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RESUMO 

 

Ao longo dos últimos vinte e cinco anos, o interesse pela Intervenção Precoce tem 

vindo a crescer em Portugal, estando diretamente envolvidas áreas como a Saúde, a Educação 

e as Ciências Sociais. 

Considera-se o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) um 

conjunto de medidas de apoio integrado, compreendendo ações no âmbito da reabilitação e da 

prevenção, centrado na família e na criança, envolvendo a educação, a saúde e a ação social, 

com a missão de prevenir o aparecimento ou o agravamento do problema da criança e 

reforçando a capacitação da família, para que, o mais precoce e autonomamente possível, 

enfrentem a problemática da criança.  

A intervenção precoce destina-se a crianças até aos seis anos de idade com alterações 

ou em risco de apresentar alterações nas estruturas ou funções do corpo. Apresenta-se como 

uma resposta governamental que no futuro assegurará a estas crianças – e aos adultos em que 

se irão transformar – a concretização do direito à participação e à inclusão social. 

A legislação prevê a criação de Equipas Locais de Intervenção (ELI), atribuindo-lhes 

várias competências. No entanto, nas práticas recomendadas em Intervenção Precoce na 

Infância (IPI), existe um conjunto de referências e de prossupostos que seguem os mesmos 

princípios e respeitam os mesmos fundamentos, respondendo às necessidades do Sistema que 

propõe uma supervisão reflexiva, em que cada reunião de supervisão é única.  

Com este relatório pretende-se (1) refletir sobre a prática de supervisão que tem vindo 

a ser desenvolvida no distrito de Vila Real ao longo de cinco anos letivos (2013/2018), 

abrangendo as três ELI (Sabrosa, Alto Tâmega Barroso, Santa Marta de Penaguião); (2) 

detetar erros que possam vir a ser encontrados no decurso desta reflexão; (3) e refletir sobre as 

melhores alternativas para realizar uma reunião de supervisão pedagógica bem sucedida.  

 

Palavras-chave: supervisão pedagógica, intervenção precoce na infância, práticas de 

supervisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In the last twenty-five years the knowledge about early intervention has been growing 

in Portugal. It’s involved with education, health and social science.   

The Early Intervention of the National System (EINS) is a set of support procedures 

which includes rehabilitation and prevention actions. EINS is focused on the family and child, 

their education, health and social action with the mission to avoid the emergence or 

aggravation of the child's problem and strengthening the family's capacity to face the child’s 

problem as early and independently as possible. 

Early intervention is for children up to 6 years of age, with disorders or risk of 

disorders in the body structures or functions. It’s presented as a governmental response, which 

ensures the future realization of these children, a right to participate and to be social included 

when they become future adults. 

The legislation predicts the creation of Local Intervention Teams (LIT) that provide 

these children several skills. However, the recommended practices in Early Intervention on 

Childhood (EIC) are a set of references and suppositions that follow the same principles and 

respect the same fundamentals that replies to the needs of the System that proposes a reflexive 

supervision, where each meeting of supervision is unique. 

This report intends to (1) reflect on the supervision practice that has been developed in 

the Vila Real district over five years, (2013/2018) covering the three LIT (Sabrosa, Alto 

Tâmega Barroso, Santa Marta de Penaguião); (2) to detect errors that may be found in the 

course of this dissertation; (3) reflect on the best alternatives to hold a successful pedagogical 

supervision meeting. 

 

Keywords:  Pedagogic supervision, childhood early intervention, supervision practices’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE  

 

Introdução ................................................................................................................................... 1 

1 – Enquadramento teórico do tema ........................................................................................... 2 

1.1 – Conceito de Supervisão Pedagógica ............................................................................. 2 

1.2 – Modelo reflexivo da supervisão pedagógica ................................................................. 5 

1.3 – A supervisão pedagógica colaborativa ........................................................................ 10 

2 – Intervenção precoce ............................................................................................................ 14 

2.1 – Conceitos teóricos: enquadramento teórico e normativo ............................................ 14 

2.2 – Ponto de Vista teórico sobre as Equipas Locais de Intervenção (ELI) ....................... 25 

3 – Descrição e reflexão sobre a prática Supervisiva em equipas de intervenção precoce ...... 46 

Considerações Finais ................................................................................................................ 64 

Referências Bibliográficas ....................................................................................................... 66 

 

 

  



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Modelo Reflexivo de Kolb ....................................................................................... 9 

Figura 2 – Três dimensões da colaboração. ............................................................................. 11 

Figura 3 – Modelo ecológico de desenvolvimento humano de Bronfenbrenner ..................... 24 

Figura 4 – Aspetos do processo de libertação do papel ........................................................... 29 

Figura 5 – Colaboração intrassetorial. ...................................................................................... 30 

Figura 6 – Componentes do desenvolvimento profissional em IPI. ........................................ 33 

Figura 7 – Eixos estruturais da profissionalidade em IPI ......................................................... 33 

Figura 8 – Estrutura do SNIPI .................................................................................................. 47 

Figura 9 – Áreas de abrangência das ELI do distrito de Vila Real .......................................... 48 

Figura 10 – Portefólio NST Vila Real ...................................................................................... 63 

 

  



 

 

LISTA DE ACRÓNIMOS/ABREVIATURAS 

 

 

 

ACES – Agrupamentos de Centros de Saúde 

ELI – Equipas Locais de Intervenção 

IPI – Intervenção Precoce na Infância 

ISS – Instituto de Segurança Social 

NST – Núcleo de Supervisão Técnica 

PIIP – Plano Individual de Intervenção Precoce 

SCR – Subcomissão Regional 

SNIPI – Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

VHT/VHG – Video Hometraining/Video Interaction Guidance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 



A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

1 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente documento consiste no relatório da atividade profissional para os 

licenciados pré-Bolonha, no âmbito do Mestrado de Supervisão Pedagógica, da Universidade 

Trás-os-Montes e Alto Douro.  

A realização deste relatório permite analisar o trabalho e as aprendizagens realizadas 

ao longo de cinco anos letivos (2013/2018) de supervisão técnica nas Equipas Locais de 

Intervenção Precoce do distrito de Vila Real, de uma forma consciente e sistemática. Para tal, 

foi necessário analisar o que se realizou, o que foi alterado com o decorrer do tempo e o 

caminho que ainda falta percorrer. Este documento pretende ser um instrumento de 

autoavaliação, construído de forma organizada e devidamente planeada, um instrumento de 

reflexão pessoal, capaz de revelar os aspetos mais significativos das aprendizagens realizadas. 

Neste sentido, apesar de se assumir como um meio de autoavaliação e, por isso mesmo, se 

confrontar com a análise crítica do professor responsável pela sua avaliação, confronta-se, 

acima de tudo, com a pessoa que o escreve, por se assumir como instrumento de 

autoaprendizagem e de reflexão. Portanto, a sua principal finalidade centra-se na formação de 

um espírito reflexivo que desafie, questione e alargue horizontes como profissional, 

promovendo, por outro lado, uma atitude de abertura e de questionamento que possibilite a 

análise da prática e, deste modo, o seu aperfeiçoamento. 

Este documento foi organizado de forma a facilitar a sua leitura e coerência, estando 

dividido em três capítulos principais: o primeiro diz respeito ao enquadramento teórico e 

conceptual, o segundo à Intervenção Precoce e o último à descrição e reflexão sobre a prática 

de supervisão em Equipa de Intervenção Precoce.  
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1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO DO TEMA 

1.1 – Conceito de Supervisão Pedagógica 

 

Partindo da natureza etimológica, o termo supervisão divide-se em dois vocábulos de 

origem latina: super (sobre) e visão (ação de ver). Da sua junção resulta uma atitude de visão 

global, ver com mais clareza (Mesquita & Roldão, 2017). A supervisão, considerada uma 

atividade de apoio, de orientação e de regulação, remete para a sustentação/criação/ 

amplificação de ambientes promotores de reconstrução de competências e desenvolvimento 

profissional (Mesquita & Roldão, 2017). 

O conceito de supervisão surge em Portugal em 1974, mencionado num artigo de Júlia 

Jaleco, na Revista O Professor (Pedras, 2016). Mais tarde, na década de 1990, são atribuídas à 

Supervisão as funções fiscalizadora e formativa (Alarcão & Tavares, 2003 cit. Pedras, 2016). 

No contexto legislativo, e ainda do ponto de vista histórico, Pedras (2016) diz que 

aquele conceito é referido pela primeira vez no nosso País, associado à supervisão da 

planificação de visitas de estudo, na Portaria n.º 679/77, de 8 de novembro. Em 1988, pelo 

Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, a ideia de supervisão é alargada ao modelo de 

Profissionalização em Serviço. 

Esta ideia de supervisão, de teor polissémico, tem vindo a ser explorada por vários 

autores com objetivo de delinear um conceito que reúna, com maior ou menor expressividade, 

as seguintes premissas, no que diz respeito aos supervisores: 

- A vinculação desta aliança do trabalho a exercer; 

- A observação e a avaliação do trabalho a realizar; 

- O apoio incondicional;  

- O planeamento em comum entre o supervisor e o formando; 

- A instrução, a modelagem e a tutoria; 

- E, por último, a resolução do trabalho em comum (Mesquita & Roldão, 2017).  

 

Por outro lado, já quanto ao papel dos formandos/supervisionados: 

- As premissas prendem-se com a assimilação das tarefas, dos objetivos e com a 

manutenção dos limites da supervisão; 

- Tal como o supervisor, a vinculação da aliança do trabalho; 

- A manutenção das sessões de supervisão;  

- A alteração posterior do planeamento em comum entre o supervisor e o formando;  
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- E, por fim, as decisões assertivas e a acomodação de ideias para a próxima ação 

(Mesquita & Roldão, 2017).   

 

Vários autores caracterizam o conceito de supervisão numa perspetiva de colaboração 

em ação (Brulé, 1983; Mesquita, Formosinho & Machado, 2012; Mosher & Purpel, 1972; 

Roldão, 2012; Vieira & Moreira, 2011). A supervisão tem um papel essencial no processo de 

formação individual com a participação de todos os envolvidos, ultrapassando assim o 

conceito antigo de inspeção e de avaliação (Mesquita & Roldão, 2017; Moreira, 2009).  

Roldão (2012) refere que a sistematização de abordagens ao conceito engloba visões 

teóricas sobre supervisão que vêm aprofundando e enriquecendo a análise de diversos 

modelos, dependendo do objetivo que privilegiam. Ou seja, a dificuldade em definir 

supervisão na área da educação resulta da dificuldade de não existir práticas sobre a melhor 

forma de ensinar.  

Neste sentido, é importante que o profissional questione as suas práticas, de forma a 

refletir e a alterar o que nelas não se adequa e adotar métodos mais assertivos. É igualmente 

importante que a supervisão se centre numa formação contínua ao longo de cada carreira e 

não só na formação inicial (Alarcão, 2007).  

Está subjacente ao processo de supervisão a dimensão ética e o desenvolvimento 

profissional, acautelando o papel do supervisor e do supervisionado.   

A palavra ética deriva do grego ethos (forma de vida, natureza, personalidade) tendo 

em conta um conjunto de valores morais e princípios que determinam o sujeito nas suas 

experiências de vida. A ética assume um papel fundamental quando associada ao desempenho 

profissional e em conjunto com todos os processos de formação do Homem. Associada à 

supervisão, é uma área de excelência para a promoção e implementação de valores a si 

inerentes. A consciência ética deve permanecer no supervisor e na função que desempenha, 

para realizar a ação e promover uma atitude responsável, atendendo aos princípios éticos com 

os formandos (supervisionados), entendendo-os na sua individualidade, pois cada um tem os 

seus valores e culturas sociais que contribuem para a tomada de decisões assertivas e 

consistentes sobre uma determinada situação. Nas relações dentro da comunidade educativa, o 

supervisor, além da responsabilidade ética, tem também a responsabilidade social e a 

iniciativa, estimulando para o diálogo, para a partilha de saberes, ideias e sentimentos, 

respeitando sempre a visão do outro, sem deixar de apresentar a sua. O supervisor deve: saber 

ouvir, ser isento na conversação, incentivar a colaboração, a autorregulação, a cooperação e a 
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reflexão, bem como ser meticuloso consigo e com os outros (Mesquita & Roldão, 2017). O 

guia Ethical Guidelines for Supervision in Psicology: Teaching, Research, Practice and 

Administration refere-nos quatro princípios de ética: respeito pela dignidade das pessoas; 

responsabilidade em cuidar; integridade nos relacionamentos; e responsabilidade para com a 

sociedade (Mesquita & Roldão, 2017). 

Day (2001) compreende o desenvolvimento profissional como um processo que 

inclui experiências de aprendizagem (naturais, planeadas e conscientes), originando serviço 

direto ou indireto e que colaboram para a qualidade do seu desempenho junto das crianças. O 

profissional, individualmente ou com outras pessoas (colegas, educadores, investigadores), 

revê, inova e amplia os seus conhecimentos quanto aos propósitos do que desenvolve e, sob 

uma forma crítica, os saberes, as técnicas e a inteligência (cognitiva e afetiva). Segundo 

Mesquita e Roldão (2017), e nesta perspetiva, os conhecimentos e competências adquiridos 

pelos profissionais antes e durante a formação inicial tornam-se manifestamente insuficientes 

para o exercício das suas funções ao longo de toda a sua carreira.  

Refletindo, as competências que são fundamentais aos alunos/futuros professores no 

exercício profissional fazem parte de um conjunto de prossupostos, propostos por Perrenoud 

(2000) citado por Formosinho, Machado e Mesquita (2015), que passam pelo saber 

“administrar a sua própria formação”- o que implica uma reflexão sistemática das práticas 

diárias; “enfrentar deveres e problemas éticos da profissão” – um saber que é capaz de 

abordar toda a complexidade que o ato educativo envolve; “conceber dispositivos de 

diferenciação” – adequar estratégias aos alunos criando novos espaços-tempo de formação; 

“administrar as aprendizagens” – propõe dinâmicas educativas diferenciadas a cada aluno; 

“envolver os alunos no processo de ensino-aprendizagem” – a prática de um ensino 

negociável com o aluno, estabelecendo também regras e “organizar situações de 

aprendizagem” – verificar as necessidades dos alunos antes de organizar e dirigir o seu 

ensino. Sem dúvida que estas competências fazem parte de uma exigência de construção 

pessoal e profissional, com a complexidade de adaptação a cada situação, procurando 

sistematicamente novas soluções para os desafios surgidos no decurso da prática profissional. 

Também para Silva (2011) é importante contribuir para melhorar e aprofundar o 

desenvolvimento profissional dos professores principiantes. Estes podem contactar outros 

modelos colaborativos, com base em apreciações críticas e construtivas do seu trabalho, tendo 

em conta os estímulos emocionais para a melhoria das suas práticas pedagógicas e 
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profissionais. Em ambientes de trabalho marcados pela ação conjunta e combinada com os 

colegas, a inovação é mais rapidamente concebida, implementada e desenvolvida.  

 

1.2 – Modelo reflexivo da supervisão pedagógica 

 

A inclusão obrigou a escola a modificar-se no âmbito da sua organização, do 

desenvolvimento do currículo, da formação dos profissionais e da gestão. No entanto, durante 

vários anos, continuou a persistir uma pedagogia transmissiva com bases num padrão único e 

uma cultura individualista. No final do século XX, os decisores políticos, coligando o 

desenvolvimento das escolas enquanto instituições autónomas, as vantagens da colaboração 

docente e o progresso dos professores, resolveram desbloquear o isolamento das pessoas, dos 

espaços e, consequentemente, das práticas, constituindo então as primeiras equipas que se 

dispuseram a elaborar e a executar projetos comuns (Formosinho et al., 2015). 

 É necessário que os profissionais aproveitem as oportunidades que as políticas e os 

sistemas lhes proporcionam e deixem de resistir a padrões muito isolacionistas das suas 

origens profissionais, evoluindo da cultura isolada para a parceria, o que os leva a uma 

“cultura global e social” (Barroso, 1995 cit Formosinho et al., 2015).  

Nesta perspetiva, se os profissionais decidirem por um desenvolvimento comum terão 

que o conseguir com o trabalho cooperativo e com a participação democrática, presentes no 

seu trabalho diário. É importante que se impulsione a aprendizagem colaborativa, se instituam 

estratégias que facilitem e maximizem o envolvimento com a cooperação de todos. Na 

tentativa que se abandonar o individualismo e o autoritarismo na educação que caraterizam 

muitas das ações pedagógicas que fazem parte das metodologias de ensino (Formosinho et al., 

2015). 

A supervisão é, portanto, uma atividade contextualizada e dela existem vários modelos 

que apresentam modificações de acordo com os contextos em que a mesma é exercida. Os 

modelos podem adaptar-se e não devem ser interpretados como estanques, devendo coexistir 

(Alarcão & Tavares, 2010).  

No modelo reflexivo baseado nos estudos de Schön (1983, 2000), os profissionais não 

são apenas técnicos que executam, mas especialistas que possuem um saber prático 

construído através da reflexão orientada pela teoria. Todo este processo pelo qual o 

profissional se estrutura constrói-se pelo questionamento do observado e do realizado para, a 
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partir daqui, se construir o saber. Schön (1997, 2000) defende três momentos de reflexão que 

podem auxiliar o profissional na sua atividade:  

- a reflexão na ação que se desencadeia quando o profissional reflete no decurso da própria 

ação e a vai reformulando, ajustando-a assim a situações novas que se vão perspetivando;   

- a reflexão sobre a ação que ocorre quando o profissional reorganiza mentalmente a ação 

para a analisar retrospetivamente. O olhar a posteriori sobre a circunstância da ação 

auxilia o profissional a compreender melhor o que sucedeu durante a ação e como 

resolveu os imprevistos ocorridos;  

- e a reflexão sobre a reflexão-na-ação que é um procedimento que estimula a evolução e o 

desenvolvimento profissional do docente, levando-o a conhecer a sua própria forma de 

agir. Este tipo de reflexão pode ser descrita como uma meta-reflexão, que leva o 

profissional a desenvolver novos raciocínios, novos formatos de pensar, de compreender, 

de agir e de equacionar problemas.  

 

Em conformidade com Schön (2000), dificilmente se consegue separar no processo de 

reflexão-na-ação os elementos racionais dos elementos emotivos que condicionam a ação e a 

reflexão. O profissional encontra-se circunscrito à situação problemática que pretende 

transformar e, por isso, é sensível a todos os impedimentos e obstáculos à sua intervenção. 

 

“É transformação do mundo. E, na razão mesma em que o que fazer é praxis, todo 

fazer do que fazer tem de ter uma teoria que necessariamente o ilumine. O que fazer é 

teoria e prática. É reflexão e ação” (Freire, 2006, p. 141).  

 

Segundo Sá-Chaves (2009), em algumas situações a reflexão deverá seguir o decurso 

da própria ação, isto porque a vivência na realidade “não só o enriquece ligando-o (o 

profissional) ao real (…), como lhe confere a integração no sentido que ecologicamente, ali, 

se constitui” (p. 14). A reflexão a posteriori é, na opinião da autora, essencial, uma vez que 

possibilita um equacionamento do passado, uma antevisão do futuro e uma reflexão sobre o 

próprio exercício reflexivo. Diz ainda Sá-Chaves (2009) que “permitir um novo olhar, com o 

qual se torna possível revisitar essa experiência e apreciá-la de novo, desenvolver novas 

compreensões, insights que, caso se queira (ou possa) se poderá fazer intervir em atividades 

futuras” (p. 14).  
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O supervisor tem um papel facilitador que promove a reflexão e encoraja a 

experimentação na ação, no sentido de possuir um saber prático, contextualizado e, assim, 

autorreflexivo. Desta forma, o desenvolvimento profissional do sujeito passa pela capacidade 

de aprender a partir das experiências, sendo crítico sobre a sua ação, sobre a sua capacidade 

de mobilização de competências, bem como sobre as aprendizagens realizadas. Melhorar o 

ato de observar os outros, incluindo os sujeitos de estudo e a si mesmo, melhora as perceções 

que existiam no início das práticas (Mesquita & Roldão, 2017). 

Também para Alarcão (2000) citado por Mesquita e Roldão (2017, p. 35), “o processo 

formativo está inerente ao processo reflexivo.” O profissional de Intervenção Precoce na 

Infância (IPI) reflexivo (em ação) intervém em cada caso como sendo único e perante 

qualquer problema com a sua intervenção considera primeiro a descoberta das características 

particulares de cada situação problemática. Nesta linha de ação, deve apoiar-se nos dados que 

vem progressivamente descobrindo, projetando uma intervenção – também esta única – 

recorrendo às suas bases, mas sem modelos formais. Desenvolve uma compreensão do caso, 

tal como o encontra, e, porque o considera problemático, vai adequando a sua intervenção na 

procura de hipóteses explicativas/vias de resolução.  

Na partilha reflexiva, as diligências do profissional de IPI para resolver a situação 

geram novas descobertas, que exigem nova reflexão-em-ação. Schön (1983) citado por Santos 

(2007, p. 109), diz que “é um processo em espiral que evolui através de estádios de 

apreciação, ação e reapreciação”. Segundo os mesmos autores, a intervenção que se 

considerava única e desconhecida passa a ser interpretada através das tentativas desenvolvidas 

para a alterar e alterada através da tentativa de a compreender.  

Tal como a prática reflexiva se transforma numa partilha reflexiva com a intervenção, 

também a relação do profissional de IPI reflexivo com a família se transforma na forma de 

uma partilha reflexiva. Na verdade, a reflexão dos profissionais de IPI, definindo o problema 

de cada caso da sua intervenção, leva-os a pôr em questão, equacionando questões 

investigativas, geradoras de investigação-ação (Santos, 2007).  

Ainda neste enquadramento de modelo reflexivo, a prática e a reflexão presenciadas 

por formadores experientes com competências de mentores parceiros são concluídas com uma 

avaliação intrínseca à reflexão conjunta em contexto de sessão de supervisão. Estudos 

apontam que a competência de ação a vários níveis na aprendizagem profissional é mais 

reflexiva e produtiva se for acompanhada/orientada. Qualquer profissional exige experiências 
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longas e apoiadas no seu exercício de docência, pois não é com facilidade que se transporta o 

saber para o saber fazer (Formosinho et al., 2015). 

O modelo reflexivo poderá ser uma reflexão da prática da rotina vivida, que nos 

oferece dúvidas e oportunidades de um maior desenvolvimento profissional (incluindo o 

papel dos sentimentos, pensamentos e perceções) neste processo de aprendizagem. No 

modelo reflexivo, perante um facto, a forma como o sujeito perceciona e age provém de uma 

série de motivos concetuais e emocionais (variáveis intrínsecas) que regularizam um plano 

que se traduz num comportamento. As emoções e sentimentos encontram-se nos 

comportamentos presentes na reflexão, assim como na aptidão de análise ou na contradição 

dos dilemas. A reflexão pode ser um intencional estratagema, tendo como objetivo 

experiências de ação (Ribeiro, 2003). 

Kolb (1984) baseou-se na teoria de aprendizagem experiencial para reconhecer os 

estilos de aprendizagem (Figura 1), referindo que este tipo é: 

 

“(…) O processo por onde o conhecimento é criado através da transformação da 

experiência. Esta definição enfatiza... que o conhecimento é um processo de 

transformação, sendo continuamente criado e recriado... A aprendizagem 

transforma a experiência tanto no seu caráter objetivo como no subjetivo... Para 

compreendermos aprendizagem, é necessário compreendermos a natureza do 

desenvolvimento, e vice-versa.” (p. 38) 

 

Ainda de acordo com Kolb (1984, p. 24), “(...) os estilos de aprendizagem podem ser 

definidos como um estado duradouro e estável que deriva de configurações consistentes das 

transações entre o indivíduo e o meio ambiente”. Desde a ideia de que aprender é transformar 

experiência em conhecimento, este autor cria o Ciclo de Aprendizagem Experiencial onde é 

possível reconhecer como cada indivíduo observa suas opções resultantes da tendência de 

aprender. 



A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

9 

 

 

Figura 1 – Modelo Reflexivo de Kolb (adaptado de Kolb, 1984) 

  

Este ciclo orienta-se por uma sequência lógica, onde cada etapa se encontra 

dependente da anterior, sendo possível entrar no ciclo em qualquer fase, desde que se 

verifique a cronologia correta. Contudo, a aprendizagem ativa só ocorre quando se realiza as 

quatro etapas do modelo. O próximo passo é compreender esses efeitos com empenhamento 

especial, de modo que se a mesma ação foi concretizada nas mesmas circunstâncias, é 

possível antecipar o que viria depois a partir da ação e, por conseguinte, seria o entendimento 

do princípio geral (Lum, Bradley & Rasheed, 2011). 

Kolb (1984), nas suas observações e investigação sobre aprendizagem, acreditava que 

o ser humano não aprende com estilos exclusivos. Assim, posteriormente, o sujeito é capaz de 

determinar o seu estilo de aprendizagem e cada estilo tem o seu interesse efetivo na formação 

do ato de aprender, sendo assim igualados como um todo. Como nenhum estilo é único, a 

criança pode fazer uso de cada um deles de acordo com o que lhe for necessário. 

No contexto da supervisão pedagógica, a análise de experiências sobre distintas 

perspetivas e a elaboração de alternativas de confrontação vividas pode converter-se em 

situações de integração. O desenvolvimento pessoal resulta da articulação de ações com 

reflexões. Quando ocorre algo significativo é observado e registado para que mais tarde possa 

ser analisado e refletido. Assim, a observação vai depender da análise da experiência pessoal, 

da análise dos principais dilemas ou contradições subjacentes e da análise dos valores 

individuais e conflitos expressos (Ribeiro, 2003).  

Na análise da relação entre o supervisor e o supervisionado revelam-se relações 

interpessoais estabelecidas, em que ambos assumem papéis de participantes, refletindo sobre 
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práticas observadas e processam informações e interpretam situações em conjunto. Verifica-se 

que é importante a disponibilidade nos momentos de supervisão, quer realizada 

individualmente, quer em grupo, de forma a permitir que este processo se construa numa 

relação positiva. O supervisor deve ser capaz de acompanhar e de orientar a mudança do 

supervisionado, de partilhar informação, ter capacidade de resolução de conflitos e de refletir 

sobre o processo de supervisão. Neste sentido, o supervisor deixa de ser um especialista, 

dentro de um modelo de supervisão, e passa a “colaborar” para o desenvolvimento e sucesso 

profissional do supervisionado (Mesquita & Roldão, 2017).  

 

1.3 – A supervisão pedagógica colaborativa 

 

“Nenhum de nós é tão bom, quanto todos nós juntos.” (Ray Kroc) 

 

A supervisão e a colaboração são conceitos que se conjugam com o objetivo de 

assegurar o desenvolvimento e a qualidade. A colaboração está associada a ações e ideias 

positivas que reúnem esforços para uma determinada ação. Assim, prevê-se que os 

intervenientes de uma ação colaborativa partilhem uma visão dinâmica e estabeleçam as 

implicações desta relação com a mesma finalidade. Embora se entenda por colaboração um 

trabalho em conjunto, não conseguimos repartir o poder ou a responsabilidade. Pretende-se 

uma tomada de decisão sobre o objetivo pelo qual o grupo se responsabilizou, integrando o 

pensamento mais aprofundado no processo que se gera nos contextos colaborativos (Alarcão 

& Canha, 2013). 

O uso do termo colaboração tem sentidos diversos e pode ser usado em contextos 

distintos. O facto de o conseguirmos transferir para outras condições ajuda a compreender o 

processo de colaboração e as relações existentes. 

Quando um grupo de pessoas se junta com um único objetivo, criando interação entre 

elas, preveem alcançar algo que ainda não tinham. Segundo Alarcão e Canha (2013), a noção 

de colaboração encontra-se ligada à essência das relações entre pessoas, nas quais existem 

dimensões emocionais e afetivas. Têm neste envolvimento a origem em princípios da 

equidade e da partilha, como construção de conhecimento, de trabalho e de desenvolvimento 

próximo de um ser social que entende a vida, perto dos ideais da democracia. Assim, a 

colaboração resulta num recurso que nos permite concretizar ações e propósitos. Para que 

exista relação colaborativa, é importante que esta seja equilibradamente partilhada por todos 
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os que fazem parte do grupo de pessoas e que assumam a responsabilidade do processo de 

realização dos propósitos. E deste envolvimento assumido, indiferentemente dos papéis 

desempenhados, nascem a riqueza, a eficácia das soluções e o sentimento de pertença que 

estabelece a participação comprometida de cada interveniente. Por razões de distribuição de 

trabalho, poderá haver funções diferentes nos elementos do grupo, mas esta condição não 

implica hierarquia de poder nas decisões a considerar. A tarefa do coordenador do grupo 

prende-se com a criação de condições para as decisões necessárias e a condução da atividade 

para a concretização dos objetivos propostos. Não será, no entanto, o único a ser ouvido nas 

opções do grupo (Figura 2). 

 

Figura 2 – Três dimensões da colaboração (adaptado de Alarcão & Canha, 2013). 

 

Para Alarcão e Canha (2013), o processo da relação colaborativa tem quatro 

preocupações: 

- Convergência conceptual: pressupõe pensamentos divergentes, embora sob um 

princípio colaborativo, com interesses comuns, sobre o tema ou a questão. 

Constitui uma visão partilhada. 

- Acordo na definição de objetivos: devem no seu conjunto ser definidos pela equipa 

em que todos os que participam os adotam e por eles se interessam. 

- Gestão partilhada: é uma corresponsabilização, com o sentimento de pertença ao 

grupo associado, em que o processo de tomada de decisões deve ser grupal. 

- Antecipação de ganhos individuais comuns: em que colaborar é um entendimento 

negociado, na relação com a atividade envolvida.  
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Na colaboração pretende-se uma atitude de abertura, relação de confiança no outro, 

valorização de conhecimentos e práticas do outro, confiar que vamos mais longe 

acompanhados; acreditar que num encontro partilhado nos valorizamos, enriquecemos os 

saberes, aceitando que o nosso conhecimento se modifique e desenvolva. A colaboração 

promove a capacidade de autotransformação (Chioca & Martins, 2004).  

É importante que se assuma entre os profissionais um papel de colaboração ativa que  

faça estruturar o conhecimento. Como referem Fullan e Hargreaves (2001, p. 71), “não nos 

desenvolvemos isoladamente, mas sim através das nossas relações, especialmente as que 

mantemos com aqueles que são significativos para nós”. Muitas vezes isto não se verifica, 

porque, segundo Perrenoud (2002, p. 36), “pode-se ensinar vinte anos ao lado de um colega 

sem nunca ter falado com ele sobre pedagogia e sem saber mais sobre as suas práticas do 

que simples rumores”. É muito importante que os profissionais tornem a sua prática ativa, 

questionando-a, e reflitam de forma a melhorar os processos de aprendizagem, adequando-os 

às necessidades dos distintos públicos. A supervisão eleva a importância da reflexão e 

aprendizagem colaborativa e horizontal, o aumento de estratégias que possibilitem a 

autossupervisão e a autoaprendizagem, como a capacidade de gerar e partilhar o 

conhecimento, proporcionando a criação de ambientes promotores da construção, sustentação 

e desenvolvimento profissional (Alarcão & Roldão, 2008; Sá-Chaves, 2002; Vieira, 2006). 

No entanto, não se exclui a importância dos processos de autossupervisão, de natureza 

intrapessoal, pois o profissional reflexivo, com pretensão a um desenvolvimento profissional 

contínuo, beneficia na medida em que se torna capaz de se identificar como supervisor das 

suas próprias práticas (Alarcão & Roldão, 2008). 

Falar de individualidade e de grupo profissional remete-nos ao conceito de identidade 

profissional. Entender quais os valores, saberes e competências da profissão leva-nos a duas 

dimensões: a individual e a coletiva. Entende-se que estas dimensões se inter-relacionam e 

influem em contextos políticos e socioculturais em vigor. A identidade profissional tem 

presente uma ação reflexiva e o cuidado pela formação de novos profissionais (Silva, 2011). 

Tal como foi referido no subponto 1.1, sobre percursos essenciais a uma prática profissional 

com qualidade, realça-se ainda que é das interações que se providenciam práticas de 

colaboração entre profissionais, que nasce uma verdadeira cultura e se constroem as 

identidades profissionais. A identidade profissional não se consegue por se ter um diploma 

nem depois de alguns anos de experiência; é, antes, um processo que se vai construindo 
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individualmente com a colaboração de todos (Silva, 2011). A supervisão pedagógica realiza 

um papel transformador nos sujeitos e nas suas práticas pedagógicas. 

 

“(…) [A supervisão pedagógica] tem por missão estimular o desenvolvimento de 

capacidades e de competências e de explorar os conhecimentos que o professor vai 

construindo para o exercício da atividade docente, com o intuito de a melhorar 

continuamente, pelo que constitui uma ferramenta de aprendizagem ao longo da vida 

profissional.” (Afonso & Ferreira, 2012, p. 101) 

 

A participação ativa dos formandos no seu processo de desenvolvimento profissional 

cria um sentimento de pertença e identidade profissional. Tornou-se, assim, clara a 

necessidade das redes comunicacionais amplificadas no âmbito da supervisão e a influência 

destas no crescimento global dos formandos para a construção da sua identidade profissional. 

O papel essencial da reflexão na prática propicia aos profissionais oportunidades para o seu 

crescimento, tornando-os mais responsáveis e mais conscientes no âmbito da sua prática. 

Porém, para que este crescimento aconteça é fundamental que os profissionais não tenham 

medo de assumir riscos e fragilidades ao tomarem decisões e recrutarem recursos (Alves, 

2013). Fala-se mais à frente de como esta identidade profissional é fundamental nos 

profissionais de IPI. 
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2 – INTERVENÇÃO PRECOCE 

2.1 – Conceitos teóricos: enquadramento teórico e normativo 

 

A Intervenção Precoce na Infância (IPI) assume um papel essencial no processo de 

crescimento de crianças com atraso ou em risco de atraso de desenvolvimento. Segundo 

Gronita, Marques e Matos (2008) e Gronita, Matos e Marques (2009), é de Dunst (1985) que 

emerge uma das primeiras definições de IPI que sugere indicações a nível social à família. 

Gronita et al. (2008) e Gronita et al. (2009) definem IPI como suporte de apoio às famílias de 

crianças nos primeiros anos de vida, pelos membros sociais de suporte formal e informal, com 

impacto direto e indireto nos pais, na família e no funcionamento da criança. A IPI é 

regulamentada pelo Decreto-Lei 281/2009, de 6 de outubro, o qual:  

“(…) tem por objeto, na sequência dos princípios vertidos na Convenção das Nações 

Unidas dos Direitos da Criança e no âmbito do Plano de Ação para a Integração das 

Pessoas com Deficiência ou Incapacidade 2006-2009, a criação de um Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) (…)”.  

E no artigo 1.º do mesmo decreto-lei, define-se Intervenção Precoce como um “(…) 

conjunto de medidas de apoio integrado centrado na criança e na família, incluindo ações de 

natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito da educação, da saúde e da 

ação social (…)”. 

Antigamente, a intervenção na criança centrava-se apenas na criança, desvalorizando o 

que a rodeia e a sua família.  O modelo médico intervinha com a criança de acordo com a sua 

patologia de uma forma redutora, evidenciando superioridade do profissional tanto a nível de 

decisões sobre os cuidados a prestar, como na possibilidade de decidir a natureza destes 

(Allen & Petr, 1996; Bruder, 2000; Dunst, 1997; Guralnick, 1997). 

De acordo com McWilliam (2002), o desenvolvimento da criança não resulta de 

tentativas de estimulação descontextualizada, mas sim das interações nos seus ambientes de 

vida, ao longo do tempo.  A importância da valorização da família e da comunidade como 

ambientes de aprendizagem promovem o desenvolvimento da criança, incluindo  na 

comunidade a que pertence (Dunst & Bruder, 1999; Dunst, Trivette & Snyder, 2000).  

Os princípios da IPI remetem-nos para uma intervenção de práticas centradas na 

família, constituindo o eixo principal de atuação. Através da parceria com esta, a IPI deve 
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promover padrões de interação criança/família, o reforço das respetivas capacidades e das 

competências das famílias, designadamente na identificação e utilização de redes sociais de 

apoio na comunidade (Bairrão & Almeida, 2003; Correia & Serrano, 2000; Serrano, 2007). 

Segundo Guralnick (2005), os princípios propostos no modelo de desenvolvimento 

sistémico para a IPI devem basear-se numa estrutura organizacional consistente, coerente e 

simplificada dos programas de IPI, que salvaguarde a especificidade dos diferentes contextos 

em que estes programas estão a ser implementados. 

As práticas de IPI fundamentam-se em três modelos teóricos: 1) o modelo transacional 

de Sameroff e Chandler (1975), que assenta no desenvolvimento da criança como o resultado 

das interações dinâmicas e contínuas desta em conjunção com as experiências facultadas pela 

família e pela comunidade; 2) o modelo ecológico do desenvolvimento de Bronfenbrenner 

(1979). Este destaca a reciprocidade meio-sujeito e a interação entre vários contextos. Nele, o 

individuo é visto como um ser dinâmico no seu desenvolvimento, na medida em que se move, 

reestrutura e recria progressivamente o meio onde se encontra; e por último, 3) o modelo de 

apoio social centrado na família de Dunst, Trivette e Deal (1988), que se baseia na teoria de 

sistemas e na ecologia humana para identificar as necessidades e preocupações da família, os 

recursos intrafamiliares e extrafamiliares, no sentido da mobilização de apoios e recursos.  

Todos estes modelos dão primazia, não só à família como ao contexto ambiental, em 

que a criança e a família estão inseridas bem como à relevância de mobilização de recursos e 

de apoios sociais. Em suma, o principal objetivo da IPI é o de corresponsabilizar a família 

para que seja capaz de mobilizar recursos, que por sua vez irá influenciar positivamente a 

criança e promover um bom funcionamento familiar (Dunst, 1997; Dunst et al., 1988). 

 De acordo com o Decreto-lei 281/2009, de 6 de outubro, as crianças e famílias 

elegíveis para o Sistema Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI) têm de apresentar: (1) 

alterações nas funções (alterações fisiológicas, incluindo funções psicológicas ou da mente), 

ou estruturas (partes anatómicas) do corpo que limitam o normal desenvolvimento e a 

participação nas atividades típicas, tendo em conta os referenciais de desenvolvimento 

próprios, para a respetiva idade e contexto social; e (2) risco grave de atraso de 

desenvolvimento, pela existência de condições biológicas, psicoafectivas ou ambientais, que 

implicam uma alta probabilidade de atraso relevante no desenvolvimento da criança na faixa 

etária entre os 0 e os 6 anos. 

Considera-se risco de atraso grave de desenvolvimento aquele que, por fatores pré, 

peri e pós-natal ou ainda por razões que limitem a capacidade de tirar partido de experiências 
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importantes de aprendizagem, constitui probabilidade de que uma ou mais disfunções possam 

ocorrer. Esta probabilidade está dependente de vários fatores que tornam as crianças e 

respetivas famílias elegíveis, pelo que o risco final é o resultado dos mesmos. Estes fatores 

são os chamados fatores de risco, ou seja, caraterísticas do indivíduo ou circunstâncias do 

ambiente que aumentam a probabilidade de resultados negativos para a criança (Cole & Cole, 

2004). Estes fatores são categorizados em fatores de risco biológico, ambiental e estabelecido 

(Bicho & Castro, 2005).  

Os primeiros dizem respeito a crianças que apresentam uma história de fatores 

biológicos durante os períodos pré-natal, perinatal ou pós-natal, os quais podem resultar em 

problemas de desenvolvimento. Assim, dentro destes fatores, encontram-se (Bicho & Castro, 

2005):  

 

Os pré-natais: 

- Idade materna menor de 18 e maior de 36 anos; 

- A vigilância pré-natal inadequada; 

- Infeções congénitas; 

- Patologia materna; 

- Défices nutricionais maternos; 

- Toxicodependência, alcoolismo e tabagismo. 

 

Os perinatais:  

- Asfixia perinatal; 

- Prematuridade; 

- Baixo peso à nascença; 

- Hemorragia Intraventricular; 

- Hiperbilirrubinémia; 

- Distúrbios metabólicos; 

- Internamento prolongado; 

- Infeção e presença de malformações congénitas. 

Os pós-natais:  

- Infeção do Sistema Nervoso Central; 

- Traumatismo; 

- Epilepsia; 
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- Má evolução ponderal grave; 

- Diminuição da acuidade visual e auditiva. 

 

Relativamente aos fatores de risco ambiental, correspondem às crianças cujas 

experiências são significativamente limitadas durante os primeiros anos de vida, 

particularmente em áreas como: a vinculação, a organização familiar, os cuidados de saúde e 

as oportunidades de estimulação em termos físicos, sociais e de adaptação. Neste sentido, 

podemos apontar os seguintes fatores ambientais (Bicho & Castro, 2005):  

- Baixo nível socioeconómico; 

- Baixo nível escolar dos pais; 

- Instabilidade familiar; 

- Famílias incompletas ou dissociadas; 

- Domicílio instável; 

- Violência doméstica; 

- Alcoolismo; 

- Pais adolescentes; 

- Consumo de drogas; 

- “4º Mundo” (ou seja, extrema pobreza); 

- Depressão materna; 

- Situações de stress na vida da criança; 

- Separação entre pais e filho (Cole & Cole, 2004); 

- Institucionalização (Tizart & Hodges, 1989 cit Cole & Cole, 2004). 

 

Finalmente, os riscos estabelecidos referem-se a défices precoces ao nível do 

desenvolvimento, que se creem estar relacionados com perturbações diagnosticadas como 

pertencentes ao foro físico. Podem ser condições médicas específicas ou síndromes (Bicho & 

Castro, 2005). Assim, são considerados fatores estabelecidos as seguintes condições: 

- Anomalia cromossómica / desordem genética; 

- Desordem neurológica; 

- Malformação congénita; 

- Erro de metabolismo do recém-nascido; 

- Desordem sensorial; 

- Desordem de desenvolvimento atípica; 
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- Exposição severa a tóxico; 

- Doença crónica; 

- Doença infeciosa grave. 

 

Investigações apontam para consequências mais nefastas quanto maior a quantidade 

dos fatores de risco acumulados. Deste modo, os dados resultantes daquelas investigações 

defendem a elegibilidade de famílias que apresentem pelo menos quatro fatores de risco 

(biológico e/ou ambiental), que possam interferir com a prestação de cuidados, a saúde e o 

desenvolvimento da criança. No entanto, ainda existe pouco consenso relativamente às 

combinações de fatores de risco com maior probabilidade de produzirem efeitos negativos no 

desenvolvimento da criança (Bicho & Castro, 2005; Cole & Cole, 2004; Portugal & Santos, 

2003). 

Por outro lado, pesquisas realizadas nesta área também referem diferenças individuais, 

delimitadas por determinados fatores, designadamente fatores protetores, como por 

exemplo, humor positivo ou vinculação segura (Cole & Cole, 2004; Farran, 2001). Entende-se 

por fatores de proteção, os fatores ambientais e pessoais capazes de reduzir o impacto do risco 

nas crianças. Estes fatores são a fonte de resiliência da criança perante as adversidades. Deste 

modo define-se resiliência como a capacidade do indivíduo para ultrapassar efeitos adversos 

de experiências anteriores, ou persistir diante de situações stressantes, sem qualquer sequela 

psicológica aparente. Assim, o desenvolvimento humano passa a ser considerado como a 

contínua interação entre fontes de risco e fontes de resiliência (Cole & Cole, 2004). 

 Da mesma forma que a acumulação de fatores de risco está associada a uma maior 

vulnerabilidade no desenvolvimento, a acumulação de fatores protetores irá levar a uma maior 

resiliência no desenvolvimento (Cole & Cole, 2004). Neste quadro, o desequilíbrio entre 

fatores de riscos e fatores de proteção leva a um percurso com um desenvolvimento 

deficitário. Daí o curso do desenvolvimento poder ser alterado através de intervenções 

precoces, capazes de modificar o equilíbrio entre risco e proteção (Portugal & Santos, 2003).  

A Intervenção Precoce procura assim criar um maior número possível de situações que 

se constituem como oportunidades para as crianças e famílias, aumentando a probabilidade de 

uma ou mais favoráveis trajetórias de desenvolvimento. A intervenção na primeira infância é, 

por isso, uma estratégia individualizada que procura aumentar a probabilidade de um 

resultado pretendido, baseada na ciência do desenvolvimento (Portugal & Santos, 2003).  
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Não se poderá falar de Intervenção Precoce sem abordar os cinco pilares que a 

sustentam. É, portanto, recomendado que se implemente uma abordagem de IPI centrada na 

família, focalizada nas relações, baseadas nas forças, ecológica e reflexiva (Campbell, Doan 

& Wollenburg, 2000):  

- IPI centrada na família: refere-se a uma intervenção guiada pela mesma, baseada no 

desenvolvimento da criança, bem como na definição e perceção, considerado 

importante pela família. 

- IPI baseada nas forças: defende que cabe ao profissional, em colaboração com a 

família, descobrir forças e capacidades de interação, providenciando informação 

necessária e apoiando os esforços da família, na otimização dos avanços de 

desenvolvimento na criança e nas suas próprias competências parentais. 

- IPI focalizada nas relações: diz que a IPI centra, por um lado, nas relações pais – 

criança ao maximizar relações calorosas, positivas e responsivas e em minimizar 

relações negativas, inadequadas, e, por outro lado, as relações de confiança entre 

profissionais/ família. 

- IPI ecológica: alude a uma intervenção, cuja definição dos seus objetivos e meios para 

atingi-los são influenciados pela cultura da família e pelo ambiente. A IPI tem em 

conta o contexto mais vasto da família e da comunidade, defendendo a interação, bem 

como a mútua influência entre os diferentes níveis ecológicos, os quais não podem ser 

pensados isoladamente. 

- IPI reflexiva: defende que o técnico deve recolher informações sobre a criança, as 

suas interações no seio familiar e na comunidade. A partir de uma permanente 

comunicação e reflexão, a intervenção torna-se mais flexível à medida que a família 

incorpora novas informações, de acordo com a alteração das prioridades e suas 

perceções. 

  

 

Intervenção centrada na família – nas suas forças (e competências)  

  

Ao longo do tempo, a IPI tem sofrido algumas alterações, levando ao aparecimento de 

diversos modelos (Correia & Serrano, 1998 e Espe-Sherwindt, 2001 cit Portugal & Santos, 

2003). Assistimos a uma mudança do foco de intervenção da Intervenção Precoce, que 

começou por ser apenas centrada na criança e depois nos pais, na família e na comunidade, 
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diferenciando, de igual modo, vários níveis de envolvimento por parte das famílias na 

intervenção (Correia & Serrano, 1998). 

 Num primeiro momento, a IPI era centrada no profissional e num segundo tempo 

passou a ser aliada à família, depois focada na família e, finalizando, numa intervenção 

centrada na família. A intervenção implica agora a colaboração dos profissionais com as 

famílias, sendo os primeiros considerados agentes das últimas. Baseia-se na providência de 

recursos de apoio às famílias, promovendo as suas capacidades de escolha e tomada de 

decisões, criando recursos formais e informais no sentido de responder às suas necessidades, 

desejos e prioridades. Esta intervenção dá ênfase às forças em detrimento dos défices 

(Portugal & Santos, 2003).  

Em termos gerais, o principal interesse é que a família se torne um elemento 

competente para intervir de forma positiva na educação e desenvolvimento das crianças, 

recebendo apoio das redes sociais formais e das informais disponíveis na comunidade.  

 Uma IPI com qualidade baseia-se nos princípios de uma abordagem centrada na 

família. Estes princípios são (McWilliam, 1991): 

- Encarar a família como uma unidade de prestação de serviços; 

- Reconhecer as suas forças e as da criança; 

- Responder às prioridades identificadas pela família; 

- Individualizar a prestação de serviços (respondendo às prioridades em mudança da 

família); 

- Apoiar os valores e estilos de vida de cada uma; 

- Fornecer o suporte necessário às famílias para que consigam atingir o equilíbrio que 

desejam; 

- Permitir aos pais que funcionem como pais e não como profissionais; 

- Avaliar as necessidades da criança, no seu contexto familiar; 

- Interagir de forma a não perturbar as rotinas familiares; 

- Construir e fortalecer os sistemas de apoio à família. 

 

Assim, uma intervenção eficaz caracteriza-se por capacitar (enabling) e dar poder à 

família. Capacitar as famílias significa criar oportunidades para que elas apliquem as suas 

capacidades e competências atuais e para que adquiram outras imprescindíveis à satisfação 

das suas necessidades e das da sua criança (Dunst, Trivette & Deal, 1988). 



A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

21 

 

Segundo os autores anteriores, dar poder às famílias consiste numa interação com as 

mesmas, para que estas adquiram ou mantenham um sentido de controlo sobre a sua vida 

familiar e um sistema de atribuições positivas que lhes permitam compreender que são 

responsáveis pelas mudanças ocorridas, ou seja, que estas resultam das suas forças, 

capacidades e ações.  

 

 

 

Intervenção baseada na relação 

 

 Uma intervenção em IPI, em que pais e profissionais trabalham em parceria no sentido 

de propiciar um desenvolvimento adequado à criança requer uma relação adequada entre 

profissional e família, mas também entre profissional e criança. Neste sentido, inúmeras 

equipas de IPI defendem uma intervenção baseada na relação (Campbell et al., 2000). 

 Este modelo de intervenção carateriza-se por um prestador de cuidados que, munido 

das suas características (história e cultura pessoal, temperamento, personalidade, estilo 

próprio de prestação de cuidados, estado físico, espiritual e mental e conhecimento global), 

interage com a criança tendo em conta as experiências uterinas da mesma, o seu sistema 

sensorial e biológico, o seu desenvolvimento e maturação, bem como o seu temperamento e 

adaptabilidade ao mundo. Por outro lado, ambos (profissional e criança) interagem com o 

ambiente, sendo este influenciado pela situação imediata, pela família alargada, por códigos 

culturais, apoios da comunidade e pelo clima político. A relação entre estes três elementos é, 

portanto, interativa, engloba várias dimensões, nomeadamente a regulação/controlo, a ligação 

emocional entre os intervenientes, o sentimento de confiança e de segurança, a 

motivação/exploração, a comunicação, a autonomia, a adaptabilidade e o desenvolvimento. 

Finalmente, esta relação tem que ver com uma outra dimensão, designadamente o tempo, ou 

seja, tende a fortalecer-se com o passar do mesmo (Campbell et al., 2000). 

 Um aspeto primordial para estabelecer relações interpessoais de qualidade e eficazes é 

a compreensão e respeito dos papéis desempenhados por cada interveniente. Assim, as 

famílias devem ser vistas como decisoras do processo de intervenção capazes de escolher o 

seu nível de envolvimento, o papel que desejam assumir e os serviços que querem receber 

(Bailey, Palsha & Simeonsson, 1991).  
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Modelo ecológico  

 

O modelo ecológico do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (1979) (Figura 

3) percebe o indivíduo como um ser em constante interação com o meio (interação 

bidirecional), que se desenvolve de um modo contínuo e dinâmico. Segundo Bronfenbrenner 

(1979), o ambiente onde o indivíduo está inserido não se limita ao contexto imediato, pois 

engloba interações entre vários contextos: microssistema, mesossistema, exossistema e 

macrossistema.  

No microssistema, inserem-se as atividades, os papéis e as relações interpessoais 

experimentadas pelo sujeito no contexto em que este atua. Ou seja, são os contextos mais 

próximos da criança, incluindo os seus próprios comportamentos em diversos ambientes 

(família, instituições escolares, hospitais, etc.). Ao nível domiciliário, tem em conta as 

relações entre pais e crianças, entre estas e os irmãos e entre os restantes membros da família. 

Ao nível do contexto educacional formal (e.g. a escola), inclui as relações entre os colegas e 

entre os professores e demais profissionais de educação e a criança (Bronfenbrenner, 1979; 

Correia & Serrano, 1998).  

O mesossistema representa as interações entre dois ou mais contextos, onde o sujeito 

participa ativamente. Por exemplo, entre o contexto domiciliário e um programa de ação 

social (Bronfenbrenner, 1979; Correia & Serrano, 1998).  

O exossistema engloba os contextos onde o indivíduo não se encontra diretamente 

envolvido embora os acontecimentos que ocorrem neste sistema afetem ou são afetados por 

tudo o que acontece nos outros sistemas ou subsistemas. Assim, o exossistema é representado 

por estruturas sociais, constituído por fatores que têm impacto direto no meso e 

microssistema, mas não diretamente na criança (Bronfenbrenner, 1979; Correia & Serrano, 

1998).  

O macrossistema rodeia todos os outros sistemas e é definido pelo conjunto de 

crenças culturais, convicções gerais, sistema de valores e ideologia de determinada cultura. 

Portanto, este sistema representa um conjunto de fatores sociais, o qual, apesar de ser mais 

abrangente, influencia cada um dos subsistemas. Uma mudança em qualquer um dos sistemas 

repercute-se, direta ou indiretamente, noutros sistemas (Bronfenbrenner, 1979; Correia & 

Serrano, 1998). 

           O desenvolvimento adequado da criança está dependente da qualidade das interações 

entre estes sistemas. A família, por outro lado, deve ser considerada como um sistema 
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inserido num conjunto de outros sistemas. Daí não fazer sentido intervir apenas na criança, 

mas ter como foco de atenção a família na sua globalidade. Numa intervenção centrada na 

família pretende-se aumentar o bem-estar da mesma, como um todo, sendo esta que toma as 

decisões relativamente a todo o processo. A adoção desta perspetiva ecológica de Intervenção 

Precoce é primordial para que uma intervenção seja a mais eficaz possível e se obtenham 

modificações mais abrangentes nos diferentes sistemas sociais. Para tal, na prática, esta 

perspetiva pressupõe uma intervenção ao nível dos vários sistemas (Correia & Serrano, 1998).  

Os diferentes níveis do sistema ecológico de Bronfenbrenner (1979) tiveram fortes 

implicações para a IPI. Assim, reforçou a ideia da avaliação das competências da criança, das 

caraterísticas do ambiente de prestação de cuidados e das necessidades e recursos, bem como 

as expectativas e aspirações da família. Por outro lado, a intervenção passou a ser baseada em 

serviços que dão às famílias e crianças um suporte de acordo com a sua ecologia e consistente 

com as suas necessidades (Bailey & Wollery, 1992; Bairrão, 2003). 
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Figura 3 – Modelo ecológico de desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (adaptado de 

Bronfenbrenner, 1979)            

Abordagem reflexiva: comunicação contínua e reflexão permanente 

 

Segundo Winton (2000), quanto maior for o conhecimento dos profissionais 

relativamente aos sistemas familiares, designadamente acerca da sua estrutura, 

desenvolvimento e função, mais eficaz será a relação profissional-família. 

 Relativamente à estrutura interna da família, o técnico deve procurar entender alguns 

aspetos relativos aos subsistemas (as relações interpessoais entre os membros da família), às 

fronteiras (quem faz parte da família e como são definidos os subsistemas), às hierarquias 

(como são tomadas as decisões e quem tem mais poder nas mesmas) e às regras e padrões de 

interação familiar (como são processados os acontecimentos no seio da família). Por outro 

lado, a um profissional competente ainda ter em conta os fatores contextuais que envolvem a 

família (a cultura, o nível socioeconómico, a religião e a localização geográfica) (Winton, 

2000). 

 Neste quadro, o mesmo autor ainda aponta a necessidade de o técnico compreender o 

desenvolvimento da família, o que implica a análise do ciclo de vida familiar (mudanças de 

desenvolvimentos experimentadas, ao longo tempo, pela família como um todo – 

alterações/transições de papéis, relações ou padrões de vida). Por outro lado, o conhecimento 

das funções da família engloba a análise das funções e papéis que cada um dos seus membros 

desempenha, nomeadamente atividades da vida diária, aspetos económicos, sociais e 

recreativos, bem como o acompanhamento do percurso educativo dos filhos (Winton, 2000). 

 Este conhecimento acerca da família só é possível se existir uma relação colaborativa 

entre profissionais e família. Uma relação neste sentido implica a compreensão e aplicação 

dos seguintes elementos de colaboração entre profissionais e família (Focal Point, 1987 cit 

Bailey et al., 1991):  

- Respeito mútuo das competências e conhecimento de cada um; 

- Comunicação honesta e clara, 

- Entendimento e empatia; 

- Acordo mútuo relativamente às finalidades; 

- Partilha na planificação e tomada de decisão; 

- Partilha da informação; 

- Revisão conjunta da avaliação do progresso; 
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- Ausência de críticas e censuras.  

 

Tendo em conta a complexa natureza multidimensional das crianças e a diversidade 

das necessidades das mesmas e das suas famílias, o que implica a coordenação de várias 

disciplinas e serviços, noções de colaboração e cooperação tornam-se cruciais na 

implementação e planificação dos serviços de IPI. Tal como McGonigel, Woodruff e 

Roszmann-Millican (1994) afirmam, as equipas transdisciplinares constituem uma forma de 

resolver a perspetiva fragmentada que se tem em relação à criança/família quando são vistas, 

separadamente, pelas distintas áreas profissionais. 

 

2.2 – Ponto de Vista teórico sobre as Equipas Locais de Intervenção (ELI) 

 

“(…) Lembro-me como se fosse hoje da primeira reunião de avaliação do nosso filho. 

Vimos pela primeira vez uma equipa de intervenção com TO, TF, Fisioterapeuta, 

psicóloga e assistente social. Pela primeira vez foi-nos perguntado o que queríamos 

para o nosso filho, se sabíamos o que era a síndrome, como poderia ser o 

desenvolvimento dele, o que poderia estar em risco, como pensávamos que deveria ser 

a intervenção e, acima de tudo, foi-nos dito que nós eramos importantes para o 

desenvolvimento do nosso filho! (…)”. (testemunho de uma família adaptado por 

Carvalho et al., 2016, p. 127) 

 

Entende-se por equipa um grupo cujos membros possuem competências 

complementares, estando comprometidos com um objetivo ou conjunto de objetivos comuns 

para os quais se mantêm mutuamente disponíveis. Consiste assim num grupo em interação 

que realiza atividades integradas e interdependentes (McGonigel et al., 1994).  

Portugal assumiu uma política pública nacional para a Intervenção Precoce na 

Infância, bem como um compromisso social com as famílias e crianças que necessitam destas 

equipas de intervenção, tendo sido reconhecido o seu caráter inovador espelhado na legislação 

específica (Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de outubro) que estabelece um sistema de 

responsabilidades partilhadas entre os diferentes ministérios. 
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Neste sentido, o artigo 7.º do referido decreto-lei prevê a criação de Equipas Locais de 

Intervenção (ELI), atribuindo-lhes várias competências e sendo estas a base de todo o sistema. 

Assim, compete às ELI: 

- identificar as crianças e famílias imediatamente elegíveis para o SNIPI; 

- assegurar a vigilância às crianças e famílias que, embora não imediatamente elegíveis 

para o SNIPI, requeiram avaliação periódica devido à natureza dos seus fatores de 

risco e probabilidades de evolução; 

- encaminhar para outros serviços as crianças e famílias inelegíveis para o SNIPI, mas 

que estejam carenciadas de apoio social; 

- elaborar e executar o Plano Individual da Intervenção Precoce (PIIP) respetivo; 

- identificar as necessidades e os recursos das comunidades da área de intervenção a que 

reporta, permitindo dinamizar redes formais e informais de apoio social e, também, 

promover a articulação com os docentes das creches e jardim-de-infância onde as 

crianças elegíveis para IPI se encontram.  

 

Estas equipas devem intervir nos contextos naturais e facilitar o envolvimento em 

serviços da comunidade. Torna-se indispensável destacar/refletir sobre o sistema organizativo 

da IPI num modelo de funcionamento em equipa transdisciplinar com base num sistema 

integrado assente num processo de colaboração (Carvalho et al., 2016). 

A equipa é considerada o alicerce de todo o sistema da Intervenção Precoce, na 

medida em que é nela que se enraíza e se constrói todo o trabalho entre profissionais e destes 

com as famílias, com as crianças e com outros cuidadores. Contudo, para se constituir uma 

equipa não é suficiente ter um grupo de pessoas. É necessária uma filosofia em comum, com 

objetivos partilhados entre as pessoas que a constituem (Bruder & Bologna, 1993). 

Assim, no modelo transdisciplinar existe um plano abrangente integrado que é 

construído em parceria com a família, sendo esta parte integrante da equipa. Nesta 

intervenção apenas um único profissional (o mediador de caso) apoia a família nos seus 

contextos naturais e na implementação do plano, em estreita colaboração e com o apoio de 

retaguarda dos restantes elementos da equipa das distintas áreas profissionais, que contribuem 

com os seus saberes, conhecimentos e competências específicos para uma partilha de 

responsabilidades na direção de um processo comum, com vista à melhor intervenção junto da 

família e da criança (Carvalho et al., 2016).    
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As equipas transdisciplinares constituem uma forma de resolver a perspetiva 

fragmentada que se tem em relação à criança e família quando são vistas, separadamente, 

pelas distintas áreas profissionais. É possível que cada membro considere que determinadas 

ações específicas deveriam ser levadas a cabo, sugerindo a necessidade de um entendimento e 

de um compromisso mútuo. Todos os interessados neste processo deveriam desenvolver um 

esforço considerável na criação de um compromisso em termos de colaboração, comunicação 

e partilha de responsabilidades entre os membros da equipa. Cada técnico irá ensinar as 

aptidões da sua disciplina aos seus pares, resultando numa “diluição” de papéis que torna cada 

serviço menos distinto, possibilitando que um dos seus elementos possa agir como mediador 

direto, com a assistência e colaboração dos outros (Bailey et al., 1991). Deste modo, a 

diluição de papéis irá possibilitar uma diminuição dos recursos humanos e desgaste da 

família, que só irá interagir diretamente com o intermediário de caso (McGonigel et al., 

1994). 

Neste sentido, o trabalho em equipas transdisciplinares no âmbito da IPI idealmente 

concebida torna-se crucial, uma vez que se apresenta com os princípios de uma abordagem 

holística, na qual perceciona a criança como um todo e como elemento do sistema familiar, e 

de uma abordagem centrada na família, sendo esta considerada um elemento integrante e 

ativo da equipa, com poder de decisão e autoridade, na avaliação, na definição de objetivos e 

na intervenção (McGonigel et al., 1994). 

Um dos exemplos de abordagem transdisciplinar em equipa de IPI é a “avaliação em 

arena”, onde vários profissionais de diferentes áreas avaliam a criança em conjunto com a 

família, utilizando tanto medidas estandardizadas como métodos informais, assumindo um o 

papel facilitador enquanto todos observam; os membros da equipa e a família refletem sobre a 

informação obtida, de uma forma holística, que corresponde às necessidades da criança. 

Levantam-se, assim, tarefas que são a base de uma intervenção conjunta, com um 

conhecimento teórico mais abrangente e a implementação de uma intervenção integrada 

(Mendes, 2010). 

A abordagem transdisciplinar promove, assim, a libertação de papéis, que se 

desenvolve ao longo de seis fases, sendo elas (McGonigel et al., 1994): 

 

- Extensão de papéis: neste primeiro passo os profissionais comprometem-se a 

aumentar os seus conhecimentos e competências nas suas próprias disciplinas, uma 
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vez que a autoconfiança na própria profissão é um pré-requisito para o sucesso da 

equipa;  

- Enriquecimento de papéis: consiste na aprendizagem dos membros da equipa sobre as 

outras disciplinas, desenvolvendo uma consciência e um entendimento geral da 

terminologia e práticas básicas, sendo as reuniões de equipa fundamentais para esta 

fase; 

- Expansão de papéis: ocorre quando, no processo de ensinar e aprender, os 

profissionais trocam ideias e informações através de julgamentos e recomendações, 

decorridas da observação dos restantes membros da equipa; 

- Troca de papéis: ampliação dos conhecimentos e práticas dos profissionais que 

implementam as técnicas que aprenderam das teorias, métodos e procedimentos das 

outras disciplinas. Esta fase implica que os membros trabalhem lado a lado e que haja 

disponibilidade para tal; 

- Libertação de papéis: corresponde à implementação das estratégias de intervenção de 

todos os membros da equipa, por apenas um elemento (o intermediário direto), sobre a 

supervisão da restante equipa; 

- Apoio de papéis: esta fase surge quando os casos são demasiado complexos ou quando 

necessitam de intervenções de uma disciplina específica. Assim, o membro da equipa 

da disciplina identificada trabalha diretamente com o intermediário de caso e com a 

família. Esta fase também fornece segurança para a troca e libertação de papéis. 

Contudo, esta etapa é muitas vezes criticada e raramente tomada em consideração 

devido, essencialmente, à falta de disponibilidade por parte dos profissionais. 

A vantagem de uma intervenção transdisciplinar fundamenta-se, para King et al. 

(2009), na maior eficácia do serviço, conseguindo intervencionar um maior número de 

crianças/famílias; é um apoio menos intrusivo em virtude da participação efetiva dos pais com 

apenas um dos profissionais da equipa. As escolhas são mútuas com corresponsabilização e a 

intervenção, uma partilha (Figura 4). 
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Figura 4 – Aspetos do processo de libertação do papel (adaptado de King et al., 2009; 

Mendes, 2010) 

 

O trabalho transdisciplinar pressupõe mudanças nos profissionais e nas equipas. O 

espaço deve promover o trabalho em equipa, sendo um dos aspetos que não pode ser definido 

em função dos profissionais, mas sim das crianças/famílias (Carvalho et al., 2016). 

É assim importante que a transdisciplinaridade implique que o mediador de caso 

implemente programas desenhados por qualquer profissional da equipa (Mendes, 2010). 

Pretende-se que, mais do que uma metodologia, a transdisciplinaridade seja uma ação 

intrínseca à IPI, uma relação entre a teórica e a prática, permitindo uma reflexão individual e 

de equipa e em contexto de supervisão (Carvalho et al., 2016). 

 Esta visão partilhada da IPI estende-se também à corresponsabilidade formal entre 

diversos setores de serviços. Deste modo, considera-se essencial que exista uma colaboração 

intrassetorial (Figura 5) (Carvalho et al., 2016). 

 

 



A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

30 

 

 

Figura 5 – Colaboração intrassetorial (adaptado de Carvalho et al., 2016). 

 

As diferentes formas de colaboração devem processar-se quer ao nível dos mesmos 

setores, quer entre setores diferentes e ainda dentro de cada ministério (Carvalho et al., 2016).    

Para o sistema de intervenção precoce, os conceitos de interdependência e de 

colaboração entre profissionais e famílias são fundamentais, trazendo inúmeras vantagens 

para ambos. Na própria perspetiva das famílias, interações interpessoais adequadas tornam-se 

relevantes, pois permitem, por um lado, modificar experiências consideradas stressantes para 

outras mais agradáveis e, por outro lado, reforçam os sentimentos de cada membro da família 

acerca das suas competências. Estas interações também permitem melhores resultados nos 

serviços centrados nas prioridades das famílias, contribuindo para o êxito da implementação 

do Plano Individual de Intervenção Precoce (PIIP). Na perspetiva dos profissionais, as 

interações interpessoais de qualidade com as famílias dão um certo sentido e significado na 

realização dos seus desempenhos. Estas interações permitem que estes possam adquirir a 

permissão de tomar todo o tempo necessário para ganhar confiança e a possibilidade de 

desenvolver estas relações (Carvalho et al., 2016). 

Para um sistema integrado, tendo em conta as características e as necessidades das 

famílias, é de extrema importância que exista um plano de ação único entre os diferentes 

serviços e pessoas da comunidade, evitando a mobilização de recursos desnecessários 

(Bruder, 2000; Bruder & Bologna, 1993; Fine et al., 2005 cit Carvalho et al., 2016). 
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Otimizar recursos e partilhar conhecimentos pode facilitar o acesso das famílias a 

apoios, segundo as suas necessidades e prioridades através de uma colaboração efetiva entre 

ministérios. 

A teoria defende que as reuniões internas das equipas deveriam proporcionar um 

encontro, no qual diferentes indivíduos de diferentes formações se reúnem para partilhar 

informações, experiências, tarefas e responsabilidades, procurando e dando apoio para atingir 

objetivos comuns. Deste modo, Markham (1998) descreve as diferentes fases ou tempos de 

uma reunião: 

- o “tempo do papel”: momento dedicado ao preenchimento de relatórios, de 

documentos requisitados por outros serviços e/ou organização e elaboração de 

materiais;  

- o “tempo da reflexão”: no qual os profissionais discutem casos, o Plano Individual de 

Intervenção Precoce e as avaliações do desenvolvimento da criança;  

- o “tempo do colo”: momento em que os membros da equipa se suportam 

emocionalmente uns aos outros; 

- o “tempo de colaboração”: consiste na colaboração do que foi definido com a família 

e concretização de estratégias de intervenção, bem como o contacto com outros 

serviços; 

- o “tempo de partilha”: diz respeito à partilha de experiências, conhecimentos, 

sucessos e dificuldades; 

- o “tempo da planificação”: no qual se designa o responsável de caso, a organização 

dos primeiros contactos, a avaliação do desenvolvimento da criança, o acolhimento da 

criança/família, a planificação do PIIP e a colaboração de outros técnicos em 

determinados momentos da intervenção.  

- o “tempo do chá”: ou de descompressão. 

Segundo Santos (2007), a eficácia do crescimento do grupo e a colaboração prende-se 

com a forma frequente e sistemática com que se partilha informação, saberes, dúvidas, 

sucessos e insucessos, alegrias e tristezas. Isto ocorre quando os profissionais encontram, de 

modo consistente, as competências reflexivas, que serão tão mais otimizadas quanto mais 
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oportunidades o grupo tiver de construir modos de colaboração. Sandall e Schwartz (2003) 

citado por Santos (2007), apresentam alguns fatores importantes para uma colaboração eficaz: 

 

- Tempo adequado para a equipa se encontrar; 

- Respeito pelos contributos do outro; 

- Confiança; 

- Comunicação eficaz; 

- Participação de todos os membros da equipa; 

-  Competência para identificar objetivos pertinentes e desenvolver estratégias para os 

alcançar. 

 

O grupo necessita, portanto, de tempo em conjunto para desenvolver a sua própria 

cultura, sendo importante adotar instrumentos que tornem as reuniões mais produtivas 

(Santos, 2007). 

 

A Supervisão nas ELI 

 

“(…) - Quer dizer que se está ligado a alguém, que se criaram laços com alguém. - 

Laços? - Sim, laços - disse a raposa. - Ora vê: por enquanto, para mim, tu não és 

senão um rapazinho perfeitamente igual a outros cem mil rapazinhos. E eu não 

preciso de ti. E tu também não precisas de mim. Por enquanto, para ti, eu não sou 

senão uma raposa igual a outras cem mil raposas. Mas, se tu me prenderes a ti, 

passamos a precisar um do outro. Passas a ser único no mundo para mim. E, para ti, 

eu também passo a ser única no mundo… (…)”  (Saint-Exupéry, 2001, p. 69) 

 

 Na Figura 6 observa-se o processo de desenvolvimento do profissional em IPI, que 

conduzirá à construção da sua identidade (Santos, 2007).  

 



A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

33 

 

 

 

Figura 6 – Componentes do desenvolvimento profissional em IPI (adaptado de Santos, 2007). 

 

O esquema da Figura 7, baseado em torno de eixos fundamentais, tal como se descreveu 

anteriormente, evidencia: a natureza específica da atividade exercida; o saber requerido para a 

exercer; o poder de decisão sobre a ação e ainda o nível de reflexividade sobre a ação que 

permite modificá-la (Roldão, 1999 cit Santos, 2007). 

 

 

Figura 7 – Eixos estruturais da profissionalidade em IPI (adaptado por Santos, 2007). 

 

O profissional (i) executa uma dada atividade ou função socialmente valorizada como 

útil em resultado da sua finalidade, (ii) tem conhecimento de grupo de saberes quer a nível 

teórico, quer a nível prático, tal como competências e ainda capacidades específicas, (iii) 
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aplica um procedimento com alguma margem de poder e autonomia que o responsabiliza, ou 

seja, é decisor sobre como proceder profissionalmente, mas é julgado aos olhos da sociedade 

sobre essas decisões e, em particular, perante os utilizadores da sua atividade e, por fim, (iv) 

pratica a sua atividade num quadro de desenvolvimento profissional, que prossupõe um 

constante processo de análise reflexiva que lhe possibilita alterar as decisões, adequar os 

procedimentos e renovar os saberes que as situações reais vão procurando (Santos, 2007).  

Segundo Santos (2007), existem dois pressupostos a considerar: 

- Todas as componentes do desenvolvimento profissional fazem parte da história 

do profissional e interagem com quadros sociais dinâmicos e evolutivos; 

- E as competências de cada profissional implicam a construção coletiva de uma 

cultura profissional de grupo, que define o profissional no grupo. 

 

Procuraremos agora caraterizar alguns aspetos do profissional em IPI:  

- Função – atendendo aos 5 pilares da Intervenção precoce, em termos de 

profissão/função, a do profissional de IP será entendida como (a) centrada na família, 

porque gera e otimiza condições e cria ações de suporte ao poder de tomada de decisão 

pela família, no que respeita à intervenção, (b) focalizada na relação entre a criança e 

a família, estando atenta à sua própria relação com a família, (c) tendo por base as 

forças da família, da criança e da comunidade, e nas da sua própria equipa de pares, 

para, a partir delas, criar respostas às necessidades identificadas e priorizadas pela 

família, (d) ecológica, na medida em que constrói um quadro compreensivo de todos 

os elementos contextuais – físicos, humanos, históricos, de valores, relacionais – que 

vão influenciar o bem-estar e o desenvolvimento da criança, e (e) reflexiva, porque é 

apoiada numa intervenção dinâmica, sempre em contínua reflexão individual e em 

equipa, sendo que, sempre que possível, com o suporte do elemento supervisor 

(Santos, 2007). 

- Saber – “saber mobilizar os saberes e os conhecimentos dentro de um contexto 

profissional significa que, para se colocar em prática uma competência, é necessário 

considerar que tem de existir um contexto onde ela pode ser mobilizada” (Formosinho 

et al., 2015, p. 28). Tal como os autores indicam, também ao profissional de IPI se 

impõe que domine os saberes adequados às respostas às necessidades das 

crianças/famílias, resultante de uma conjugação de anteriores saberes face a uma 

intervenção transdisciplinar, realizada em trabalho regular da equipa, com confiança 
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mútua e reflexiva e muitas vezes suportada por uma ação supervisora, mas que domina 

o saber ser, estar e relacionar-se em cada situação de intervenção direta com famílias 

de crianças em atraso de desenvolvimento ou risco de atraso de desenvolvimento e, 

primordialmente, nos seus contextos naturais de vida. Assim, o saber em IPI exige ao 

profissional de intervenção precoce que intervém junto da família, o envolvimento do 

saber transdisciplinar, a necessária resolução do problema a cada momento, 

estratégias, ações, apoio, informação, que abrace e fortaleça a família, no seu 

empowerment enquanto sistema capaz de apoiar o desenvolvimento da criança, 

demonstrando o seu envolvimento e compromisso com o sucesso do programa. Com o 

saber em IPI pretende-se a mobilização refletida e ajustada do saber transdisciplinar, 

em torno de cada família/situação (Santos, 2007). 

- Poder – a capacidade de decisão que o profissional tem sobre o objeto e o poder que 

exerce sobre o conteúdo do seu desempenho são-lhe fundamentais, sendo aí que se 

situa a sua ação. 

“É pelo poder que se tem sobre o que se faz, pela possibilidade de optar e 

decidir quanto à adequação ou modificação da ação que se realiza, com 

fundamento no saber que se possui e tendo em vista o desempenho da função 

que se pretende assegurar, que é possível desenvolver uma prática 

verdadeiramente profissional.” (Roldão, 1999 cit Santos, 2007, p. 107) 

 

O conceito de poder tem uma essência relacional (as relações de poder) e 

resume-se ao facto do profissional de IPI poder influenciar o comportamento. Quando 

o poder se fica pela influência, pode identificar-se através de influência de natureza 

afetiva. As relações de poder são sempre interativas e têm origem nos valores, nos 

interesses, na ideologia (baseada em teorias ou definida na ação). O mesmo 

profissional pode pensar e agir de forma diferente no contexto de uma organização, 

quando o seu estatuto institucional é o de professor ou o de encarregado de educação. 

O exercício responsável da profissão deve envolver os profissionais em dinâmicas de 

reciprocidade e permutas de conhecimentos e de serviços entre os pares da profissão. 

Deve ainda dar origem à produção de novos saberes profissionais que, gradualmente, 
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vão aprofundando, sistematizando e dando-lhes visibilidade, adquirindo, assim, 

reconhecimento social (Machado & Alves, 2014). 

- Reflexividade – segundo Roldão (1999), este é um aspeto associado a um estatuto de 

exigência profissional assumido. A reflexividade é reguladora do processo de 

empowerment do profissional de IPI, sendo capaz de refletir a sua intervenção e 

combinar com a função que lhe é proposta, um conjunto de expetativas da sociedade 

(descritas na legislação, na rede de serviços parceiros na IPI) e, sobretudo, nas famílias 

em apoio; toda a intervenção e dinâmica, que o faz tornar-se capaz, autónomo e 

consciente na profissão.  

 

Os investigadores das práticas reflexivas referem que a reflexão na interação tem um 

potencial transformador das práticas profissionais (Perrenoud, 2002). Para Schön (2000), a 

prática reflexiva transforma-se num momento de reflexão crítica, prevê analisar e refletir para 

reelaborar a ação de modo a construir, reconstruindo, para resolver os problemas. 

 

”Num ofício em que os problemas são recorrentes, a reflexão desenvolve-se também 

antes da ação, não somente para planificar e construir os cenários, mas também para 

preparar o professor para acolher os imprevistos e guardar maior lucidez”. 

(Perrenoud, 2002, p. 199) 

 

Caraterizadores da profissão de IPI 

 

Em virtude de ter sido criado o Sistema Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI) e 

respondendo às necessidades do mesmo, propõe-se uma supervisão reflexiva, em que cada 

reunião de supervisão é única. No entanto, existem conjuntos de referências e de prossupostos 

que devem seguir os mesmos princípios e respeitar os mesmos fundamentos das práticas 

recomendadas em IPI (Carvalho et al., 2016).  

É fundamental para a coesão de um grupo que os seus elementos partilhem as 

experiências, a resolução de tarefas do propósito de um objetivo, sejam em quantidade e 

qualidade, que permitam o crescimento e evolução de todos para uma cultura de grupo 

(Santos, 2007). Encontramos várias culturas de grupo, dentro da estrutura do SNIPI: em cada 

ELI, em cada NST.  
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À medida que os vários elementos das equipas do SNIPI dos diferentes níveis 

estruturais se relacionam entre si, os sentimentos vão estreitando, transformando-se em 

relacionamentos a nível pessoal, profissional e de serviços, onde a individualidade é 

respeitada e valorizada na medida em que é incorporada na construção comum. O interesse e 

as preocupações pessoais dissolvem-se, centrando-se a equipa no mesmo espaço, constituído 

pelas crenças, valores, objetivos, preocupações e sucessos do grupo, assim como pelo 

conhecimento em construção. Quando um grupo está ligado por ideias comuns, quando tem 

objetivos, modos de ser e fazer comuns, as relações entre todos ficam mais fortes (Santos, 

2007).  

O profissional de IPI é reflexivo (em ação) e que procura descobrir as particularidades 

de cada ação, delineia a ação através de hipóteses e planifica as vias de resolução. Esta nova 

ação do profissional na tentativa de resolução do problema leva a uma nova reflexão gerando: 

“a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação”, descrito 

no subcapítulo 1.2 e evocado por muitos autores, incluindo Alarcão e Tavares (2003), que 

considerando a IPI uma transdisciplina nunca acabada na medida em que resulta de uma 

partilha de saberes por vários profissionais (Carvalho et al., 2016).  

Segundo Santos (2007), as competências dos profissionais no âmbito da supervisão 

devem: 

- Estabelecer-se a partir da relação entre o supervisor e os supervisionados; 

- Ser construídas por cada indivíduo no contexto da sua equipa; 

- Ser desenvolvidas por cada equipa no seu micro, meso, exo e macrossistema de 

intervenção; 

- Manifestar-se em ações ajustadas às vidas das famílias e crianças e também da equipa 

e comunidade.  

 

Estas competências podem ser promovidas através da partilha, participação em 

seminários ou conferências e até na divulgação da informação (artigos) (Santos, Feliciano & 

Agra, 2011). 

 A intervenção precoce tem a habilidade de, juntamente com a família, prestar o apoio 

necessário à descoberta das capacidades da criança, bem como à ativação de recursos 

importantes ao seu desenvolvimento integral e à inserção da criança na comunidade em que se 

insere. Assim, respeitando as necessidades e a cultura da família, o profissional tem que se 
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moldar e funcionar, com a sua equipa, como um mediador privilegiado em busca de respostas 

e recursos (Carvalho et al., 2016). 

Para uma comunicação efetiva que permita um entendimento entre todos os membros 

da equipa, e fora dela, são essenciais algumas competências. 

 

Howard (1982) citado por Bailey et al. (1991) refere cinco características necessárias 

para uma participação eficaz nas equipas, propostas por: 

- Aceitar as diferentes competências de cada um; 

- Aceitação ao nível das diferentes abordagens de cada um; 

- Não procurar saber tudo; 

- Capacidade de pedir assistência a outros; 

- Oportunidades não ameaçadoras de discussão. 

 

Winton (1988) citado por Bailey et al. (1991) destaca quatro tipos de competências 

essenciais ao nível da comunicação que potenciam as relações entre os profissionais e as 

famílias: 

- Saber ouvir;  

- Refletir sobre os sentimentos;  

- Refletir sobre os conteúdos; 

- Saber questionar.  

  

No seguimento dos mesmos autores, existem ainda três condições básicas para uma 

boa comunicação, sendo estas: 

 

- A aceitação: respeitar outras opiniões, ser disponível, evidenciar interesse e 

curiosidade, ser tolerante, sentir e demonstrar confiança; 

- A compreensão ou empatia: sentir em si próprio o vivido e significações de 

outrem, envolvendo a comunicação dessa compreensão (ser empático e usar 

linguagem clara); 

- A autenticidade: consciência e aceitação dos próprios sentimentos 

relativamente às pessoas e situações, perante nós próprios, e envolve 
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sentimentos de formas adequadas (ser crítico, verdadeiro, provocar reflexão, ser 

otimista e positivo). 

É fundamental que todos os profissionais de intervenção precoce tenham formação 

adequada e continuada, garantindo e otimizando o seu crescimento profissional (Carvalho et 

al., 2016).  

 

Supervisão em Intervenção Precoce 

  

“Para ser eficaz, a supervisão tem que ser regular, reflexiva e colaborativa.” 

(Norman-Murch & Wollenburg, 2000 e Parlakian, 2001 cit Carvalho et al., 2016) 

 

Cada pessoa que participa neste processo tem consciência que cada contexto/família 

são únicas, pois dependem das suas peculiaridades. No entanto, o supervisor e os 

supervisionados estão sujeitos aos mesmos princípios e respeitam valores e práticas indicadas 

em intervenção precoce. A característica essencial da supervisão é a atitude do 

supervisionado, a sua disponibilidade e a sua intenção relativamente aos princípios de 

intervenção precoce. O objetivo fundamental da intervenção junto de famílias e crianças é 

melhorar a sua qualidade de vida. A meta que está mais eminente neste processo é a 

planificação, a implementação e a avaliação da Intervenção sob forma de serviços diretos 

(Carvalho et al., 2016). 

 

“Mais profissionais prestarem serviços em contextos de intervenção precoce na 

comunidade, maior ênfase é necessário colocar na colaboração com outros adultos, 

no sentido de serem dadas respostas às prioridades e preocupações que estes adultos 

expressam relativamente a crianças específicas, assim como para se melhorar a 

qualidade global do programa de Intervenção precoce para todas as crianças.” 

(Buysse & Wesley, 2005, p. 4) 

 

Neste sentido, devemos considerar a pertinência do conceito de prática baseada na 

evidência em Intervenção Precoce, fundamentando-se numa forma de tomada de decisões 

informadas que beneficiam famílias/crianças. Falar de uma intervenção precoce sustentada na 
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evidência necessita que os profissionais pensem de uma forma crítica, analisem perspetivas 

alternativas, bem como o raciocínio implícito na tomada de decisão e nas ações que surgem 

do processo (Mendes, 2010). 

Odom e Wolery (2003) citado por Mendes (2010) sugerem uma prática unificada para 

a IPI, sustentada em diferentes perspetivas teóricas, mas tendo em comum padrões associados 

a práticas baseadas na evidência, com bons resultados no trabalho com as crianças/famílias. 

São elas: (i) contextos primários: famílias e suas casas; (ii) fortalecer relações – aspeto 

essencial; (iii) as crianças aprendem mais atuando e observando os seus contextos; (iv) os 

mais velhos são os impulsionadores de aprendizagem e experiência; (v) a participação das 

crianças em contextos mais desenvolvidos; (vi) o trabalho de IPI é baseado em objetivos 

individuais e dinâmicos; (vii) a experiência do programa cabe aos adultos; (viii) os contextos 

alargados influenciam as famílias e os programas. Assim, os profissionais deveriam trabalhar 

de forma colaborativa, numa prática reflexiva, examinando a sua prática do dia a dia através 

de um sistema de observação, de inferência e de testagem de hipóteses, como meio de 

absorverem o conhecimento com a prática. 

Winton (2006) citado por Mendes (2010) refere algumas formas de abordar as práticas 

existentes, no sentido de integrarem os seus saberes e valores com os resultados da 

investigação, moldando as suas práticas com o objetivo de promover o desenvolvimento 

profissional para que possa existir mudança. Inserido num modelo complexo de 

conhecimento, referimos brevemente as abordagens: 

- Consultoria: sendo considerada o mais próximo da tomada de decisão conjunta, a 

consultoria modela o processo de aprendizagem com os saberes e experiência do 

consultado e informa o consultor. É uma prática de Intervenção Precoce que beneficia 

crianças/famílias e que determina que o consultor tenha um conhecimento alargado e 

especializado para modelar práticas efetivas. 

- Coaching: Com o mesmo objetivo de melhorar as práticas para beneficiar 

crianças/famílias, o coaching, tal como a consultoria, envolve dois elementos que 

juntos aperfeiçoam as práticas existentes e desenvolvem novas competências. Existem 

vários modelos de coaching, sendo cada um reflexivo, desafiante e cognitivo. O 

coaching pode ser utilizado por pares e equipas.  
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-  Tutoria: Com a finalidade de transferir conhecimentos, competências e incentivar 

atitudes, é uma relação de apoio entre um profissional mais experiente (tutor) com 

alguém menos experiente (tutorando). Segundo Mendes (2010), existem três aspetos 

primordiais no processo: reflexão, colaboração e regularidade. O estudo 

acompanhado é um processo mais antigo e tem como objetivo refletir e melhorar as 

práticas, sendo usado por pequenos grupos de educadores. Para Mendes (2010), o 

ciclo de observação, reflexão, discussão, análise e experimentação ocorre com 

estratégia. Refere-se a quatro aspetos importantes para a sua execução: combinação 

entre o grupo de educadores do objetivo e partilha; priorização num só conteúdo da 

meta global; cuidado na aprendizagem e desenvolvimento; e análise direta no estudo.  

- A comunidade de aprendizagem que, para Mendes (2010), segue a colaboração, 

fomenta o desenvolvimento profissional. Nesta abordagem incluem-se: (i) realce através das 

interações a aprendizagem pessoal; (ii) encorajamento na progressão da carreira para 

valorização profissional; (iii) a relação dos resultados das práticas e desenvolvimento da 

criança é apreciada no final a nível pessoal, do programa e da comunidade; (iv) a família opta 

pela sua participação em todos os momentos do processo para melhorar programas e práticas. 

O papel de consultoria nos profissionais de IPI vai para além dos saberes da sua 

formação inicial e das suas práticas, pois estes detêm mais conhecimento sobre 

desenvolvimento atípico e o processo de consultoria é incentivador à mudança e partilha de 

responsabilidades, com os seus consultados sobre o desenvolvimento da criança (Winton, 

2006). Não é assim surpreendente que os profissionais de IPI realizem práticas itinerantes a 

15 ou 20 crianças com vários atrasos de desenvolvimento, em diferentes contextos e em 

colaboração com os diversos profissionais da educação, da saúde e outros técnicos, sendo que 

pela primeira vez lidam com crianças com alterações nas funções do corpo (Mendes, 2010).  

Destacam-se dois conceitos subjacentes aos princípios empíricos da IPI, sendo eles 

enabling e empowerment. Entende-se por enabling, a ação de capacitar e de criar 

oportunidades para que todos os elementos da família se sintam mais competentes, 

independentes e autossuficientes relativamente às próprias competências, permitindo 

mobilizar recursos sociais para satisfazer as suas necessidades. O empowerment, ou 

empoderamento, também designando corresponsabilização, define-se por uma intervenção 

com o intuito de a família adquirir um sentimento de controlo sobre a sua vida e aspetos 
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importantes do funcionamento familiar, como resultado do seu esforço para alcançar objetivos 

e satisfação das suas necessidades e aspirações (Dunst, Trivette & Deal, 1988). 

Atualmente, é considerável a quantidade de investigações que validam os benefícios 

de uma abordagem centrada na família, especificamente sobre a forma como as intervenções 

implementadas com um enfoque nela estão diretamente relacionadas com a melhoria de 

funcionamento das suas vidas, a sua influência positiva ao nível da corresponsabilização, do 

bem-estar dos pais e da família, da eficácia na identificação e na obtenção de apoios e de 

recursos desejados, da coesão familiar, das interações pais/criança, da satisfação parental, 

entre outras (Trivette, Dunst & Hamby, 1996). 

Santos et al. (2011), no estudo que realizaram sobre o impacto da utilização do método 

“Video Hometraining/Video Interaction Guidance (VHT/VHG)” no bem-estar e competências 

das famílias de crianças em intervenção pelo Sistema nacional de Intervenção Precoce            

(SNIPI), considerando que o aumento das competências das famílias promove as 

oportunidades de aprendizagem das crianças, concluíram que este programa pode ser uma das 

formas válidas de apoio à família, que promove o seu bem-estar. 

Segundo Santos (2007), o ponto de partida de uma boa supervisão é o reconhecimento, 

pelos profissionais do sistema de intervenção precoce, dos objetivos propostos para a ação.  

Optar pela supervisão em Intervenção Precoce, de uma forma reflexiva, pressupõe que 

se acredite que a aprendizagem da criança/bebé/adulto sucede em contexto de relações e 

depende do carácter destas relações. O que sentimos, pensamos e agimos num dado 

acontecimento tem repercussões naqueles que connosco vivem o acontecimento (Carvalho et 

al., 2016). 

O autoconhecimento e a autoconsciência são instrumentos do nosso trabalho diário de 

práticas em IPI. Levamos para cada situação os nossos valores, a nossa experiência de vida e 

as nossas expetativas e respondem-nos igualmente de acordo com as suas experiências, 

valores e expetativas. No contexto de IPI, o desenvolvimento da criança e da família é tão 

importante como a atenção e o investimento de cada profissional (Carvalho et al., 2016).  

Como dizem Bairrão e Almeida (2003, p. 239), “uma formação em serviço prestada 

através de uma supervisão bem organizada e estruturada poderá dar um grande contributo a 

nível da qualidade das práticas”. 

Tendo como referência Heffron e Murch (2010) e Carvalho et al. (2016), apresentam-

se alguns aspetos a ter em consideração pelo supervisor e supervisionado: 
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- Preparação do supervisor – relembrando-se da situação da equipa (revisitando notas 

de trabalho, atas de reuniões anteriores, sínteses) o supervisor cumpre, no período 

entre as reuniões, responsabilidades e tarefas assumidas no último momento com a 

equipa; 

- Preparação do supervisionado – o supervisionado recorda assuntos da intervenção 

que está a fazer e que gostaria de levar para a reunião de equipa, com o intuito de ser 

apoiado e clarificado no trabalho que desenvolveu, tal como a construção de 

metacognição dos seus sentimentos e cognição envolvida no processo de intervenção; 

- Iniciar/estabelecer o contacto – o supervisor opta por palavras e atitudes de saudação 

de forma a originar um clima interativo; oferece um clima acolhedor, sereno, mas com 

a proatividade necessária para as situações em análise; 

- Estabelecer a agenda/abrir o diálogo – o supervisor dá a conhecer a sua agenda ao 

grupo antecipadamente para que todos possam acrescentar o seu contributo para a 

reunião; este procedimento otimiza ambas as partes; o supervisor deve considerar na 

agenda o tempo da vivência da equipa, ainda não partilhada desde a reunião anterior; 

- Recolher informação/focalizar – o supervisor e a equipa envolvem-se na informação 

mais pertinente, salientando o essencial e auxiliando a construção de uma perspetiva 

elucidada sobre a intervenção apresentada; 

- Ouvir os participantes, valorizar os diferentes contributos (eventualmente), 

redistribuir papéis, reformular, expandir; 

- Construir e selecionar hipóteses, através de brainstorming – o supervisor auxilia o 

objetivo de empowerment dos participantes com segurança e confiança no grupo; 

- Formular os próximos passos possíveis face ao conhecimento gerado durante a 

reunião de supervisão – o supervisor distribui tarefas até a próxima reunião. 

As oportunidades de formação e supervisão encontram-se vinculadas ao crescimento 

dos profissionais e à qualidade das suas práticas na intervenção precoce (Santos, Carvalho, 

Silva, Feliciano & Agra, 2014). A partilha de saber entre os vários profissionais da equipa e o 

caráter transdisciplinar do conhecimento em IP revelam-se na prática da partilha de saberes e 
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análise/reflexão da sua própria intervenção em crianças e suas famílias (Carvalho et al., 

2016).  

A família constitui a base de toda e qualquer instituição humana, pelo que urge que 

todo o apoio e intervenção se iniciem no seio da mesma. Deste modo, é importante a 

auscultação dos valores, receios e expectativas deste núcleo de forma a definir estratégias 

adequadas para uma intervenção positiva e eficaz. “O papel da supervisão é apoiar na 

construção de competências que permitam apoiar a capacitação e empowerment das famílias 

quando nem o supervisor nem os outros elementos da equipa estiveram lá” (Fenichel, 1999, 

p. 11). 

Ao longo do processo de supervisão, o supervisor desenvolve técnicas de 

empowerment (Heffron & Murch, 2010) dos supervisionados, nomeadamente: 

- Desde o discurso dos supervisionados, distingue os aspetos mais úteis para a análise 

esclarecida da intervenção; 

- Coloca questões abertas; 

- Gere as participações e discussões em curso, otimizando o tempo disponível, 

providenciando igualdade no tempo de participação dos diferentes elementos da 

equipa. Ao longo do tempo (não em cada sessão) todos os elementos participam nas 

sessões tendo a oportunidade de manifestar dúvidas e sucessos, contribuindo para 

construção da identidade do grupo. A gestão das discussões do grupo deve ter o 

propósito da transdisciplinaridade, independentemente de quem é o mediador de caso, 

da situação em causa, toda a equipa deverá cooperar na análise;  

- Apresenta opções – apoia a equipa a identificar alternativas possíveis e ajuda na 

tomada de decisão que se transforma na mais assertiva intervenção; 

- Identifica a motivação da conduta do supervisado, expandindo e analisando 

preocupações. Questiona: “Por que é que isso é importante? Por que te incomoda 

tanto?...”; 

- Desenvolve o método de resolução de problemas; 

- Proporciona feedback particular face a uma preocupação ou situação, incentivando o 

grupo a adotar este feedback a outros problemas semelhantes; 
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- Apresenta informação através de perguntas abertas, facultando a hipótese de analisar 

as situações-problema, por intermédio do que constitui a pergunta aberta, levando a 

uma reflexão conjunta; 

- Promove e valoriza a clarificação/compreensão dos conteúdos em análise no grupo; 

- Enumera hipóteses explicativas que sejam impulsionadoras da ação; 

- Ouve e atende; 

- Propõe informação e opções de acordo com as necessidades e interesses da equipa 

específica; 

- Resume, facilitando a organização da informação, e promove os tópicos importantes 

em questão; 

- Comunica empaticamente com todos, favorecendo a equidade na participação – não 

são todos obrigados a falar na mesma reunião, mas à vez e gradualmente será dado 

tempo à participação ativa; 

- Promove a concordância face a uma intervenção debatida; 

- Oferece tempo de autoavaliação e heteroavaliação regular e frequente, com 

sistematização e critérios, conhecidos de toda a equipa e alargado aos supervisandos e 

supervisor. O supervisor e o supervisando também avaliam o seu próprio desempenho. 
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3 – DESCRIÇÃO E REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA SUPERVISIVA EM EQUIPAS 

DE INTERVENÇÃO PRECOCE 

 

Caraterização do contexto da atividade profissional 

 

O distrito de Vila Real, localizado a norte de Portugal, antiga província de Trás-os-

Montes e Alto Douro, é limitado a norte por Espanha, a leste pelo distrito de Bragança, a sul 

pelo distrito de Viseu e a oeste pelos distritos de Braga e Porto. É o décimo primeiro maior 

distrito de Portugal, ocupando uma área de 4.300 km
2
. Está subdividido nos concelhos de 

Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Peso da 

Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar 

e Vila Real (Ribeiro, 1972). 

O distrito envolve-se por uma zona montanhosa, com localidades de difícil acesso e 

com características rurais bem marcadas. A polução idosa prevalece neste território, onde o 

isolamento geográfico, o alto índice de analfabetismo e o meio socioeconómico desfavorecido 

são fatores que ainda afetam muitas destas famílias transmontanas (Lopes & Lemos, 2012). 

No seguimento do Decreto-Lei n.º 281/ 2009, de 6 de outubro, e da criação do Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce, no ano letivo de 2011/2012 foram constituídas as ELI no 

distrito de Vila Real. Todo o Sistema Nacional (SNIPI) tem a coordenação intersectorial dos 

três ministérios (do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde e da Educação), 

representados na Comissão Nacional, Subcomissões Regionais, Núcleos de Supervisão 

Técnica e Equipas Locais de Intervenção (Figura 8).  

 

https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-alijo
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-boticas
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-chaves
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-mesao-frio
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-mondim-basto
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-montalegre
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-murca
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-peso-regua
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-peso-regua
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-ribeira-pena
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-sabrosa
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-santa-marta-penaguiao
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-valpacos
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-vila-pouca-aguiar
https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-vila-real/c-vila-real
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Figura 8 – Estrutura do SNIPI (adaptado de Carvalho et al., 2016) 

 

O SNIPI deve considerar como prioridade o acesso a todas as crianças elegíveis, da 

responsabilidade dos organismos públicos e técnicos e na respetiva capacidade de resposta. É 

crucial que precocemente seja possível viabilizar o acesso das famílias aos serviços de saúde, 

creche, jardins de infância e escola. O SNIPI, que se pretende que seja um sistema de 

interação entre as famílias e instituições, deve considerar como prioridade o acesso de todas 

as crianças elegíveis (SNIPI, 2013). 

No distrito de Vila Real existem três Equipas Locais de Intervenção, que abrangem 

toda a sua área geográfica: ELI Vila Real/Sabrosa, ELI Alto Tâmega e Barroso e ELI Santa 

Marta de Penaguião. Todos os profissionais que integram as três equipas são oriundos da 

parceria entre as três áreas ministeriais: Segurança Social, Educação e Saúde (Figura 9). 
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Figura 9 – Áreas de abrangência das ELI do distrito de Vila Real 

 

A ELI Vila Real/Sabrosa, com sede em Vila Real, é composta por 4 educadores de 

infância, 1 médico, 3 enfermeiros,1 psicopedagogo, 1 psicólogo, 1 técnico superior de Serviço 

Social, 2 terapeutas da fala, 1 terapeuta ocupacional e 1 fisioterapeuta. Esta equipa tem como 

área de abrangência os concelhos de Vila Real, Saborosa, Murça e Alijó. 

A ELI Alto Tâmega e Barroso, com sede em Chaves, é constituída por 5 educadores 

de infância, 1 médico, 6 enfermeiros, 1 psicólogo, 1 técnico superior de Serviço Social, 2 

terapeutas da fala e 1 terapeuta ocupacional. Abrange os concelhos de Montalegre, Boticas, 

Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Chaves. 

A ELI Santa Marta de Penaguião, com sede em Santa Marta de Penaguião, é 

formada por 2 educadores de infância, 1 médico, 1 enfermeiro, 1 psicólogo, 1 técnico superior 

de Serviço Social, 1 terapeuta da fala e 1 fisioterapeuta. Tem como zona de abrangência os 

concelhos de Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua, Mesão Frio e Mondim de Basto.  

Relativamente às equipas locais de intervenção precoce do distrito, as características 

da transdisciplinaridade e das reuniões idealmente concebidas, referidas anteriormente, não 

são iguais para todas as equipas, uma vez que cada uma possui as suas próprias forças, 

preocupações e problemas, e as famílias que apoiam também se diferenciam pela sua 

individualidade.  
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Dada a diversidade dos membros que constituem as ELI, das suas próprias 

caraterísticas relativamente aos contextos em que se inserem, bem como ao próprio trabalho 

muito específico de intervir junto de famílias em comunidades tão díspares, surge a 

necessidade de supervisionar e homogeneizar o trabalho. Assim, a equipa do Núcleo de 

Supervisão Técnica do distrito de Vila Real, foi constituída em setembro de 2012, com 

elementos dos serviços locais dos três ministérios, nomeadamente do Centro Hospitalar de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, do Centro Distrital do Instituto de Solidariedade e Segurança 

Social e do Agrupamentos de referência para a Intervenção Precoce do distrito: Agrupamento 

de Escolas Diogo Cão (Vila Real). Embora os elementos desta equipa de supervisão se 

mantenham até à data, houve a alteração de um elemento que saiu por motivo de reforma. 

Neste sentido, o NST Vila Real realiza funções de supervisão técnica desde a sua 

constituição. Esta supervisão inclui a supervisão das três ELI do distrito de Vila Real e 

implica a participação nas reuniões mensais de supervisão nas ELI, nas quais se procuram os 

mesmos tempos de reunião já referidos. Para além das reuniões, o NST Vila Real ainda 

elabora o seu plano de atividades e o relatório final anual com base nos relatórios de avaliação 

de cada ELI. 

Compete ao NST estabelecer o paralelismo entre as ELI e a Subcomissão Regional do 

Norte através de reuniões anuais e outras de vias mais informais (e-mail e telefonemas) para 

assuntos pontuais e/ou de caráter urgente. 

 

A supervisão nas Equipas de Intervenção Local: uma prática profissional reflexiva 

 

Na al. e) do n.º 4 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de outubro, é definido 

que os núcleos de supervisão técnica (NST) são constituídos por profissionais das várias áreas 

de intervenção dos três ministérios já referidos, que possuam formação e reconhecida 

experiência na área da Intervenção Precoce na Infância (IPI), podendo também ser convidadas 

para o efeito personalidades da área científica e da área académica. Anualmente é aprovado 

pela Comissão de Coordenação do SNIPI a definição do perfil de competências dos 

profissionais a afetar aos NST, bem como os seus conteúdos funcionais, que se desenvolvem 

nas funções genéricas de apoio às Subcomissões de Coordenações Regionais (SCR) e nas 

funções específicas de apoio às ELI e à comunidade.  
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O Núcleo de Supervisão Técnica tem como objetivos: 

- Apoiar a Subcomissão de Coordenação Regional na articulação direta com as 

entidades locais responsáveis pelos profissionais afetos às ELI (Agrupamentos 

de Centros de Saúde (ACES), Agrupamentos de Escolas e Instituições com 

protocolos com o Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS);  

- Planear, organizar e avaliar o funcionamento das ELI em articulação com a 

Subcomissão Regional;  

- Proceder à recolha e atualização contínua da informação disponível na ELI e ao 

levantamento das necessidades na sua área de intervenção;  

- Identificar, em cada distrito, personalidades das áreas: científica e académica 

com formação e reconhecida experiência na área da IPI, que possam colaborar 

com os NST; 

- Apoiar a formação e a investigação no âmbito da IPI em estreita colaboração 

com a Subcomissão de Coordenação Regional; 

- Analisar a aplicação dos critérios de elegibilidade de crianças referenciadas para 

as ELI;  

- Analisar e monitorizar a aplicabilidade dos conceitos de vigilância e de 

encaminhamento das situações referenciadas para outros serviços; 

- Acompanhar e efetuar monitorização da organização dos Processos Individuais 

das Crianças abrangidas pelas ELI;  

- Acompanhar, do ponto de vista técnico, o trabalho desenvolvido pelas ELI e 

promover a readequação de procedimentos sempre que os progressos se 

manifestem insuficientes (SNIPI, 2013). 

Esta supervisão baseia-se nas três características essenciais mencionadas por Fenichel 

(1999), nomeadamente, a reflexão, a colaboração e a regularidade. Desta forma, procura 

providenciar aos técnicos as oportunidades regulares de reflexão conjunta sobre as suas 

vivências profissionais. Neste sentido, utiliza como estratégias: os estudos de caso, as 
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discussões de grupo e as dinâmicas de autoavaliação, como aliciadores de desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

Por outro lado, o NST Vila Real ainda se caracteriza pela colaboração e reflexão sobre 

as práticas (análise de casos) de Intervenção Precoce com as crianças/famílias. Assim, procura 

contactar com as experiências internas dos profissionais e prestar atenção aos seus 

sentimentos e pensamentos, reconstruindo as suas experiências, examinando as suas situações 

e problemas através das próprias perspetivas.  

 

Como é defendido por Fenichel (1999), a supervisão nas Equipas de Intervenção Local 

(ELI) procura intervir de forma a garantir oportunidades para os profissionais:  

- Refletirem sistematicamente sobre as experiências vividas; 

- Discutirem objetivos individuais e avaliarem progressos; 

- Desenvolverem e melhorarem o seu estilo profissional, através de uma crescente 

autocompreensão; 

- Terem conhecimento sobre a filosofia subjacente à abordagem a bebés, a crianças até 

aos 6 anos de idade e suas famílias, e que está expressa nas políticas e práticas de uma 

disciplina profissional ou serviço; 

- Modelarem uma abordagem colaborativa, mutuamente respeitadora, do desempenho 

da supervisão e manter um nível aceitável de serviço para crianças e famílias; 

- Modelarem uma relação colaborativa que coloque em paralelo a relação 

supervisor/profissional e a relação profissional/família; 

- Fornecerem outra informação e instrumentos relevantes para o nível individual de 

aprendizagem e desenvolvimento profissional, assim como de necessidades da prática 

imediata; 

- Oferecerem apoio aos técnicos individuais, particularmente no modo como lidam com 

os aspetos desencadeadores de stress do trabalho com bebés e crianças até 6 anos de 

idade e suas famílias; 

- Criarem e manterem um clima geral de questionamento intelectual, comunicação 

aberta, empatia com as preocupações do pessoal e apoio ao desenvolvimento 

profissional a longo termo da equipa. 
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Neste sentido, pretende-se agora refletir acerca das características do Núcleo de 

Supervisão Técnica (NST) do distrito de Vila Real, de modo a encontrar as suas forças, bem 

como possíveis lacunas que possam vir a influenciar o seu adequado funcionamento, para, 

posteriormente, se refletir sobre possíveis melhorias para fazer face aos constrangimentos. 

Como é evidente, não se poderá refletir sobre o NST sem a necessária abordagem ao 

funcionamento das Equipas Locais de Intervenção (ELI). Estas, no distrito de Vila Real, ainda 

demoraram algum tempo até a transdisciplinaridade, ou seja, até à libertação dos papéis como 

referem McGonigel et al. (1994). Assim, embora a primeira fase descrita por aqueles autores 

já estivesse ultrapassada, na medida em que muitos dos profissionais são peritos nas suas 

disciplinas, com bagagem ao nível da formação e da experiência profissional, o rumo até à 

transdisciplinaridade ainda é moroso. Este facto deve-se à necessidade de os profissionais 

aprenderem a conhecer-se para ser possível haver confiança mútua, em que os membros da 

equipa se sintam suficientemente à vontade para trocarem ideias, julgamentos e 

recomendações, bem como aceitarem e implementarem as da restante equipa. Por outro lado, 

embora com formação e experiência nas suas áreas de formação inicial, nem todos os 

elementos têm qualquer formação em Intervenção Precoce. 

 

Os fatores facilitadores do funcionamento do SNIPI no distrito de Vila Real são: 

 Na interface com as Equipas Locais de Intervenção: 

- Apresenta uma boa estrutura; 

- A sua constituição é inserida na comunidade, o que permite um conhecimento 

mais aprofundado da realidade das populações;  

- Tem um espaço físico disponível para se reunir e guardar a documentação; 

- Bom ambiente de trabalho; 

- A existência de áreas de intervenção diversificadas; 

- Alguns elementos têm experiência e formação em IPI; 

- A maioria dos elementos acreditam nos princípios da IPI e tentam pô-los em 

prática; 

- Cooperação entre os vários elementos dos serviços de origem (ministérios);  

- A troca de experiências e ajuda mútua;  

- A capacidade de diálogo (partilha, empatia, escuta ativa, etc.);  

- Frontalidade nas discussões, mas também capacidade crítica. 
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 Na interface com a família: 

- Aceitação da IPI por parte da maioria das famílias; 

- Antes de se iniciar a intervenção, o primeiro contacto com a família sinalizada é 

para a informar sobre a ELI e sobre o que irá ocorrer de seguida; 

- Boa relação entre as famílias e os profissionais da ELI; 

- Valorização das pequenas conquistas; 

- Respeito pela autonomia das famílias. 

 

 Na interface com a comunidade: 

- Facilidade na articulação com serviços da comunidade (intersectorial); 

- Aceitação do trabalho da ELI por parte de alguns serviços da comunidade; 

- Descobrir, articular e rentabilizar recursos existentes na comunidade.  

 

 Na interface com a supervisão: 

- Um elemento da Supervisão com experiência de campo; 

- Disponibilidade; 

- Ajuda a clarificar os objetivos de intervenção; 

- Transmite informação;  

- Pretende clarificar e orienta a intervenção; 

- Transmite motivação e força; 

- Ajuda no equilíbrio emocional; 

- Elaboração de um plano de ação; 

- Proporciona e divulga ações de formação; 

- Existe um facilitador em cada ELI que participa nas sessões promovidas pela 

Universidade do Minho para a discussão de casos e ações de formações; 

- Promoção de encontros das três equipas do distrito, com formação e discussão 

de casos e com a presença de um representante da Subcomissão Regional. 

 

Por outro lado, os fatores que dificultam o bom funcionamento do SNIPI são: 

 Na interface com as Equipas Locais de Intervenção: 

- Em duas das ELI, número de crianças muito superior aos recursos; 
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- Em duas das equipas, a vinda de uma Educadora contratada a meio do ano (sem 

qualquer formação em IPI); 

- Possível mobilidade dos elementos da ELI em todos os ministérios; 

- Os elementos dos Ministérios da Saúde e da Segurança Social que integram as 

ELI não trabalham exclusivamente em IPI;  

- Dificuldade na gestão do tempo e no estabelecimento de prioridades; 

- Carga horária afeta aos profissionais da equipa revela-se insuficiente para 

corresponder às necessidades de intervenção direta com as crianças/famílias, 

assim como para a promoção de mais momentos de consultoria e partilha de 

informação entre os vários elementos; 

- O número de crianças previsto para intervenção no protocolo de constituição da 

ELI revela-se completamente discrepante face ao levantamento de necessidades 

que já foi possível realizar até ao momento atual; 

- A área geográfica abrangida pelas ELI é muito alargada, pelo que o tempo 

envolvido em deslocações é muito elevado; 

- Considera-se que o financiamento previsto para as deslocações é limitado; 

- Existem diariamente inúmeras necessidades de contacto entre os profissionais, 

que, por não se encontrarem na sede, têm que assegurar a ligação pelos seus 

telemóveis pessoais; 

- Dificuldade no planeamento e avaliação conjunto de intervenções;  

- Falta de formação específica em IPI por parte de alguns elementos; 

- Dificuldade em utilizar o PIIP e outros instrumentos, por falta de formação; 

- Dificuldade de alguns elementos em desligarem-se de alguns princípios e 

práticas de trabalho enraizados na formação académica; 

- Falta de verbas para a aquisição de alguns materiais de suporte. 

 

 Na interface com a família: 

- Dificuldade em iniciar intervenção junto de algumas famílias; 

- Reprodução geracional de carência e primazia dada por algumas famílias a questões 

materiais em vez de apostarem na melhoria das interações com a criança; 

- Conciliar os valores dos profissionais com os da família; 

- Negociar/conciliar realidades diferentes; 

- Dificuldade em ajudar as famílias a hierarquizar prioridades, necessidades e valores. 
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 Na interface com a comunidade: 

- Falta de verbas para aquisição de algum material indicado para a prática em IPI 

e de transportes para as visitas domiciliárias; 

- Insuficiência de respostas sociais para a infância, nomeadamente respostas ao 

nível de creches sociais e inexistência de amas legalizadas; 

- Insuficiência de respostas sociais para o conjunto de problemas apresentados 

pelas famílias; 

- Problema de falta de horários compatíveis na articulação com outros serviços; 

- Falta de recursos materiais e humanos na comunidade; 

- Dificuldade na sinalização de crianças/famílias por alguns serviços; 

- Pouco respeito de alguns serviços, embora cada vez menos, pelos profissionais e 

pela IPI; 

- Estigmatização de algumas famílias pela comunidade; 

- Confusão ou sobreposição de profissionais a intervir na mesma família. 

 

 Na interface com a supervisão: 

- A equipa de supervisão nem sempre se desloca às reuniões com todos os 

elementos (nem todos os elementos têm disponibilidade de horário para este 

efeito);  

- Somente o elemento do ISS tem transporte de serviço para as deslocações no 

distrito; 

- O único horário disponível das ELI para a supervisão é no decorrer das reuniões; 

- Falta de horário para formação, quer das ELI quer do NST; 

- O tempo de reunião torna-se reduzido para supervisionar toda a complexidade 

do trabalho das ELI. 

 

Para além desta reflexão ainda se considera pertinente analisar, de forma 

pormenorizada, como decorrem as reuniões de supervisão. Assim, cada ELI reúne 

mensalmente, sendo que duas têm ainda tempos de briefing. A supervisão destas equipas 

realiza-se mensalmente, com uma duração de duas a cinco horas em contexto de reuniões 

internas, com a presença dos representantes do NST.  
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De um modo geral, é de notar que o desenvolvimento das reuniões passou pelas fases 

indicadas por Markham (1998) e já descritas no presente trabalho, as quais serão explicadas 

pormenorizadamente de seguida: 

- Tempo do papel: a necessidade de preencher documentos burocráticos é óbvia em 

quase todas as reuniões, sendo uma problemática para as equipas, pois implicam 

demasiado tempo despendido, sendo estas tarefas realizadas no final da reunião. 

Tendo em conta a acumulação de assuntos burocráticos a tratar e o distanciamento 

entre cada reunião, a coordenadora, ou alguém nomeado por esta, trata destas tarefas, 

na maioria das vezes fora do seu horário de trabalho. Contudo, em momentos de 

interrupções letivas, quando as equipas são solicitadas para assuntos burocráticos, 

todos participam empenhadamente. Salienta-se que o tempo afeto pelos profissionais 

não é suficiente para a elaboração dos trabalhos burocráticos exigidos.  

- Tempo de reflexão: a discussão e reflexão dos casos são os momentos privilegiados 

das reuniões, sendo por vezes o único. Os mediadores de caso relatam as situações que 

acompanham e os restantes elementos refletem acerca dos mesmos, discutindo-se 

possíveis soluções. Embora este fosse o tempo mais importante em reuniões, também 

se torna muitas vezes insuficiente, pois alguns casos são de tal forma complexos que 

se sobrepõem a outros, raramente reportados nas reuniões. 

- Tempo do colo: embora se reconheça que este momento promove a aproximação dos 

elementos da equipa, que acabam por se unir e apoiar-se mutuamente, raramente é 

valorizado pela falta de tempo em reuniões.  

- Tempo de colaboração: este aspeto esteve constantemente presente nas reuniões, pois 

sempre que é necessário, os profissionais demonstram-se disponíveis em estabelecer 

contactos com outros serviços, embora, mais uma vez, não existam tempos no horário 

semanal para este efeito. 

- Tempo de partilha: embora este momento fosse um pouco difícil de concretizar 

devido ao fator tempo, houve reuniões em que foi essencial e permitiu que cada 

elemento da equipa se conhecesse um pouco melhor, acabando por valorizar as 

características individuais de cada um, aceitando igualmente os aspetos menos 
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positivos. Por outro lado, este tempo permitiu abordar assuntos relacionados com a 

IPI, mas também pessoais, facilitando a coesão entre a equipa e o apoio mútuo.  

- Tempo do chá: este momento era raramente tomado em consideração no decorrer das 

reuniões, uma vez que a equipa se reunia poucas horas por mês e havia demasiados 

assuntos prioritários a abordar num tão reduzido período de tempo.  

Refletindo acerca das forças e dificuldades da Supervisão nas Equipas Locais de 

Intervenção, surgem algumas estratégias que poderiam fazer frente a algumas lacunas 

apontadas. Deste modo, seguidamente, serão expostas e explicadas algumas delas.  

 

Interface com as Equipas Locais de Intervenção: 

- Garantir que todos os profissionais tenham, pelo menos, uma formação base acerca do 

trabalho em IPI, para poderem estar sensibilizados e terem ferramentas para o trabalho 

em equipa transdisciplinar junto das famílias; 

- Procurar promover a transdisciplinaridade através da participação dos diferentes 

técnicos nas reuniões e um maior envolvimento dos mesmos de maneira a que todos 

participem (papel do dinamizador/supervisor da reunião); 

- Organizar encontros formais, mas também informais, entre os profissionais de todo o 

distrito de Vila Real, assim como com ELI de outros distritos; 

- No sentido de melhorar o ambiente das reuniões, seria pertinente uma formação acerca 

da comunicação e da atitude de todos os elementos numa reunião;   

- Estabelecimento e cumprimento da calendarização e agendas de reuniões, logo nas 

primeiras reuniões internas das equipas; 

- Agilizar o preenchimento de documentações burocráticas através de uma pessoa 

destinada a tarefas administrativas, libertando as equipas para outros assuntos; 

- Procurar estabelecer “contratos de vinculação” junto dos membros da equipa durante, 

pelo menos, três anos consecutivos (através dos ministérios); 

- Utilização de uma metodologia comum a todos os profissionais, com a discussão dos 

PIIP, de modo a haver uniformidade nas intervenções e atenuando as problemáticas 

que urgem quanto à mobilidade dos técnicos; 

- Criar novas equipas nos concelhos em que exista um número acrescido de crianças 

(como o de Vila Real e o de Chaves);  
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- Haver colocações distintas para Educadores de Infância no âmbito da Intervenção 

Precoce; 

- Formações específicas, incluindo acerca das primeiras abordagens às famílias e 

supervisão neste sentido, bem como, proporcionar a possibilidade de os intermediários 

diretos serem acompanhados por outro membro da equipa nas primeiras visitas 

domiciliárias; 

- Constituição de um centro de recursos que inclua bibliografia e material para 

promover suporte teórico, deixando a possibilidade de cada elemento participar nesta 

construção; 

- Promover práticas centradas na evidência (investindo nesta formação). 

 

Na interface com a família: 

- Melhorar a capacidade ao nível da planificação com a família e a equipa; 

- Participação das famílias na avaliação do NST, no sentido de criar oportunidades de 

feedback das mesmas avaliarem acerca da intervenção e dar sugestões; 

- Sensibilizar as famílias para a importância da IPI; 

- Criar um centro de recurso acessível às famílias; 

- Promover sentimentos de pertença da família com a equipa técnica, facilitando a sua 

colaboração nas tomadas de decisão e podendo promover reuniões em que possam 

assistir; 

- Negociar/conciliar realidades diferentes entre as famílias e o mediador de caso através 

da reflexão da equipa e do apoio da supervisão. 

 

Na interface com a comunidade: 

- Angariar recursos materiais e humanos para apoio ao funcionamento das equipas, 

reforçando essa necessidade junto das entidades responsáveis: Educação, Saúde e 

Serviço Social; 

- Facilitar o trabalho de parceria com outras entidades relacionadas com a Infância (e.g. 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens), perspetivando parcerias e maior 

persistência; 

- Elaborar e divulgar folhetos ou notas impressas sobre a IPI para uma maior 

visibilidade na comunidade; 
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- Convite de um elemento do Conselho Executivo dos diferentes agrupamentos de 

escolas do concelho para participar em reuniões (pelo menos no início e no final do 

ano letivo), promovendo-se, assim, a sua colaboração; 

- Criar redes de comunicação, para além dos profissionais destacados para trabalhar em 

IPI, que possibilitem a passagem de informação entre os diferentes serviços; 

- Divulgar a IPI nos serviços mais propícios de referenciação de casos (maternidade, 

centro de saúde, escolas, salas de espera de consultórios, entre outros); 

- Planificar ações de formações para divulgar a IPI; 

- Organizar encontros na comunidade. 

 

Na interface com a supervisão: 

- Acompanhamento e assistência sistemática e, se necessário, o aumento do número de 

supervisores; 

- Num ambiente de confiança e suporte, motivar, desafiar e coordenar, o que leva algum 

tempo, daí ser importante haver supervisão desde as primeiras reuniões de equipa; 

- Realizar atividades específicas (principalmente as que têm um carácter formativo) em 

contextos distintos das reuniões internas; 

- Investir no melhoramento da formação e instrumentos de diagnóstico para doenças 

particulares; rastreios do desenvolvimento na Pediatria e comunidade, rastreio 

genético no recém-nascido (screeming); 

- Investir em formações contínuas através de um levantamento de necessidades dos 

profissionais; 

- Continuar a promover o encontro entre as ELI do distrito de Vila Real; 

- Promover a qualidade das relações em Intervenção Precoce com o método “Video 

Hometraining/Video Interaction Guidance”, tal como foi experimentado na região 

Centro do país e exposto em Feliciano et al. (2015); 

- Cada elemento do NST ter horário semanal para este serviço; 

- Elaborar um instrumento formal de base para a supervisão, com critérios de avaliação 

quer para as reuniões, quer para a discussão de casos e sobre o funcionamento das 

ELI. 
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Posto isto, nos contextos onde o NST Vila Real exerce funções, e sendo a IPI uma área 

recente, os profissionais iniciantes procuram aprendizagem, informação sobre os assuntos 

com que se deparam, analisam e guardam os saberes para usarem sozinhos ou em grupo. 

Assim, considera-se relevante elaborar um portefólio do NST, em permanente 

construção e atualização, sendo não apenas um manual ou modelo, mas também um 

instrumento para reunir dinâmicas de capacitação e empowerment de profissionais de 

intervenção direta. 

 Um portefólio profissional pode ser um instrumento de suporte às Equipas de 

Intervenção Precoce do distrito, apoiando individualmente os profissionais ou, em grupo, as 

equipas, procurando dar significado a numa série de experiências, enquanto registo de um 

percurso de crescimento de todos. É um conjunto de documentos de diferentes tipos (e.g. 

artigos, reflexões individuais, registos áudio e/ou vídeo), organizado para as equipas, 

sistemático e contínuo, testemunhando o crescimento profissional de todos (Campbell et al., 

2004 cit Santos, 2007). Os seus conteúdos irão apoiar as ELI no geral e, o meu próprio 

trabalho, em particular, na intervenção, não só para a organização relevante de documentos de 

suporte, mas também de um processo autorreflexivo, de questionamento das práticas inerentes 

à autoavaliação e objetivos individuais.  

Segundo vários autores, a reflexão é imprescindível ao crescimento profissional. Sá-

Chaves (2000, p. 13) diz que “a reflexão é [...] um modo de fazer reviver e de fazer a 

recaptura da experiência com o objetivo de a inscrever num sentido, de aprender a partir 

dela, e de, nesse processo, desenvolver novas compreensões e apreciações”. A construção de 

portefólios de vivências de supervisão pode facilitar a democratização da construção do 

conhecimento e maximizar o seu potencial transformador e de autonomia (Vieira, Moreira, 

Barbosa, Paiva & Fernandes, 2010).  

Este instrumento deve ser objeto de avaliação dos supervisores e supervisionados, 

resultando de uma estratégia de ensino e de aprendizagem que responda às necessidades 

evidenciadas na análise dos trabalhos incluídos no portefólio (Ferreira, 2005). 

Sá-Chaves (2000, p. 15) afirma que os portfólios podem ajudar nos processos 

reflexivos “porque se apresentam com objetivos explicitamente formativos, capazes de 

evidenciar não apenas os produtos decorrentes dos processos de formação, mas sobretudo a 

natureza, a lógica, a organização, e o fluir dos próprios processos” de (re)construção de 

conhecimento, tendo em conta que em cada dia surge uma nova informação. 
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De acordo com Alarcão (2003, p. 14), o portefólio poderá alertar o “poder clarificador 

do pensamento”, porque “só o pensamento pode organizar o conhecimento. Para conhecer é 

preciso pensar”, é preciso refletir e “transformar a informação em conhecimento pertinente”. 

Na organização de um portfólio reflexivo, e para demonstrar o enfoque 

descritivo/reflexivo, Sá-Chaves (2000) enumera alguns aspetos pertinentes a considerar 

quando temos a intenção de construir um documento equivalente em IPI: 

- Narração de episódios epistemicamente relevantes no sentido em que, para o 

formando, constituíram momentos e oportunidades fulcrais de (re)construção do seu 

saber pessoal; 

- Reflexão sobre os factos narrados nos episódios, identificando as suas múltiplas e 

possíveis causas, consequências e significados, sobre o papel dos contextos na 

determinação dos factos, sobre as funções e papéis desempenhados e sobre as 

conceções que os sustentam, e ainda sobre novos papéis e novas funções que poderiam 

ser desempenhados à luz de novas conceções.  

- Reflexão sobre si próprio, questionando os seus próprios papéis, funções, 

desempenhos e conceções, tornando-se concomitantemente ator, sujeito reflexivo e 

objeto da própria reflexão. 

Contributos inerentes ao uso dos portefólios reflexivos: 

- Promover a reflexão nos seus construtores, ao nível cognitivo e metacognitivo; 

- Estruturar a organização conceptual a nível individual, através da progressiva aferição 

de critérios de coerência, significado e relevância pessoal; 

- Fundamentar os processos de reflexão para, na e sobre a ação, quer na dimensão 

pessoal, quer profissional; 

- Garantir mecanismos de aprofundamento conceptual continuado, através do 

relacionamento em feedback entre membros das comunidades de aprendizagem; 

- Contribuir para a construção personalizada do conhecimento para, na e sobre a ação, 

reconhecendo-lhe a natureza dinâmica, flexível, estratégica e contextual; 

- Permitir em tempo útil a regulação de conflitos de etiologia diferenciada, garantindo 

condições de estabilidade dinâmica e de desenvolvimento progressivo da autonomia e 

da identidade; 
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- Facilitar os processos de auto e hetero-avaliação, através da compreensão atempada 

dos processos (Sá-Chaves, 2000 cit Santos, 2007). 

O portefólio para o NST Vila Real, pretende-se que transmita a autonomia de cada 

equipa, a construção de formas de intervenção em cada contexto: cada criança, na sua família, 

na sua comunidade, envolvida em relações únicas, intra e intercontextuais. Este documento 

pretende assegurar a continuidade, mesmo sabendo que possam existir alterações em cada 

equipa, em cada ano. Propõe-se, portanto, um portefólio do núcleo do distrito, das três ELI, 

resultado da partilha de vários saberes, numa atitude construída a partir da transversalidade 

entre as dimensões de estimulação, sensibilidade e promoção da autonomia do outro, 

presentes no perfil do profissional de IPI e que procurem desenvolver uma abordagem 

centrada na família, focalizada nas relações, baseada nas forças. Pretende-se que se organize 

em volta das ELI, em torno das dimensões que se preconiza: o apoio às famílias/crianças, a 

articulação com os serviços da comunidade e o desenvolvimento profissional individual e de 

equipa. Em cada parte, incluir-se-ão instrumentos de diagnóstico e intervenção disponíveis, 

registos de trabalho escritos ou em material audiovisual, reflexões individuais ou de equipa, 

artigos, excertos de livros ou outros documentos relevantes à compreensão da realidade, ou ao 

delinear da intervenção. Importante será que todos os documentos estejam organizados numa 

lógica de suporte ao crescimento contínuo que se deseja para todas as dimensões (supervisão, 

Equipas Locais de Intervenção (ELI), criança, família e comunidades). 

No seguimento do proposto, expõe-se de seguida uma proposta de organização de um 

portefólio do NST Vila Real, sendo que este documento refletirá duas ordens de critérios: (i) 

as práticas exigidas em IPI, compreensão de conceitos e problemáticas em reflexão com os 

destinatários da ação (crianças, famílias e comunidades) e (ii) o desenvolvimento profissional 

dos agentes de IPI, profissionais de intervenção direta ou supervisores. Importante será 

cultivar a ética profissional e respeitar a confidencialidade dos envolvidos, daí a sugestão da 

elaboração do portefólio descrito (Figura 10). 
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Figura 10 – Portefólio NST Vila Real 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A IPI, em todas as suas dinâmicas, deixou de ter o seu foco centrado e exclusivo no 

apoio às dificuldades específicas da criança e passou a ser pensada como uma combinação de 

conhecimentos, considerando as mútuas influências biopsicossociais e ecológicas do meio 

envolvente. Promove a implementação de uma intervenção com caráter abrangente, que 

envolve não só os profissionais, mas também as famílias e os meios onde se encontram 

inseridas, de forma a favorecer o desenvolvimento da criança e a melhoria da qualidade de 

vida das famílias. 

É fundamental que a formação especializada em IPI seja um imperativo para que todos 

os profissionais dominarem, não só os aspetos do desenvolvimento, mas também as práticas 

centradas na família e a abordagem transdisciplinar, que podem não se encontrar na sua 

formação de base. Para além da formação, também a supervisão e monitorização das práticas 

são importantes para que os profissionais reflitam regularmente sobre o seu exercício 

profissional. O privilégio da autora deste documento fazer parte do NST e ser membro de uma 

ELI permitiu-lhe uma visão de supervisão, mas também de trabalho direto com as famílias, 

pela “bagagem” que resultou ter sentido per si a realidade do trabalho nas ELI com todas as 

suas dificuldades e constrangimentos, conseguiu uma reflexão/ação e ação/reflexão mais 

realista e falar a mesma linguagem dos profissionais. Ainda, para a autora, foi uma 

contribuição para uma relação de proximidade, de partilha, reflexão conjunta e de apoio entre 

supervisor e supervionado.  

 Embora, do ponto de vista da autora, ainda exista muito caminho para percorrer é 

possível observar que o trabalho é reconhecido, ou pelo menos valorizado, pelas equipas do 

distrito, na medida em que, frequentemente, solicitam as suas competências para aconselhar e 

orientar, quer em termos de procedimentos, quer ao nível de instrumentos de registo (novas 

grelhas, listagens) e articulação de serviços. A autora, como elemento do NST, foi muitas 

vezes considerada um elemento de apoio aos elementos das equipas que a si recorreram 

quando necessitaram de desabafar, principalmente, quando algo não corria como esperado.  

A autora, como supervisora, foi solitária nesta nova função e considera que aprendeu, 

refletindo sobre os aspetos em que pode melhorar, estando mais sensível à importância de 

colaborar com as equipas. Incentivar as equipas a falarem mais sobre os casos onde intervêm, 

proporcionar-lhes leituras e reflexões para fundamentação das práticas, discutir e avaliar com 

elas o PIIP que realizam são também aspetos importantes na progressão do trabalho 
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colaborativo destes profissionais e ficaram bastante mais cimentados com a realização do 

presente documento. 

As equipas também carecem de mais tempo de supervisão para orientações, diretrizes 

e supervisão relativamente à prática que executam. Assim, seria importante acionar os 

mecanismos necessários para que a colocação dos profissionais nos NST fosse mais 

perlongada. As equipas também beneficiariam com um aumento na articulação com os 

Agrupamentos de Escolas, com as instituições da Segurança Social e ao nível da Saúde. 

As dificuldades sentidas pelos técnicos de IPI em partilhar o seu conhecimento podem 

advir sobretudo de dois motivos: por receio de aplicação inadequada (e esta dificuldade só 

poderá ser superada com confiança mútua, acreditando que o outro é capaz de fazer bem); ou 

por insegurança (receio de perda de identidade profissional, de especialidade e estatuto). No 

entanto, quando todos partilham, ninguém perde identidade e todos ganham competências. 

Salienta-se, ainda, a ausência de regulamentação ou diretrizes/recomendações a nível nacional 

relativamente aos modelos conceptuais na supervisão das ELI na atualidade e a necessidade 

de se realizar mais investigação sobre as práticas de supervisão.  

 

 

  



A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

66 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Afonso, A. J. & Ferreira, C. A. (2012). Explorando a Ação Supervisiva de 

Coordenadores de Departamentos Curriculares do Ensino Básico Português. Revista Galego-

Portuguesa de Psicoloxía e Educación, 20(1), 99-117 

Alarcão, I. (2003). Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Questões da 

Nossa Época 104. Brasil: Cortez Editora 

Alarcão, I. (2007). Changing to problem-based learning. The role of institutional 

leardership and faculty development. In Graaff, E. & Kolmos, A. (eds.). Management of 

change. Implementation of problema-based and project-based learning in engineering (p. 69-

82). Rotterdam: Sense Publishers 

Alarcão, I. & Canha, B. (2013). Supervisão e colaboração: Uma Relação para o 

desenvolvimento. Porto: Porto Editora 

Alarcão, I. & Roldão, M. C. (2008). Supervisão: um Contexto de Desenvolvimento 

Profissional dos Professores. Mangualde: Pedago 

Alarcão, I. & Tavares, J. (2003). Supervisão da prática pedagógica. Uma perspetiva 

de desenvolvimento e aprendizagem (2.ª ed.). Coimbra: Livraria Almedina 

Alarcão, I. & Tavares, J. (2010). Supervisão da prática pedagógica. Uma perspetiva 

de desenvolvimento e aprendizagem (3.ª ed.). Coimbra: Livraria Almedina 

Allen, R. I. & Petr, C. G. (1996). Toward developing and measurements for family-

centered pratic in family support programs. In Singer, G. H., Powers, E. L. & Olson, A. L. 

(Eds). Redefining family support: Innovations in public private partnerships (pp. 55-86). 

Baltimore: Paul Brooks 

Alves, A. P. F. (2013). A supervisão pedagógica e a reflexividade docente. 

Dissertação de Mestrado. Covilhã: Universidade da Beira Interior 

Bailey, D. B., Palsha, S. A. & Simeonsson, R. J. (1991). Professional Skills, Concerns, 

and Perceived Importance of Work with Families in Early Intervention. Exceptional Children, 

58(2), 156–165 



A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

67 

 

Bailey, D. B. & Wolery, M. (1992). Teaching infants and preschoolers with 

disabilities (2.ª ed.). New York: MacMilan 

Bairrão, J. (2003). Understanding functionning and disability in early childood: 

Intervention theories and models. Lição proferida no âmbito do International Program in 

Early Chidhood Intervention – Vasteras, junho 

Bairrão, J. & Almeida, I.C. (2003). Questões actuais em Intervenção Precoce. 

Psicologia, 27(1),15-29. 

Bicho, A. & Castro F. (2005). Comunicação na II Reunião Inter-EID´s do Projecto de 

IP do Distrito de Aveiro. Universidade de Aveiro 

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge: Harvard 

University Press 

Bruder, M. (2000). Family-Centered Early Intervention: Clarifying Our Values for the 

New Millennium. Topics in Early Childhood Special Education, 20(2), 105-115. 

Bruder, M. B. & Bologna, T. (1993). Collaboration and service coordination for 

effective early intervention. In W. Brown, S. K. Thurman, & L. Pearl (Eds.), Family-centered 

early intervention with infants and toddlers: Innovative cross-disciplinary approaches (pp. 

103-127). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co 

Brulé, P. (1983). Mesure du style de supervision: théorie et application. Québec: 

Gaeran Morin Éditeur 

Buysse, V. & Wesley, P. (2005). Consultation in early childhood settings. London: 

Paul H. brooks Publishing 

Campbell, A., Doan, M. A. & Wollenburg, K. (2000). Growing: Birth to tree. Portage. 

Wisconsin: CESA5 

Carvalho, L., Almeida, I., Felgueiras, I., Leitão, S., Boavida, J., Santos, P., Serrano, 

A., Brito, A., Lança, C., Pimentel, J., Pinto A., Grande, C., Brandão, T. & Franco, V. (2016). 

Práticas recomendadas em intervenção precoce na infância: Um guia para profissionais. 

Coimbra: Associação Nacional de Intervenção Precoce 



A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

68 

 

Chioca, S. & Martins, N. (2004). Comunidade de aprendizagem investigativa: Um 

novo paradigma para a educação. Revista de divulgação técnico-científica do ICPG, 4(1), 89-

92 

Cole, M. & Cole, R. C. (2004). O Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. 

Porto Alegre: Artmed Editora 

Correia, L. M. & Serrano, A. M. (1998). Intervenção Precoce Centrada na Família: 

Uma Perspectiva Ecológica de Atendimento. In Correia, L. M. & Serrano, A. M. (Eds.). 

Envolvimento Parental em Intervenção Precoce. Das Práticas Centradas na Criança às 

Práticas Centradas na Família (59-70). Porto: Porto Editora 

Correia, L. M. & Serrano, A. M. (2000). Envolvimento parental em intervenção 

precoce: Das práticas centradas na criança às práticas centradas na família. Porto: Porto 

Editora 

Day, C. (2001). Desenvolvimento Profissional de Professores – os desafios da 

aprendizagem permanente. Porto: Porto Editora 

Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de outubro. Diário da República – Série I, n.º 193/2009 

Dunst, C. J. (1985). Rethinking early intervention. Analysis and Intervention in 

Developmental Disabilities, 5, 165–201 

Dunst, C. J. (1997). Conceptual and empirical foundations of family-centered pratices. 

In. IIIback, R. J., Cobbe, C. T. & Joseph, H. M. (Eds.). Integrated services for children and 

families: Oportunities for psychological pratice (p. 75-91). Washington, DC: American 

Psychological Association 

Dunst, C. J. & Bruder, M. B. (1999). Family and community activity settings, natural 

learning environments and children´s learning opportunities. Children´s learning 

opportunities report, 1(2), 1-2 

Dunst, C. J., Trivette, C. M. & Deal, A. (1988). Enabling and empowering families: 

Methods, strategies and practice. Cambrige: Brookline Books 



A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

69 

 

Dunst, C. J., Trivette, C. M. & Snyder, D. M. (2000). Family- professional 

partnerships: A Behavioural science perspective. In Fine, M. & Simpson, R. (Eds). 

Collaboration with parents and families of Children and youth with exceptionalities (p. 27-

48). 2
nd

 ed. Austin: PRO-ED 

Farran, D. C. (2001). Experience-dependent modifications of the brain and early 

intervention: Assumptions and evidence for critical periods. In Bailey, D. B., Symons, J., 

Bruer, J. & Lichtman, J. (Eds). Critical thinking about critical periods (p. 233-266). 

Maltimor: Paul Brookes 

Feliciano, M. F., Santos, P. C., Silva, C. F., Agra, S. & Carvalho, L. (2015). Promover 

a qualidade das relações em intervenção precoce com o método Video Hometraining/Video 

Interaction Guidance (VHT/VIG). CIDTFF – Indagatio Didactica. Universidade de Aveiro, 

7(4) 

Fenichel E. (1999). Learning through supervision and mentoring to support the 

development of infants, toddlers and their families: A source book. Washington.: Zero to 

three/National Center for Infants, Toddlers and Families 

Ferreira, C. A. (2005). Para uma instrumentação da avaliação formativa. Vila Real: 

Sector Editorial dos SDE 

Formosinho, J., Machado, J. & Mesquita, E. (2015). Formação, Trabalho e 

Aprendizagem – Tradição e Inovação nas práticas docentes. Lisboa: Edições Sílabo, p. 28 

Freire, P. (2006). Pedagogia do oprimido. São Paulo: Editora Paz e Terra, 140-150 

Fullan, M. & Hargreaves, A. (2001). Por que vale a pena lutar? O trabalho de equipa 

na escola. Porto: Porto editora, p. 71 

Gronita, J., Bernardo, A., Marques, J. & Matos, C. (2008). Relações Interpessoais em 

Famílias com Crianças Pequenas. Práticas em Intervenção Precoce. Internacional Journal of 

Developmental Educational Psychology, 3(1), 43-53 

Gronita, J., Bernardo, A. C., Matos, C., & Marques, J. (2009). Processo de Construção 

de Boas Práticas. Relatório Final. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian  



A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

70 

 

Guralnick, M. J. (1997). Second-generation research in the field of early intervention. 

In Guralnick, M. J. (Ed.). The effectivness of early intervention (p. 3-20). Baltimore: Paul H. 

Brooks 

Guralnick, M. J. (2005). The developmental systems approach to early intervention. 

Baltimore: Paul H. Brooks Publishing Co 

Heffron, M. & Murch, T. (2010). Reflective supervision and leadership in infant and 

early childhood programs. Washington, DC: Zero to three 

King, G., Stracham, D., Tucker, M., Dunwyn, B., Desserud, S. & Shillington, M. 

(2009). The application of a transdisciplinar model for early intervention services. Infants e 

young children, 22(3), 211-223 

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and 

development. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 23-39. 

Lopes A. & Lemos R. (2012). Envelhecimento demográfico: percursos e contextos de 

investigação na Sociologia Portuguesa. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança 

Lum, L., Bradley, P. & Rasheed, N. (2011). Accommodating learning styles in 

international bridging education programs. Higher Education, Skills and Workbased 

Learning, 1(2), 147-168.  

Machado, J. & Alves, M. (2014). Coordenação, supervisão e liderança – Escola, 

projetos e aprendizagens. Porto: Universidade Católica Portuguesa 

Markham, T. (1998). What is Clinical Supervision?. Obtido em 

http://212.219.28.19/students/school12/PIP/Supervision/What.htm 

McGonigel, M. J., Woodruff G. & Rozmann-Millican, M. (1994). The 

transdisciplinary team: A model for family-centered early intervention. In Johnson, L. J., 

Gallagher R. J., La Montagne M. J., Gallagher J. J., Hutinger P. L. & Karnes M. B. (Eds.). 

Meeting early intervention challenges: Issues from birth to tree (95-131). Baltimore: Paul H. 

Brookes Publishing Co 

http://212.219.28.19/students/school12/PIP/Supervision/What.htm


A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

71 

 

McWilliam, R. A. (1991). Targeting teaching at children's use of time: Perspectives on 

preschoolers' engagement. Teaching exceptional children, 23(4), 42 

McWilliam, R. (2002). Os cinco elementos-chave da prestação de serviços em 

contextos naturais. In I Congresso Nacional de Intervenção Precoce. Coimbra: Universidade 

de Coimbra 

Mendes, E. S. T. (2010). Avaliação da qualidade em intervenção precoce: práticas no 

distrito de Portalegre. Tese de Doutoramento. Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências 

da Educação da Universidade do Porto 

Mesquita, E., Formosinho, J. & Machado, J. (2012). Formação de formadores em 

Portugal, culturas de colaboração e gestão integrada do currículo. Educere et Educare: 

Revista da educação, 7(13), 4-19 

Mesquita, E. & Roldão M. (2017). Formação inicial de Professores – A supervisão 

pedagógica no âmbito do processo de Bolonha. Lisboa: Edições Sílabo 

Moreira, M. (2009). A avaliação (des)empenho docente: Perspectivas de supervisão 

pedagógica. Braga: Universidade do Minho 

Mosher, R. & Purpel, D. (1972). Supervision: the reluctant profission. Boston: 

Houghton Mifflin Company. 

Pedras, S. (2016). Conceções e práticas de trabalho colaborativo: estudo de caso com 

professores do 2.º ciclo e de apoio educativo de uma escola da Região Autónoma dos Açores. 

Dissertação de Mestrado. Lisboa: Universidade Aberta 

Perrenoud, P. (2002). Aprender a negociar a mudança em educação. Novas 

estratégias de inovação. Porto: Edições ASA 

Portugal, G. & Santos, P. (2003). A Abordagem Experiencial em Intervenção Precoce: 

na formação, supervisão e intervenção. Psicologia, 1(17), 161-177 

Ribeiro, O. (1972). Localização e destino dos centros urbanos de Trás-os-

Montes. Finisterra, 7(13) 



A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

72 

 

Ribeiro, C. (2003). A supervisão dos incidentes críticos. Revista Portuguesa de 

Medicina Geral e Familiar, 19(6), 650-2 

Roldão, C. (1999). Os professores e a gestão do currículo. Porto: Porto Editora 

Roldão, M. C. (2012). Supervisão, conhecimento e melhoria – Uma triangulação 

transformativa nas escolas?. Revista portuguesa de investigação educacional, 12, 7-28 

Sá-Chaves, I. (2000). Portfolios reflexivos. Aveiro: Universidade de Aveiro, 12-23 

Sá-Chaves, I. (2002). A Construção de Conhecimento pela Análise Reflexiva da 

Praxis. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e Tecnologia 

Sá-Chaves, I., (2009). Portfolios Reflexivos: Estratégia de Formação e de Supervisão. 

Formação de Professores. Aveiro: Universidade de Aveiro, 12-18 

Saint-Exupéry, A. (2001). O Principezinho. Porto: Porto Editora 

Sameroff, A. J. & Chandler, M. J. (1975). Reprodutive Risk and the Continuum of 

Caretaking Casuality. In Horowitz, F. D., Hetherington, S., Scarr-Salapatek & Siegel, G. 

(Eds). Review of Child Development Research, 4, 187-244 

Santos, P. (2007). Promovendo um processo de construção de uma cultura de 

intervenção precoce. Tese de doutoramento. Aveiro: Universidade de Aveiro. Obtido em 

http://hdl.handle.net/10773/1104, 

Santos, P., Carvalho, L., Silva, L., Feliciano, C. & Agra, S. (2014). Early intervention: 

Thought adult learning supporting relationships, promoting inclusion. In Edulearn 14 

proceedings. 6
th

 International conference on education and new learning tecnologies (p. 

6265-6270). Barcelona: Universidade de Barcelona. Obtido em 

http://iated.org/edulearn/publications  

Santos, P., Feliciano, F. & Agra, S. (2011). Highlighting relationships in early 

intervention with the video hometraning/video interaction guidance (VHT/VIG) method. 

Procedia social and behavioral sciences, 29, 1772-1781 

Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. 

London: Temple Smith 

http://hdl.handle.net/10773/1104
http://iated.org/edulearn/publications


A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

73 

 

Schön, D., (1997). Formar Professores como Profissionais Reflexivos. In Nóvoa, A. – 

Os Professores e a sua Formação (p. 80-91). Lisboa. Publicações Dom Quixote 

Schön, D. (2000). Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e 

a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed Editora 

Serrano, A. M. (2007). Redes sociais de apoio e sua relevância para a intervenção 

precoce. Porto: Porto Editora 

Silva, M. C. (2011). Da prática colaborativa e reflexiva ao desenvolvimento 

profissional do Educador de Infância. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Escola Superior de 

Lisboa 

SNIPI (2013). Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. Direção-Geral 

da Saúde. Obtido em: https://www.dgs.pt/sistema-nacional-de-intervencao-precoce-na-

infancia.aspx. Acedido em setembro de 2018 

Trivette, C. M., Dunst, C. J., & Hamby, D. W. (1996). Factors associated with 

perceived control appraisals in a family-centered early intervention program. Journal of Early 

Intervention, 20(2), 165-178 

Vieira, F. (2006). Formação reflexiva de professores e pedagogia para a autonomia: 

para a constituição de um quadro ético e conceptual da supervisão pedagógica. In Vieira, F., 

Moreira, M. A., Barbosa, I., Paiva, M. & Fernandes, I. S. (Orgs.). No Caleidoscópio da 

Supervisão: Imagens da Formação e da Pedagogia (p. 15-44). Mangualde: Pedago 

Vieira, F. & Moreira, M., A. (2011). Supervisão e avaliação do desempenho docente: 

para uma abordagem de orientação transformadora. Cadernos do CCAP-1. Lisboa: Ministério 

da Educação – Conselho Científico para a Avaliação de Professores 

Vieira, F., Moreira, M. A., Barbosa, I., Paiva, M. & Fernandes, I. (2010). No 

Caleidoscópio da Supervisão: Imagens da Formação e da Pedagogia (2.ª ed., rev. e 

atualizada). Mangualde: Edições Pedago 

Winton P. J. (2000) Early childhood intervention personnel preparation: Backword 

mapping for future planning. Topics in early childhood special education, 20(2), 87-94 



A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE: 

UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL REFLEXIVA 

 

74 

 

Winton, P. J. (2006). The evidence – based pratice movement and its effect on 

knowladge utilization. In V. Buysse e P. Wesley (Eds.). Evidence – based practice in early 

childhood field (71- 115). Washington: Zero to three 


