De Par em Par na U.Porto
Ano letivo 2013/14 – 1S
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto

J. P. Pêgo

5 de fevereiro de 2014

Sessão de apresentação de resultados
Programa
•

14:30 – Chegada dos Participantes

•

14:45 – Sessão de Abertura

•

15:00 - "De Par em Par na U.Porto" – Operacionalização e execução;
Desenvolvimentos futuros.
Professor João Pedro Pêgo – FEUP

•

15:20 - "De Par em Par na U.Porto" - Apresentação dos principais resultados
Doutora Ana Mouraz – FPCEUP

•

15:50 – Discussão de resultados

•

16:30 – Encerramento

17-02-2014
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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 interinstitucional
• Instrumento de melhoria do seu desempenho.
• Reflexão sobre as observações
• Complementado por sessões de formação
17-02-2014
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DPEP - Ano letivo 2013/14
Novidades
• Projeto financiado pela 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”.

17-02-2014
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DPEP - Ano letivo 2013/14
Estrutura

• Módulo 1 – 2013/10/16
Sessão de formação presencial (2h)
• Módulo 2 – 2013/10/16 a 2014/01/24

Observação de aulas (5h)
• Módulo 3 – 2014/02/05
Sessão de apresentação de resultados (2h)
17-02-2014
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DPEP - Ano letivo 2013/14
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.
17-02-2014
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DPEP - Ano letivo 2013/14
Esquema temporal da observação
Antes
Durante
Depois

17-02-2014
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DPEP - Ano letivo 2013/14
Guião de observação

17-02-2014
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DPEP - Ano letivo 2013/14
Guião de observação

17-02-2014
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DPEP - Ano letivo 2013/14
Sumário
1º
semestre

UNIDADE ORGÂNICA

17-02-2014

Faculdade Arquitectura U.Porto
Faculdade Belas Artes U.Porto
Faculdade Ciências Nutrição e Alimentação U.Porto
Faculdade Ciências U.Porto
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Faculdade Engenharia U.Porto
Faculdade Letras U.Porto
Faculdade Medicina Dentária U.Porto
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar

1
1
1
3
4
2
9
2
1

Total

24
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De Par em Par
Evolução
Ano Letivo
2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2S

1S

2S

1S

2S

1S

Participantes

60

47

36

31

24

24

UO

11

12

7

11

9

9

17-02-2014
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De Par em Par
Número de Participações (até 2012/13)
Número de participações
2
3

UO

Total

1

FADEUP
FAUP
FBAUP
FCNAUP
FCUP
FEP.UP
FEUP
FFUP
FLUP
FMDUP
FMUP
FPCEUP
ICBAS.UP

4
2
1
8
15
26
27
13
30
17
5
9
6

4
2
1
6
8
21
25
8
26
14
5
7
5

0
0
0
0
5
5
1
4
3
3
0
2
1

0
0
0
0
2
0
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

U.PORTO

163

132

24

5

2

17-02-2014
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DPEP - Ano letivo 2013/14
Melhorias introduzidas

• Atribuição de um código único e aleatório a
cada participante, para identificar correlações
entre observações
• Antecipação da disponibilidade da plataforma
online de submissão dos guiões de observação

• Criação um tutorial de preenchimento na
plataforma online
17-02-2014
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De Par em Par
Desenvolvimentos futuros

• Atualização do site do LEA e sistematização da
informação providenciada.
• Recolha de testemunhos de participantes

• Publicação de livro sobre a experiência do
DPEP

17-02-2014
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De Par em Par
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)
17-02-2014
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De Par em Par
na U.Porto-2013/14
1º semestre
Resultados

Ana Mouraz, Ana Cristina Torres

5 de fevereiro de 2014

Sumário
• O Guião de Observação
• Panorâmica dos dados

• Resultados
----------------- visão global
----------------- por dimensão
----------------- por variável independente
----------------- o caso dos comportamentos disruptivos
----------------- considerações e reflexões finais
----------------- questões a explorar / debater
----------------- apreciações sobre o guião
----------------- apreciações sobre a observação de pares

De Par em Par na U.Porto

• Tratamento dos dados
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O Guião da Observação
Centra a observação na aula e não
no professor.

•
•
•
•
•
•
•

O objetivo é o de identificar os
descritores que melhor descrevem
a aula observada.

Estrutura
Organização
Total de 29 descritores distribuídos
Clima de turma
por 5 dimensões.
Conteúdo
Atitude do Professor
Outras considerações
Apreciação sobre a reflexão final conjunta

De Par em Par na U.Porto

DIMENSÕES
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Panorâmica dos dados
• Resultados provêm de dados quantitativos e qualitativos recolhidos
através do preenchimento de guias de observação correspondentes
a 34 observações realizadas no 1º semestre de 2013/2014.

BHFVFj9f
dzc2gRsK
gyyVLCbG
JSBTfBdh
k2ptmsBF
LHCVc7QU
nnDgrBVG
QswSUVyx
raFMUhCX
rLcETgDC
XBtnxptH
YCBqKPvz
ZTxNqgV9

TOTAL
4
1
1
1
4
1
2
2
4
4
4
4
2
34
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CÓDIGO DO
PROFESSOR OBSERVADO
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Panorâmica dos dados

De Par em Par na U.Porto

… cruzadas com…

UO onde se realizaram as observações

UO de quem observou
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Panorâmica dos dados
VARIÁVEIS
INDEPENDENTES
• Género: do Observador e do Observado;
• Tipo de aula: aulas teóricas, práticas e teórico práticas;
• Área Científica: Ciências Exatas; Ciências Humanas e Sociais ou a
Ciências da saúde e do Ciências do Desporto;

• Tempo da aula : até 90’ ou mais de 90’;
• Número de alunos presentes na aula : até 30 alunos ou mais de
30 alunos.

De Par em Par na U.Porto

• Unidade Orgânica: mesma ou diferente daquela do Observado;
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Panorâmica dos dados

• 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.
• Não houve diferenças entre o primeiro e o segundo grupo de
observações , o que indicia que os observadores foram
consistentes na sua apreciação.
• Não houve diferenças substanciais entre os observadores
homens e mulheres, o que indicia que os observadores foram
coerentes na aplicação dos critérios de observação.

De Par em Par na U.Porto

TENDÊNCIAS
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Tratamento dos dados
• Análise estatística descritiva por componente resultante da
análise fatorial

• Estudo das variâncias dos descritores que não puderam ser
agrupados em componentes
• Análise qualitativa de comentários gerais às aulas, ao guião e
ao programa

De Par em Par na U.Porto

• Estudo das variâncias das componentes – análise univariada
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As dimensões que resultaram
da análise fatorial

De Par em Par na U.Porto

Tratamento dos dados
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Tratamento dos dados
A. Estrutura

B. Organização

B. Organização

C. Clima de Turma

Todos os descritores mais o
descritor B5 (Organização)
Todos os descritores
exceto B1 e B5

C. Clima de Turma

Todos os descritores
exceto C7

D. Conteúdo e Atitude 1
D. Conteúdo

- dimensão apelo do conteúdo e atitude de
maior controle do professor

E. Conteúdo e Atitude 2

De Par em Par na U.Porto

A. Estrutura

- dimensão contextualizadora

E. Atitude do Professor

F. Conteúdo e Atitude 3
- dimensão interativa
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Resultados – visão global
Descritores com maior número
de “missing values”

N
7

%
20,6

[Adequação da intervenção face à existência de
comportamentos disruptivos que dificultam a aula]

23

67,6

[Habilidade para mudar estratégias se os estudantes não
mostram compreensão esperada]

10

29,4

[Existência de participação previamente preparada pelos
estudantes]

De Par em Par na U.Porto

N = 34

Missing
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Resultados – visão global
Os melhores…
… e os menos bons
Desvio
Média padrão

[Relação do conteúdo com conhecimentos prévios
dos estudantes] CONTEÚDO

31

4,74

,575

[Valorização dos aspetos fundamentais] CONTEÚDO

32

4,66

,602

[A estrutura da aula evidencia um fio lógico entre
princípio, meio e fim.] ESTRUTURA

32

4,66

,701

[Contextualização do conteúdo] CONTEÚDO

31

4,61

,715

[Participação dos estudantes na contextualização do
conteúdo] CONTEÚDO

29

4,17

1,037

[Existência de participação previamente preparada
pelos estudantes] CLIMA DE TURMA

27

3,93

1,072

De Par em Par na U.Porto
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Resultados – visão global
Os melhores…
… e os menos bons

• Entre o descritor melhor pontuado ( 4,74) - [relação do conteúdo com
conhecimentos prévios dos estudantes] e o descritor menos pontuado
(3,93) - [Existência de participação previamente preparada pelos
estudantes] , existe uma diferença média de 0.8 pontos.
• Dos quatro itens mais pontuados, 3 referem-se a aspetos da dimensão
do conteúdo.
• Os 2 itens cujo desvio padrão é maior referem-se à participação dos
estudantes.

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.
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Resultados – visão global

De Par em Par na U.Porto

Comparação dos
resultados com o
ano anterior
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Fator
Tamanho
explicativo da amostra
UO
Observada

34

Significado
estatístico
p< 0.05

0.003

Tamanho
do efeito

Sentido da
influência

Poder
estatístico

26%

Favorável
às UO de
CHS

0.897

De Par em Par na U.Porto

Resultados – Estrutura (ANOVA)
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Fator
explicativo

Tamanho da
amostra

Torna-se clara a
relação da aula
com os objetivos
da UC

UO
Observada

34

Significado
estatístico
p< 0.05
0.005

Identificam-se os
objetivos de
aprendizagem a
atingir na aula

UO
Observada

34

Nº de alunos

A estrutura da
aula evidencia um
fio logico…

Adequação da
apresentação

DESCRITOR

Tamanho do
efeito

Sentido da
influência

Poder
estatístico

28%

Favorável às
UO de CHS

0.864

0.005

23%

Favorável às
UO de CHS

0.888

34

0.032

13%

Favorável a
grupos
maiores

0.585

UO
Observada *
UO
Observador

34

0.027

27%

Favorável às
UO de CS e
CHS em
relação a UO
de CE

0.804

Nº de alunos

34

0.028

16%

Favorável a
grupos
maiores

0.607

De Par em Par na U.Porto

Resultados – Estrutura (ANOVA)
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Resultados – Organização(ANOVA)
Fator
Tamanho
explicativo da amostra

Significado
estatístico
p< 0.05

Tamanho
do efeito

Sentido da
influência

Poder
estatístico

De Par em Par na U.Porto

NENHUM
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Resultados – Clima de Turma(ANOVA)
Fator
Tamanho
explicativo da amostra

Significado
estatístico
p< 0.05

Tamanho
do efeito

Sentido da
influência

Poder
estatístico

contudo…
Fator
explicativo

Tamanho da
amostra

Existência de um
ambiente
estimulante de
aprendizagem

UO
Observada

34

Significado
estatístico
p< 0.05
0,017

Existência de
colaboração entre
estudantes

Género do
observado

33

0,029

DESCRITOR

Tamanho do
efeito

Sentido da
influência

Poder
estatístico

23%

Favorável às
UO de CS em
relação a UO
de CE

0,746

17%

Favorável
aos homens

0,603

De Par em Par na U.Porto

NENHUM
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Resultados – Conteúdo e Atitude 1(ANOVA)
Fator
explicativo
Nº de alunos
na sala

Tamanho Significado
da
estatístico
amostra
p< 0.05
34
0.028

Tamanho
do efeito

Sentido da
influência

Poder
estatístico

14%

favorável a
grupos
maiores

0.606

De Par em Par na U.Porto

- dimensão apelo do conteúdo e atitude de maior controle do professor
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Resultados – Conteúdo e Atitude 1(ANOVA)

Fator
explicativo

Tamanho da
amostra

Conteúdo
apropriadamente
desafiante

Nº de alunos

34

Significado
estatístico
p< 0.05
0.025

Relação do
conteúdo com os
conhecimentos
prévios

Nº de alunos

34

Ritmo apropriado

Nº de alunos

DESCRITOR

Uso adequado de
voz e gestos

Tamanho do
efeito

Sentido da
influência

Poder
estatístico

16%

Favorável a
grupos
maiores

0.631

0.018

17%

Favorável a
grupos
maiores

0.676

34

0.031

14%

0.592

Género do
observado

34

0.037

13%

Favorável a
grupos
maiores
Favorável
aos homens

Nº de alunos

34

0.006

21%

Favorável a
grupos
maiores

0.812

0.561

De Par em Par na U.Porto

- dimensão apelo do conteúdo e atitude de maior controle do professor
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Resultados – Conteúdo e Atitude 2(ANOVA)
- dimensão contextualizadora
Fator
Tamanho
explicativo da amostra

Significado
estatístico
p< 0.05

Tamanho
do efeito

Sentido da
influência

Poder
estatístico

contudo…

Contextualização
do Conteúdo

UO
Observado

34

Significado
estatístico
p< 0.05
0.014

Valorização dos
aspetos
fundamentais

UO
Observado

34

0.033

DESCRITOR

Fator
explicativo

Tamanho da
amostra

Tamanho do
efeito

Sentido da
influência

Poder
estatístico

26%

Diferencia as
CHS das CE e
é favorável
às primeiras

0.770

21%

Diferencia a s
CHS das CE e
é favorável
às primeiras

0.653

De Par em Par na U.Porto
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Resultados – Conteúdo e Atitude 3(ANOVA)
Fator
Tamanho
explicativo da amostra
Nº de
alunos na
sala

34

Significado
estatístico
p< 0.05

0.028

Tamanho
do efeito

Sentido da
influência

Poder
estatístico

14%

favorável a
grupos
maiores

0.609
De Par em Par na U.Porto

- dimensão interativa
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Resultados – Conteúdo e Atitude 3(ANOVA)
- dimensão interativa

UO
Observada

34

Interação
individualizada
com estudantes

Nº de
estudantes

34

Habilidade para
mudar estratégias
se os estudantes
não mostram
compreensão
esperada

UO
Observada

34

DESCRITOR

Tamanho da
amostra

Tamanho do
efeito

Sentido da
influência

Poder
estatístico

30%

Diferencia as
CHS das CE e
é favorável
às primeiras

0.818

0.017

18%

Favorável a
grupos
maiores

0.686

0.001

45%

Diferencia as
CHS das CE e
é favorável
às primeiras

0,954

De Par em Par na U.Porto

Utilização
relevante de
exemplos

Significado
estatístico
p< 0.05
0.009

Fator
explicativo
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Resultados – Outros descritores(ANOVA)

Nº de
estudantes

15

Existência de
sistematizações …

UO
Observado

28

0.001

DESCRITOR

Tamanho da
amostra

Tamanho do
efeito

Sentido da
influência

Poder
estatístico

31,5%

Existência de
mais
estudantes
na aula

0,69

40%

Favorável às
UO de CS e
CHS em
relação a UO
de CE

0.956

De Par em Par na U.Porto

Adequação da
intervenção face à
existência de
comportamentos
disruptivos que
dificultam a aula

Significado
estatístico
p< 0.05
0.019

Fator
explicativo

24

Resultados – Comportamentos disruptivos

Diferenças relacionadas
com os professores
Observador / Observado

De Par em Par na U.Porto

DESCRITOR – Adequação da intervenção do professor face à existência de
comportamentos disruptivos que dificultam a aula
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Resultados – Comportamentos disruptivos

Diferenças relacionadas
com características da
aula

De Par em Par na U.Porto

DESCRITOR – Adequação da intervenção do professor face à existência de
comportamentos disruptivos que dificultam a aula
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Resultados – Comportamentos disruptivos
DESCRITOR – Adequação da intervenção do professor face à existência de
comportamentos disruptivos que dificultam a aula

… Os estudantes são de mestrado e revelam maturidade. Não houve comportamentos
disruptivos.
COMENTÁRIOS GERAIS RELACIONADOS COM A ATITUDE DO PROFESSOR
... O ritmo da aula é intenso e imposto de forma muito agradável pelo professor, que
incentiva o raciocínio por parte dos estudantes, que são muito participativos e atentos.
... Chamou-me particular atenção o ritmo que a docente imprimiu à aula, o ambiente
de trabalho alegre e descontraído mas exigente que criou com os estudantes, a escolha
da abordagem e a motivação dos estudantes.

De Par em Par na U.Porto

COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS DO DESCRITOR
… Numa aula com as caraterísticas desta - supondo uma interacção estimulada pelo
docente entre os estudantes - é difícil perceber o que é uma interacção disruptiva pelo
que não assinalei nenhuma intervenção neste sentido da parte do docente
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as aulas práticas: são
aquelas onde se
registam menores
valores do desvio
padrão, ao contrário
do que acontece nas
apreciações das aulas
teóricas. São também
as aulas práticas
aquelas que obtem
melhores apreciações
em todos os aspetos
estudados.
De notar que se trata
de um conjunto
pequeno de
observações

De Par em Par na U.Porto

Resultados – Tipo de aula
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Quase todos os
grupos de
descritores
parecem ser mais
importantes e
menos dispersos
nas ciências da
saúde e desporto.
Nas ciências exatas
há mais
diversidade de
apreciações.
Esta apreciação já
se havia constatado
no ano anterior.

De Par em Par na U.Porto

Resultados – Áreas científicas
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As aulas com mais
de 30 estudantes
são melhor
pontuadas, em
todas as dimensões
consideradas. As
diferenças são
significativas na
estrutura;
conteúdo e atitude
1 e 3.

De Par em Par na U.Porto

Resultados – Nº de estudantes presentes
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Resultados – Comentários aos descritores

DIMENSÕES

Nº DE
DESCRITORES

Nº DE
DESCRITORES COM
COMENTÁRIOS

Nº TOTAL DE
COMENTÁRIOS

RÁCIO

ESTRUTURA

3

3

14

4,7

ORGANIZAÇÃO

6

6

19

3,2

CLIMA DE
TURMA

7

7

17

2,4

CONTEÚDO

6

6

17

2,8

ATITUDE DO
PROFESSOR

7

5

5

0,7

De Par em Par na U.Porto

PANORÂMICA DOS COMENTÁRIOS
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Resultados – Considerações e reflexões finais

ASPETOS DESTACADOS DE FORMA POSITIVA
Gestão do ritmo e apelo/interesse da aula
Incentivo e valorização da participação dos alunos
Incentivo ao raciocínio e argumentação dos alunos
... O professor manteve sempre uma
relação cordial e atenta com a turma,
quer através de uma postura de
valorização das intervenções
produzidas pelos estudantes quer
através de questões e evocações de
textos e trabalhos anteriores.

…O ritmo da aula é intenso e
imposto de uma forma muito
agradável pelo professor, que
incentiva o raciocínio dos
estudantes e os torna muito
participativos e atentos.

De Par em Par na U.Porto

ATITUDE DO PROFESSOR...
…...seus papéis, posturas e estratégias na aula
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Resultados – Considerações e reflexões finais

SEMELHANÇAS / DIFERENÇAS COM AS SUAS PRÁTICAS
Promoção da discussão com/entre alunos
Exigência das aulas
Problemas e dificuldades sentidas
Área científica
Disponibilidade de tempo do docente para preparação da aula

SUGESTÕES [ObservadoR → Observado]
… tentar envolver mais os alunos por exemplo na realização de trabalho
prévio e criar um tempo de dialogo e reflexão e mais sistematizações e
repetição da informação embora em 60 minutos seja difícil.

De Par em Par na U.Porto

ATITUDE DO PROFESSOR...
…...seus papéis, posturas e estratégias na aula
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Resultados – Considerações e reflexões finais
ATITUDE DO PROFESSOR...
…...seus papéis, posturas e estratégias na aula

... identifiquei boas práticas de interação do docente com os estudantes,
de motivação dos estudantes e de sistematização do conhecimento que
posso vir a utilizar na minha prática pedagógica.
… Comparando com a minha experiência enquanto docente diria que,
hoje, é raro realizar este tipo de iniciativas na aula [trabalho autónomo
dos alunos em pares de acordo com tarefa descrita em tutorial], ainda
que seja uma possibilidade sobre a qual deverei refletir quando
trabalhar com alunos neófitos. Deste modo, torna-se possível apoiar e
controlar o trabalho que estes realizam.

De Par em Par na U.Porto

IDEIAS PARA MUDAR AS SUAS PRÁTICAS [Observado → ObservadoR]
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Resultados – Considerações e reflexões finais

ASPETOS DESTACADOS DE FORMA POSITIVA
Empenho, participação e intervenções dos estudantes
Colaboração entre os estudantes
Capacidade de argumentação e exposição de ideias em discussão
Sistematização dos conteúdos
… Os estudantes revelam uma maturidade
que não se encontra nas aulas dos
primeiros anos. Participam na discussão,
revelando uma capacidade de expor as
ideias superior à dos estudantes a quem
dou aulas.

De Par em Par na U.Porto

CLIMA DE TURMA...
…….…... papéis e posturas dos alunos na aula
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Resultados – Considerações e reflexões finais
CLIMA DE TURMA...
…….…... papéis e posturas dos alunos na aula

SEMELHANÇAS / DIFERENÇAS COM AS SUAS PRÁTICAS
Idade dos alunos / Ano do curso
Realização de trabalho prévio à aula
Número de estudantes
… Aula totalmente diferente ao
que estamos habituados. Muita
participação dos alunos que tem
trabalhos de casa para fazer.

De Par em Par na U.Porto

ASPETOS DESTACADOS DE FORMA NEGATIVA
Saída da aula antes do seu final
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Resultados – Considerações e reflexões finais
ESTRUTURA DA AULA…
planificação e articulação com objetivos da UC

SEMELHANÇAS / DIFERENÇAS COM AS SUAS PRÁTICAS
Tipo de aula
Duração da aula
Tamanho das turmas
... A minha prática é totalmente diferente, pelo
Natureza dos conteúdos
facto de ensinar turmas maiores dos primeiros
anos e matérias estruturantes dos cursos. Há
necessidade de outro tipo de abordagem.

De Par em Par na U.Porto

ASPETOS DESTACADOS DE FORMA POSITIVA
Preparação e organização da aula
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Resultados – Considerações e reflexões finais
ORGANIZAÇÃO DA AULA…
…..espaços, tempos, equipamentos e recursos

ASPETOS DESTACADOS DE FORMA NEGATIVA
Horário
Material audiovisual

... A aula observada revelou
planejamento do processo de
ensino e os limites de uma curta
carga horária para o caso da
disciplina observada

SUGESTÕES [ObservadoR → Observado]
… Em virtude da aula anterior a decorrer na mesma sala de aulas ter
terminado mais tarde, houve um ligeiro atraso no horário previsto para
o início da aula observada. Assunto a rever por parte da Faculdade.

De Par em Par na U.Porto

ASPETOS DESTACADOS DE FORMA POSITIVA
Espaços: anfiteatro
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Resultados – Considerações e reflexões finais

ASPETOS DESTACADOS DE FORMA POSITIVA
Organização dos conteúdos
Ligações com outros conteúdos e contextos culturais
Contextualização

… Parte forte da aula foi a organização e
progressão da matéria, sem
sobressaltos entre as diferentes partes,
que muito contribuíram para a sua
unidade

SEMELHANÇAS / DIFERENÇAS COM AS SUAS PRÁTICAS
… A matéria abordada é totalmente diferente das matérias versadas na
minha Faculdade, mas é apresentada numa forma muito agradável e
estimulante.

De Par em Par na U.Porto

CONTEÚDO...
…
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Resultados – Questões a explorar / debater
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… A observação desta aula colocou-nos perante algumas questões
interessantes que gostaríamos de realçar:
1) há perceptivelmente um grande investimento de tempo e energia no
trabalho que o docente realiza previamente à aula, sobre os materiais
realizados pelos estudantes (organizados em grupo), constituindo a aula
um momento de devolução da análise e interpretação do docente e o
seu confronto com as que os estudantes realizam nos materiais
entregues previamente ao docente. 1.1. Em nossa opinião, este modo de
trabalho é altamente estimulante quer para os estudantes, quer para o
docente, mas supõe efectivamente uma disponibilidade de tempo ao
docente que não existe quotidianamente no nosso trabalho. (…)

De Par em Par na U.Porto

Resultados – Questões a explorar / debater
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… A observação desta aula colocou-nos perante algumas questões
interessantes que gostaríamos de realçar:
(…) 2) O modo de trabalho pedagógico encetado é particularmente
interessante para estudantes de formação pós-graduada, como era o
caso, e centrado em finalidades como as de promover o espírito
analítico e de argumentação, baseado em referenciais teóricos
disponibilizados e trabalhados anteriormente, o que supõe uma
autonomia substancial dos estudantes na gestão da sua aprendizagem.
2.1) Até que ponto esta estratégia de trabalho pedagógico resulta em
situações de maior heterogeneidade discente, e particularmente em
situações em que a gestão autónoma das aprendizagens não se
constitui como um adquirido prévio?

De Par em Par na U.Porto

Resultados – Questões a explorar / debater
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Resultados – Questões a explorar / debater

1) a sessão decorre a partir da utilização de uma estratégia pedagógica
designada por "peer instruction" que supõe, após um primeiro momento de
resolução individualizada, a colaboração entre estudantes na resolução de
problemas apresentados pelo docente e previamente disponibilizados no
moodle, juntamente com material de estudo e de apoio que é suposto que
já tenha sido estudado, uma vez que remete para conteúdos abordados
anteriormente nas aulas.
Esta estratégia coloca algumas questões que deixo como guião para uma
possível reflexão: 1.1. Se a leitura e estudo prévio dos estudantes forem bem
sucedidos, e como tal as respostas aos problemas colocados forem
massivamente correctas, qual a pertinência da estratégia pedagógica
encetada? Do mesmo modo, para que serve a interacção com os pares a
quem vai acertando na resolução dos problemas? Qual é o estímulo para
estes?

De Par em Par na U.Porto

(…)
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Resultados – Questões a explorar / debater

1) a sessão decorre a partir da utilização de uma estratégia pedagógica
designada por "peer instruction" que supõe, após um primeiro momento de
resolução individualizada, a colaboração entre estudantes na resolução de
problemas apresentados pelo docente e previamente disponibilizados no
moodle, juntamente com material de estudo e de apoio que é suposto que
já tenha sido estudado, uma vez que remete para conteúdos abordados
anteriormente nas aulas.
(…) 1.2. Como é possível perceber quem são os estudantes que se
apropriaram das aprendizagens e que como tal podem colaborativamente
ajudar os outros e distingui-los daqueles outros que, não dominando os
conhecimentos, na interacção com os pares reproduzem o seu próprio erro?
No fundo como é possível monitorizar a interacção entre pares, sem
pressupor que necessariamente esta vai conduzir a respostas corretas e a
aprendizagem?

De Par em Par na U.Porto

(…)
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(…)
1) a sessão decorre a partir da utilização de uma estratégia pedagógica
designada por "peer instruction" que supõe, após um primeiro momento
de resolução individualizada, a colaboração entre estudantes na
resolução de problemas apresentados pelo docente e previamente
disponibilizados no moodle, juntamente com material de estudo e de
apoio que é suposto que já tenha sido estudado, uma vez que remete
para conteúdos abordados anteriormente nas aulas.
(…) 1.3. Como é que cada estudante tem consciência do seu
desempenho no conjunto de tarefas que lhe são colocadas ao longo da
aula? Há uma forma de cada estudante poder aceder aos seus
resultados na resolução dos problemas para identificar o que sabe e o
que não sabe? – AUTO-AVALIAÇÃO E AUTO-REGULAÇÃO DA
APRENDIZAGEM

De Par em Par na U.Porto

Resultados – Questões a explorar / debater
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(…)
1) a sessão decorre a partir da utilização de uma estratégia pedagógica
designada por "peer instruction" que supõe, após um primeiro momento
de resolução individualizada, a colaboração entre estudantes na
resolução de problemas apresentados pelo docente e previamente
disponibilizados no moodle, juntamente com material de estudo e de
apoio que é suposto que já tenha sido estudado, uma vez que remete
para conteúdos abordados anteriormente nas aulas.
(…) 1.4. Como é que os estudantes entendem este tipo de estratégia?
Como avaliação? Como uma aula igual a outras?
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Resultados – Questões a explorar / debater
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De Par em Par na U.Porto

Resultados – Apreciações sobre o guião

… Creio que o guia de
observação permite que
os observadores o
utilizem em diferentes
situações didáticas.

ASPETOS DESTACADOS DE FORMA NEGATIVA
Flexibilidade
Limite de observações

… Há muitas perguntas
que não se aplicam aos
diferentes tipos de aula.

De Par em Par na U.Porto

ASPETOS DESTACADOS DE FORMA POSITIVA
Flexibilidade
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Resultados – Apreciações sobre observação de pares

de outros docentes, induz um
exercício reflexivo sobre a prática
pedagógica própria o que se revelou
muito estimulante.

ASPETOS DESTACADOS DE FORMA NEGATIVA
Reduzida participação dos docentes da U.Porto
Carácter voluntário da participação
Ausência de sessões de fundamentação pedagógica
Diferenças nas áreas científicas / de conteúdo dos participantes

De Par em Par na U.Porto

ASPETOS DESTACADOS DE FORMA POSITIVA
Partilha de experiências e práticas diversas
Reflexão pedagógica conjunta
… Além do confronto com a prática
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