De Par em Par na U.Porto
Ano letivo 2012/13
Salão Nobre
da
Faculdade de Letras da U.Porto
J. P. Pêgo

11 de julho de 2013

Sessão de apresentação de resultados
Programa
•

10:30 – Chegada dos Participantes

•

10:45 – Sessão de Abertura

•

11:00 - "De Par em Par na U.Porto" – Operacionalização e execução;
Desenvolvimentos futuros.
Professor João Pedro Pêgo – FEUP

•

11:20 - "De Par em Par na U.Porto" - Apresentação dos principais resultados
Doutora Ana Mouraz – FPCEUP

•

11:50 – Discussão de resultados

•

12:30 – Encerramento
Vice-Reitora da U.Porto – Professora Maria de Lurdes Correia Fernandes

23-09-2015
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De Par em Par na U.Porto
Objetivos
• “De Par em Par” trata de “abrir a sala de aula” a

outros docentes, Pares de profissão.
• Esquema de observação de pares inter-

institucional
• Instrumento de melhoria do seu desempenho.
• Reflexão sobre as observações
• Complementado por sessões de formação
23-09-2015
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DPEP - 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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DPEP - Ano letivo 2012/13
Estrutura

• Módulo 1 – 2013/03/13

Sessão de formação presencial (2h)
• Módulo 2 – 2013/03/13 a 2013/06/18
Observação de aulas (5h)

• Módulo 3 – 2013/07/11
Sessão de apresentação de resultados (2h)
23-09-2015
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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
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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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DPEP - Ano letivo 2012/13
Sumário
1.º
semestre

UNIDADE ORGÂNICA

2.º
semestre

Ano
Letivo

Faculdade Belas Artes U.Porto

1

Faculdade Ciências Nutrição e Alimentação U.Porto

3

1

2

Faculdade Ciências U.Porto

1

5

6

Faculdade Economia U.Porto

2

3

5

Faculdade Engenharia U.Porto

4

3

7

Faculdade Farmácia U.Porto

3

2

5

Faculdade Letras U.Porto

9

6

15

Faculdade Medicina Dentária U.Porto

3

2

5

Faculdade Medicina U.Porto

1

Faculdade Psicologia e C. Educação U.Porto

2

1

3

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar

2

1

3

31

24

55

23-09-2015
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DPEP - Ano letivo 2012/13
Melhorias a introduzir

• Melhorar a divulgação junto dos docentes

• Melhorar o arranque do semestre e do ano
letivo.
• Antecipar a disponibilidade da plataforma
online de submissão dos guiões de observação
• Criar um tutorial de preenchimento na
plataforma online
23-09-2015
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De Par em Par
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
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De Par em Par
Fundação Calouste Gulbenkian
• Projeto financiado por um ano
• Os objetivos podem sumariar-se da seguinte forma:
– Permitir uma maior consciência do trabalho docente
realizado e suas implicações.
– Aumentar a sensibilidade pedagógica dos docentes
envolvidos.
– Intervir ao nível dos processos de ensino-aprendizagem no
sentido de obter maior coerência com os objetivos
pretendidos para a unidade curricular.
– Desenvolver a cultura da cooperação entre pares.
– Desenvolver um sistema de controlo da qualidade
docente no Ensino Superior.
– Estimular a competência formativa da UP e promover a
relação com outras Universidades do espaço lusófono.
23-09-2015
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De Par em Par
Fundação Calouste Gulbenkian
• Quartetos seguidos por mais que uma aula observada
(durante dois semestres).

• Identificação dos efeitos da observação de pares na
melhoria das práticas letivas
• Melhoria do guião de observação
• Disseminação
– Tutorial sob a forma de filme de animação;
– Documentário sobre a experiência do “de par em par”, de forma
a divulgar a iniciativa no mundo lusófono;
– Vídeo de apresentação do “De Par em Par”;

• Funcionamento em paralelo (duas velocidades)
23-09-2015
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De Par em Par
Desafios

• Como cativar mais docentes para o DPEP?
• Voluntários são os que menos necessitam de
formação!
• Número mínimo de observações por docente?

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
2º semestre
Resultados

Ana Mouraz

11 de julho 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
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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 85 observações realizadas no ano letivo de
2012/2013, nos dois semestres.

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 Observador/a * Unidade Orgânica do/a Observado/a Crosstabulation
Count
Unidade Orgânica do/a Observado/a
FC

FCNA

FE

FEuP

FF

FL

FMD

FPCE

ICBAS

Total

Unidade Orgânica FC

0

2

2

0

1

0

4

0

0

0

9

do/a

FCNA

1

0

1

0

2

0

4

0

0

0

8

Observador/a

FE

0

0

0

1

1

2

2

0

0

1

7

FEuP

0

1

2

2

1

0

2

2

0

0

10

FF

0

0

0

3

0

3

1

0

0

0

7

FL

0

10

2

2

1

0

8

0

0

1

24

FMD

0

0

0

0

4

0

0

4

0

1

9

FPCE

0

2

2

0

0

1

1

0

2

0

8

ICBAS

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

3

1

15

9

10

10

6

22

7

2

3

85

Total

Cruzadas com as

observou

UO de quem
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• O género do Observador e do Observado;
• 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 exatas; ciências
humanas e sociais ou 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.

De Par em Par na U.Porto

variáveis independentes
estudadas

6
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Agrupamentos das áreas
científicas observadas

7

De Par em Par na U.Porto

Áreas científicas por tipo de
aulas

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
componente resultante da análise fatorial
• Estudo das variâncias das componentes –
análise univariada
• Estudo das variâncias dos descritores que
não puderam ser agrupados em
componentes.
• Inventário dos comentários incluídos na
segunda parte do guião.

De Par em Par na U.Porto

As dimensões que resultaram
da análise fatorial
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• 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)

De Par em Par na U.Porto

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

B. ORGANIZAÇÃO
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• 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;

De Par em Par na U.Porto

C. CLIMA DE TURMA
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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

De Par em Par na U.Porto

D. CONTEÚDO E ATITUDE 1 –

15

E .CONTEÚDO E ATITUDE 2
( dimensão contextualizadora)
Contextualização do conteúdo
Valorização dos aspetos fundamentais.
Atenção à dinâmica global da turma
De Par em Par na U.Porto

•
•
•
•
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F. CONTEÚDO E ATITUDE3.
( 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

•
•
•
•
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N= 85
[Adequação do tipo de trabalho dos estudantes]

Missing
Percen
Count
t
24 28,6
20 23,8

17-06-2011

Descritores com maior número
de “missing values”

24

28,6

45

53,6

[Existência de participação previamente preparada
pelos estudantes]
[Adequação da intervenção face à existência de
comportamentos disruptivos que dificultam a aula]
[Participação dos estudantes na contextualização do
conteúdo]

26,2

[Adequação do tipo de trabalho dos estudantes] 22

[Habilidade para monitorizar o progresso dos
estudantes]
[Habilidade para mudar estratégias se os estudantes
não mostram compreensão esperada]

17

20,2%
22 26,2

De Par em Par na U.Porto

[Existência de colaboração entre estudantes]
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Resultados - visão global

A tendência geral dos níveis de importância dos
descritores atribuídos pelos observadores às
aulas que presenciaram é muito positiva.
O descritor melhor pontuado ( 4,7) - [A
estrutura da aula evidencia um fio lógico entre
princípio, meio e fim.]
O descritor menos pontuado (3,2) é - [Existência
de participação previamente preparada pelos
estudantes]

De Par em Par na U.Porto

• Maior dispersão em todas as
dimensões;
• Menor valorização da dimensão
clima.

17-06-2011

Aspetos em nota na comparação dos
resultados do 1º para o 2º semestre:

19

De Par em Par na U.Porto

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

Tendências que se mantêm
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Resultados 2º S- estrutura (ANOVA)
Componente Fator
explicativo

1.Estrutura

Tamanho da
amostra

Significado
estatístico
Para um p
significativo
< 0.05

Tamanho do
efeito
eta2

Sentido da
influência

Poder
estatístico
1. b

Favorável a
aulas com
mais de 90’

0.606

Nenhum

Identificamse os
objetivos de
aprendizage
m a atingir
na aula

Tempo da
aula

35

0.028

13%

De Par em Par na U.Porto

Descritores incluídos na dimensão
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Resultados 2º S- - organização
(ANOVA)
Componente Fator
explicativo

Significado
estatístico
Para um p
significativo
< 0.05

Tamanho do
efeito
eta2

Sentido da
influência

Poder
estatístico
1. b

Nenhum

De Par em Par na U.Porto

organização

Tamanho da
amostra
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Resultados - clima (ANOVA)
Componente

Fator explicativo

Tamanho

Significado

Tamanho

Sentido da

Poder

da

estatístico

do efeito

influência

estatíst

amostra

Para um p

eta2

ico
1.

significativo

b

Clima

Tempo das aulas
observadas

42

0.001

24%

favorável
às aulas
maiores

0.93
6

Descritores incluídos na dimensão
Existência de um ambiente
estimulante de
aprendizagem

Tempo de aula

42

0,008

31,5%

Aulas com
mais de
90’

0,69
0

Existência de colaboração
entre estudantes

Tempo de aula

33

0,011

18,2%

Aulas com
mais de
90’

0,75

Promoção do pensamento
independente, crítico ou
reflexivo dos estudantes

Tempo de aula

32

0,001

26,2%

Aulas com
mais de
90’

0,93
4

De Par em Par na U.Porto

< 0.05
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Resultados 2º S- - CONTEÚDO E ATITUDE 1
• (dimensão mais apelativa do conteúdo combinada com uma
atitude do professor de maior controle)
Sentido da Poder
influência estatístico
1. b

favorável
às aulas
maiores

0.678
De Par em Par na U.Porto

Component Fator
Tamanho
Significado Tamanho
e
explicativo da amostra estatístico do efeito
Para um p eta2
significativ
o < 0.05
Conteúdo e Tempo das 43
0.017
13%
atitude 1
aulas
observadas
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Resultados 2º S- - CONTEÚDO E ATITUDE 2
• (dimensão contextualizadora)
Componente Fator
explicativo

Significado
estatístico
Para um p
significativo
< 0.05

Tamanho do
efeito
eta2

Sentido da
influência

Poder
estatístico
1. b

Nenhum
De Par em Par na U.Porto

organização

Tamanho da
amostra
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Resultados 2º S- - CONTEÚDO E ATITUDE 3
• (dimensão interativa)
Componente Fator
explicativo

Significado
estatístico
Para um p
significativo
< 0.05

Tamanho do
efeito
eta2

Sentido da
influência

Poder
estatístico
1. b

Existência
de mais
estudantes
na aula

0,736

Nenhum
Descritores incluídos na dimensão

Habilidade
para mudar
estratégias
se os
estudantes
não
mostram
compreensã
o esperada

Nº de
estudantes

33

0.012

17,8%

De Par em Par na U.Porto

Conteúdo e
atitude 3

Tamanho da
amostra
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Resultados 2º S- – Descritores não integrados
Fator
explicativ
o

Adequação da
Nº de
intervenção face estudant
à existência de
es
comportamentos
disruptivos que
dificultam a aula

Tama
nho
da
amos
tra
15

Significado
estatístico
Para um p
significativ
o < 0.05
0.019

Tamanho
do efeito
eta2

Sentido da Poder
influência estatístico
1. b

31,5%

Existência
de mais
estudante
s na aula

0,69
De Par em Par na U.Porto

Descritor
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De Par em Par na U.Porto

Quando se aplicou o descritor, os observadores notaram a
propósito que a intervenção do docente face à existência de
comportamentos disruptivos oscilou entre o controle eficaz, e a
ineficácia …
• Inexistência de comportamentos disruptivos excepto entrada
tardia de estudantes
• Sim, e com sentido de humor.
• pareceu-me pouco incisiva. Chamada de atenção "queria que
estivessem com atenção"
• Os alunos deveriam ter sido alertados para alguns
comportamentos disruptivos

17-06-2011

Comportamentos disruptivos
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Resultados 2º S- - Tipo de aula
as aulas teóricas:

aulas práticas.
Nestas aulas a
dimensão
interativa no modo
como se trabalham
os conteúdos
atingiu os melhores
resultados. E ainda
nestas aulas que a
estrutura é menor
pontuada.

De Par em Par na U.Porto

são aquelas onde
se registam
menores valores do
desvio padrão, ao
contrário do que
acontece nas
apreciações das
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Resultados 2º S- - As áreas
Quase todos os
grupos de
descritores
parecem ser mais
importantes e
menos dispersos
nas Ciências da
saúde e desporto.
Nas ciências sociais
e nas ciências
exatas há mais
diversidade de
apreciações.

De Par em Par na U.Porto

científicas

30

As aulas com mais
de 1,5 h parecem
constituir um
ambiente mais
propício de
aprendizagem, em
todas as dimensões
consideradas.

De Par em Par na U.Porto

Resultados 2º S- - Tempo de aula
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• 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 ( descritores :Torna-se clara a relação da
aula com os objectivos e as competências a desenvolver na Unidade
Curricular ; A estrutura da aula evidencia um fio lógico entre
princípio, meio e fim e Valorização dos aspetos fundamentais.)
• Os descritores que tiveram menor importância relativa e foram
menos vezes assinalados dizem respeito a uma participação ativa
dos estudantes. (descritores : Existência de participação

previamente preparada pelos estudantes; existência de
colaboração entre os estudantes.]

De Par em Par na U.Porto

Conclusões
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• Pode ser melhorado para aulas práticas
• Parece-me que a classificação dos descritores não é a mais ajustada e favorece alguma
ambiguidade. Nesse sentido, sugeriria, por exemplo, que os respondentes ao inquérito por
questionário para cada uma das categorias utilizassem uma escala de concordância (de 1 a
10), representando o 1 um grau mínimo de concordância e o 10 um grau máximo de
concordância.
• Tem enormes melhorias relativamente à grelha de observação. Continua a ter alguma
subjetividade, o que é normal, para não formatar o pensamento.
• Acho que melhorou relativamente aos anteriores. É mais objetivo e permite uma
valorização mais adequada dos aspetos observados nas aulas
• O guião de observação deveria ser menos pormenorizado e apresentar questões mais
globais.
• Além das sugestões de acréscimo de outros descritores, considero pertinente uma revisão
dos blocos - A.ESTRUTURA e B.ORGANIZAÇÃO - uma vez que, ao meu ver, a maioria dos
itens de um bloco está mais relacionada ao outro e vice-versa.
• Não se ajusta por completo a todo o tipo de aulas que podem existir na U.Porto, mas temo
que eu também não tenho sugestões de alterações que facilitem a sua aplicação à maioria
das aulas/temas que são abordados nas diferentes faculdades.
• Usar descritores diferentes para tipo de aulas diferentes (T/TP/P), consoante se trate de
aulas de Papel e Lápis/Atelier/Laboratório/Campo/etc..
• Serem abertos online logo no início do semestre para que possam ser preenchidos
imediatamente após as observações.

17-06-2011

Apreciação do Guião
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Sobre o De Par em Par

• 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:

34

Aspetos para melhorar no de
par em par

De Par em Par na U.Porto

• Deveria haver um investimento maior, no guião, na questão da
exposição dos saberes e menor na «prática pedagógica».
• Na linguagem, a aula deve ser vista como com-partilhada e não
propriamente "observada", numa lógica de convite e partilha.
• Uma só aula de observação não é suficiente para beneficiarmos
desta experiência (e para construir uma reflexão conjunta efetiva).
Embora esta atividade não deve obrigar a usar muito mais tempo
dos docentes envolvidos, pois tal pode por em risco a sua
viabilidade.
• Os critérios que presidem à selecção dos quartetos devem ser
melhorados, em função de objectivos claros e bem definidos a visar.

17-06-2011

• Recados para a organização
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• O facto de (ainda) não ser obrigatório para todos os
professores!
• Número muito baixo de participantes
• Continua a não captar aqueles que mais benificiariam da
sua participação.
• Como todos os investimentos na formação, consome
tempo. Mas penso que os aspetos positivos se sobrepõe
aos negativos.
• Os professores participantes precisam de se envolver
mais com o trabalho, considerando, principalmente, as
orientações do programa para observação das aulas, de
modo a favorecer informações significativas. Nem todos
os professores prestaram as informações recomendadas.

17-06-2011

• Recados para os participantes
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• Promove o conhecimento de outras culturas e realidades na
Universidade do Porto
• Fomentar a coesão na Universidade do Porto
• Partilha de experiências dentro e fora da nossa unidade orgânica.
• Dentre os vários aspectos positivos do programa, ressalto:- atenção à
qualidade da atuação e da formação dos professores;- integração entre
os participantes.
• O projeto permite tomar conhecimento de práticas pedagógicas muito
distintas das que são habituais na faculdade de origem. Além de
enriquecedor este conhecimento permitirá melhorar e diversificar
práticas pedagógicas.
• Suscitar a discussão em torno da formação pedagógica e didática dos
professores do ensino superior.
• Troca de ideias entre professores com vários anos de experiência e
professores que estão a iniciar a sua atividade de docência.
• Estimulação do espírito crítico do docente.
• É sempre uma experiência que vale a pena!

17-06-2011

Sentidos experienciados no De par
em par
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• O excesso de distância entre as áreas de
observador e observado pode impedir
totalmente o ganho de partilha de
metodologias, por impossibilidade de
compreensão dos discursos mútuos e
incapacidade de avaliação dos descritores
• Dificuldade em conjugar as disponibilidades.
• A gestão do tempo num semestre de aulas é
sempre difícil...o que dificulta a
disponibilidade para participar com mais
entusiasmos nesta atividade.
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Afinal o de par em par não é
perfeito
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