vindas para os docentes: 
Receção aos professores neste novo ano 
letivo.  
Objetivos:: 
1) Valorizar, reconhecer e agradecer o trabalho 
desenvolvido pelos docentes 
2) Apresentar os principais dados positivos acerca do 
trabalho realizado pelos docentes neste período de 
emergência e ações para o próximo ano. 
3) Ter um convidado para um tema escolhido  
4) Ter uma dinâmica interativa, com almoço / lanche e 
um momento de convívio. 
 

Capacitação de docentes: ao longo do ano, 
existirão várias sessões de capacitação para 
as escolas, consoante as suas necessidades  
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1) Identificar os embaixadores do bem estar docente 
da vossa escola: preferencialmente serão dois docentes interessados 
pela temática e com disponibilidade para acompanhar o projeto até ao final do ano 
letivo, em articulação com o SintraES+ 

2) Constituição da rede de embaixadores de Sintra: o 
objetivo desta rede é que todas as escolas partilhem o trabalho que estão a fazer a 
este nível e como as estão a superar. 

3) Capacitação da rede de embaixadores: acção transversal. 
Esta formação terá a duração de 25 horas e decorrerá ao longo de uma semana.. 
As sessões de capacitação poderão, depois, ser replicadas em cada escola pelos 
próprios embaixadores que a receberam.  

4) Criação de eventos/capacitações: que promovam o bem 
estar docente e que vão ao encontro das necessidades dos professores 
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Conclusões 

Cuidar para 
reduzir o 
stress e o 
burnout 

Partilha 

Motivação 

Cuidar dos docentes 
é fundamental para 
manter a coesão 

escolar 

Prevenir é 
fundamental! 

Para pomover: 

Empenho 

Um projeto, várias ações 
e um objetivo comum: 

promover o bem estar 
docente! 

Programa 

1. Bem estar 
docente 



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik.  
 

SintraES+ 
Sérgio Félix 
sergio.felix@sintraesmais.org 
(+351) 918 567 036 
 
Mafalda Ribeiro 
Mafalda.ribeiro@sintraesmais.org 
(+351) 968 912 609 
 
Filipa Falcão 
filipa.falcao@sintraesmais.org 
(+351) 929 409 295 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:filipa.falcao@sintraesmais.org

