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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)
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Sessão presencial
Objetivos
• Reunir os participantes;

• Prestar informações sobre o funcionamento do
programa;

• Apresentar as novidades do programa;
• Apresentar os resultados de anos anteriores;

• Organizar os quartetos;
• Agendar as observações de aulas.
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Observação de aulas em parceria
Definição

• Ação de formação multidisciplinar

• Promoção da partilha pedagógica
• Voluntária
• Baseada no conceito de “amigo crítico”

• Anonimato e confidencialidade garantidos
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Observação de aulas em parceria
Objetivos principais
• Permitir uma maior consciência do trabalho docente
realizado e suas implicações.
• Aumentar a sensibilidade pedagógica dos docentes
envolvidos.
• Aprofundar conhecimentos pedagógicos
metodologias e estratégias específicas.

sobre

• Desenvolver a cultura da cooperação entre pares.
• Estimular a competência formativa da UP
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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.
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Observação de aulas em parceria
Esquema temporal da observação
Antes

Durante
Depois
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Observação de aulas em parceria
Guião de observação
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Observação de aulas em parceria
Guião de observação
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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
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De Par em Par na U.Porto
Sumário
1º
semestre

UNIDADE ORGÂNICA

24-09-2015

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

1
1
1
3
4
0
0
11
2
4
1

Total

28
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5. Calendarização do primeiro semestre 2013/14
Descrição

Datas limite

Divulgação do DPEP pelos docentes das UO.

2014/10/09 - 2014/10/23

Registo dos participantes e constituição dos duetos.

até 2014/10/23

Constituição dos quartetos pelo coordenador geral.

até 2014/10/27

Sessão de Formação Presencial

2014/10/24

Coordenadores de quarteto organizam calendário
das aulas observadas.
Partilha Pedagógica

2014/10/27 a 2014/11/2
até 2014/12/12

Recolha dos Guiões de Observação

2014/11/2 a 2014/12/19

Tratamento dos resultados e preparação do relatório
final.

2014/12/19 a 2015/01/15

Sessão de Apresentação de Resultados
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4. Novidades
• 1 - Trata-se de aprofundar o programa de formação, tornando-o
mais focado nas diferentes metodologias que os professores põem
em prática nas suas aulas.
– a. Assim, organizam-se os quartetos multidisciplinares a partir do
interesse em partilhar aulas onde se aplicam metodologias específicas,
ficando a observação centrada no desenvolvimento dessas
metodologias.
• Exemplificando, alguns professores pretendem aprofundar melhor a
metodologia dos debates, ou do ensino por pares, ou da avaliação síncrona, ou
do trabalho laboratorial, etc...

– b. A organização dos quartetos especificamente centrados numa
metodologia permitirá:
• o aprofundamento prático e teórico sobre aquela.
• Permitirá ainda recolher material empírico capaz de sustentar um paper
sobre a temática, que terá a autoria de quem participar nos respectivos
quartetos
• e que pode ser incluído num livro a produzir no final do ano letivo, no âmbito
do programa De Par em Par.
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4. Novidades
• 2. O projeto “De Par em Par” – multidisciplinar e
interinstitucional, foi recentemente financiado
para a sua disseminação através do Concurso
Partilha e Divulgação de Experiências em
Inovação Didática no Ensino Superior Português
(promovido pela FCT/DGES).
– a. Identificar outras práticas de observação de pares
em curso noutras Instituições Superiores Portuguesas;
e
– b. Organizar uma Conferência interinstitucional sobre
os usos da Observação de pares como estratégia de
melhoria pedagógica no Ensino Superior, agendada
para 9 de Fevereiro de 2015.
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Justificação da novidade 1 - Panorama

• Mudanças das universidades devidas à maior
diversidade do seu público, e aos novos desafios que as
sociedades lhes colocam.
• A importância das questões pedagógicas por se
associarem às finalidades da sociedade do
conhecimento e da aprendizagem ao longo da vida que
o Horizonte 2020 estabeleceu para os países europeus.
• Crescimento significativo do interesse e das medidas
destinadas a apoiar a aprendizagem e o
desenvolvimento profissional dos docentes ao nível
institucional.
24-09-2015
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Problema de partida

• Qual é o esquema organizativo da observação
de pares que contribui para aumentar o
potencial da peer observation , capaz de
transformar efetivamente as práticas de
ensino e promover o desenvolvimento
profissional dos professores (Bell &
Mladenovic, 2008)?

Efeitos da mudança do foco do ensino para o foco da
aprendizagem

• Maior exigência feita aos professores do ensino
superior, que até agora não viam as suas práticas
pedagógicas interrogadas;
• Maior pressão de outras variáveis como a
diversidade dos estudantes, as taxas do sucesso
escolar na organização das práticas pedagógicas;
• Maior pressão institucional para se ser inovador,
criativo e competente.

3- As virtualidades da observação de pares
multidisciplinar

• O foco é colocado
– na compreensão das práticas de ensino;
– na mudança pessoal ;
– e no crescimento (auto-conhecimento) do
professor através da reflexão própria e partilhada.

• A observação é feita por quem é igualmente
professor, embora de áreas científicas
diferentes, para
– Enfatizar a dimensão pedagógica;
– conhecer outras formas de se ser professor;
– Promover uma visão complexa da aprendizagem.

E os cuidados éticos de sempre
Para prevenir o risco da perda de poder sobre o
trabalho próprio:
• liberdade de se envolver ou não na observação
de pares;
• escolha do observador;
• escolha do que está em foco na observação;
• escolha das formas e métodos de feedback;
• o anonimato da devolução dos dados
• controlo do uso dos dados;
• controlo dos passos a dar no futuro. (McMahon,
Barret & O’ Neill ,2007)

O projeto de par em par

Guião de observação – atualizado para poder
incluir o foco na metodologia ou estratégia.
•
•
•
•
•
•
•

•Estrutura
•Organização
•Conteúdo
•Clima de turma
•Atitude do Professor
•E …
espaço para outras considerações que o observador pretenda
deixar para complementar a observação, bem com um campo para
a apreciação sobre a reflexão final conjunta. (Vieira, 2007

• O Projeto De Par em Par na UPorto
• João Pedro Pêgo, Faculdade de Engenharia (coordenador)
• Ana Mouraz, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação

• Amelia Lopes, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
• José Martins Ferreira, Faculdade de Engenharia
• José Fernando Oliveira, Faculdade de Engenharia
• Isabel Ferreira, Faculdade de Farmácia.
• Ana Reis, Faculdade de Ciências
• Maria do Rosário Sinde Pinto, Faculdade de Ciências
• Zulmira Coelho, Faculdade de Letras

• Jorge Valente, Faculdade de Economia.
• E os bolseiros
• Ana Cristina Torres ( FPCEUP)
• Vítor Marinho (FEUP)

De Par em Par na U.Porto
Contactos

• Laboratório de Ensino e Aprendizagem
• João Pedro Pêgo, jppego@fe.up.pt;
• Ana Mouraz, anamouraz@fpce.up.pt;
www.fe.up.pt/lea
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