
 

 

GOPRINCE project 

Document Summary Portuguese  

 

Processo-chave: Comunicação (baseado na prática holandesa) 

No universo escolar a comunicação clara e aberta é da máxima importância para o professor, os pais 

e a criança. A escola e os pais necessitam uns dos outros para uma educação de sucesso. Também, o 

contacto pessoal ente professores e pais é importante e contribui para a cultura escolar. A 

comunicação é um processo, que requer competências por parte do professor para que este possa 

comunicar de forma profissional com as crianças e os pais.  

O processo: a comunicação construtiva é vital quando professores, pais e crianças pretendem 

trabalhar juntos de forma cooperativa (Bolks, 2011). A comunicação é influenciada por muitos fatores, 

por exemplo: pelas relações entre os participantes, pelo seu estado de espírito, pela pessoa em 

particular que está a falar, ou pela hora do dia. Envolve uma interação direta entre pessoas, onde o 

rápido retorno é possível. O transmissor envia uma mensagem, o recetor envia outra de volta, o 

transmissor recebe-a e responde e por aí em diante. De modo a que esteja apto a dirigir o processo de 

comunicação, tão bem quanto possível, o professor deve estar atento aos diferentes métodos que 

pode utilizar. Jutten (2015) descreve oito competências básicas de comunicação que os professores 

podem utilizar.  

As competências do professor: Um professor de uma escola primária deve saber, e ser capaz de fazer, 

muitas coisas. Essas aptidões, conhecimentos e habilidades, recaem sobre o campo das competências. 

No campo interpessoal, pedagógico, profissional e organizacional o professor deve ter determinadas 

qualidades. Por exemplo, ele deve ser capaz de estabelecer relações positivas com as crianças no 

contexto educativo e comunicar de forma eficaz com elas, oferecer-lhes um ambiente de 

aprendizagem seguro e ser capaz de facilitar boas atividades intrínsecas, ou aulas, que permitam 

garantir que as crianças se desenvolvem de forma integral. O professor deve ser capaz de trabalhar 

cooperativamente com os seus parceiros e dentro do ambiente escolar. Esta competência inclui a 

comunicação com os pais, competência essa importante no desenvolvimento contínuo dos 

professores. 

Comunicação com as crianças: A comunicação com as crianças deve ser uma parte integrante das 

oportunidades de diálogo de um professor, incluindo conversas de grupo e também a nível mais 

individual. A melhor maneira de falar com crianças mais novas é o professor juntar-se a uma atividade 

que a criança está a fazer ou iniciar com ela uma nova atividade. Dessa forma, o professor vai ser capaz 

de conhecer os pensamentos e ideias da criança. O que requer do professor competências verbais: 

audição ativa, conexão ao nível da linguagem, resumir, questionar e ter em consideração as 

necessidades da criança. 

Comunicação com os pais: no contexto da “Educação Apropriada”, o envolvimento parental é 

relevante. Um dos objetivos desta política é o fortalecimento da posição dos pais na educação e 

cuidados prestados à criança. As crianças aprendem melhor e sentem-se mais felizes na escola 

quando os seus pais se sentem envolvidos no processo. O contacto pessoal entre o professor e os 

pais é essencial. O professor deve ver os pais enquanto parceiros, pois têm um interesse em comum 

que é melhorar o desenvolvimento da criança. No entanto, é da responsabilidade do professor usar e 

desenvolver habilidades e técnicas que assegurem uma comunicação eficaz para todos os envolvidos. 


