
Papo de professoras

Olá, profissionais da educação!

Este é o Recurso Educativo elaborado no decorrer da pesquisa de 
mestrado intitulada: Práticas de ensino bem-sucedidas em contexto 
de baixo rendimento econômico: a experiência de uma escola da 

Rede Municipal de Belo Horizonte. 

A pesquisa teve como objeto de estudo as práticas de ensino 
bem-sucedidas efetivadas por docentes de uma escola da Rede 

Municipal de Educação de Belo Horizonte. 



Concluiu-se no estudo que há na escola um contexto favorável para 
o desenvolvimento das práticas de ensino bem-sucedidas, circunscrito 
pelo perfil profissional das professoras e gestoras. O trabalho coletivo 

demonstrou ser o que mais favorece a existência de práticas 
bem-sucedidas, possibilitando a troca de experiências entre os 

docentes, a tomada de decisões de forma colaborativa e o diálogo 
constante sobre o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes.

A equipe gestora tem papel fundamental para a promoção do 
engajamento entre os profissionais, corroborando a 

implementação das práticas de ensino bem-sucedidas.



Neste estudo propôs-se um diálogo com duas professoras da 
escola, que atuam na gestão escolar, com o propósito de 

socializarem as estratégias adotadas pela equipe pedagógica, 
que permitem a participação de toda a comunidade escolar 

em prol da aprendizagem dos estudantes.

Assim, criou-se o podcast: ProfPod-Papo de Professoras, com o 
intuito de compartilhar experiências e inspirar práticas de 

ensino. Conheça a organização realizada pela equipe escolar 
para o sucesso das práticas pedagógicas! 



Acesse o conteúdo do podcast pelo link:

Ou lendo o QR Code(utilizando o 
aplicativo do Spotify) abaixo:

https://youtu.be/84QLZZX1p9Y



Você também pode pesquisar por 
ProfPod-Papo de Professoras na 
plataforma de sua preferência:

Os resultados integrais da pesquisa 
estão disponíveis na dissertação
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