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O que é o Teach?
O Teach é uma ferramenta de observação de salas de aula, de acesso 
aberto, que fornece uma janela para um dos aspetos menos explorados e 
mais importantes da aprendizagem do aluno: o que acontece na sala de 
aula. A ferramenta foi concebida para ajudar os países a acompanharem 
e melhorarem a qualidade do ensino. 

Este resumo centra-se no Teach Primary (para os graus 1 a 6). O Teach 
também está disponível para o contexto da educação infantil através do 
Teach ECE. O Teach Secondary e o Teach Remote estão atualmente em 
desenvolvimento e ficarão disponíveis em breve.

Porque é importante medir as 
práticas do ensino?
Um crescente grupo de investigação indica que o ensino é o aspeto 
determinante mais importante da aprendizagem do aluno e a diferença 
entre o impacto de um professor menos bom ou de um excelente 
professor, nas avaliações de teste do aluno, é equivalente a um a dois 
anos de escolaridade. Para além disso, as evidências sugerem que 
vários anos consecutivos de ensino eficaz podem compensar as falhas 
de aprendizagem e ajudarem os alunos a atingirem o seu potencial total 
(Bau e Das 2017; Buhl-Wiggers et al. 2017; Hanushek e Rivkin 2010; Nye, 
Konstantopoulos, e Hedges 2004; Snilstveit et al. 2016). 

Há evidências que demonstram, no entanto, que, atualmente, muitos 
professores não recebem o apoio de que precisam para serem eficazes 
na sala de aula (Popova et al. 2018). Os professores precisam de 
feedback, prática e apoio contínuo para melhorarem o seu ensino e é 
essencial que todos os professores, a nível mundial, tenham acesso a 
oportunidades de aprendizagem contínuas e de elevada qualidade para 
melhorarem a sua prática. 

O primeiro passo para oferecer melhor apoio aos professores, e para 
que possam melhorar o seu ensino, é seguir as práticas de ensino 
atuais. O Teach Primary foi desenvolvido com este objetivo em conta. 

Proposta de valor do Teach Primary
• O Teach Primary mede holisticamente o que acontece na sala de 

aula. Isso é conseguido ao ter em consideração o tempo despendido 
em aprendizagem, bem como a qualidade das práticas de ensino. Mais 
importante ainda é que a ferramenta capta práticas de ensino que 
contribuem para as habilidades cognitivas dos alunos, bem como para  
as suas habilidades socioemocionais. 

• O Teach Primary tem um foco transversal na inclusão. A ferramenta 
fornece uma linguagem comum para incentivar o ensino inclusivo e 
recetivo, e que facilite o desenvolvimento das crianças no seu todo. 
Em 2021, a ferramenta foi revista para fortalecer a forma como capta 
práticas de ensino inclusivas.

• O Teach Primary utiliza práticas de ensino baseadas em evidências 
de países de todo o mundo, e tem sido experimentado e testado 
em diversos contextos. O Teach Primary foi submetida a um rigoroso 
processo de desenvolvimento e validação ao longo de dois anos, incluindo 
o que foi dirigido em mais de 1000 salas de aula em Moçambique, no 
Paquistão, nas Filipinas e no Uruguai, para garantir que a ferramenta 
mede práticas de ensino que se mostraram associadas à aprendizagem 
dos alunos.1 Desde o piloto inicial, o Teach Primary tem sido utilizado 
em 30 países, e as análises posteriores têm mostrado níveis 
consistentemente elevados de fiabilidade entre os observadores que 
utilizam a ferramenta.2 

• O Teach Primary é adaptável a diferentes contextos. A ferramenta foi 
concebida para ser modular, o que permite aos utilizadores criarem 
elementos adicionais relevantes para o currículo local e normas de 
práticas de ensino eficazes, ou excluir elementos irrelevantes.3 O Teach 
Primary também inclui o uso de vídeos locais para treinar observadores, 
o que garante que a ferramenta seja contextualizada e ancorada no 
cenário local.4 

• O Teach Primary disponibiliza um conjunto de recursos gratuitos para 
apoiar a sua utilização. Estes recursos destinam-se a fornecer apoio em 
cada etapa da implementação da ferramenta, incluindo conversas iniciais 
com as partes interessadas relevantes e os observadores de formação, 
utilizando a ferramenta para recolher dados no terreno, filtrar e analisar 
os dados, e produzir e partilhar resultados. A ferramenta Teach Primary 
e o manual (Segunda Edição, 2021) estão atualmente disponíveis em 
árabe, inglês, francês, português, russo, espanhol e suaíli através do site 
da Teach.

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/teach-ece-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality-in-early-childhood-education
http://hdl.handle.net/10986/26502
https://riseprogramme.org/sites/default/files/inline-files/Buhl-Wiggers%20The%20Impact%20of%20Teacher%20Effectiveness%202017-04-30.pdf
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.100.2.267
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/01623737026003237
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/01623737026003237
https://www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-05/SR24-education-review_2.pdf
http://hdl.handle.net/10986/30324
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X20313627?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X20313627?via%3Dihub
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/17a9c9141385bda7f462c75e0fddcf60-0200022022/related/2022-TeachPrimary-ComplementaryResources.pdf
http://www.worldbank.org/education/teach
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CULTURA DA SALA 
DE AULA: 

O professor cria uma 
cultura que é favorável 
à aprendizagem. O foco 
aqui não está na correção 
dos comportamentos 
negativos dos alunos por 
parte do professor, mas 
sim na medida em que o 
professor cria um ambiente 
de aprendizagem de 
apoio e define expetativas 
comportamentais positivas.

INSTRUÇÃO: 

O professor dá instrução de 
uma forma que aprofunda 
a compreensão do aluno 
e incentiva o pensamento 
e a análise críticos. O foco 
aqui não está nos métodos 
de instrução específicos 
do conteúdo, mas sim na 
medida em que o professor 
torna a aula mais clara, 
verifica a compreensão, 
fornece feedback e incentiva 
os alunos a raciocimare, 
criticamente.

HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONAIS: 

O professor promove 
habilidades socioemocionais 
que incentivam os alunos 
a terem sucesso dentro e 
fora da sala de aula. Para 
desenvolver as habilidades 
sociais e emocionais dos 
alunos, o professor incute 
a autonomia, promove 
a perseverança e as 
capacidades sociais e 
colaborativas.

Por fim, o Teach Primary é acompanhado por uma lista de verificação para 
avaliar aspetos adicionais relacionados com a qualidade educacional, 
incluindo a acessibilidade do ambiente físico, e que pode ser usada em 
conjunto com a ferramenta de observação na sala de aula. 

Como é que o Teach Primary pode ser usado?
O Teach Primary pode ser utilizado para diferentes finalidades, dependendo 
do contexto do país e dos objetivos do projeto. 

O Teach Primary pode ser usado como diagnóstico do sistema, permitindo 
que os governos obtenham uma visão global clara do estado atual das 
práticas de ensino e da qualidade do ensino nas salas de aula. Neste ponto, 
o Teach Primary pode ser aproveitado como uma ferramenta de 
monitorização e avaliação (M&E, sigla em inglês) para avaliar os 
resultados de uma política ou programa educacional específico que visar 
as práticas do professor, tal como a implantação de um novo currículo ou 
de um novo modelo de ensino.

O Teach Primary também pode ser usado como parte de um sistema de 
desenvolvimento profissional de professores, para identificar os pontos fortes 
e fracos de cada professor e para fornecer apoio direcionado aos mesmos. 

Tenha em conta que o Teach Primary não foi desenvolvido para ser usado em 
processos de avaliação de professores de alto risco ou para tomar decisões.

O que mede o Teach Primary?
O Teach Primary determina: 

1 O tempo que os professores despendem em aprendizagem e 
em que medida os alunos estão presentes na tarefa,

2 A qualidade das práticas de ensino que ajudam a desenvolver 
as habilidades socioemocionais e cognitivas dos alunos, e

3
Outros aspetos do ambiente de aprendizagem, tal como a 
acessibilidade do ambiente físico, incluindo a configuração da 
sala de aula e os materiais disponíveis. 

Como parte do componente Tempo na Tarefa, três pontos de 1 a 10 
segundos são usados para gravar tanto as ações do professor como o 
número de alunos que estão na tarefa durante toda a observação. 

O componente Qualidade das Técnicas de Ensino está organizado em 
três áreas principais: Cultura da sala de aula, Instrução e Habilidades 
Socioemocionais. Essas áreas têm nove elementos correspondentes que 
visam vinte e oito comportamentos. Os comportamentos são caraterizados 
como baixos, médios ou altos, com base nas evidências recolhidas durante 
a observação. Estas pontuações de comportamento são traduzidas numa 
escala de 5 pontos, que quantifica as práticas de ensino, conforme visto 
numa série de observações de duas lições de 15 minutos.

Enquadramento do Teach Primary
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Desenvolvimento e validação
O Teach Primary passou por um rigoroso processo de desenvolvimento e 
validação durante um período de dois anos para garantir que a ferramenta 
capta as práticas de ensino associadas à aprendizagem do aluno e que deu 
resposta aos critérios psicométricos apropriados de fiabilidade e validade. 

Ao longo das implementações do Teach Primary desde o seu lançamento 
em 2019, mais de 500 enumeradores receberam formação sobre a 
ferramenta. Mais de 92% de todos os enumeradores que receberam 
formação passaram no exame de certificação, que implica codificar três 
vídeos com precisão (para cada vídeo, os participantes bem-sucedidos 
pontuam, num ponto dos códigos desenvolvidos por especialistas, pelo 
menos 80% do tempo). As análises posteriores mostraram que menos de 
6,2% da variação nos resultados do Teach Primary se devem aos efeitos 
enumeradores. A elevada fiabilidade da ferramenta pode ser atribuída ao 
material de formação estruturado, à formação intensa e prática, e ao uso 
de vídeos locais para formar observadores locais. 

Para obter mais informações sobre as bases teóricas e empíricas para 
o conteúdo da ferramenta, consulte “Ensino baseado em evidências” 
(Molina et al. 2018). Para obter mais informações sobre a fiabilidade 
e validade da ferramenta, consulte “Measuring the Quality of Teaching 
Practices in Primary Schools: Assessing the Validity of the Teach 
Observation Tool” (Molina et al. 2020), que mostra que as pontuações do 
Teach são internamente consistentes e apresentam uma boa fiabilidade 
inter-examinador, sendo que as pontuações Teach mais elevadas estão 
associadas a resultados mais elevados dos alunos, utilizando dados de 
800 escolas no Punjab, no Paquistão. Consulte também “A Generalizability 
Study of Teach, A Global Classroom Observation Tool” (Luna-Bazaldua, 
Molina, e Pushparatnam 2021) para obter informações adicionais sobre 
as propriedades psicométricas da ferramenta. 

O foco do Teach Primary na inclusão
Em 2020 e 2021, o Teach Primary passou por um processo de revisão 
para fortalecer a forma como a ferramenta mediu as práticas de ensino 
inclusivas. 

As práticas de ensino inclusivas são definidas como as que criam maiores 
oportunidades para todas as crianças acederem à aprendizagem.

A visão para inclusão na Teach Primary baseia-se no modelo Universal 
Design for Learning (UDL) e considera as dimensões adicionais de 
inclusão, incluindo o ambiente físico.5 A versão atualizada da ferramenta 
(2021) reflete alguns ajustes importantes da versão original lançada em 
2019. Estes ajustes incluem:

1 A anexação de um novo comportamento, Comportamento 
1.4b, para medir o preconceito da incapacidade; 

2 Revisões dos comportamentos existentes para captar melhor 
as práticas de ensino inclusivas; e

3 Exemplos revistos para acompanhar cada comportamento e 
assim refletir um foco mais forte na inclusão. 

<6,2%>92%
da variação se devem aos 

efeitos enumeradores
de enumeradores que 
receberam formação 

passaram no certificação

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30929
https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103171
https://www.researchgate.net/publication/353413778_A_Generalizability_Study_of_Teach_a_Classroom_Observation_Tool
https://www.researchgate.net/publication/353413778_A_Generalizability_Study_of_Teach_a_Classroom_Observation_Tool
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b1edabf99b0a079db4708327b12676e9-0200022022/related/2022-TeachPrimary-UpdatestoToolSecondEdition.pdf
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Data de implementação Teach Primary
Teach Primary foi aplicado trinta e cinco vezes em 30 países, e é no processo 
de ser aplicado em outros 16 países. A partir de Dezembro 2021, estimamos 
que Teach Primary tenha sido ou esteja a ser implementado em mais de 
42.500 escolas em todo o mundo, envolvendo quase 180.000 professores, 
mais de 3,6 milhões de estudantes, e 25 organizações.

Imagem 1. Mapa de países com aplicações do Teach Primary no 
passado, em andamento e no início do estágio  

Created with mapchart.net ©

Teach Primary Aplicativos
       aplicado

       em progresso

       estágios iniciais

O Teach Primary foi implementado pelo Banco Mundial e por organizações 
externas, incluindo a J-PAL, a IDinsight, a IRC, a Save the Children e a 
Education World Trust, bem como por escolas individuais. 

O Teach Primary é altamente versátil e foi adaptado aos diferentes contextos 
e necessidades de projeto de cada implementação. Por exemplo: 

• No Afeganistão, o Teach Primary foi incluído como parte de um 
maior esforço de reforma para transformar o papel dos inspetores 
em líderes pedagógicos, que fornecem apoio contínuo e feedback aos 
professores como parte de um piloto de formação. 

• No Punjab, no Paquistão, uma versão adaptada do Teach 
Primary está atualmente a ser utilizado como parte do sistema de 
desenvolvimento profissional de professores em serviço no Punjab, 
para conduzir milhares de observações na sala de aula por dia e para 
fornecer feedback direcionado e apoio de formação aos professores 
sobre habilidades específicas de ensino. 

• Em Moçambique, o Teach Primary foi utilizado como parte de um 
sistema de diagnóstico para compreender as práticas de ensino em 
uso nas salas de aulas do ensino básico em todo o país e para informar 
sobre o design de um novo programa de desenvolvimento profissional 
de professores. 

• Na Guiana, o Teach Primary foi utilizado para avaliar a eficácia de 
um novo programa curricular a nível nacional. 

• No Uruguai, o Teach Primary foi implementado para apoiar 
a avaliação do novo sistema de desenvolvimento profissional de 
professores do país para escolas a tempo inteiro.
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Implementação do Teach Primary: Cronologia 
desde a conceção até à conclusão
Este roteiro fornece um cronograma detalhado, uma estimativa de custos 
e uma lista de recursos complementares necessários para aplicar o Teach 
Primary num novo cenário. O roteiro capta o processo de implementação 
do início ao fim, e descreve as etapas recomendadas que as equipas devem 
seguir para garantir a recolha de dados atempada e precisa. O processo 
global demora, no mínimo, três meses. Para obter mais detalhes, consulte o 
Guia de Implementação Teach Primary.

Tempo mínimo 
necessário para 

execução, desde 
a conceção até à 

conclusão:  
3 meses 

3. Opção 1: Formar implementadores6

ETAPA A) CRIAR CÓDIGOS PRINCIPAIS / TEMPO ESPERADO: 7 DIAS 
O formador principal Teach Primary (com ajuda opcional de 
um codificador ou codificador especialista) prepara códigos 
mestres locais para a formação de implementador.  
 
ETAPA B) FORMAR OS IMPLEMENTADORES / TEMPO ESPERADO: 5 DIAS 
O formador Teach Primary dá formação a 5 a 8 
implementadores locais sobre a ferramenta. No fim da 
formação do implementador, o formador irá escolher entre 1 e 2 
implementadores para realizar a formação do observador.  
 
ETAPA C) CRIAR JUSTIFICAÇÕES DE CÓDIGO PRINCIPAL /  
TEMPO ESPERADO: 7–14 DIAS 
Os implementadores que passaram com sucesso na formação 
Teach Primary criarão justificações de código mestre para os 6 
vídeos de prática e códigos mestres para os 6 vídeos de exame. 
 
ETAPA D) CONDUZIR A FORMAÇÃO DE OBSERVADOR /  
TEMPO ESPERADO: 5 DIAS 
O(s) implementador(es) conduz(em) a formação do observador. 
A formação dura 6 dias (uma formação de quatro dias com 1 
dia para a fiabilidade).

1. Consultar 
as partes 
interessadas
TEMPO ESPERADO:  
2 SEMANAS 
Consultar as partes 
interessadas sobre o 
que o Teach Primary 
mede, e discutir a 
sua aplicabilidade no 
ambiente local.

3. Opção 2: Dar formação a 
observadores diretamente7

ETAPA A) CRIAR CÓDIGOS PRINCIPAIS E PREPARAR A 
FORMAÇÃO / TEMPO ESPERADO: 7 DIAS 
O formador Teach Primary e o(s) codificador(es) 
mestre(s) certificados em Teach Primary 
desenvolvem os materiais de formação.  
 
ETAPA B) CONDUZIR A FORMAÇÃO DE OBSERVADOR /  
TEMPO ESPERADO: 5 DIAS 
O formador Teach Primary realiza a formação do 
observador. A formação dura cinco dias (uma 
formação de quatro dias com 1 dia para testar 
com confiabilidade).

5. Limpar, analisar, validar e 
apresentar resultados 
TEMPO ESPERADO: 10 DIAS 
Após a filtragem dos dados, outro 
ficheiro de tarefas (Stata) analisa 
automaticamente os dados, o 
que gera estatísticas descritivas e 
confirma a validade dos resultados 
Teach Primary, produzindo gráficos 
e tabelas Excel/Stata. Esses 
resultados são então introduzidos 
num ficheiro pré-formatado do 
Microsoft Word ou num ficheiro de 
texto (LaTeX). 

4. Os observadores recolhem dados
TEMPO ESPERADO: 21–28 DIAS 
Depois de os observadores receberem 
formação, realizam observações na sala de aula, 
usando o Teach Primary. A recolha de dados é 
feita pelo governo ou por uma entidade externa, 
dependendo do contexto. Em qualquer um dos 
cenários, os observadores recolhem dados com 
a visualização de caneta e papel (PAPI) ou a 
entrevista pessoal assistida por computador 
(CAPI). A equipa Teach fornece um ficheiro 
de tarefas (Stata) que automatiza o processo 
de filtragem de dados e gera um relatório que 
destaca possíveis erros nos dados. 

2. Recolher vídeos
TEMPO ESPERADO: 2 SEMANAS 
Recolher vídeos do país onde o Teach 
Primary será aplicado. Estes vídeos têm de 
refletir a diversidade da amostra-alvo, uma 
vez que serão utilizados na formação para 
preparar os observadores para aplicar a 
ferramenta num determinado contexto.

1 2

4

5

3
3

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b1edabf99b0a079db4708327b12676e9-0200022022/related/2022-TeachPrimary-ImplementationGuide.pdf
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Implementação do Teach Primary: Custo 
O custo de implementação do Teach Primary varia significativamente de 
acordo com o contexto.8 

O custo da formação Teach Primary, incluindo custos de edição de vídeo, 
adaptação do material de formação para uso de vídeos locais de ensino 
em sala de aula e viagem e acomodação para formadores, é estimado 
em aproximadamente 8000 dólares. Estes custos podem variar com 
base na taxa de consultoria do formador Teach Primary, que varia entre 
300 USD e 400 USD por dia. Esta estimativa não inclui instalações 
para a formação ou custos de recolha de dados, que variam consoante 
o tamanho e a localização da amostra. Também não inclui custos 
adicionais de tradução.

A ferramenta Teach Primary e o manual (Segunda Edição, 2021) 
estão atualmente disponíveis em árabe, inglês, francês, português, 
russo, espanhol e suaíli no site do Teach Primary. A versão original 
da ferramenta (2019) está disponível em inglês, espanhol, francês, 
português, búlgaro, suaíli, russo, mongol, uzbeque, mandarim, português 
do Brasil, e dari/pashto. 

Traduzir o manual para outro idioma custa entre 1500 USD e 2000 USD. 
Para obter mais orientações sobre a tradução do manual revisto (2021), 
consulte a página de recursos complementares no site.

O que os utilizadores do Banco Mundial 
estão a dizer sobre o Teach

Tabela 1. Opções de custo Teach Primary 
FORMAÇÃO PRESENCIAL FORMAÇÃO VIRTUAL

Sem tradução Com tradução Sem tradução Com tradução

Tempo da equipa (editor de vídeo, 
codificador e instrutor) 1 tempo do editor 
de vídeo de 1 dia

✓ ✓ ✓ ✓

1 bilhete de avião de ida e volta ✓ ✓

1 alojamento de 7 dias ✓ ✓ 

1 por dia de 7 dias ✓ ✓

1 tempo do tradutor (10 dias a traduzir o 
manual mais de 8 dias a transcrever vídeo 
e 7 dias a traduzir códigos mestre) 

✓ ✓

1 tempo do designer de 2 dias de conceção 
do manual

✓ ✓

$8,000–9,000* $14,000–16,000* $6,000–7,000* $12,000–13,000*

*Custos aproximados fornecidos em USD.

“Para o nosso novo projeto, tivemos de 
produzir uma linha de base das práticas 
de ensino num prazo muito curto - 
os nossos homólogos colocam um 
grande ênfase tanto na qualidade do 
instrumento como na sua adaptação 
ao contexto local. O Teach permitiu-nos 
cumprir ambos os requisitos e o nosso 
prazo, de forma muito rentável.”

Francisco Haimovich Paz, Uruguai

“No início, estava cético sobre a 
utilização de uma ferramenta de alta 
inferência em Moçambique. No entanto, 
a simplicidade do Teach e o facto de 
utilizar vídeos locais tornaram possível 
a sua implementação com um elevado 
grau de confiabilidade.”

Marina Bassi, Moçambique

“A preparação para a formação 
Teach envolve a recolha de vídeos 
e a criação de códigos principais 
com a ferramenta. O processo de 
codificação mestre de vídeos locais é 
um passo crucial na implementação 
do Teach... Através deste processo, 
conhecíamos muito mais a ferramenta 
e conseguimos convencer os nossos 
parceiros e observadores de que isso 
foi feito da forma correta.” 

Koen Martijn Geven, Paquistão

“O Teach é a ferramenta que pode 
melhorar práticas de ensino em 
todos os países quando adaptada e 
amplamente utilizada.”

Alina Sava, Roménia

“O Teach forneceu as provas 
necessárias para ter uma conversa 
real sobre os desafios que os 
professores enfrentam nas salas 
de aulas. Com essas informações, 
conseguimos envolver o governo 
de formas específicas, e o 
Banco pode assim apoiar esses 
professores para fortalecer as 
suas capacidades e habilidades 
pedagógicas.” 

Franco Russo, Filipinas

“O Teach deu-nos a oportunidade 
de discutir várias questões com o 
governo, incluindo a importância 
de observar os professores, o que 
foi relevante para introduzir uma 
cultura de acompanhamento e 
feedback. Ajudou-nos a identificar 
lacunas no componente de 
desenvolvimento profissional do 
professor do nosso projeto e a 
planear inovações para o futuro.”

Helena Rovner, Uruguai

“O valor acrescentado [do Teach] é 
que fornece um enquadramento 
para interagirmos com os 
governos sobre estes projetos 
que vão desde a ciência da 
aprendizagem até às salas de 
aula, e isso é realmente poderoso. 
Não temos muitas ferramentas à 
nossa disposição que o façam.” 

Shawn Powers, Guiana

Facilidade e relevância 
do processo de 
implementação

Impacto no diálogo 
político

http://www.worldbank.org/education/teach
http://www.worldbank.org/education/teach
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Notas de rodapé
1 Molina et al. (2018) fornece as bases teóricas e empíricas para o conteúdo da 

ferramenta Molina et al. (2020) mostram que as pontuações do Teach são internamente 
consistentes e apresentam uma boa fiabilidade inter-examinador, sendo que as 
pontuações Teach mais elevadas estão associadas a resultados mais elevados dos 
alunos, utilizando dados de 800 escolas no Punjab, no Paquistão.

2 Para mais informações sobre a fiabilidade da ferramenta, consulte “Um estudo de 
capacidade de generalização do Teach, uma ferramenta de observação global para salas 
de aulas” (Luna-Bazaldua, Molina e Pushparatnam 2021). 

3  Por exemplo, uma caraterística adicional foi pilotada em escolas básicas no Uruguai, 
onde a agência local de avaliação desenvolveu dois novos elementos para a ferramenta 
focada no ensino da leitura e da escrita.

4  Essa prática garante que os elementos e comportamentos descritos no manual sejam 
contextualizados e ancorados no cenário local. Por exemplo, enquanto o Teach afirma 
que o professor deve tratar todas as crianças com respeito, a evidência do que é 
respeitoso pode variar, dependendo do país e pode ser adaptada.

5  A CAST é uma organização que liderou o desenvolvimento do UDL. O seu site é rico em 
recursos que tornam viável para os professores incorporar UDL para alunos com ou sem 
deficiência. Para mais informações, visite https://www.cast.org/impact/universal-design-for-
learning-udl.

6 Existem duas abordagens para preparar codificadores Teach: formação de 
implementador ou formação direta de observadores. A formação do Implementador, 
que é preferida, envolve a contratação de um membro da equipa Teach central, que dará 
formação a um implementador, que irá assim dar formação aos observadores, num 
modelo em cascata.

7 Em formações diretas de observadores, um membro da equipa núcleo Teach dá 
formação aos observadores diretamente, trabalhando com, pelo menos, um codificador 
mestre certificado em códigos mestres para vídeos locais antes de dar formações locais 
a observadores.

8 O cronograma e o custo podem variar ligeiramente, com base no tamanho da amostra, 
pesquisa e/ou realidades específicas do contexto.
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O que os especialistas estão a dizer  
sobre o Teach
“O [Teach] é a coisa mais importante que o Banco Mundial fez nos últimos 30 anos.”

Eric Hanushek 
Paul and Jean Hanna Senior Fellow, Hoover Institution, Universidade de Stanford

“Antes do Teach, a falta de fontes abertas, de medidas observacionais 
flexíveis e fáceis de aprender que possam ser utilizadas sistematicamente 
nas salas de aulas tem sido um obstáculo importante nos esforços 
internacionais para melhorar a educação.”

Sara Rimm-Kaufman 
Professor de Educação, Center for Advanced Study of Teaching and Learning, Curry School of Education, 

Universidade da Virginia

“O Teach representa uma inovação importante nos nossos esforços para 
melhorar a educação para todos. Será o catalisador para melhorar a 
aprendizagem em todo o mundo.”

Oon-Seng Tan
Diretor, Centre for Research in Child Development, National Institute of Education, Nanyang Technological 

University, Singapura

“A revisão de Teach Primary é extremamente bem recebida como uma 
ferramenta essencial que traz novos conhecimentos sobre como medir 
práticas de ensino inclusivas que serão importantes para observar os 
alunos com deficiências na sala de aula e fazer do Teach uma ferramenta 
verdadeiramente valiosa para todos os alunos.”

Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo
Especialista Líder em Desenvolvimento Social, Banco Mundial

“O Teach fornece uma excelente orientação para observar e classificar as instruções 
globais da sala de aula. É impressionante não só pela sua integralidade, mas 
também pela sua especificidade, nomeando práticas essenciais em sala de aula e 
descrevendo exemplos concretos de como essas práticas ocorrem em diferentes 
níveis de qualidade.”

Heather Hill
Jerome T. Murphy Professor em Educação, Harvard Graduate School of Education; Creator of the Mathematical 

Quality of Instruction (MQI) instrument

“O Teach fornece uma ferramenta prática para os educadores de todo o mundo 
que levem a sério a melhoria da qualidade da prática na sala de aula.” 

Pam Grossman
Reitor e George e Diane Weiss Professor, Graduate School of Education, University of Pennsylvania; Creator of 

the Protocol for English Language Arts Teaching Observation (PLATO) instrument

“O Teach foi claramente concebido tendo em mente as realidades do Sul do 
mundo. As explicações claras, os exemplos bem elaborados e as perguntas 
frequentes facilitam a interpretação e garantem a uniformização da 
compreensão entre observadores.” 

Sara Ruto
Diretora, People’s Action for Learning (PAL) Network 

Contacte-nos em teach@worldbank.org e
visite-nos em www.worldbank.org/education/teach
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