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Capitulo I 
 

1 PARTE INTRODUTÓRIA 
1.1 Introdução 
 

A melhoria da qualidade do ensino aprendizagem constitui um desafio ao sector da 

educação e à sociedade Cabo-verdiana. Neste contexto, o Ministério da educação e Ensino 

Superior, através dos seus serviços centrais, vem atribuindo uma grande importância ao 

desenvolvimento profissional contínuo do corpo docente. Um processo que tem o seu inicio 

nas instituições de formações e continuado nas escolas. Neste sentido, acredita que para uma 

formação permanente sólida e efectiva, o local privilegiado é a própria escola.  

O investimento que hoje se vem fazendo neste domínio, traduz um passo importante e 

necessário para a concretização desse ingrediente que se busca da qualidade do ensino. 

Porém, nesta luta titânica, várias iniciativas e medidas foram tomadas nos domínios da 

infra estruturação e formação docente no sentido de responder as actuais exigências com 

que se depara o sistema educativo, com particular destaque a nível do Ensino Básico 

Integrado. Igualmente criou-se a figura do Coordenador Pedagógico para auxiliar os 

professores na preparação de aulas, formação, capacitação e produção de materiais 

didácticos, tendo como principal objectivo melhorar o desempenho dos docentes na sala de 

aula e elevar o rendimento dos alunos, reduzindo assim o insucesso escolar. 

Assim, não obstante condições criadas para satisfazer as demandas no actual 

subsistema do Ensino Básico, continua-se a ouvir reclamações e preocupações pouco 

abonatórias por parte da sociedade civil relativamente à qualidade do ensino, concretamente 
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ao aproveitamento dos alunos e não só, mas também a respeito do desempenho da classe 

docente onde os Coordenadores Pedagógicos se incluem. Comentários esses que, do ponto 

de vista profissional, em nada dignificam a classe. Por constituir uma inquietação, 

escolhemos o tema “desempenho dos professores e dos Coordenadores Pedagógicos da 

Delegação do MEES da Praia, de modo a reunir subsídios consideráveis para o 

desenvolvimento do trabalho de fim de curso. 

 Pretende-se com este trabalho dar uma modesta contribuição para uma melhor 

compreensão do desempenho tanto dos professores como também dos Coordenadores 

Pedagógicos na melhoria da qualidade do processo ensino aprendizagem. 

1.2 Objectivos gerais 

� Conhecer o nível de desempenho profissional dos principais sujeitos educativos 

nomeadamente, professores e coordenadores pedagógicos; 

� Compreender o nível de satisfação dos Professores da Delegação do MEES da Praia 

como factor de desempenho e de qualidade.  

1.2.1 Objectivos específicos 

� Analisar os factores que influenciam o nível de desempenho dos Sujeitos 

Educativos; 

� Avaliar o ambiente de trabalho existente entre coordenadores pedagógicos e 

professores; 

� Interpretar a visão dos coordenadores pedagógicos em relação ao apoio que prestam 

aos professores; 

� Interpretar a visão dos professores em relação ao apoio que recebem dos 

coordenadores pedagógicos; 

� Propor algumas medidas que possam melhorar o desempenho dos principais sujeitos 

do processo de ensino aprendizagem. 
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1.3 Justificação da escolha de tema 

Nos últimos trinta anos ocorreram transformações profundas em Cabo Verde e embora 

se reconhece que elas vêm acontecendo em todos os sectores da sociedade Cabo-Verdiana, é 

no sector educativo onde elas se vão dando de forma profunda e com grande dinâmica. 

Nesta perspectiva escolhemos este tema que julgamos de grande importância na medida em 

que estamos num mundo globalizado, onde ocorrem grandes transformações, tanto a nível 

económico, político e social devido ao desenvolvimento científico e tecnológico que se 

assiste na actualidade. 

Cabo Verde apesar da sua pequenez e de parcos recursos naturais de que dispõe, não 

foge à regra a essas transformações. Neste sentido, o país vem apostando na formação e 

requalificação dos seus recursos humanos onde o sector da educação assume um papel 

preponderante. 

Neste contexto, implementou-se a reforma do ensino na década de 90, dentro da qual se 

criou a figura do coordenador pedagógico para apoiar os professores, no intuito de melhorar 

o seu desempenho, reduzindo assim o insucesso escolar e, visando em última instância a 

melhoria da qualidade do ensino e sua universalização.  

Assim, ao escolher o tema, “Desempenho dos professores e coordenadores 

pedagógicos afectos à delegação do Ministério da Educação e Ensino Superior (MEES) 

da Praia. O caso dos pólos educativos de Ponta d’Água e Lavadouro ”, pretendemos dar o 

nosso modesto contributo para essa batalha comum da qualidade de ensino, centrando o 

nosso estudo num dos pilares do Sistema Educativo, que é o desempenho do professor. Este 

nosso preceito é reforçado pelo plano estratégico de 2003 para Educação segundo o qual «o

docente é o eixo central do processo ensino-aprendizagem e o ensinar prevalece sobre o 

aprender».  

Ainda mais, julga-se pertinente uma abordagem do tema proposto no intuito de captar 

os sentimentos dos professores, e dos coordenadores pedagógicos no que respeita ao 

desempenho dos mesmos tendo em vista o estabelecimento de uma sintonia das posições 

destes autores do sistema educativo que ao fim ao cabo trabalham para o mesmo fim que é a 

melhoria da qualidade do processo ensino aprendizagem. 
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1.4 Metodologia 

Depois da escolha do tema e traçar os objectivos é fundamental definir um quadro 

metodológico para o desenvolvimento deste trabalho científico.  

Para o efeito, será efectuado pesquisa bibliográfica, levantamento e análise das 

legislações existentes, bem como estudos literários que se impõem, afim de obter suportes 

legais e científicos. Temos a convicção de que num trabalho desta natureza a leitura e 

recolha de dados não são suficientes, mas apenas indispensáveis, tornando-se necessário 

ainda aplicar-se-á questionário aos professores e aos coordenadores pedagógicos para o 

Ensino Básico Integrado do Concelho da Praia, bem como consultas à Internet e entrevista 

ao Delegado do Ministério da Educação e ao senhor João Vieira Fernandes então sub-

inspector escolar em 1976/77 e visitaremos algumas escolas nesse âmbito. 

Dentro desta população será definida uma amostra imparcial e representativa, sobre a 

qual incidirá a recolha de dados através do inquérito por questionários, isto referente aos 

professores e coordenadores da Praia. 

No caso dos coordenadores trabalhar-se-á directamente com a população tendo em 

conta a sua reduzida dimensão. 

Usar-se-á o programa EXCEL para análise e tratamento dos dados recolhidos seguido 

de interpretação dos resultados e sua fundamentação, bem como a apresentação de algumas 

recomendações. 

 

1.5 Hipóteses 

- O empenho e desempenho dos sujeitos educativos constituem, certamente, um dos 

factores de qualidade de um Sistema de Ensino. 

- Em qualquer organização um ambiente relacional favorável, é um factor de sucesso e 

da produtividade. 

- A criação da figura de Coordenadores Pedagógicos tem contribuído para a melhoria 

do desempenho dos professores; 
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1.6 Perguntas de partida 

- Que factores poderão eventualmente condicionar a evolução de um sistema 

educativo? 

- O Sistema Educativo Cabo-verdiano está preparado para responder com eficiência o 

desafio da qualidade? 

- Será que as escolas mais ao centro estarão melhores servidos em termos de apoios 

pedagógicos e de qualificação de recursos humanos, oferecendo por isso melhor serviço 

Educativo? 

 - Será que os professores e Coordenadores Pedagógicos consideram que efectivamente 

estão à altura da função que exercem? 

1.7 Estrutura de trabalho 

Este trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos. No I capítulo, começamos pela 

introdução, justificação, objectivos gerais e específicos, metodologia, hipótese e perguntas 

de partida. 

No II capítulo, começamos pelo enquadramento teórico, com realce para o conceito de 

professor e a profissão docente, segundo perspectiva de alguns autores, começando por: 

Quem são os professores? Donde vêm? Para onde vão?  

Igualmente abordou o papel do professor, e o desempenho dos sujeitos educativos com 

destaque para: atitudes do professor, motivação dos sujeitos educativos, desenvolvimento 

profissional, relação professor/aluno clima organizacional e uma reflexão à volta do 

coordenador pedagógico.   

No III capítulo, priorizou-se o estudo de caso na Delegação do Ministério da Educação 

da Praia, fazendo uma retrospectiva sobre a criação da Delegação Escolar, do seu conceito, 

das suas funções. Fez-se a caracterização da Delegação da Praia, incluindo o funcionamento 

dos Pólos, com destaque para o (Pólo educativo de Ponta d’Água e o de Lavadouro). 

Posteriormente, partimos para o trabalho de campo com a aplicação de um questionário a 

uma amostra bem identificada aos professores e Coordenadores Pedagógicos da Praia para a 

recolha de dados. 
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Analisou-se os dados recolhidos e por fim fez-se as considerações finais sobre o 

trabalho bem como as recomendações. 
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Capitulo II 

 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 A Profissão Docente 

2.2 O professor e profissão docente 

Para nós falar da profissão docente implica inevitavelmente falar do professor visto que 

no centro da profissão docente está o professor. É uma actividade que vem sofrendo 

mudanças e alterações ao longo dos tempos. Sobre isso Nóvoa, p.5 – 25 levanta as seguintes 

preocupações: “Os Professores quem são? Donde vem? Para onde vão?” 

Para compreender todo o processo ensino aprendizagem é necessário saber bem quem é 

o professor. Para nós o professor é aquele que orienta e que deixa os alunos a construir a sua 

própria aprendizagem, sem lhes dar qualquer receita.  

Nesta linha de pensamento, vários são os conceitos apresentados por diferentes autores: 

O Dicionário de Língua Portuguesa Pratico Ilustrado, afirma, que “o professor é aquele 

que professa ou ensina uma ciência, uma arte”;  

Já para Paulo Freire (1997) citado por António Teodoro no manual (professores, para 

quê? p.24.), diria que “professor decorre de uma constatação objectiva: é manifestamente 

impossível ser professor se não se quiser bem os seus alunos”. 
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O mesmo autor na p.25 do mesmo manual, entende o professor como um investigador 

de sala de aula, capaz de conhecer os seus alunos (e a comunidade) com que trabalha, de 

construir estratégias de diferenciação pedagógica, de trabalhar em equipa, de produzir 

quotidianamente inovação, de mediar o contacto crítico dos seus alunos com a beleza do 

conhecimento e da aventura humana.  

Ainda, afirma, que se existe uma verdadeira intenção de criar condições para a 

profissão docente sair do seu comportamento defensivo face às mudanças que atravessam a 

escola, hoje aberta a todos e durante toda a vida, não chega melhorar as condições de 

trabalho e aumentar a formação técnica dos professores.p.25

Também Irene Lisboa citada por Luís Cardoso Teixeira, considera professor, um 

investigador que deve conhecer os comportamentos e as necessidades psicológicas das 

crianças, e que o espaço de acção não se pode resumir à transmissão de conhecimentos. Que 

o professor deverá motivar os alunos para participar na busca da informação. 

Ainda ela diz que «o professor (…) é um investigador, um curioso que desperta nos 

alunos o gosto da observação e da crítica dos factos. Toda a vida da escola se anima de um 

espírito de curiosidade e de actividade. Os alunos não ficam sentados à espera, nem abrem 

o livro à ordem ou por imitação; o professor também não vem com a sua lição feita nem 

com interrogatórios preparados.» (Luís Cardoso Teixeira P.132-133), Edição – 2006 

Para nós a visão do autor mostra que os professores encaram a profissão docente de 

forma diferente, procurando desenvolver-se em todos os domínios, de modo a poderem 

desempenhar as suas actividades com responsabilidades e confiança profissional, 

acompanhando o desenvolvimento integral dos seus educandos, que também por sua vez, 

deixam de ser agentes passivo do processo ensino aprendizagem. 

2.2.1 Evolução da profissão docente 

Segundo reza a história a literatura, desde 1751 a escola de Jesuítas se preocupou em 

educar as pessoas através de ensino. Nessa altura quem dava aulas naquelas escolas, eram 

pessoas seculares, posteriormente, os irmãos leigos da companhia, a quem cabia essa 

missão. Já em 1760, o decreto de sua majestade impedia de leccionar aqueles que não 

tinham licença. 
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Segundo Nóvoa, em 1772, por exemplo em Portugal, Pombal fabricou uma reforma de 

ensino mais global alargada ao «primário» (escolas régias de ler, escrever e contar). Nessa 

altura se fez a recolha de imposto para financiar as despesas da educação e da constituição 

de um corpo de professorado e de mestre régios.  

Foi no decurso do memo ano (1772) que os professores foram investidos como agentes 

primeiros desta vontade. Assim se desenhou, os contornos da profissão docente, em tornos 

de uma progressiva funcionarização do professorado.  

Os professores de primeiras letras faziam grandes esforços, para exercer a profissão 

docente, apesar de, na altura, passaram por maus momentos, posteriormente os seus 

esforços foram reconhecidos através do decreto 1821 e em alvará de 1826 que vieram 

regulamentar a jubilação dos professores primários. Com isso, mais tarde o ensino se tornou 

a única profissão, a receber autorização do estado para laborar, onde os profissionais eram 

recrutados e remunerados pelos seus serviços. 

 Em consequência tiveram o estatuto de funcionários público, que lhes trouxeram a 

estabilidade profissional. Isso aconteceu porque tinham na altura identificados com os 

projectos da sociedade alicerçados por uma cultura escolar.  

A profissão docente veio a cair no descrédito, por ter de acentuar a sua dependência ao 

estado, esquecendo dos valores dominantes da sociedade: «o nível cultural, a dedicação e o 

saber parecem menos considerados do que o nível económico e os seus sinais exteriores»

(Nóvoa p. 20), Edição -1989 

Assim o conceito da escola aparece como um espaço social e cultural, que põe o 

professor e aluno num frente a frente e por outro lado, a por de pé uma pedagogia crítica 

baseada na desmontagem do saber, do seu modo de produção e das suas estratégias de 

difusão social. “Depois algum tempo (1823-1944) surgiu a feminização do ensino do 

professorado primário, devido a uma mudança importante na forma de conceber a 

educação pública. E isso aconteceu graças a divulgação de um conjunto de teses em que a 

ideia central era: mulheres são educadoras por excelência». (Nóvoa p. 33 – 34), Edição 

1989 

Houve Estados onde se chegou a propor que a instrução primária do sexo masculino 

fosse entregue às mulheres. 
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Na viragem do sec. XIX para o sec.XX pôs-se em tónica a figura do professor da 

instrução primária, que impôs um retrato socialmente valorizado.

Ainda segundo Nóvoa, p.16, do manual «Os professores e a sua formação», considera 

que já a partir de meados do século XIX, o ensino normal constitui um dos lugares 

privilegiados de configuração da profissão docente em instituições criadas pelo estado para 

controlar um corpo profissional, que conquista uma importância acrescida no quadro do 

projecto de escolarização de massas, mas também, um espaço de afirmação profissional, 

onde emerge um espírito de corpo solidário. 

No séc. XX a profissão docente usufrui de grande prestígio social, reforçado pela 

crença nas potencialidades dos seus professores, do modelo escolar e de uma escolarização 

que tenta estender e compreender todos os membros da sociedade. Isso veio acontecer 

graças às associações dos professores que durante várias décadas reforçaram a sua unidade 

extrínseca do corpo docente construída com base na solidariedade profissional e na defesa 

de interesses comuns, imposta pelo estado através do estatuto do funcionário público, de 

uma unidade intrínseca.    

2.3 O papel dos professores  

Não é possível existir profissão docente, sem primeiro haver o professor. Este está no 

centro da referida profissão. Isto porque antes da existência da profissão docente já havia 

professores. Uma afirmação sustentada por António Teodoro no manual “Professores, para 

quê? Mudanças e Desafios na Profissão Docente, p. 25. 

Sobre o mesmo assunto o autor afirma “… Exigirá, seguramente, uma ruptura com as 

concepções de professor-funcionário e/ou de professor-técnico, que estiveram na origem da 

profissão docente e que continuam a marcar na contemporaneidade e as políticas públicas 

da generalidade dos países”.  

Isto mostra que os professores fizeram uma grande caminhada ao longo dos tempos 

para poderem ser reconhecidos o seu trabalho e constituir-se numa profissão séria capaz de 

transformar a sociedade que os rodeia. Mas não podem ficar parados, porque existe muitos 

desafios pela frente, o que lhes obriga a mudar a sua forma de pensar, agir e de fazer o seu 

trabalho. Como se sabe, todos os dias, nascem coisas novas, devido às grandes descobertas a 

nível das novas tecnologias, e isso vem surgindo ao longo dos séculos, fazendo com que as 
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pessoas não sentem satisfeitas. Esta é uma das razões porque a profissão exige um 

aperfeiçoamento permanente sob pena de ficar para trás, aqueles que não procuram 

desenvolver ao longo da referida carreira.  

O trabalho do professor é fundamental para a construção de um país, no que concerne 

ao desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. Para que isso aconteça os 

professores devem desempenhar correctamente o seu papel na sociedade, indo ao encontro 

do que está consignado no guia do professor (I Vol. 2º Nível, pag.49). 

O professor deve conhecer bem os seus alunos de modo a utilizar estratégias que vão ao 

encontro às suas expectativas, sentindo na obrigação de: 

• Conhecer as potencialidades de cada um, no intuito de saber o rumo a tomar durante 

a realização do seu trabalho; 

• Ser criativo, capaz de introduzir inovações no decurso do processo ensino 

aprendizagem; 

• Ser investigador por excelência, para poder acompanhar as evoluções, e introduzir 

melhorias no ensino; 

• Verificar o desenvolvimento vocabular dos seus alunos. Através do diálogo, 

tentando aperceber do vocabulário que os alunos dominam e das carências que terá de 

remediar; 

• Encontrar estratégias para aumentar o vocabulário dos alunos.  

Também Agostinho da Silva (p.73-74) citado no manual “A Dimensão Pedagógica e 

Cultural”, afirma que para ensinar a aprender, é antes de mais necessário aprender a 

ensinar, pois «a verdadeira didáctica consiste em não ensinar, mas em deixar aprender». 

O autor defende: «o professor é o que sabe e o que ama e o que junta ao amar e saber 

algum sentido de ironia, para que não tomem muito a sério ele e o discípulo».  

Nesta perspectiva, o professor deve sempre ajudar a criança a aprender e não a 

modelá-la como um adulto. A sua acção deve pautar-se em valores que devem situar-se 

acima de qualquer instrução, como a dedicação, a empatia, a confiança, a amizade, o amor 

(amor pedagógico), a criatividade, a cooperação e o respeito mútuo. “E que os professores 
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que tinham por missão falar, terá agora que saber calar-se, o que tinha como qualidades o 

orgulho e a cólera, terá que substituir-se pelo que tem como virtudes «a humildade e a 

placidez”. (Agostinho da Silva pag.74) 

É deste forma que o professor deve desempenhar bem a sua tarefa de modo a 

despertar nos alunos e na sociedade interesse e confiança no que se refere às questões 

educativas. 

2.4 Desempenho dos sujeitos educativos 

 Desempenho constitui uma das preocupações basilares sobre as quais as instituições 

educativas procuram reflectir conjuntamente com os seus colaboradores no sentido de 

analisar o grau de cumprimento dos objectivos propostos. 

 Nesta perspectiva, contributos de vários autores se registou no que concerne ao 

conceito desempenho. 

 De acordo com o dicionário LELLO, Prático Ilustrado, o desempenho é entendido 

“como acto ou efeito de desempenhar; Cumprimento de uma obrigação”. 

 No manual de Integração Pedagógica (p.17), desempenho, designa-se simplesmente o 

“fato de realizar uma tarefa, isto é, o fato de passar ao ato, sem precisão do grau de êxito 

da tarefa. Porém, na linguagem comum, o desempenho designa um grau de aquisição, um 

nível de êxito em uma prova”. 

Nos meios profissionais o desempenho, designa “um nível de alcance de objectivos 

profissionais em relação a uma obrigação de resultados, induzindo competição entre 

pessoas que procuram, a todo o custo ser melhores que as outras. (p. 17) ” 

Por isso, no manual de Supervisão “Perspectivas Humanas” (P.179), afirma que torna 

necessário investir no desempenho. O investimento vai exceder os limites das relações 

tradicionais de trabalho previstas na legislação. Aqui, os professores e os coordenadores 

Pedagógicos dão muito mais do que se poderiam «razoavelmente esperar» e, em troca, 

recebem recompensas que lhes permitem usufruir profunda satisfação no trabalho e consigo 

mesmo. 
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E segundo Carlos Cardoso no manual Os professores “em Contexto de Diversidade”

(pp.63-64) o desempenho profissional do professor ao longo da vida implica, assim, a 

capacidade de flexibilizar a sua intervenção e reconfigurar o seu perfil, através da 

contextualização das suas competências face à diversidade dos sujeitos e situações. Sem 

perder de vista a totalidade do perfil desejável, é no exercício das suas competências em 

contexto que se realiza o seu desenvolvimento profissional e a qualidade da sua acção. 

Este conceito é, também, válido para os coordenadores Pedagógicos que também são 

professores e que devido à sua experiência são chamados a colaborar com os professores, 

orientando-os no desempenho das suas funções. 

Nesta óptica, considera-se que a atenção do cidadão comum em relação ao desempenho 

dos professores e dos Coordenadores se orienta, em primeiro lugar, para a qualidade dos 

resultados das aprendizagens dos seus alunos. Esta é grande referência na apreciação da 

acção destes agentes educativos, mesmo sem necessidades de explicitação detalhadas das 

competências que deles são esperadas.

Desta forma e dada a importância do desempenho de qualquer profissional para o êxito 

da sua actividade é fundamental conhecer os factores de desempenho para que se possa 

estimulá-los. No caso da actividade docente pode-se propor entre muitos um elenco de 

factores que, provavelmente, influenciam o desempenho profissional dos docentes:             

2.4.1 Atitudes do professor 

A qualidade do processo ensino aprendizagem, também depende grandemente da 

atitude do professor. Neste sentido, eles devem mudar as suas atitudes na sala de aula e fora 

dela perante os seus alunos, que outrora foi considerado agente passivo no processo ensino 

aprendizagem. Durante as aulas, os professores devem criar ambientes favoráveis, que 

propiciem a aprendizagem cumprindo assim o papel. E enquanto, educadores de facilitador 

de todo o processo. 

Para que isso aconteça (de acordo com o Guia do Professor de Língua Portuguesa, I 

Volume e 1º Nível, eles devem:) recomenda-se o seguinte: 

• Actuar com os seus alunos como um companheiro mais velho e experiente, a quem 

compete orientar, com saber e arte, o ensino-aprendizagem. 
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• Assumir este papel importante em atitude de disponibilidade e estimular os alunos na 

resolução eficaz das actividades propostas. Devem, também, concorrer com a sua actuação 

esclarecida, para o desenvolvimento dos seus alunos a nível intelectual, afectivo e social. 

• Esforçar-se, ainda, por conseguir a cooperação e a confiança das famílias. 

• Orientar os alunos para que não haja uma exagerada perda de tempo na 

aprendizagem. Deve ainda esclarecer as dúvidas surgidas e estimular os alunos, 

especialmente nos momentos de desânimo. 

Por isso, se o professor quer ter sucesso no seu trabalho, tem de mudar a sua forma de 

ser e de estar na sala de aula, a fim de criar confiança nos seus alunos, evitando posturas que 

venham a contribuir para arrefecer o bom relacionamento e aprendizagem destes. Também é 

de se realçar, que o sucesso não depende apenas dos factores já abordados, mas também da 

motivação do professor, uma vez que só os sujeitos motivados podem motivar os outros e 

criar um clima ou abertura social fundamental para o sucesso do processo Ensino 

Aprendizagem. 

2.4.2 A motivação dos sujeitos educativos 

Os resultados das instituições educativas dependem de todo trabalho realizado pelos 

seus principais sujeitos (professor, aluno). Para tal é importante a motivação do professor e 

seu comprometimento para com a qualidade e o crescimento contínuo da organização 

humana da escola. “Essa qualidade reflecte-se num conjunto central de variáveis teóricos 

que se estabelecem entre as decisões que os supervisores tomam sobre os assuntos 

organizacionais e os efeitos resultantes sobre a escola” 

(manual de Supervisão Perspectivas Humanas página 172, parágrafo 3º). É sabido que 

o professor quando estiver motivado, será criativo nas situações de ensino e nas actividades 

que propõe aos seus alunos. Cria, deste modo, um ambiente favorável à aprendizagem que, 

normalmente, acaba por envolver os alunos. A motivação do professor depende, entre 

outras, das seguintes condições:  

• O gosto e a capacidade de ensinar; 

• O conhecimento preciso dos objectivos e a preocupação na procura de caminhos 

criativos para os atingir; 
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• A capacidade de se alegrar com os avanços de cada um dos alunos para atingirem os 

objectivos. 

Outro agente importante do processo ensino aprendizagem, são os alunos. Se não 

estiverem motivados os seus resultados a nível do ensino, serão poucos expressivos. Sobre 

este aspecto no guia do professor I Nível 1º volume aborda a motivação dos alunos, nos 

termos seguintes: 

• Alegria de aprender, que estará ligada à curiosidade. Isso significa que as crianças 

tenham curiosidades em «tudo o que é novo» desde que lhes seja apresentado de um modo 

sugestivo; 

•O vencer determinado obstáculo e o tomar consciência dessa vitória permite ao 

aluno ultrapassar obstáculo seguinte com o apoio e o estímulo do professor, sempre que 

necessário. 

Assim sendo, torna-se necessário, que os professores, coordenadores pedagógicos, 

alunos e outros intervenientes do processo ensino aprendizagem estejam motivados, afim de 

obterem um resultado de qualidade no final de cada ano lectivo.  

2.4.3 Desenvolvimento profissional 

Face a crescente procura da melhoria da qualidade do ensino é fundamental que os 

professores e coordenadores desenvolvam um espírito crítico e de investimento permanente 

de modo a aperfeiçoarem – se mais,    para poderem desempenhar cabalmente as suas 

funções. 

Segundo Handy (1989:127) citado no manual Desenvolvimento Profissional de 

professores “Os desafios da aprendizagem permanente”, será cada vez mais da 

responsabilidade individual assegurar que as oportunidades oferecidas se adicionem num 

trajecto de carreira sensato. Nessas circunstancias, a educação torna-se num investimento e 

a experiência num trunfo, desde que seja variada e não superficial 

Nesta linha de pensamento o autor, desafia a escola a desempenhar o seu papel no 

desenvolvimento dos professores, argumentando que «não basta aos sistemas educativos “ 

passar a pasta da responsabilidade” pelo progresso educativo para os professores e limitar 

– se a encarar a escola apenas como o lugar de trabalho dos professores» e que «da mesma 
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forma que a autonomia profissional precisa de ser reconceptualizada, no quadro da 

comunidade profissional da escola, também nós precisamos de entender que a 

responsabilidade pela qualidade da educação é igualmente uma questão da escola e não 

apenas do professor considerado individualmente». (Grund, 1994:25) 

Sendo assim o estado deve estimular a capacitação dos recursos humanos e oferecer 

condições para que todos os sujeitos educativos tenham cada vez melhor desempenho neste 

particular a formação continua e permanente desses sujeitos e em particular a dos 

professores porque ocupam um lugar relevante em todo o sistema como nos diz 

Maria de Fátima Pereira no seu livro «Transformação Educativa e Formação Continua 

de Professores» a formação continua de professores parece-nos ser portadora de uma 

complexidade acrescida, relativamente à formação de outros grupos profissionais. A 

racionalidade que está subjacente às relações que se têm estabelecido entre o mundo do 

trabalho e o mundo da formação condicionada não só os modos de formação dos 

professores como também o sentido da sua actividade profissional. O professor assume um 

duplo papel no sistema de formação, o de formando e o de formador, embora assumidos em 

tempos e espaços institucionalmente distintos».

A formação contínua de professores esboça-se sob pressuposto de que um bom 

professor é aquele que detém os conhecimentos científicos a transmitir aos alunos e domina 

as técnicas eficazes para assegurar essa transmissão, pelo que, as acções de reciclagem 

devem incidir também nos domínios disciplinar e didácticos. Entretanto, Logan e Sachs 

(1988), citado no manual Desenvolvimento profissional de Professores «Os desafios da 

aprendizagem permanente» p. (209-210), apontam três tipos de aprendizagem promovidos 

pela formação continua: 

• «Reorientação – em que os professores desenvolvem as suas capacidades para fazer 

revisões significativas das suas práticas actuais como resultado da introdução de novos 

métodos de ensino, de diferentes condições de trabalho, de mudanças no procedimentos ou 

expectativas de gestão ou como resultado de uma mudança de funções da escola. 

• «Iniciação» – em que os professores são socializados em novos pape (iniciação 

social) ou incorporam novas ideias e práticas aprendidas nos programas de reorientação, 

transpondo-as para as salas de aulas e para a vida social (iniciação técnica). 



21

• «Fortalecimento» – em que as práticas actuais dos professores são fortalecidos e 

ampliadas.» 

E em Cabo Verde desde a independência em 1975, que os sucessivos governos têm 

apostado na modalidade da formação contínua dos professores o que resultou actualmente 

numa percentagem acima dos 70% de professores qualificados, no intento de criar 

condições a nível da educação para a erradicação do analfabetismo. (GEP-MEES Anuário 

2003) 

2.4.4 Relação entre o professor e aluno 

O sucesso de ensino aprendizagem depende grandemente da relação professor-aluno. 

Por isso, torna-se necessário que os dois sujeitos mantenham boas relações e um clima de 

confiança, e, desta forma, lançar as bases para que se chegue a resultados positivos.  

É assim que o guia do professor estabelece que um bom relacionamento entre professor 

e aluno é um dos factores do desenvolvimento completo da criança e do jovem, a par de 

uma aquisição de conhecimentos, é indispensável que o aluno realize a sua formação como 

pessoa. 

 E como tal devem os professores agir da seguinte maneira: 

a) Respeitar a maneira de ser de cada aluno e valorizar as suas qualidades; 

b) Aceitar as dificuldades de cada aluno e assegurar a realização de actividades que o 

ajudem a progredir; 

c) Aproveitar cada pequeno sucesso do aluno para desenvolver nele o gosto pelo 

trabalho; 

d) Criar na aula um ambiente de confiança e de alegria que leve os alunos a 

participarem com interesses nas actividades propostas; 

e) Propor tarefas de grupo e estimular os alunos a ajudarem-se uns aos outros; 

f) Estimular a expressão de ideias pessoais e a autonomia progressiva do aluno. 
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Também a questão da disciplina é um dos factores fundamentais para que haja um bom 

clima na escola, dependendo que sem ela não há liberdade, nem segurança, nem 

aprendizagem. A disciplina consiste no estabelecimento e observância das normas que 

regulam a actividade em qualquer grupo. No entanto, a disciplina não pode confundir-se 

com autoritarismo, ou seja, o professor não deve nunca tomar atitudes autoritárias, porque 

a sua autoridade vem da sua competência, da sua justiça e do empenhamento que põe no 

cumprimento dos seus deveres. 

Para que se estabeleça um clima de disciplina deve dar-se atenção aos seguintes 

princípios, entre outros: 

1º Os alunos devem conhecer, com clareza, o que lhes é permitido; 

2º Os alunos devem participar na elaboração das normas, ou conhecer a sua razão de 

ser, quando impostas. 

A este propósito, é unânime a opinião de que quando as normas são conhecidas e 

aceites, há grande tendência para proceder de acordo com elas. Nesse caso, os próprios 

alunos reclamam o cumprimento das normas quando reconhecem que não estão a ser 

respeitadas e desta forma o professor, tal como os alunos, passa a estar também sujeito às 

normas adoptadas. Deve apresentar, em momentos-chave (inicio do ano, inicio de unidade), 

e em diálogo com os alunos, os assuntos que vão ser tratados e as aprendizagens que os 

alunos devem realizar; ser claro quanto às suas exigências e características dos vários 

trabalhos que os alunos devem realizar. Este estilo de disciplina: Cria uma boa relação entre 

professor e os alunos, é factor condicionante de bons resultados na aprendizagem, assim 

como desenvolve o autodominio, e o sentido de responsabilidade e de cooperação.

Por isso, se, se quer um resultado favorável no processo ensino-aprendizagem é 

necessário que os diferentes actores (professores/alunos) se invistam e mantenham uma 

relação que traduza confiança e progresso no decorrer de todo processo ensino 

aprendizagem, sendo assim um clima organizacional e relacional almejada e que promova e 

estimule o processo ensino-aprendizagem. 
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2.4.5 Clima organizacional  

O clima organizacional também contribui para melhoria do processo ensino 

aprendizagem e do desempenho profissional dos professores e coordenadores pedagógicos. 

Os seres humanos para resolver os seus problemas e satisfazer as suas necessidades têm de 

conviver e estar num grupo.   

Assim, alguns autores como Idalberto Chiavenato no seu livro de Recursos Humanos, 

define clima organizacional como ambiente interno existente entre membros da 

organização e está intimamente relacionado com o grau de motivação de seus 

participantes. O termo clima Organizacional refere especificamente às propriedades 

motivacionais do ambiente organizacional, isto é, aos aspectos da organização que levam à 

provocação de diferentes espécies de motivação nos participantes. Litwin e Stringer, citado 

no manual, Supervisão Perspectivas Humanas p.76, definem clima como: «Os efeitos 

subjectivos do sistema formal, do estilo informal dos gerentes e de outros factores 

ambientais importantes sobre atitudes, crenças, valores e motivações das pessoas que 

trabalham em uma organização particular». 

Assim, o clima organizacional é favorável quando proporciona satisfação das 

necessidades pessoais dos participantes e elevação de moral. É desfavorável quando 

proporciona a frustração daquelas necessidades. Na verdade, o clima organizacional 

influencia o estado motivacional das pessoas e é por ele influenciado. 

O clima organizacional está intimamente relacionado com a motivação dos membros da 

organização. Quando há elevada motivação entre os participantes, o clima organizacional 

tende a ser elevado e proporciona relações de satisfação, de animação de interesses e de 

colaboração entre participantes. “Todavia, quando há baixa motivação entre os membros, 

seja por frustração ou por barreiras à satisfação das necessidades individuais, o clima 

organizacional tende a baixar”. Idalberto Chiavenato (P.75 – 103), Edição-2004 

Deste modo, torna-se vantajoso que os responsáveis das organizações criem condições 

propícias para que todos se sintam motivados, com o fito de darem a sua contribuição para o 

bom funcionamento dessas organizações. 
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2.5 Os coordenadores pedagógicos 

O trabalho pedagógico é fundamental para o desenvolvimento do professor e da 

qualidade do ensino. Por isso, o MEES não tem poupado esforço em melhorar o processo 

ensino aprendizagem. Para tal, criou-se agentes que orientassem os docentes no seu trabalho 

do dia-a-dia. Assim criou-se a figura do Professor-Coordenador ou Coordenador 

Pedagógico, de acordo com a nomenclatura escolhida em cada país. A primeira grande 

tarefa do Professor-Coordenador, deve ser a de aglutinar as sinergias dos colegas 

professores num trabalho de equipa, condição essencial para a melhoria do fazer pedagógico 

em sala de aula. Para isso, deve deixar claro os objectivos comuns da escola, relembrando o 

compromisso assumido na elaboração do Projecto Pedagógico e do Plano Escolar. 

Igualmente constitui tarefa do coordenador analisar o desempenho de professores e 

alunos ao lado da Direcção, propor acções efectivas para melhorar esse desempenho, e 

aproveitamento nas escolas. Quanto ao acompanhamento no desenvolvimento dos 

conteúdos planificados, deve o coordenador não só basear no registro existente nos planos 

de aula, como também no caderno dos alunos, fonte essencial para sentir o pulsar das 

classes em relação àquilo que o docente se comprometeu a desenvolver. Se considerarmos a 

aprendizagem algo cumulativo, cujos conteúdos devem estar interligados ao longo do curso, 

o não cumprimento do que se planejou provocará lacunas irreversíveis na aprendizagem, o 

que não sucederia se o problema fosse detectado a tempo. 

Muito poderá fazer o Professor-Coordenador pelo aperfeiçoamento dos docentes nas 

Reuniões Pedagógicas, onde se pode discutir a metodologia para o desenvolvimento dos 

conteúdos e possível material concretizador que será tanto mais eficaz quando se relacionar 

ao dia-a-dia  

Na nossa realidade temos a figura do coordenador pedagógico, a quem cabe a 

responsabilidade de orientar o professor nas actividades educativas.  

Eles são professores que possuem formação a nível de Ensino Básico e certa 

experiência profissional, capaz de ajudar o professor a orientar e melhorar o seu 

desempenho, no que tange ao processo ensino aprendizagem. 

 Essa função encontra-se consagrada no número 4º do Decreto-Lei 78/94 de 27 de 

Dezembro.  
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Os coordenadores são recrutados de entre os professores diplomados pelo Instituto 

Pedagógico, os com a 2ª fase de formação em exercício, os com o curso da Escola do 

Magistério Primário e os sem curso, com quatro ou mais anos de experiência e boas 

informações etc.  

Nos termos do nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 78/94, os coordenadores pedagógicos 

deverão possuir uma formação especializada em gestão pedagógica e supervisão escolar, 

devendo ainda responder pelos seguintes requisitos: 

� Capacidade e disponibilidade de responder aos pedidos de ajuda pedagógica dos 

professores;  

� Aptidão para identificarem, pela observação directa e pela análise dos trabalhos dos 

alunos, a origem das dificuldades encontradas pelos professores; 

� Domínio das técnicas básicas em matéria da avaliação, nomeadamente para 

concepção, elaboração, correcção e interpretação estatística elementar de provas diagnostica 

e sumativas. 

�Orientação em acções de formação contínua e em serviço destinado aos professores 

do Ensino Básico colocados no Pólo da sua área de influência.  

Aos Coordenadores Pedagógicos são ainda reservadas as seguintes atribuições: 

• Elaborar e submeter o plano anual da acção Pedagógica à aprovação do Delegado do 

Ministério no Concelho 

• Cooperar com os serviços centrais do Ministério da Educação e Ensino Superior e 

com Instituo Pedagógico na implementação de acções de formação, apoio e orientação 

Pedagógica dos professores; 

• Colaborar com os núcleos Pedagógicos; 

• Promover acções de formações Para os professores, com vista ao aperfeiçoamento 

das suas competências profissionais nos vários domínios da sua actividade;  

• Controlar e acompanhar a evolução do processo Ensino Aprendizagem e propor 

medidas para a correcção das deficiências detectadas; 
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• Participar na elaboração de provas de avaliação; 

• Visitar as escolas inventariar as dificuldades de carácter Pedagógico-didáctico e 

científica e as deficiências de aprendizagem dos alunos e promover formas de superação 

dessas falhas. 

É, pois, com este redobrado esforço e aliado as várias dinâmicas e iniciativas que vem 

sendo implementadas no exercício da profissão docente, no sentido de responder as actuais 

exigências do sistema educativo, procurando assim, as razões da busca do sucesso e da 

melhoria da qualidade do ensino a nível do país.   
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Capitulo III 

3 O CASO DA DELEGAÇÃO DO MEES DA PRAIA 

3.1 Instituição das delegações do MEES 

Feita a abordagem teórica sobre os desempenhos dos professores e coordenadores 

pedagógicos, recordando que um dos objectivos primordiais deste trabalho consiste em 

analisar aquele aspecto, optamos por efectuar um estudo do caso que faculte uma melhor 

compreensão do objecto de estudo em análise. 

Antes da criação das Delegações do Ministério da Educação, o ensino em Cabo Verde 

era coordenado, com o fito de controlar e de ajudar os professores, no exercício da sua 

função.  

Segundo as informações recolhidas junto do Senhor João Fernandes então Sub-

inspector escolar, antes da Independência, havia “Gerente Escolar” a quem cabia a 

responsabilidade da supervisão ou coordenação do ensino. Mas tarde criou-se a figura do 

delegado escolar, a quem tinha a função Pedagógica e Administrativa. Nos Concelhos 

maiores havia também um Subdelegado Escolar que ajudava o então Delegado, na 

coordenação do ensino nesses Concelhos. Eles eram professores, cada um leccionava, num 

período, no intuito, de coadjuvar o outro quando estiver ocupado na leccionação. Em 1977, 

o Ministério da Educação de Cabo Verde tinha aberto uma formação para formadores (sub-

inspectores), sendo um para cada concelho. Apôs a formação, a figura do delegado escolar 

desapareceu, para dar lugar, ao Delegado da Inspecção, a nível do Ensino Básico. E mais 
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tarde através da Portaria 53/88 de 17 de Dezembro, BO nº 51, foi criado a Delegação do 

Ministério da educação já com grandes poderes dentro do Concelho.” E assim surgiu através 

do Decreto-lei nº4/98 a figura da Delegação do Ministério da Educação, Ciência e Cultura, 

que a seguir se apresenta.

De acordo com o Decreto – Regulamentar nº4/98, Artigo 1º «as Delegações do 

Ministério da Educação, Ciência e Cultura, abreviadamente designadas Delegações, são 

serviços desconcentrados do Ministério da Educação, Ciência e Cultura que a nível de cada 

Concelho prossegue as atribuições do Ministério e assegura a orientação, coordenação e 

apoio aos estabelecimentos de ensino não superior. 

Ainda as Delegações «poderão ser criadas por portaria, Delegações específicas para a 

área da cultura, abrangendo um ou mais concelhos. 

3.2 Funções das delegações  

Cabo verde possui um total de 17 Delegações do MEES. Seis delas estão na Ilha de 

Santiago (Praia, São Domingos, Santa Cruz, São Miguel, Tarrafal e Santa Catarina). Foram 

criados com objectivos de definir e materializar as políticas educativas, orientar e apoiar os 

Pólos Educativos. 

De acordo com o artigo nº 2 do decreto regulamentar nº4/98 atribuições das Delegações 

do Ministério da Educação o seguinte: 

•Contribuir para a definição e materialização da política educativa; 

•Assegurar a coordenação e articulação dos vários níveis de ensino não superior, de 

acordo com as orientações definidas a nível central, promovendo a execução da respectiva 

política educativa; 

•Desenvolver as acções necessárias à condução do processo de ingresso no ensino 

superior, em articulação com o serviço central respectivo; 

•Colaborar com os órgãos e serviços do Ministério nas actividades da Ciência e 

Tecnologia e de controlo pedagógico, administrativo e disciplinar; 

•Coordenar e assegurar o funcionamento das instituições do ensino público; 
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•Assegurar a orientação e apoio pedagógico das instituições educativas, sejam elas 

públicas ou privadas; 

•Recolher, tratar e fornecer aos serviços centrais informações estatísticas e outras 

sobre o funcionamento das estruturas de Educação no Concelho; 

•Colaborar no processo de recrutamento e selecção do pessoal docente para os 

estabelecimentos de ensino; 

•Apoiar a formação em serviço e permanente do pessoal docente e não docente; 

•Distribuir o material e equipamento educativo e zelar pela manutenção e 

conservação dos mesmos; 

•Garantir o normal funcionamento das escolas que funcionam no âmbito do sistema 

nacional de educação, em articulação com as direcções dos estabelecimentos do ensino, as 

entidades locais e a comunidade; 

•Coordenar a elaboração e actualização do cadastro dos equipamentos educativos; 

•Colaborar com os Municípios e os serviços descentralizados do Estado no Concelho, 

na materialização do programa do governo; 

•Desempenhar outras funções que lhes sejam legalmente cometidas ou delegadas; 

Segundo o actual Delegado do Ministério da Educação e Ensino Superior da Praia, 

apesar das dificuldades em termos dos recursos humanos qualificados e recursos 

financeiros e materiais, a Delegação do Ministério da Educação tem cumprido cabalmente 

o seu papel, graças a parcerias existentes entre Delegação e outras instituições, e também 

dos esforços de todos aqueles, que directamente ou indirectamente ali trabalham”. 

Para sustentar a sua afirmação, exemplificou que na altura em que assumiu a 

Delegação do Ministério da Educação e do Ensino Superior da Praia no ano lectivo 

2004/05, “somente 14 (catorze) Pólos educativos tinham água canalizadas. Mas hoje mais 

de 30 está com água canalizada e luz eléctrica e cerca de 90% vedadas. Igualmente 

apostou-se na “modernização dos Pólos educativos introduzindo novas tecnologias de 

informação e comunicação, o que permitiu o melhoramente das condições de trabalhos”. 
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Entretanto apontou alguns constrangimentos a nível da Coordenação Pedagógica e na 

gestão dos Pólos Educativos, porque os Coordenadores Pedagógicos e gestores do Pólo 

não têm a formação específica e que não existe uma carreira para esses profissionais.  

3.3 Funcionamento de um pólo educativo 
 

As delegações do MEES coordenam os diferentes pólos educativos sob a sua área de 

influência. Antes de falarmos do funcionamento dos Pólos Educativos gostaríamos, 

primeiramente, de conceptualizar um Pólo Educativo. 

Segundo artigo 3º do Decreto-Lei nº76/94 de 27 de Dezembro, Pólo Educativo é uma 

escola onde funcionam as três fases do Ensino Básico Integrado: 1ª; 2ª e 3ª fase, do Ensino 

Básico Integrado.  

O funcionamento dos Pólos Educativos é importante, para consecução dos objectivos 

de qualquer escola. Neste sentido, os mesmos seguem as orientações e instruções emanadas 

pelo Ministério da Educação e Ensino Superior, quer directamente, quer através da 

Delegação, encaradas dos princípios conseguinados, a Lei-de-Bases do Sistema Educativo 

Cabo-verdiano, que é um documento norteador de todo o Sistema Educativo Cabo-verdiano. 

Falando especificamente do organigrama de um Pólo Educativo, temos o seguinte 

figurino: 

- Uma Direcção: responsável perante os serviços centrais e regionais do Ministério e 

Educação e Ensino Superior, para materialização da política educativa;  

- Um Conselho do Pólo: órgão de coordenação dos deferentes sectores da comunidade 

responsável pela orientação das actividades com vista ao desenvolvimento global e 

equilibrado da educação na zona educativa; 

 - Núcleo pedagógico: órgão responsável para o tratamento de assuntos de natureza 

pedagógico didáctico e apoio aos professores no exercício de funções.  

Existem Pólos de configuração vertical e horizontal, sendo o Pólo de configuração 

vertical onde funcionam todas as fases do Ensino Básico, num único estabelecimento de 

ensino, tendo o aluno a possibilidade de nele permanecer até o final do 6º ano (3ª fase) de 

escolaridade e o Pólo de configuração horizontal ou nuclearização onde as escolas de 

pequenas dimensões agregam em torno de escola núcleo. 
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3.4 Caracterização da delegação da Praia.

A Delegação do concelho da praia, fica localizada na capital do País na ilha de 

Santiago. Possui 29 (vinte e nove) Pólos educativos Públicos e supervisiona mais duas 

escolas privadas, (Amor de Deus e Mira flores).   

Ela tem 367 (trezentos e sessenta e sete) salas de aulas em pleno funcionamento 

sendo, 12 (doze) salas em alguns Pólos se encontra desocupadas, por causa da diminuição 

de alunos. Afectos a este serviço trabalham 670 (seiscentos e setenta) professores, sendo 

87% possui a formação (1ª, 2ª fase e IP) a nível de ensino, 2% outras formações e 11% não 

tem nenhuma formação, segundo o quadro em baixo representado.   

QUADRO 1- CORPO DOCENTE 

SEXO HABILITAÇÃO Profissionais/Literária 

M F TOTAL 

FPEB 102 298 400 

MAGISTÉRIO PRIMÁRIO 0 0  0

1ª FASE FEPROF 13 67  80 

2ª FASE FEPROF 15 84  99 

CURSO MÉDIO 0 1  1

OUTRAS FORMAÇÕES 7 14  21 

12ºANO/ ANO ZERO 14 27  41 

EHPPE 1 2  3

INFERIOR A 12ºANO / ANO ZERO 5 20  25 

TOTAL 157 513  670 

Fonte: Estatística da Delegação do MEES da Praia 

Da observação do quadro 1, verifica-se, que na Delegação da Praia, dos 670 

(seiscentos setenta) professores, 77% são senhoras (“feminização da profissão”), 23% são 

senhores, o que significa, que não existe equilíbrio de género relativamente à profissão 

docente. E se levar em conta a questão do género, a mesma encontra-se desequilibrada. 
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Na referida Delegação trabalham 15 (quinze) coordenadores pedagógicos, sendo 1 

(um) coordenador para o ensino secundário, outro para Alfabetização e Educação de 

Adultos, quatro para o Ensino Pré-escolar e 10 (dez) apoiam os 670 (seiscentos e setenta) 

professores do Ensino Básico Integrado distribuídos nos diferentes Pólos educativos. 

É um concelho com uma forte dinâmica em matéria de formação de professores tendo 

em conta o seu elevado número de habitantes em comparação com o resto do país e 

também porque tem o privilégio de albergar um dos principais Pólos e/ou Escola de 

formação de professores do ensino básico. A título de exemplo pode-se constatar que em 

2005/2006 no Instituto Pedagógico da Praia, conforme o quadro em baixo representado, 

tinha 202 formandos em preparação científico-pedagógico:  

Quadro 2. Professores do EBI na formação no Pólo do IP da Praia. Ano Lectivo 2005/2006 

Ano de Estudos 

1º Ano 2º Ano Cursos 

M F MF M F MF

Total 

Complemento FEPROF 19 5 24 104 13 117 141 

Form. em exercício 

Presencial 

0 0 0 20 15 35 35 

Pólo 

da  

Praia 

Formação Intensiva 13 13 26 0 0 0 26 

Total  202 
Fonte: Serviços Académicos da Escola de Formação de Professores Hermínia Cardoso 

 

Da análise do quadro, podemos constatar, que para o Concelho da Praia, no ano lectivo 

2005/06, esteve em formação 202 (duzentos e dois) professores divididos em três tipos de 

formações: 

- Complemento FEPROF 141 (cento e quarenta e um) professores, sendo123 (cento e 

vinte e três) masculino e 18 (dezoito) feminino; 

- Formação em exercício Presencial, 35 (trinta e cinco), sendo 20 (vinte) masculino e 

15 (quinze) feminino; 

- Formação Intensiva, 26 (vinte e seis) professores, sendo 13 (treze) masculino e 13 

(treze) feminino. 
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Essas formações têm como finalidade, capacitar os professores, no intuito de prestarem 

um trabalho de qualidade junto dos seus alunos e responder quantitativamente as demandas 

do Concelho mais populoso do pais em matéria de recursos humanos atendendo que a Praia, 

como já foi referido anteriormente, devido à sua especificidade concentra maior número de 

alunos, distribuídos da seguinte forma, como se pode depreender da leitura do quadro 3. 

 

Esses alunos estudam em vinte e nove Pólo Educativo deste Concelho 

 QUADRO 3 - Corpo discente e números de turmas 
 

EFECTIVOS TURMAS ANO DE ESTUDO 

M F TOTAL SIMPLES COMPOSTA
1º 1.446 1.389 2.835 94 2 
2º 1.897 1.758 3.655 117 4 
3º 1.857 1.656 3.513 119 5 
4º 1.705 1.568 3.273 115 4 
5º 1.524 1.576 3.100 104 3 
6º 1.570 1.540 3.110 103 0 

TOTAL 9.999 9.487 19.486 652 18 

Fonte: Estatística da Delegação escolar da Praia (ano lectivo 2006/07)

Segundo o quadro estatístico, no ano lectivo (2006/2007), estudam 19.486 (dezanove 

mil, quatrocentos e oitenta e seis) alunos, sendo 9.999 (nove mil, novecentos e noventa e 

nove) do sexo masculino e 9.487 (nove mil, quatrocentos e oitenta e sete) do sexo feminino, 

distribuídos em 670 turmas do 1º ao 6º ano de escolaridade, onde 652 (seiscentos e 

cinquenta e dois) são turmas simples e 18 (dezoito) turmas compostas. 

As turmas compostas, segundo opiniões de alguns docentes e demais agentes 

educativos exercem uma influência negativa nos trabalhos dos professores, pelo que se torna 

urgente adoptar estratégias adequadas, para esta situação particular. 

Ainda o referido quadro estatístico nos mostra, que na Delegação da Praia, existe um 

certo equilíbrio no que se refere ao género, isto é, tanto os rapazes como as raparigas 

frequentam as aulas em igual número aproximadamente, o que demonstra que os pais 

valorizam a escola de igual modo para ambos os sexos.  
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3.4.1 Os pólos educativos objecto de estudo (descrição da Amostra) 

No conjunto dos 29 (vinte e nove) Pólos Educativos da Delegação do Concelho da 

Praia, seleccionamos como amostra os Pólos Educativos nº III de Ponta d’Água, inserido 

num dos bairros mais pobres do Concelho ou de classe menos favorecida e Pólo nº XI do 

Lavadouro, em representação de uma escola do centro urbano com influência de uma 

camada social de maior poder socioeconómico, num total de 57 professores. 

Quanto aos Coordenadores Pedagógicos, por serem um número bastantes reduzido, 

iremos inqueri-los na sua totalidade ou seja, uma dezena (10), incidindo sobre a população 

em termos de amostragem. 

3.4.1.1 Pólo educativo nº III de Ponta d’Água 

O Pólo educativo nº III de Ponta d’Água fica localizada no Norte da Cidade, possui 17 

(dezassete) salas de aulas, 4 (quatro) casas de banho, 1 (uma) cozinha, 1 (uma) secretaria, 2 

(duas) arrecadações 2 (dois) gabinetes, 1 (um) armazém e 1 (um) espaço para actividades 

culturais e recreativas. É um dos maiores deste Concelho.  

No referido Pólo trabalham 31 (trinta e um) professores, sendo 28 (vinte e oito) com 

turmas e 3 (três) sem turmas incluindo o gestor do Pólo.   

Dos 3 (três) professores que neste momento não possuem turmas, um deles é gestor do 

Pólo e os demais trabalham na secretaria, sendo um adjunto do gestor e o outro faz serviços 

correntes da secretaria. 

 

Quadro 4 - Corpo Docentes 

nº total  
Qualificação dos docentes 

 
Vinculo 

Lic CFPEB 2ª Fase 1ª Fase S/For Q E C 
31 1 12 11 6 1 18 13 0

Fonte: Estatística do Pólo nº III de Ponta d’Água 
 

Da análise do quadro verifica-se que 97% dos professores afectos a este Pólo possuem 

qualificação a nível do ensino e espera-se que estão em condições para prestarem um 
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trabalho de qualidade, junto dos seus alunos, pois, é um dos indicadores da qualidade na 

referida escola. 

Um outro aspecto analisado, que se considera importante, é o vínculo profissional dos 

referidos docentes cujo indicador é de 58%. 

 Quadro 5 - Corpo discente 

Fonte: Estatística do Pólo nº III de Ponta d’Água 
 

No Pólo de Ponta d’Água, no presente ano lectivo estudam 965 (novecentos e sessenta 

e cinco) alunos do 1º (primeiro) ao 6º (sexto) ano de escolaridade do Ensino Básico 

Integrado, divididos em 28 (vinte oito) turmas, sendo quatro do primeiro ano, cinco do 

segundo ano, cinco do terceiro ano, quatro do quarto ano, cinco do quinto ano e cinco do 

sexto ano. 

Neste Pólo o rácio é de 34 alunos por turmas, o que considera normal, porque se 

encontra dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação e Ensino Superior 

de Cabo Verde. 

Também, de acordo com a estatística do Pólo do ano anterior, pode se afirmar, que o 

resultado em termos de aprovação foi de 83 %, o que consideramos de positivo, o que nos 

remete a concluir que o desempenho dos professores foi bom. A taxa de abandono é de 3 %, 

o que torna necessário ver as causas desse abandono e reduzi-lo a 0 %. 

O Pólo educativo nº III de Ponta d’Água, apesar da sua localização num bairro muito 

pobre apresenta algumas condições favoráveis que contribuem para a melhoria do seu 

funcionamento. 

Tem uma máquina fotocopiadora que vai permitir a produção de materiais didácticos, e 

tirar cópias de outros manuais, para auxiliar os professores na realização das suas 

actividades escolares.  

Alunos M F Nº Total Nº turmas 

1º Ano 76 66 142 4 
2º Ano 88 64 152 5 
3º Ano 98 79 177 5 
4º Ano 74 78 152 4 
5º Ano 77 78 155 5 
6º Ano 83 80 167 5 

Total Geral 496 445 941 28 
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As casas de banho do referido Pólo encontram em funcionamento, graças a existência 

de água canalizada, o que vai contribuir para melhoria das condições higiénicas dos seus 

alunos. Ainda com a canalização da água permitiu a escola melhorar a dieta alimentar dos 

seus alunos, graças a construção do horto escolar, onde se cultiva algumas hortaliças. 

Apesar da existência de vários pontos fortes, também a escola apresenta algumas 

fraquezas ou limitações que tem a ver com: A percentagem de reprovação é bastante 

acentuado (14%), o que torna necessário a Direcção e os seus professores reflectirem sobre 

essa questão, igualmente a taxa de desistência precisa ser analisada, na medida em que 

chega 3%; 

A Escola não possui uma placa desportiva o que impede muitas vezes os professores de 

darem aulas de expressão física em condições condignas. Ainda, outro factor degradante, 

tem a ver com os arredores da escola que se encontram cheios de lixo, depositados pela 

população e muitas vezes pelos próprios alunos, etc. um conjunto de aspectos que 

eventualmente repercutem negativamente na qualidade de vida da escola e no seu 

desempenho e que urgem por isso, encontrar solução. 

3.4.1.2 Pólo educativo Nº XI de Lavadouro 

O Pólo Educativo nº XI do Lavadouro, situa-se na rampa da Cidade da Praia, eixo sul 

do Plateau (centro da cidade), entre o Pólo Educativo do SOS e o Liceu Domingos Ramos. 

Foi construído em 1977 e funcionou como Ciclo Preparatório e anexo do Liceu Domingos 

Ramos até o ano 1995, em que se deu a generalização da Reforma do Sistema Educativo em 

Cabo Verde. 

O Pólo tem onze salas de aulas, uma para os professores, um gabinete do gestor, uma 

secretaria, quatro casas de banho, uma biblioteca, uma cozinha, um armazém, uma cantina, 

uma sala de informática e duas arrecadações. Ali, trabalham vinte e seis professores, sendo 

vinte e dois com turmas e quatro sem turmas. 

Dos quatro sem turmas um é gestor do Pólo e três fazem trabalhos correntes da 

secretaria e cantina escolar, respectivamente. 
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Quadro 6 -  Corpo docente 

Fonte: Pólo nº XI de Lavadouro 
 

A escola encontra-se bem pintada e ornamentada, o que demonstra uma certa 

capacidade dos membros da direcção e dos seus professores em efectuar a manutenção e 

conservação deste património, com salas bem dimensionadas com armários em todas elas. A 

escola possui água canalizada e horto escolar, existência de uma máquina fotocopiadora, 

materiais didácticos em quantidade e qualidade aceitável, existência de horto escolar, a 

escola possui água canalizada, a maior parte dos professores possuem formação e os pais 

dos alunos participam nas actividades do Pólo;  

 

Quadro 7 - Corpo discente do pólo educativo de Lavadouro 

Alunos/Ano Masculino Feminino Nº Total  Nº turmas 

1º  43 32   75 2 
2º  74 66 140 4 
3º 94 92 186 5 
4º 65 64 129 4 
5º 84 80 164 5 
6º 29 27   56 2 
Total Geral 389 361 750     22 
Fonte: Estatística do Pólo Nº de Lavadouro 
 

No Pólo nº XI de Lavadouro, neste presente ano lectivo, estudam seiscentos e noventa e 

dois alunos, do 1º (primeiro) ao 6º (sexto) ano de escolaridade do Ensino Básico Integrado, 

divididos em 22 (vinte dois) turmas, sendo dois do primeiro ano, quatro do segundo ano, 

cinco do terceiro ano, quatro do quarto ano, cinco do quinto ano e dois do sexto ano. 

Neste Pólo, o rácio é de 31 alunos por turmas, o que se considera normal, tendo em 

conta, que está dentro dos limites estabelecido pelo Ministério da Educação e Ensino 

Superior de Cabo Verde. 

Também, de acordo com a estatística do Pólo do ano anterior, pode se afirmar, que a 

taxa de aprovação é de 91 %, reprovação 8% e a taxa de abandono é de 1 %. 

nº total  
Qualificação dos docentes 

 
Vinculo 

Lic CFPEB 2ª Fase 1ª Fase S/For Q E C 
26 0 12 9 1 4 19 0 7
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E os alunos que estudam neste Pólo são oriundos dos diferentes Bairros da capital do 

País, com predominância a Fazenda, Plateau, Achadinha, Palmarejo e Achada Santo 

António. 

A maioria dos alunos que ali estudam são filhos de pais com nível médio e superior, o 

que podemos constatar nas turmas do referido Pólo Educativo, segundo o dossier dos alunos 

existentes no referido Pólo.  

3.4.2 Trabalho de campo 

Partiremos para um trabalho de campo onde esperamos ter a oportunidade de continuar a 

verificação em loco, até certo modo, das hipóteses de investigação, assim como as questões 

e objectivos desta investigação que estão na base da concepção deste estudo.

3.4.2.1 Os coordenadores pedagógicos da delegação da Praia 

Para efectuar este estudo aplicamos um questionário a todos os Coordenadores 10 (dez) 

para o ensino Básico da Delegação do MEES da Praia, com idade compreendidas entre 20 – 

60 anos, tempo de serviço entre 4 – 36 anos e habilitações profissionais que variam de 

formação de professores para Ensino Básico a Licenciatura. 

 

Gráfico1: Caracterização quanto ao sexo 
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Da análise do gráfico, constatamos que não existe equilíbrio ente os sexos, uma vez 

que, só 20% dos Coordenadores são masculino e os restantes 80% são femininos. Embora 

isso parece ser um aspecto irrelevante, pode um ser, na medida em que, ao longo da revisão 
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literária, houve alguns autores que defendia a feminização do Ensino Básico, um fenómeno 

que feliz ou infelizmente se constata ainda hoje em Cabo Verde.  

 

Gráfico 2:Habilitações Profissionais dos Coordenadores Pedagógicos 
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A habilitação profissional dos Coordenadores Pedagógico, é um dos elementos 

fundamentais para o exercício da actividade pedagógica. 

De acordo com o gráfico acima apresentado, 50% dos coordenadores possuem 2ª fase, 

30% FPEB e 20% possui grau de licenciatura. Esta leitura leva-nos a concluir que 100% dos 

mesmos são formados, a nível de ensino e que se espera estar em condições de prestar um 

trabalho de qualidade junto dos professores. 

 

Gráfico 3: Relação Coordenador/professor  
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No que diz respeito a relação entre Coordenador/Professor, 10% dos coordenadores 

Pedagógico classifica a relação que mantém com os professores de MB, 80% B e 10% 

razoável. E podemos considerar que existe uma boa relação entre os dois sujeitos 
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educativos. O que pode constituir um factor positivo de desempenho, um aspecto defendido 

na parte teórica deste trabalho pelo autor Carlos Cardoso.   

 

Gráfico 4: Frequência de visitas aos Pólos Educativos 
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Segundo a leitura do gráfico 4, verificamos que 70% dos coordenadores, no intuito de 

apoiar os professores diariamente visitam os Pólos Educativos; 30% semanalmente. Isto 

demonstra que os mesmos fazem grandes esforços para estarem perto dos professores. 

 

Gráfico 5: Aceitação dos Coordenadores Pedagógicos pelos professores 
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No que concerne ao gráfico 5, 70% dos coordenadores consideram que são sempre 

aceites pelos professores, o que consideramos muito bom, porque demonstra o 

profissionalismo e vontade de receber apoio para poderem melhorar os seus desempenhos; 

30% não são aceites pelos professores, o que é motivo de preocupação e torna-se urgente 
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saber o porquê dessa não-aceitação por parte dos professores e encetar mecanismo de 

aproximação de relacionamento/clima como diz o Autor Litwin e Stringer na parte teórica. 

Gráfico 6: Organização de Formação  
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Verificamos que 100% dos coordenadores têm agendado sessões de formações e 

capacitação para os professores uma vez que eles deverão estar constantemente a 

aperfeiçoar, com o fito de acompanhar os desafios da profissão docente atendendo que 

formação e capacitação contribuem para a melhoria do desempenho profissional, conforme 

já referido na parte teórica. 

 

Gráfico 7: Solicitações de aulas exemplificativas 
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Da leitura feita no gráfico acima, 80% dos Coordenadores Pedagógicos responderam 

que os professores já lhes solicitaram aulas exemplificativas, o que demonstra um certo 

respeito e vontade de melhorarem os seus desempenhos por parte dos professores. Também, 
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20% dos Coordenadores Pedagógicos, não responderam a questão colocada, o que ficamos 

com algumas dúvidas se alguma vez, foram solicitadas ou não aulas exemplificativas. 

Gráfico 8: Aulas exemplificativas 
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Aqui, 50% dos Coordenadores confirmaram que já deram aulas exemplificativas, 

solicitadas pelos professores e 50% responderam às vezes o que nos cria uma certa dúvida 

se efectivamente deram ou não essas aulas. Essas dúvidas vêm na sequência da análise do 

gráfico 6, em que 80% dos professores já tinham solicitado aulas exemplificativas. Por isso, 

pensamos que há uma contradição de opinião dos coordenadores que convém esclarecer 

para harmonizar posições tendo em conta a finalidade de ambos os profissionais que é a 

melhoria de desempenho e a qualidade do produto. 

 

Gráfico 9 Elaboração diária do plano de Aula 
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De acordo com a interpretação do gráfico, verificamos que, somente 30% dos 

coordenadores afirmaram que os professores elaboram o plano de aula; 60% disseram que 
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não; 10% responderam às vezes. Esses dados são preocupantes visto que o plano de aula é 

um instrumento orientador para o trabalho do professor. Por isso, é necessário que os 

coordenadores vão mais vezes aos Pólos Educativos visitar os professores, visto que, estes 

não estão a cumprir as suas atribuições. 

 

Gráfico 10 Elaboração correcta do plano de Aula 
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Segundo esse item, 20% dos coordenadores pedagógicos afirmaram que os professores 

não elaboram correctamente o plano de aula; 60% às vezes; 20% não responderam a questão 

e 0% responderam sim. Dado a importância do plano, é necessário que os coordenadores 

pedagógicos organizem sessões de formação e capacitação referente a elaboração de plano 

de aula, tendo em conta que este é um instrumento indispensável ao trabalho docente. 

 

3.4.2.2 Os professores Ponta d´Água e Lavadouro 

Igualmente, aplicou-se a todos os professores (28) do Pólo N.º III de Ponta d’Água e do 

Pólo nº XI do Lavadouro (24). Os professores dos dois Pólo em referência, têm idade 

compreendida entre 20 aos 55 anos e habilitações Profissionais, que variam do curso de 

formação de professores para Ensino Básico à 1ª fase. 

Para Ponta d’Água, no universo de 28 questionários distribuídos conseguimos recolher 

18 e dados como válidos para efeito de tratamento e análise, tendo uma taxa de desperdício 

de 36%, correspondente a 10 questionários. E no Pólo Educativo de Lavadouro, dos 24 

questionários distribuídos foram recolhidos 20 que também foram dados como válidos, 

registando uma taxa de desperdício 17%, correspondente a 4 questionários. 
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Gráfico 11: Professores do Pólo de Ponta d’Água e Lavadouro -sexo 
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Da análise do gráfico sobre o sexo, constatamos que no Pólo Educativo de Ponta 

d’Água, 78% dos professores são do sexo feminino, contra 85 de Lavadouro. Isto significa 

que, de acordo com os dados apurados poucos homens enveredam para profissão docente, é 

necessário sensibilizá-los, dado a importância desta profissão na sociedade Cabo-verdiana. 

Deste modo, põe em relevo a problemática da feminização do ensino referido na parte 

teórica. 

 

Gráfico 12:Habilitações profissionais dos professores 
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Verifica-se que quanto a habilitações profissionais ambas as escolas possuem uma boa 

qualificação do seu pessoal docente em que Ponta d’Água destaca com 72% dos professores 

com FPEB contra 60% de Lavadouro. Nota-se também uma certa vantagem nos quadros de 

Ponta d’Água em que 22% possuem a 2ª fase contra 20% de lavadouro. O importante neste 

indicador é constatar que a maioria dos professores possuem formação. Isto é um dos pontos 

fortes das escolas. 
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Gráfico 13: Recepção da visita do Coordenador Pedagógico 
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No que refere a recepção de visita, a diferença entre os dois Pólos Educativos é de 1%,

porque 89% dos professores de Ponta d’Água confirmaram já terem recebido visitas de um 

coordenador pedagógico e no Pólo de Lavadouro 90%. Também verificamos que 11% dos 

professores de Ponta d’Água manifestaram que nunca receberam qualquer visita, enquanto 

no Lavadouro 10%. Neste sentido para melhorar o desempenho e a qualidade de ensino é 

importante que os coordenadores visitem todos os professores, independentemente da 

formação que estes possuem, a fim de ajudá-los a identificar dificuldades e equaciona-las 

em função dos objectivos traçados. 

Gráfico 14:Reflexão conjunta de uma aula assistida (Coordenador /professor)
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Entretanto regista-se com agrado que 72% dos professores de Ponta d’Água admitiram 

terem efectuado a reflexão com os coordenadores apôs assistirem uma aula e em Lavadouro 

70%. Também, em Ponta d’Água, 17% responderam às vezes e no Pólo de Lavadouro 

15%.
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Ainda, 11% dos professores de Ponta d’Água manifestaram que nunca fizeram 

reflexão com os coordenadores pedagógicos e no Pólo de Lavadouro 15% não responderam 

a questão. É de se referir, que as duas últimas percentagens são preocupantes, uma vez que, 

a reflexão ajuda o professor a mudar de estratégias e a melhorar o seu desempenho.  

 

Gráfico 15: Sugestões dos Coordenadores para melhorar o desempenho 

Ponta d'Água

60%
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28%

6%
Sempre
Nunca
Às vezes
N/responde

Lavadouro

35%

20%

45% Sempre
Nunca
Às vezes

Da interpretação do gráfico, 60% dos professores do Pólo nº III de Ponta d’Água 

consideram que os coordenadores pedagógicos sempre dão sugestões aos professores para 

melhorar o desempenho e no Lavadouro somente 35% responderam positivamente, 6% dos 

professores de Ponta de Água entendem que nunca os coordenadores dão sugestão para 

melhoria do desempenho, contra 20% de Lavadouro. Enquanto 28% dos professores de 

Ponta d’Água disseram às vezes e no Lavadouro 45%. Por isso, torna-se necessário, que os 

coordenadores pedagógicos mudem de atitude em relação a esse aspecto, considerando que 

o feedback constitui momento de aprendizagem e de desenvolvimento mútuo.   
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Gráfico 16: Classificação do trabalho prestado pelo Coordenador:
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De acordo com o gráfico 16, verificamos que 61% dos professores de Ponta d’Água 

inquiridos são de opinião que os coordenadores têm realizado Bom trabalho, contra 30% do 

Pólo de Lavadouro; 33% consideram suficiente e no Lavadouro 50%. No 2º Pólo Educativo 

as opiniões divergem em relação do 1º Pólo, porque 20% afirmam insuficiente. Analisando 

esses dados facilmente chega a conclusão que existe um certo desequilíbrio entre os dois 

Pólos Educativos em termos de apreciação do trabalho levado a cabo pelos coordenadores 

pedagógicos, pelo que torna-se necessário pautar para o equilíbrio em termos de prestação 

de trabalho nos dois Pólos. 

 

Gráfico 17: A respeito da boa competência Pedagógica do coordenador 
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Analisando os dois gráficos, constatamos que, 77% dos professores do Pólo nº III de 

Ponta d’Água é de opinião que os coordenadores possuem boa competência 

Pedagógica/didáctica contra 45% de Lavadouro; 17% do 1º Pólo acham muito pouco, 
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contra 50% do 2º Pólo; 6% de Ponta d’Água acharam que não, enquanto no Lavadouro 

5%. Esses dados demonstram que os professores dos dois Pólos têm opinião contrária 

relativamente a competência dos coordenadores pedagógicos.  

 

Gráfico 18:Frequência com que recebem os apoios 
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Da leitura do gráfico 18, verificamos que 29% dos professores da escola de Ponta 

d’Água afirmaram que mensalmente recebem visitas e no Pólo de Lavadouro 20%; também 

44% não tem nenhuma opção, contra 80% de Lavadouro. Ainda no Pólo de Ponta d´Água, 

11% afirmaram quinzenalmente e 17% não responderam a pergunta. Portanto, ao analisar os 

dois gráficos, podemos concluir que os coordenadores não vem fazendo visitas de 

acompanhamento pedagógico com frequência a esses Pólos Educativos, o que constitui 

motivo de preocupação, considerando a responsabilidade que lhes coube no âmbito do 

processo ensino aprendizagem, bem como as atribuições que lhes são atribuídas de acordo 

com as normas vigentes. 
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Gráfico 19: Quando é que devem ser visitados 
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Segundo o gráfico 19, constatamos que 42% e 46% dos professores da Escola de Ponta 

d’Água e Lavadouro respectivamente, são de opinião que os coordenadores deviam visitar 

os Pólos nos dias de planificação; 31% do Pólo Educativo de Ponta d’Água e 38% de 

Lavadouro respectivamente, entendem que os coordenadores deveriam assistir a aula; 19% 

do 1º Pólo contra 3% do 2º Pólo nas actividades extra curriculares; 8% de Ponta d´Água 

contra 13% de Lavadouro durante a realização de testes. Se levarmos em consideração esses 

dados, pode-se afirmar que os professores valorizam muito a planificação, porque esta fase 

(planificação) ajuda o professor a orientar o seu trabalho. Aliás, o tempo destinado a 

planificação deverá ser privilegiado, na medida em que o mesmo deve ser aproveitado para 

discussão e debate de temas que tem a ver com a prática docente em sala de aula.    

 

Gráfico 20: Formações e capacitação que têm recebido 
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Da análise do gráfico, verificamos que quanto a realização de sessões de formação e 

capacitação, 65% dos professores da escola de Lavadouro afirmaram nunca terem recebido, 
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contra 37% de Ponta d’Água; 35% dos professores de Lavadouro responderam às vezes e 

Ponta d’Água 51%; e somente 12% de Ponta d’Água afirmaram que sempre recebem a 

referida formação e capacitação. Estes dados são preocupantes, porque demonstram que os 

coordenadores andam presumivelmente a infringir a lei, visto que, não estão a fazer 

formação e capacitação dos professores.  

 

Gráfico 21: Insatisfação dos professores  
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Relativamente a esse item, 70% dos professores do Pólo Educativos de Lavadouro e 

44% de Ponta d’Água manifestaram a sua insatisfação face aos trabalhos dos coordenadores 

pedagógicos. Enquanto 56% dos professores de Ponta d’Água não têm opinião formada 

sobre esse aspecto e no Pólo de Lavadouro 30%. Como a percentagem da insatisfação é 

muito alta, torna-se necessário que os coordenadores pedagógicos mudem a sua forma de 

trabalhar perante os professores, se quiserem criar um clima de confiança perante estes 

profissionais.  
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3.4.2.2 Quadro comparativos dos principais aspectos do trabalho de campo 

Os aspectos mais relevantes tratados nos questionários aplicados aos professores, 
resume-se no seguinte quadro: 

Item (aspectos) Pólo P/Água Pólo Lavadouro 

Habilitações profissionais dos professores; 
 

94% (com 
formação) 

 
95% (com 
formação) 

Opinião dos professores sobre a 
Competência pedagógica/didáctica dos 
coordenadores; 

 
77% (considera 

sim) 

 
45% (considera 

sim) 

Os professores têm recebido apoio 
pedagógico dos Coordenadores; 

 
45% (tem 
recebido) 

 
10% (tem 
recebido) 

Sugestões deixadas pelos coordenadores para 
a melhoria do desempenho dos professores; 

 
60%(considera 

sim) 

 
35%(considera 

sim) 
Acção de formação e capacitação que os 
professores têm recebido dos Coordenadores 
pedagógicos; 

 
11% (receberam 

 
35% (receberam) 

Insatisfação dos professores Face aos 
trabalhos dos Coordenadores. 

 
44%(insatisfeito) 

 
70% (insatisfeito) 

� Quando analisamos o item das habilitações profissionais, nos dois Pólos educativos, 

constatamos que há um certo equilíbrio na distribuição de professores formados 

tanto na escola do centro (95%) como na do subúrbio (94%). Por isso, não há razão 

para que os pais dos bairros periféricos e provavelmente de outras zonas suburbanas 

matricularem os seus filhos fora da sua zona de residência.   

 

� No que concerne, a competência Pedagógica dos Coordenadores, verificamos que 

77% dos professores do Pólo Educativo de Ponta d’Água, considera que os 

Coordenadores são competentes, e no Pólo de Lavadouro apenas 45% reconhece a 

competência dos coordenadores. 

Esta disparidade percentual nos dois meios, pode significar maior atenção aos 

professores das zonas suburbanas do que os do centro por parte dos coordenadores. 

Na verdade é sabido que todos os professores precisam de apoio e acompanhamento 

na sua actividade profissional.  
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� No tocante ao apoio pedagógico recebido dos Coordenadores, 45% dos professores 

do Pólo Educativos de Ponta d’Água confirmam a sua recepção, enquanto que no 

Lavadouro essa percentagem é somente 10%.  

A disparidade entre esses números podem levantar alguma dúvida, sobretudo se 

atendermos que 70% dos coordenadores acha que é bem aceite pelos professores, por 

isso há que investigar junto das partes para se apurar o verdadeiro cérebro da 

questão.  

 

� Também quanto a sugestão deixada pelos Coordenadores para melhoria do 

desempenho profissional dos professores, verificamos que 60% dos inqueridos de 

Ponta d’Água, receberam sugestão para melhoria do desempenho. E somente 35%

em Lavadouro assumem terem recebido as sugestões dos Coordenadores  

 

� Um outro item importante tratado no questionário é o desencadeamento de acções de 

formação e capacitação dos professores pelos Coordenadores. 65% dos professores 

do Pólo Educativo de Lavadouro, nunca receberam qualquer formação ou 

capacitação por parte desses profissionais ao passo que em Ponta d’Água 33%

responderam nunca terem recebido qualquer formação ou capacitação e 45% às 

vezes. 

 

� Neste particular verificamos uma certa contradição de opinião entre as afirmações 

dos coordenadores pedagógicos e as dos professores visto que 100% dos 

Coordenadores do Concelho da Praia afirmam terem organizado sessões de 

formação e capacitação para os professores dos seus concelhos. 

 

� E por último, analisamos a questão da insatisfação dos professores face aos trabalhos 

dos Coordenadores Pedagógicos e chegamos a conclusão que 44% dos professores 

de Ponta d’Água, mostraram insatisfeito com aos trabalhos dos Coordenadores 

pedagógicos, e no Lavadouro, a insatisfação é bem mais expressivo, ou seja 70%

dos questionados manifestaram a sua insatisfação face aos trabalhos dos referidos 

profissionais. 
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4 Conclusão 

Como tudo que se inicia tem o seu término, agrada-nos este momento crucial do nosso 

trabalho dizer que foi interessante e ao mesmo tempo um desafio ter oportunidade desta 

natureza. Pois, trata-se de um tema novo em que requeria um esforço e força de vontade 

para conseguir documentos suportes para a realização do trabalho. Assim, ao terminarmos o 

nosso estudo relativamente ao desempenho dos coordenadores pedagógicos e dos 

professores que se encontram sob tutela da delegação da Praia, cumpre-nos dizer o seguinte: 

Segundo o estudo feito e de acordo com as ideias teóricas de vários autores em que 

afirmam que o desempenho dos sujeitos educativos constitui uma das preocupações 

primordiais, as unidades educativas devem focalizar a sua atenção no sentido de conseguir o 

êxito da sua actividade pedagógica. Igualmente defendem também que se deve apostar 

fortemente na formação dos agentes educativos de forma a elevar o nível dos seus 

desempenhos.  

No entanto, segundo os resultados apurados no estudo feito, relativamente ao 

desempenho dos professores tanto na escola de Ponta de d’Água como de Lavadouro, 

merece uma reflexão profunda de forma a permitir introdução de melhorias e corrigir 

aspectos menos bons.       

Neste particular, julgamos ser pertinentes dispensar uma atenção especial na vertente 

de formação dos professores de forma a melhorar o seu nível do desempenho e 

consequentemente o processo ensino aprendizagem, pois, através deste estudo pode-se notar 

que existe algum défice nessa matéria. Neste sentido, constitui um forte desafio do MEES, 

Delegações no geral e particularmente os coordenadores pedagógicos desenvolver 

mecanismos acertados de monitorização e acompanhamento do sistema. Por outro lado, é 

necessário que seja feito um trabalho profícuo junto dos professores no sentido de torná-los 

conscientes do papel que desempenham e das razões porque é necessário elevar o 

desempenho e tomadas de decisões que fomentem o sucesso no sistema educativo Cabo-

verdiano. Realça ainda a necessidade de se estimular a motivação docente para que este 

cumpra com responsabilidades, zelo e rigor as funções que lhe são confiadas. 

Convém salientar que o estudo nos revela que o desempenho dos coordenadores 

pedagógicos padece de melhorias significativas, com uma maior predominância na escola 

de meios mais favorecidos, uma vez que a maior parte dos professores inquiridos manifesta 

a sua insatisfação em relação ao desempenho dos coordenadores pedagógicos.    
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Um outro aspecto digno de registo, tem a ver com o número reduzido de coordenadores 

pedagógicos para dar respostas as várias demandas dos professores no Concelho da Praia, 

uma vez que, constatamos que existem 10 coordenadores para cerca de 670 professores o 

que dá em média de 1 coordenador por 67 professores o que achamos ser insuficiente para 

responder as reais exigências do sistema. 

Porém, alertamos que é necessário congregar esforços e unir vontades para podermos 

modernizar a escola do ponto de vista pedagógico, técnico, metodológico e científico, no 

sentido de conseguir a qualidade do ensino que se inspira a nível de cada unidade educativa 

espalhada a nível do País e, com particularidade a nível dos dois Pólos do Concelho da 

Praia, sobre o qual recaiu o nosso estudo. Pois, modernizar significa investir no 

desenvolvimento dos recursos humanos e criar condições para que este possam trabalhar e 

responder os desafios educacionais.  

Assim sendo, entendemos dar o nosso sóbrio contributo sugerindo algumas ideias que, 

eventualmente poderão ser úteis: 

- O Ministério da Educação e Ensino Superior continue a promover acção de formação 

permanente para os Coordenadores Pedagógicos, a fim de melhorarem as suas intervenções 

junto dos professores, diminuindo assim as dificuldades destes; 

- Criar um quadro para esses profissionais, no intuito de evitar nomeações de alguns 

professores, muitas vezes sem experiências para a coordenação pedagógica. Assim como, a 

melhoria do rácio coordenador professor; 

- Os coordenadores Pedagógicos organizem sessões de formação e capacitação para os 

professores com dificuldades nos diferentes Pólos Educativos; 

- Promover sessões de reflexão para que haja interacção, partilha e trocas de saberes 

entre os actores implicados no processo ensino aprendizagem;   

-Os Coordenadores e os professores procurem manter relações profissionais que 

facilitem um clima de trabalho cooperativo de modo a cultivar a confiança entre todos, a 

bem dos seus alunos e da profissão que exercem e da melhoria do desempenho e qualidade 

de trabalho; 
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Chegado ao fim deste trabalho, temos a consciência de que muito aspecto relativo ao 

desempenho dos professores e coordenadores pedagógicos da delegação do MEES da Praia 

ficaram por tratar com profundidade e o saber que este tema merece. 

Temos consciência que a nossa ousadia em trabalhar este tema valeria a pena se, de 

algum modo, poder contribuir, ainda que modestamente, para a melhoria do desempenho 

dos professores e coordenadores e quiçá, do processo Ensino Aprendizagem. 
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