De Par em Par na U.Porto
Ano letivo 2012/13
Salão Nobre
do
Complexo ICBAS/FFUP
J. P. Pêgo

21 de fevereiro de 2013

Sessão de apresentação de resultados
Programa
•

14:45 – Chegada dos Participantes

•

15:00 – Sessão de Abertura
Professor Costa Lima, Diretor da FFUP

•

15:10 - "De Par em Par na U.Porto" – Operacionalização e execução
Professor João Pedro Pêgo - FEUP

•

15:30 - "De Par em Par na U.Porto" - Testemunhos

•

16:00 - Pausa para café

•

16:15 - "De Par em Par na U.Porto" - Apresentação dos principais resultados
Doutora Ana Mouraz – FPCEUP

•

17:00 – Encerramento
Vice-Reitora da U.Porto – Professora Maria de Lurdes Correia Fernandes

23-09-2015
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Observação de aulas em parceria
Definição

• Ação de formação multidisciplinar

• Voluntária
• Baseada no conceito de “amigo crítico”
• Anonimato e confidencialidade garantidos

• Não se insere na avaliação de desempenho

23-09-2015

De Par em Par na U.Porto

3

Observação de aulas em parceria
Objetivos principais

• Individuais:
– Melhorar a prática letiva através:
a) das respostas recebidas pelo observado;
b) da sensibilização pedagógica que resulta
da atividade como observador.

• Institucionais:
– caracterizar a prática letiva nas instituições;
– identificar necessidades de formação.
23-09-2015
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Ano letivo 2012/13
Novidades

• Estrutura do programa com três módulos
• Promover e acelerar o contacto entre os
docentes
• Novo guião de observação
• Observação centrada na aula e não no
docente
23-09-2015
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De Par em Par na U.Porto
Organograma
Dueto 1
Interlocutor UO1
Conselhos
Pedagógicos

Dueto 2

Central de
Observação
...

Coordenador Geral

...
...
Dueto n-1
Interlocutor UO14

Dueto n

23-09-2015

De Par em Par na U.Porto
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De Par em Par na U.Porto
Estrutura

• Módulo 1

Sessão de formação presencial (2h)
• Módulo 2
Observação de aulas (5h)

• Módulo 3
Sessão de apresentação de resultados (2h)
23-09-2015
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Sessão presencial
Objetivos

• Reunir os participantes;

• Prestar informações sobre o funcionamento
do programa;
• Apresentar os resultados de anos anteriores;

• Organizar os quartetos;
• Agendar as observações de aulas.
23-09-2015

De Par em Par na U.Porto
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Observação de aulas em parceria
Organização

• Funcionamento em quartetos:
Local

Observado

Observador UO 1

Observador UO 2

UO 1

A

B

C

UO 1

B

A

D

UO 2

C

A

D

UO 2

D

B

C

A e B docentes da UO1
C e D docentes da UO2

• O coordenador do quarteto
– dinamiza o grupo;
– organiza as datas para as observações;
– centraliza comunicação com Coordenador
Geral.
23-09-2015

De Par em Par na U.Porto
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Observação de aulas em parceria
Esquema temporal da observação
Antes

Durante
Depois

23-09-2015
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Observação de aulas em parceria
Guião de observação

23-09-2015
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Observação de aulas em parceria
Guião de observação

23-09-2015
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De Par em Par na U.Porto
Sumário

UNIDADE ORGÂNICA

N.º CAND.

1.º
semestre

Faculdade Belas Artes U.Porto

1

1

Faculdade Ciências Nutrição e Alimentação U.Porto

3

3

Faculdade Ciências U.Porto

2

1

Faculdade Economia U.Porto

2

2

Faculdade Engenharia U.Porto

4

4

Faculdade Farmácia U.Porto

3

3

Faculdade Letras U.Porto

9

9

Faculdade Medicina Dentária U.Porto

4

3

Faculdade Medicina U.Porto

1

1

Faculdade Psicologia e C. Educação U.Porto

4

2

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar

2

2

35

31

23-09-2015
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2.º
semestre

1

1
2

4

13

Desenvolvimentos futuros

• Efeitos da observação de aulas na melhoria
das práticas pedagógicas dos docentes.
• Papel da avaliação nas práticas pedagógicas.
• Exportação do modelo para outras
universidades. (kit de promoção)
• Promoção junto dos países lusófonos.
23-09-2015

De Par em Par na U.Porto
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De Par em Par na U.Porto
Inscrições do 2º Semestre

Interessado em participar?
http://formacaorh.up.pt/candidatura/parempar/
Próxima sessão de formação presencial
13/03/2013
14/03/2013

23-09-2015
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De Par em Par na U.Porto
Contactos
• Laboratório de Ensino e Aprendizagem
• João Pedro Pêgo

• jppego@fe.up.pt
www.fe.up.pt/lea
www.up.pt -> Estudar na U.Porto -> Educação
Contínua -> Formação para docentes da U.Porto
(http://goo.gl/qqmui)
23-09-2015
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De Par em Par na
U.Porto-2012/13
1º semestre
Resultados

Ana Mouraz

21 de Fevereiro de 2013

•
•
•
•
•
•
•

Os dados
O Guião de Observação
Contextos e os constrangimentos da observação
Análise fatorial
Resultados
Conclusões
Coisas que podem ser feitas

De Par em Par na U.Porto

Sumário

2

De Par em Par na U.Porto:
Os dados

De Par em Par na U.Porto

• Os resultados dizem respeito a dados quantitativos e
qualitativos recolhidos através das fichas de observação,
num total de 37 observações realizadas no 1º semestre.

3

•
•
•
•
•
•
•

Estrutura
Organização
Conteúdo
Clima de turma
Atitude do Professor
Outras considerações
Apreciação final conjunta

Chama-se guião de
observação.
Centra a observação na aula e
não no professor.
O objetivo é o de identificar os
descritores que melhor
descrevem a aula observada.

O guião

De Par em Par na U.Porto

Dimensões

4

UO onde se realizaram as observações
Unidade Orgânica do/a Observado/a * observação

2

3

Total

Unidade Orgânica Faculdade de Belas Artes

1

1

0

2

do/a Observado/a Faculdade de Ciências

0

1

0

1

4

3

0

7

Faculdade de Economia

2

2

0

4

Faculdade de Engenharia

2

2

0

4

Faculdade de Farmácia

1

1

0

2

Faculdade de Letras

3

3

4

10

Faculdade de Medicina Dentária

2

2

0

4

Faculdade de Psicologia e de Ciências da

2

1

0

3

17

16

4

37

Faculdade de Ciências da Nutrição e
Alimentação

Educação
Total

De Par em Par na U.Porto
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17-06-2011

observação
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De Par em Par na U.Porto

• O género do Observador e do Observado;
• O Ano do Curso:1º e 2º anos;
• A pertença à mesma ou a diferente Unidade Orgânica do
observador relativamente ao observado;
• O Tipo de aula : aulas teóricas e teórico práticas;
• A pertença às áreas científicas das ciências humanas e sociais
versus a pertença às áreas científicas da saúde e do desporto;
• O tempo da aula : até 90’ e mais de 90’;
• O número de alunos presentes na aula : até 25 alunos e mais
de 25 alunos.

17-06-2011

variáveis independentes
estudadas

6

Agrupamentos das áreas
científicas
Ciências

exatas e

Ciências da

Humanas e

tecnologias

saúde

sociais

Faculdade de Ciências da Nutrição e

Belas Artes

x

17-06-2011

Ciências

Alimentação

Faculdade de Engenharia

x

De Par em Par na U.Porto

Faculdade de Economia
x

Faculdade de Farmácia

x

Faculdade de Letras

x

Faculdade de Medicina Dentária

x

Faculdade de Psicologia e de Ciências da

x

Educação
Faculdade de Belas Artes
total

x
4

14

17

4

7

Área científica observada * Tipo da aula (T- Teórica; P- Prática; TP - Teórico-Prática; L - Laboratorial; C - de

17-06-2011

Campo; outro)

TP - Teórico-

Área científica

Arquitetura e Belas

observada

Artes
Ciências exatas e

P- Prática

Prática

Outro

Total

0

0

2

0

2

0

4

0

0

4

12

0

2

0

14

3

0

13

1

17

15

4

17

1

37

tecnologias
Ciências da saúde
Ciências Humanas e

De Par em Par na U.Porto

T- Teórica

sociais
Total

8

Enviesamentos
• Não houve endogamia, nem síndrome “o
que é de fora é melhor” na apreciação que foi feita
pelos observadores. Isto é não se favoreceram mais os colegas
da mesma Faculdade ou das outras Faculdades. ( As diferenças
entre as pontuações atribuídas não evidenciam uma
tendência sistemática favorável a qualquer das situações).

• Não houve diferenças entre o primeiro e o segundo

grupo de observações , o que indicia que os

observadores foram coerentes na sua
apreciação.

Tratamento de dados
• Análise estatística descritiva de cada descritor
• Análise fatorial
• Estudo das variâncias das componentes –
análise univariada
• Estudo das variâncias dos descritores que não
puderam ser agrupados em componentes.
• Tratamento qualitativo dos comentários
incluídos na segunda parte do guião.

17-06-2011
De Par em Par na U.Porto

As novas dimensões que
resultaram da análise fatorial

11

De Par em Par na U.Porto

• Torna-se clara a relação da aula com os objectivos e as
competências a desenvolver na Unidade Curricular
• Identificam-se os objetivos de aprendizagem a atingir na aula
• A estrutura da aula evidencia um fio lógico entre princípio,
meio e fim
• Adequação da apresentação (antes incluído na dimensão
organização)

17-06-2011

A. ESTRUTURA
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Materiais disponibilizados para as atividades desenvolvidas
Controlo e gestão das atividades de aprendizagem
Uso do equipamento disponível
Adequação do tipo de trabalho dos estudantes
Foi retirado o descritor - B.1 Adequação do espaço às
atividades desenvolvidas

De Par em Par na U.Porto

•
•
•
•
•

17-06-2011

B. ORGANIZAÇÃO
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De Par em Par na U.Porto

• Existência de um ambiente estimulante de aprendizagem
• Existência de colaboração entre estudantes
• Existência de participação previamente preparada pelos
estudantes
• Promoção do pensamento independente, crítico ou reflexivo
dos estudantes
• Existência de feedback, dado aos estudantes, acerca da
compreensão de conceitos ou mestria de competências
• Envolvimento dos estudantes no desenvolvimento das
atividades
• Foi retirado o descritor - C.7 Adequação da intervenção face à
existência de comportamentos disruptivos que dificultam a
aula;

17-06-2011

C. CLIMA DE TURMA

14
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• (dimensão mais apelativa do conteúdo combinada com uma
atitude do professor de maior controle)
• Conteúdo apropriadamente desafiante
• Relação do conteúdo com conhecimentos prévios dos
estudantes
• Ritmo apropriado
• Uso adequado da voz e gestos
• Habilidade para monitorizar o progresso dos estudantes

17-06-2011

D. CONTEÚDO E ATITUDE 1 –

15

( dimensão contextualizadora)
Contextualização do conteúdo
Valorização dos aspetos fundamentais.
Atenção à dinâmica global da turma

De Par em Par na U.Porto

•
•
•
•

17-06-2011

E .CONTEÚDO E ATITUDE 2

16

( dimensão interativa)
Utilização relevante de exemplos
Interação individualizada com estudantes
Habilidade para mudar estratégias se os estudantes não
mostram compreensão esperada

De Par em Par na U.Porto

•
•
•
•

17-06-2011

F. CONTEÚDO E ATITUDE3.
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Resultados - Organização (ANOVA)
Fator

Tamanho

Significado

Tamanho

Sentido da

Poder

explicativo

da

estatístico

do efeito

influência

estatístico

amostra

Para um p

Eta

Favorável

0.72

17-06-2011

2

significativo
< 0.05
2Organizaçao

Tempo da

37

0.013

16.5%

aula

às aulas
até 90min

Tipo de aula

32

0.007

21.7%

(T e T/P)
Observado
CSaúdeD/CHS

Favorável

0.79

às teóricas
31

0.001

30.1%

Favorável

0.92

De Par em Par na U.Porto

Componente

às
CSaúdeD
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Resultados - CONTEÚDO E ATITUDE 1 –
Componente

Fator

Tamanho

Significado

Tamanho

Sentido da

Poder

explicativo

da

estatístico

do efeito

influência

estatístico

amostra

Para um p

Eta

Favorável

0.79

2

17-06-2011

• (dimensão mais apelativa do conteúdo combinada com uma
atitude do professor de maior controle)

significativo

4- Conteúdo e

Tipo de aula

32

0.008

21,5%

atitude1-

às teóricas

(dimensão mais

Observado

apelativa do

CSaúdeD/CH

às

conteúdo

S

CSaúdeD

combinada com

Observador

uma atitude do

CSaúdeD/CH

às

professor de

S

CSaúdeD

maior controle)

31

29

0.008

0.014

21%

20.4%

Favorável

Favorável

0.78

0.71

De Par em Par na U.Porto

< 0.05
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Resultados - CONTEÚDO E ATITUDE 2
Componente

Fator

Tamanho

Significado

Tamanho

Sentido da

Poder

explicativo

da

estatístico

do efeito

influência

estatístico

amostra

Para um p

Eta

Favorável

0.53

2

17-06-2011

• ( dimensão contextualizadora)

< 0.05
5 - Conteúdo e

Observado

atitude 2

CSaúdeD/CH

às

(dimensão

S

CSaúdeD

contextualizado

31

0.042

13,5%

De Par em Par na U.Porto

significativo

ra)
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Resultados - CONTEÚDO E ATITUDE3.
Componente

Fator

Tamanho

Significado

Tamanho

Sentido da

Poder

explicativo

da

estatístico

do efeito

influência

estatístico

amostra

Para um p

Eta

Favorável

0.65

2

significativo

17-06-2011

• ( dimensão interativa)

6 - Conteúdo e

Nº de

atitude 3

estudantes

33

0.021

16%

às turmas

( dimensão

com mais

interativa)

de 25
estudantes
Observado

31

0.008

23%

Favorável

CSaúdeD/CH

às

S

CSaúdeD

0.79

De Par em Par na U.Porto

< 0.05
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Componente

Fator

Tamanho

Significado

Tamanho

Sentido da

Poder

explicativo

da

estatístico

do efeito

influência

estatístico

amostra

Para um p

Eta

Favorável

0,65

2

significativo

17-06-2011

Resultados - Descritores isolados

C.7 Adequação da

Observado

15

0.024

33%

intervenção face

às

à existência de

mulheres

comportamentos

Tempo da

disruptivos que

aula

dificultam a aula

15

0.001

75%

Favorável
às aulas
com mais
de 90min

0.97

De Par em Par na U.Porto

< 0.05
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estrutura ,
organização,
dimensão mais
apelativa do
conteúdo ;
a atitude do
professor de maior
controle e uma
dimensão mais
contextualizadora
na abordagem dos
conteúdos.

De Par em Par na U.Porto

as aulas
teóricas:

17-06-2011

Resultados - Tipo de aula
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De Par em Par na U.Porto

Se quase todos os
grupos de
descritores
parecem ser mais
importantes e
menos dispersos
nas Ciências da
saúde, as ciências
sociais e humanas
são mais coesas no
que concerne à
importância dos
descritores que
combinam o clima
de turma.

17-06-2011

Resultados - As áreas científicas

24

De Par em Par na U.Porto

maior importância
das dimensões
associadas a uma
maior estrutura
organização e
controle nas aulas
mais curtas.
Se o tempo da aula
é maior sobem os
valores relativos
dos descritores
associados ao clima
de turma, uma
maior
interactividade na
gestão do
currículo.

17-06-2011

Resultados - Tempo de aula
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De Par em Par na U.Porto

a um maior nº de
alunos
corresponde mais
importância
atribuída às
dimensões
associadas a uma
maior estrutura
organização e
controle.
Surpreendente,
neste caso é o
registo de uma
mediana mais
elevada na
dimensão da
interatividade.

17-06-2011

Resultados - Número de estudantes
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De Par em Par na U.Porto

• A tendência geral dos níveis de importância dos descritores
atribuídos pelos observadores às aulas que presenciaram é
muito positiva.
• As referências tratadas qualitativamente são sobretudo de
tendência positiva.
• Os descritores mais valorizados absolutamente, indiciam que
os professores observados dão um grande relevo às
dimensões de estruturação da aula e do seu alinhamento com
a exploração dos conteúdos em presença.
• Os descritores que tiveram menor importância relativa e
foram menos vezes assinalados dizem respeito a uma
participação ativa dos estudantes.

17-06-2011

Conclusões

27

• O alargamento dos horizontes curriculares em que os professores se
movem e definem as suas práticas pedagógicas
• As práticas reflexivas, isto é,o re-enquadramento conceptual da
atividade pedagógica a partir de outros eixos referenciais.
• o contacto com outras culturas epistémicas e outros modos de
funcionamento de diferentes Unidades Orgânicas (1);
• a experiência pedagógica revisitada pelo olhar alheio (e respectivos
artefactos)(2);
• a observação do exemplo de outros profissionais (3),
• ou a experiência de fazer auto-avaliação e aprender na primeira pessoa
(4).

De Par em Par na U.Porto

• A totalidade dos participantes considerou que, por razões diversas e
com diferentes objectivos, a observação de pares multidisciplinar é
uma mais-valia na melhoria das práticas pedagógicas dos envolvidos
e contribui para a criação de um espírito universitário comum.
• Dois fatores parecem ser importantes:

17-06-2011

Sobre o De Par em Par
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Coisas que podem ser feitas
• Fazer uma meta-análise dos dados recolhidos em todas
as edições do De Par em Par, para verificar a coerência do
construto.

qual é o
efeito que esta experiência tem tido no
exercício profissional de alguns
professores.

• Estudar, numa modalidade de multicasos,

Coisas que podem ser feitas
• Apoiar os quartetos do De Par em Par para organizarem

partes de UC de cariz mais interdisciplinar.
• Além da observação de aulas, os docentes poderiam envolver-se
em pequenas experiências-piloto de conteúdos iminentemente
interdisciplinares com aulas partilhadas, de modo a fomentar o
espírito de convocação de diferentes saberes já a partir da
licenciatura, estimulando assim os discentes a buscar formações
complementares nas diferentes unidades orgânicas da UP.

• Alargar o esquema do De Par em Par, à produção

e
validação de instrumentos de avaliação.
• Penso que seria muito importante não esquecer outras
dimensões da docência como por exemplo a preparação das aulas
e a avaliação dos estudantes.

De Par em Par na
U.Porto-2012/13
1º semestre
Resultados

Ana Mouraz

21 de Fevereiro de 2013

De Par em Par na U.Porto

Os observadores em
discurso direto

2

De Par em Par na U.Porto

Comentários
acrescentados aos
descritores

3

• Identificam-se os objetivos de aprendizagem a atingir na aula
• Formular objetivos operativos e apresenta-los num slide pode
ajudar a captar a atenção dos alunos e salientar as
informações mais importantes;
• Cada grupo de estudantes tinha um trabalho diferente no caso
dos trabalhos laboratoriais. Foi-lhes explicado o que teriam de
fazer, em cada caso.
• Sugiro uma esquematização no inicio da aula.
• A aula estava organizada em 3 partes, em que se iniciava com
uma discussão aberta sobre o tema desta aula e terminava
numa questão de avaliação sobre o tema

De Par em Par na U.Porto

A. ESTRUTURA

4

• A estrutura da aula evidencia um fio lógico entre princípio,
meio e fim
• Actualização dos conhecimentos; chamada de atenção para
diferentes esquemas do mesmo problema ou estrutura de
fundo;
• Manter a turma num ritmo de aprendizagem continuado;
• Verificação dos conhecimentos da aula anterior;
• Estruturação muito clara em diferentes momentos (exposição
teórica, realização de exercícios de aplicação)
• Para os alunos foi claro mas para mim, observador
descontextualizado da disciplina lecionada, só a meio da aula
foi perceptível ao tipo de estrutura utilizado.

De Par em Par na U.Porto

A. ESTRUTURA
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• Adequação do espaço às atividades desenvolvidas
• O espaço é adequado, mas há um acesso a um armazém por dentro
desta.
• A sala é suficiente para o número de alunos
• O auditório não propicia uma adequada proximidade professor
estudante, ainda que a colega se tenha situado a meio das escadas
de forma a estabelecer essa proximidade
• O único aspecto menos positivo é que o professor quase não se vê
dada a estrutura da sala. Em contrapartida é bem visível o painel de
projecção
• Sala demasiado grande
• Quadro branco reflete a projecção
• Tratava-se de uma sala grande que foi dividida porque os estudantes
só ocupavam metade da sala.
• A sala de aula deveria propíciar uma maior proximidades entre a
docente e os estudantes.
• Ruído exterior, pouco espaço para a projeção

De Par em Par na U.Porto

B. ORGANIZAÇÃO

6

B. ORGANIZAÇÃO

De Par em Par na U.Porto

• Materiais disponibilizados para as atividades desenvolvidas
• Falta PC fixo na sala, tempo despendido com ajustes nos
sistemas multimedia

7

• Controlo e gestão das atividades de aprendizagem
• Não parece ser muito necessário, uma vez que os estudantes
demonstram uma grande motivação na aprendizagem
• Uma parte deste controlo esteve nas “mãos” dos estudantes
• Penso que não se aplica, pois é uma aula teórica.
• Existe um controlo evidente, embora às vezes possa parecer
demasiado rígido ou artificial, i. e., controlado por "guião".

De Par em Par na U.Porto

B. ORGANIZAÇÃO
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B. ORGANIZAÇÃO

De Par em Par na U.Porto

• Uso do equipamento disponível
• O docente não utiliza o retroprojector
• Uso frequente do material disponível para elucidar possíveis
dúvidas

9

B. ORGANIZAÇÃO

De Par em Par na U.Porto

• Adequação da apresentação
• Talvez sugerisse diapositivos com menos texto, pois é dificil
seguir o texto em simultâneo com o discurso oral do Professor
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B. ORGANIZAÇÃO
Adequação do trabalho dos estudantes
Não aplicável, visto tratar-se de uma aula teórica;
Não consigo saber.
Adequação do horário: Os alunos têm aulas teóricas das 8:00
às 16:00, às quais se seguem aulas teórico-práticas. Penso que
se trata de um excesso de carga horária, que prejudica a
atenção dos alunos e, consequentemente, o funcionamento
das aulas.
• Sobretudo, um envolvimento muito diversificado.
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•
•
•
•
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C. CLIMA DE TURMA

De Par em Par na U.Porto

• Existência de um ambiente estimulante de aprendizagem
• Existia um à vontade geral da turma para discutir os temas
• Alguns estudantes desatento o que provoca algum distúrbio e
concentração dos restantes.
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•
•
•
•
•
•

Existência de colaboração entre estudantes
Não aplicável, visto tratar-se de uma aula teórica
Não é objetivo da aula
Não foi possível observar
O tipo de aula não se presta a essa colaboração
É um trabalho individual, apesar de ocasionalmente haver
troca de impressões entre estudantes
• Três alunos fizeram apresentação de um trabalho no quadro.
• Essa colaboração não é visível atendendo ao tipo de aula e à
estrutura da sala.
• O trabalho decorreu em pequeno grupo.

De Par em Par na U.Porto

C. CLIMA DE TURMA

13

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Existência de participação previamente preparada pelos estudantes
Não aplicável, visto tratar-se de uma aula teórica
Não é objetivo da aula
Essa preparação prévia deverá existir mas não se torna visível dada a
natureza da aula
Não parece haver preparação prévia dos estudantes
Apesar de o docente recorrer a conhecimentos adquiridos
anteriormente, não sei se era suposto existir uma participação prévia
dos estudantes.
Quase todos estudaram o livro e responderam adequadamente às
questões.
Os alunos colocam questões pertinentes durante a aula.
Particularmente visível nos grupos de estudantes designados para
apresentação de um texto na aula observada.
Os estudantes teriam que ter lido a obra de que se falou durante a
aula, para poderem ser participantes nela. Nem todos o tinham
feito.
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C. CLIMA DE TURMA
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• Promoção do pensamento independente, crítico ou reflexivo dos
estudantes
• Os alunos vão ao quadro resolver exercícios
• Apresentação mais expositiva. Durante a observação de lâminas os
estudantes deverão por si só compreender o que vêm e portanto será
promovido o pensamento independente e algo crítico.
• Considero que não era um objetivo imediato para esta aula, mas que
contribuirá para esta promoção no futuro.
• Os alunos respondem a perguntas durante a aula.
• Os estudantes foram convidados a fazer uma apreciação do seu caso
e do que teriam de recomendar ao sujeito em causa.
• Apesar das perguntas frequentes do Professor no sentido da
promoção do pensamento crítico dos estudantes, não se observou
muita participação dos estudantes.
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C. CLIMA DE TURMA
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• Existência de feedback, dado aos estudantes, acerca da
compreensão de conceitos ou mestria de competências
• Não aplicável, visto tratar-se de uma aula teórica expositiva.
• Apesar de existirem momentos de perguntas e respostas, esse
processo é para o grupo, de forma que é dificil ter a perceção
da aprendizagem individual dos estudantes individual.
• Tanto para o grupo de estudantes que apresentou o texto
como para a turma em geral.
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C. CLIMA DE TURMA
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• Envolvimento dos estudantes no desenvolvimento das
atividades
• Não aplicável, visto tratar-se de uma aula teórica expositiva
• Não é objetivo da aula
• Os alunos tentavam exprimir as suas opiniões perante os
colegas de forma a validar os seus pontos de vista
• Grande envolvimento dos alunos
• Surpreendente, pois não existe avaliação
• Dificuldade de envolver 60 estudantes nos exercícios de
aplicação planeados.
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C. CLIMA DE TURMA
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• Adequação da intervenção face à existência de comportamentos
disruptivos que dificultam a aula
• Não observei este tipo de comportamentos.
• Os alunos são bem comportados,
• Não houve este tipo de comportamento. Os estudantes estiveram
absolutamente atentos.
• Não houve distúrbios e portante não houve necessidade de
intervenção.
• Chamada de atenção quendo se verificava défice de atenção por
parte dos alunos.
• Alguns alunos saem a meio da aula para atender o telemóvel.
• O Professor tinha preocupação em criar um ambiente sereno, mas
não foi tarefa fácil.
• Após cerca de 70 m de aula começou a existir um ligeiro ruído de
algumas conversas paralelas. A professora controlou esse ruído com
um olhar e disse 2 vezes "schch" o que foi eficaz.
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C. CLIMA DE TURMA
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D. CONTEÚDO

De Par em Par na U.Porto

• Conteúdo apropriadamente desafiante
• Aparentemente sim, mas tenho muita dificuldade em avaliar
por desconhecer o conteúdo e a sua progressividade.
• Não detenho conhecimentos para avaliar.
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D. CONTEÚDO

De Par em Par na U.Porto

• Contextualização do conteúdo
• Tenta mostrar aspetos fundamentais da língua espanhola para
melhor sistematização da aula.
•
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D. CONTEÚDO
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• Valorização dos aspetos fundamentais.
• Não consigo avaliar.
• Foi claramente explicado que este livro seria avaliado em
exame.
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• Relação do conteúdo com conhecimentos prévios dos
estudantes
• Faz-se apenas uma breve menção à matéria anterior, talvez
pudesse ser mais integrante.
• Foram feitas articulações com conteúdos abordados
previamente.
• Alguns dos alunos evidenciavam algumas dificuldades.
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D. CONTEÚDO

De Par em Par na U.Porto

• Utilização relevante de exemplos
• Foram utilizados exemplos práticos de forma a melhor inserir
os alunos no tema
• Talvez não se aplique?!
• Muito bom!
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• Participação dos estudantes na contextualização do conteúdo
• Os alunos davam sempre os seus pontos de vista
• Mais uma vez, o tipo de aula não fomenta a participação
direta dos estudantes
• Não sei se era suposto...
• Os alunos não responderam às perguntas que lhes iam sendo
colocadas (vergonha? falta de motivação?)
• Os estudantes colaboraram ativamente para a
contextualização.
• Poderia chamar os estudantes a dar exemplos.
• Através das apresentações feitas pelos grupos de estudantes.
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D. CONTEÚDO
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• Ritmo apropriado
• Ritmo elevado justificado pelo pequeno número de aulas
semanais da unidade curricular
• Talvez pela observação partir de alguém exterior, pareceu-me
um ritmo demasiado rápido.
• Ao longo da aula, apercebi-me de ritmos distintos, em função
das apresentações dos estudantes e da contextualização e
síntese feita pelo docente.
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E. ATITUDE DO PROFESSOR.
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• Atenção à dinâmica global da turma
• Condições da sala não favoreciam.
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E. ATITUDE DO PROFESSOR.

De Par em Par na U.Porto

• Uso adequado da voz e gestos
• Personalidade tímida, talvez um pouco mais de expressividade
pudesse ser interessante;
• Condições da sala não favoreciam
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• Interação individualizada com estudantes
• Não é objetivo da aula
• Talvez fosse mais fácil se as turmas tivessem um menor número de
estudantes
• Só em momentos muito particulares durante a realização dos
exercícios.
• Identificação dos alunos pelo primeiro nome.
• O docente deu atenção individualizada a alguns estudantes.
• Na medida do possível, atendendo ao tipo de aula e às condições da
sala.
• Penso que não se aplica, pois é uma aula teórica.
• A docente aborda cada um dos estudantes e aproxima-se de todos os
aqueles que solicitam ajuda aquando dos exercícios práticos.
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E. ATITUDE DO PROFESSOR.
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E. ATITUDE DO PROFESSOR.
Habilidade para monitorizar o progresso dos estudantes
Não aplicável, visto tratar-se de uma aula teórica expositiva.
Em conjunto isso foi realizado, mas não individualmente
Propõe-se exercícios mas dicilmente se consegue acompanhar
o progresso dos 60 estudantes.
• Sobretudo dos que apresentaram o seu trabalho.
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• Habilidade para mudar de estratatégias se os estudantes não
mostram compreensão esperada
• Não aplicável, visto tratar-se de uma aula teórica expositiva.
• Não foi necessário
• A aula correu, globalmente, tal como tinha sido planeada
• Quando os estudantes não compreendiam algum vocabulário
o docente explicava por outras palavras.
• Não detenho conhecimentos para avaliar
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E. ATITUDE DO PROFESSOR.
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• Existência de sistematizações que contribuem para a
aprendizagem
• Muito sistemático para preparação do exame prático.
• Nomeadamente através da realização dos exercícios.
• Não se observou muito, mas penso que não se adequa muito
com o tipo de conteúdos.
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E. ATITUDE DO PROFESSOR.
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De Par em Par na U.Porto

Comentários sobre a aula
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• O que me chama particularmente atenção é o facto de os
alunos estarem com atenção e trazerem exercícios resolvidos
de casa.
• Na aula, chamou-me a atenção a grande adesão dos
estudantes às atividades propostas, o que considero justificado
pois eram muito originais e apelativas. Também me chamou a
atenção o facto de praticamente todos os estudantes
mostrarem-se empenhados na aprendizagem.

De Par em Par na U.Porto

O que foi mais impressivo da
aula? comportamento dos
alunos
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• Os alunos são bem comportados apesar da unidade curricular
ser do 1º ano.
• Constatei que os estudantes pareciam estar genuinamente
empenhados nos trabalhos que estavam a realizar e que os
levavam muito a sério.
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O que foi mais impressivo da
aula? comportamento dos
alunos
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• clareza e interesse do discurso do docente que consegue
com isso tornar claro o assunto da aula e motivar os alunos.
• O professor observado teve um discurso extremamente
fluente e claro, demonstrando um grande domínio do
assunto
• A forma cativante de estruturar logicamente os conteúdos,
de os expor de forma simples, sem grandes recursos a
suportes. 3. A superioridade intelectual da docente.
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O que foi mais impressivo da
aula? a prestação do professor
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• clareza e interesse do discurso do docente que consegue
com isso tornar claro o assunto da aula e motivar os alunos.
• o professor torna um conteúdo tão especializado e técnico
em algo acessível para os alunos e, mesmo para alguém
que não domina o tema da aula, através de reformulações
e exemplos muito visuais e próximos dos alunos.
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O que foi mais impressivo da
aula? a prestação do professor
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• clareza e interesse do discurso do docente que consegue
com isso tornar claro o assunto da aula e motivar os alunos.
• O aspeto que mais me chamou a atenção foi a sua
estruturação em momentos de introdução de conceitos
novos e de exercícios de aplicação.
• Transparece grande segurança e experiência.
• A clareza e objetividade na valorização dos aspetos
fundamentais a reter para a melhor aprendizagem são de
salientar.
• Ritmo e "background" do docente contribuíram para uma
aula muito interessante.
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O que foi mais impressivo da
aula? a prestação do professor
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• A boa relação entre o Professor e o Estudante.
• A professora desenvolve estratégias pedagógicas que
promovem a interação entre os estudantes e o docente. Os
alunos vão ao quadro resolver exercícios demonstrando
satisfação.
• Também considero muito boa a relação do docente com uma
turma bastante numerosa, sendo uma aula totalmente
teórica.
• Gostei muito da maneira como a professora consegui expor as
matérias e atrair os alunos para a matéria que pretendia
traduzir para os alunos.
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O que foi mais impressivo da
aula? a relação estabelecida
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• A boa interação entre o Professor e o Estudante.
• O aspeto mais particular desta observação foi que o docente
individualizava as perguntas a cada aluno, de forma a
estimular o seu pensamento e dicção em espanhol.
• Ressaltou sobretudo o à vontade do docente quer a nível
científico, quer a nível do relacionamento interpessoal com os
estudantes, criando por conseguinte um ambiente fluído de
aprendizagem.
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O que foi mais impressivo da
aula? a relação estabelecida
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O que foi mais impressivo da
aula? a relação estabelecida
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• Achei que a colega pergunta coisas aos estudantes, de modo a
integrá-los no argumento que quer compor, de forma muito
natural, o que se revela uma estratégia muito eficaz.
• Ressaltou a mais-valia da prática da professora em lidar com
estudantes estrangeiros e em ter a sensibilidade/saber
linguístico em duas línguas.
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• Quando o comportamento dos alunos parece ter prejudicado
a aula:
• Alunos criaram um burburinho constante e incomodativo
durante a exposição oral do professor.
• Pouco ou nenhum envolvimento dos alunos.
• Os alunos, principalmente os mais velhos eram muito
interessados. Alguns alunos saíram a meio da aula para
atender o telemóvel, tendo no entanto o cuidado de não
prejudicar a aula.
• O distúrbio criado por alguns estudantes era bastante
perturbador.
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O que foi mais impressivo da
aula?
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• aquelas que servem o propósito de motivar e envolver os
estudantes nas tarefas de aprendizagem.
• Os alunos estarem com atenção e trazerem exercícios
resolvidos de casa. Sim senti diferença, acho que sou mais
rápido na exposição e não costumo dar tantos trabalhos de
casa.
• Apreciei bastante a aula da minha colega e reparei em
situações que posso melhorar nas minhas aulas. As aulas
práticas de 2 horas funcionam com uma sequência muito mais
clara e produtiva do que as minhas aulas práticas de apenas
1h. O ritmo da aula de 2h é muito mais adequado do que o de
1h. Tentarei aprender e melhorar as minhas aulas com este
aspeto.

De Par em Par na U.Porto

2) Quais as semelhanças / diferenças foram
encontradas em relação à minha própria
prática lectiva ?
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• aquelas que servem o propósito de motivar e envolver os
estudantes nas tarefas de aprendizagem.
• Gostava de destacar a postura do professor na sala de aula
(um anfiteatro) e a preocupação por movimentar-se pelo
auditório e chegar assim a todos os alunos.
• Esta aula foi muito bem apresentada e os slides tinham
informação sumária e metodológica. Que diferenças encontro
entre a prática observada e a minha própria prática? Nas
minhas teóricas tento colocar demasiada informação nos
slides o que pode provocar desatenção por parte dos
estudantes.
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2) Quais as semelhanças / diferenças foram
encontradas em relação à minha própria
prática lectiva ?
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• aquelas que servem o propósito de motivar e envolver os
estudantes nas tarefas de aprendizagem.
• A professora descentrou a aula de si para o caso, e para o
trabalho que pedia aos estudantes, de que a aplicação
informática usada se fez veículo.
• Pareceu-me que funcionam bem neste registo de replicação
dos protocolos que lhes são distribuídos.
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2) Quais as semelhanças / diferenças foram
encontradas em relação à minha própria
prática lectiva ?
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• aquelas que servem o propósito de motivar e envolver os
estudantes nas tarefas de aprendizagem.
• Gostei muito da maneira, como a professora dominou a sala,
nunca deixando de tirar os alunos dos seus olhos. Num
estando no mesmo sitio da sala para que nunca houve-Se um
momento morto na aula. Gostei imenso das pausas que
constantemente fazia para levar os alunos a momentos de
reflexão para depois regressar à exposição de matéria
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2) Quais as semelhanças / diferenças foram
encontradas em relação à minha própria
prática lectiva ?

45

• carácter mais circunstancial
• Durante a aula, houve um burburinho constante entre os
alunos das filas mais afastadas, que perturbou a capacidade
de atenção das outras pessoas. Penso que essa situação
deveria ser abordada de forma a melhorar o funcionamento
da aula e para isso é necessário encontrar os motivos do
"burburinho": turma demasiado grande? Horário de aulas
teóricas excessivo? Ambas as situações são facilmente
solucionáveis.

De Par em Par na U.Porto

3) Posso fazer alguma
recomendação?
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• carácter mais circunstancial
• Durante a aula, houve um burburinho constante entre os
alunos das filas mais afastadas, que perturbou a capacidade
de atenção das outras pessoas. Penso que essa situação
deveria ser abordada de forma a melhorar o funcionamento
da aula e para isso é necessário encontrar os motivos do
"burburinho": turma demasiado grande? Horário de aulas
teóricas excessivo? Ambas as situações são facilmente
solucionáveis.
• A meu ver, talvez o professor pudesse deixar que fossem os
estudantes a escrever no quadro a sistematização que ele
próprio fez.

De Par em Par na U.Porto

3) Posso fazer alguma
recomendação?

47

• carácter mais circunstancial
• No guião que os estudantes têm acesso em cada aula poderia
disponibilizar-se uma imagem de cada lâmina que têm que
observar, pois assim poderiam tirar notas e relembrar mais
tarde.
• Sugestão para que fosse feita uma sistematização geral dos
conteúdos da aula - para dar uma "figura completa".
• O professor deveria desenvolver estratégias de manter os
alunos em silêncio: dividir a turma em grupos mais pequenos,
propor mudança do horário...
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• carácter mais circunstancial
• Bastante texto nos diapositivos o que dificulta a leitura em
simultâneo com a compreensão do discurso oral do Professor.
Sugeri colocar o texto dos diapositivos num documento de
apoio à aula e os diapositivos conterem apenas os tópicos
essenciais. O Professor saltou alguns diapositivos para a frente
e para trás. Sugiro que tente organizar a ordem dos
diapositivos de forma a facilitar o estudo posterior dos
estudantes.
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3) Posso fazer alguma
recomendação?

De Par em Par na U.Porto

• Centrados no professor que se é
• Procurar falar de um modo mais metódico e evitar respostas
vazias do tipo "isso não me dá jeito" ou ainda "isso estraga-me
tudo". Quando um aluno pede um esclarecimento este deve
ser dado de modo formal e no final colocar sempre a questão:
Ficou esclarecido?
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• Centrados no professor que se é
• Sugeria que o discurso fosse um pouco menos rápido em prol
de uma melhor aprendizagem.
• Sugeria que o discurso fosse um pouco mais vivo/vivido em
prol de um ambiente mais estimulante de aprendizagem e
consequente envolvimento dos estudantes no desenvolvimento
das atividades futuras.
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3) Posso fazer alguma
recomendação?

51

• a aspectos a melhorar nas aulas
• Quanto à reflexão conjunta vimos que que, por exemplo, um
dos fatores por exemplo a melhorar nas práticas é a rapidez de
exposição, isto é, deve-se muitas vezes não expor tão rápido, e
fazer pausas para que os alunos tenham tempo para refletir
nos assuntos que lhe são propostos. Por sua vez, chegamos à
conclusão que a linguagem utilizada para fazer pequenos
comentários, deve ser cuidada. Chegamos à conclusão que
deve haver uma média ponderada entre o método expositivo e
o método interrogativo, isto é [entre o tempo de expor] e
método de constantemente interromper os alunos para
através de questões os levar à resolução de um problema.
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• o que é importante numa aula e que, por isso, parece poder
constituir um efeito formativo da reflexão.
• Chegamos à conclusão que o importante nas aulas é haver
clareza, dinamismo na exposição das aulas. É haver tempo
para expor, é haver tempo para fazer perguntas, é haver
tempo para os alunos levarem questões ou trabalhos para
casa.
• A reflexão final permitiu trocar impressões sobre a docência
em geral e sobre os problemas que apresentam os nossos
alunos.
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54

• O guião de observação está bem estruturado.
• Tenho alguma dificuldade em relacionar o guião de
observação com aspectos que eu deva tomar atenção para a
minha melhoria ou para a melhoria dos meus colegas.
• Na minha opinião algumas questões não se aplicam a todo o
tipo de aulas e por isso não consegui responder.
• Ou Destacaria a dificuldade de preencher alguns itens da
grelha devido ao desconhecimento do conteúdo por se tratar
de áreas muito diferentes.
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Apreciações sobre o Guião
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• aspectos negativos
• Reduzir o aspeto pedagógico ao momento de contacto com os
estudantes em sala de aula.
• Penso que deveria haver mais interacção entre os quartetos.
• A fraca adesão que se tem verificado, tendo já uma
percentagem grande dos participantes estado envolvida em
versões anteriores.
• A dificuldade de dar feedback a colegas mais experientes e
com outro status na carreira docente.

De Par em Par na U.Porto

O impacto da observação de
pares
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• aspectos positivos
• Aproximar os docentes da Universidade, abrindo portas à
colaboração entre departamentos de faculdades diferentes.
• A nível de interdisciplinaridade e pedagógico é muito positivo,
pois dá a possibilidade de conhecer outros contextos de ensino
muito diferentes e ver outras formas de dar aulas.
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• aspectos positivos
• Chegamos à conclusão que esta experiência valeu muito, de
um colega ser ''avaliado'' por outros, pelo facto de ouvirmos
outras aulas e sermos ouvidos isso abriu-nos portas, para dizer
eu afinal devia ter em atenção outros fatores que desconhecia
até agora para melhorar a transmissão de conhecimento
• Na minha opinião este tipo de participação é sempre
formativo e diria mesmo imprescindível para um professor se
poder auto-avaliar.
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