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Espaço de 
suporte e 
apoio

Um desafio, 
uma 

oportunidade!



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

Bem-estar
Stress

Ansiedade

Cansaço

Conflito

Depressão



A profissão 
docentes

Stress

A profissão docente tem 
grande vulnerabilidade 

ao stress

Cansaço

É um profissão exigente e os 
finais de ano letivo são 

acompanhados de grande cansaço

Perceção social

Socialmente o papel dos 
professores tem vindo a 
ser colocado em causa.

Múltiplas Exigências

Domínio do conhecimento, 
preparação, gestão de grupos, 

interação e avaliação



Docentes

Março de 

2020

Tiveram que 
se adaptar 

muito 
rapidamente 

Tecnologia

Desafios e 
oportunidades

Burn out

2020/

2021

Receios



Modificação do papel do professor;

Redifinição dos objetivos do sistema de educativo;

Modificação do contexto social;

O próximo ano letivo….

Como prever as dificuldades que vou ter? 
Será ao nível da gestão dos comportamentos dos alunos 
e/ou das lacunas ao nível das aprendizagens? Quais 

comportamentos; quais aprendizagens? 
Como planear se é tudo tão incerto?



Sintra

PROJETO!

Um programa de apoio aos 
profissionais das escolas de Sintra.



Objetivos do 
programa

Vida

Melhorar a 
qualidade de vida 
global

Mais produtividade

Melhora a relação 
com o trabalho

Relação

Melhora com 
relacionamentos 
interpessoais



Um projeto, várias ações

Ações 

Transversais

Comuns a todos 
os agrupamentos

Ações 

Específicas

Desenvolvidas 
para uma escola 
ou agrupamento

Regime 

Presencial

Regime a 

Distância

Regime 

misto



Evento de 
Boas Vindas 
para os 

professores

Capacitação
de docentes

Atividades 
de Promoção 
do Bem Estar 

Docente

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

Etapas do Projeto

Ações Transversais

Ações específicas para cada escola



Cada escola deverá indicar a 
pessoa responsável pela 

gestão do bem estar docente 

Guia de boas práticas no 

e para o bem estar

O SintraES+ irá construir 
um guia de estratégias de 
promoção do bem estar 

docente

Capacitação de docentes

Ao longo do ano, haverão 
várias sessões de 

capacitação

Linha de apoio

Linha telefónica confidencial 
que visa dar apoio (e/ou 

encaminhamento) aos docentes (ex. 
preocupações, estratégias de gestão de turma)

Ações Transversais

Criação de uma rede de 

coordenadores



Evento de Boas Vindas para 
os Professores

• Definir em setembro para a receção aos professores neste no ano 
letivo.

• Valorizar, reconhecer e agradecer o trabalho desenvolvido pelos 
docentes (prémio ao docente + participativo nas sessões e aos 
elementos do grupo de trabalho?).

• Apresentar os principais dados positivos acerca do trabalho 
realizado pelos docentes neste período de emergência (reflexões dos 
alunos, pais, colegas e questionários de diagnóstico) e ações para o 
próximo ano.

• Ter um convidado sobre um tema escolhido por cada escola

• Ter uma dinâmica interativa, com almoço / lanche e um momento de 
convívio.



Rede de Embaixadores do 
Bem Estar Docente

• Cada escola deverá identificar uma pessoa responsável pelo bem 
estar docente na escola, que será o interlocutor neste projeto e 
que participará numa primeira fase de capacitação.

• Este representante irá articular com a equipa SintraES+ a 
dinamização de sessões e iniciativas específicas para o bem estar 
docente e acompanhar o impacto das mesmas.

• Será deste modo constituída uma rede de embaixadores, que contará 
com elementos de todas as escolas e que participarão em algumas 
sessões de partilha.

• 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.



Capacitação de docentes



Capacitação de docentes

• Será feita uma ação transversal destinada a cada um dos 
representantes da rede de embaixadores do bem estar docente e 
que serão depois os responsáveis por articular com o Sintra 
ES+ a realização de sessões para os docentes da sua escola.

• 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.



Guia de Boas Práticas sobre 
o Bem Estar Docente

• A equipa do Sintra ES+ irá criar uma primeira versão do guia 
de boas práticas com sugestões de atividades e dinâmicas que 
cada uma das escolas poderá utilizar para promover o bem estar 
do seu corpo docente.

• No entanto no decurso das partilhas realizadas pelos 
embaixadores de cada uma das escolas poderão ser incluídas 
novas sugestões.



Docentes que se 

cuidam

● Promoção da inteligência 
emocional

● Promoção do bem estar

● Reconhecimento de sinais 
de alerta

● Apoio personalizado

● Disseminação das boas 
práticas no cuidado 
profissional

Um projeto que 
trabalha as seguintes 
áreas!



Docentes que se 

cuidam

● É importante atuar 
profilaticamente. 

● Identificar fatores e 
sintomas de stress

● Treino de competências 
de assertividade 

● Estratégias de gestão da 
desmotivação.

● Cada professor deve ser 
construtor do seu bem 
estar. 

Prevenir é fundamental!





Bem-estar docente

Partilha

Motivação

Empenho



Em síntese... Sentimento de 

pertença à escola

Apoiar na transfomação 

dos receios e desafios 

em ganhos e 

oportunidades

Capacitar os docentes 

com ferramentas que 

promovam o seu bem 

estar



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.

OCDE 1992



Contactos

Filipa Falcão

+351 929 409 295

filipa.falcao@sintraesmais.org

Mafalda Almeida Ribeiro

+351 968 912 609

mafalda.ribeiro@sintraesmais.org

Sérgio Félix

+351 918 567 036

sergio.felix@sintraesmais.org  


