De Par em Par
Sessão de Apresentação de Resultados - 2014/15 em revista
Reitoria da U.Porto
Auditório Ruy Luís Gomes
João Pedro Pêgo
1 de julho de 2015

Programa
• 14:00 – Sessão de Abertura.
Vice-Reitor, Professor Pedro Teixeira
• 14:10 – "De Par em Par na U.Porto" – 2014/2015 em revista
Professor João Pedro Pêgo – FEUP
• 14:30 - "De Par em Par na U.Porto" - Resultados do exercício de 2014/2015.
Doutora Ana Mouraz – FPCEUP

• 15:00 – Discussão de resultados.
• 15:50 – Encerramento.
Vice-Reitor, Professor Pedro Teixeira
24-09-2015
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Projecto De Par em Par
Objetivos
1.

Criação e implementação de um esquema de observação de
pares multidisciplinar com vista à melhoria dos processos de
ensino-aprendizagem no ensino superior.

2.

Criação de uma metodologia a aplicar para observação de pares
em diferentes unidades orgânicas da mesma universidade.

3.

Divulgação do projeto e desenvolvimento de ações de parceria
com instituições do ensino superior do espaço lusófono.

24-09-2015
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Projecto De Par em Par
Principais resultados
1. Atualização do guião de observação centrado na aula.
2. Observação de duas aulas por participante.
3. Observação de aulas centradas na metodologia de ensino /
estratégia pedagógica.
4. Criação do website www.dpep.pt
24-09-2015
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Projecto De Par em Par
Principais resultados
5. Criação de uma identidade gráfica

Website

Logo
Papel de sementes
24-09-2015
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Projecto De Par em Par
Principais resultados
6. Produção de três vídeos de disseminação

Teaser

Tutorial

Testemunhos

https://youtu.be/_sDWk
Yu09tk

https://youtu.be/_0BL1a
iycgw

https://youtu.be/LG_tX8
vtebA

24-09-2015
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Projecto De Par em Par
Principais resultados
7. Publicações
•

•
•
•
•

Pego, JP, Mouraz, A, Martins Ferreira, JM, Lopes, A. 2013. Peer observation of teaching at u.porto a
multidisciplinary approach to peer observation of teaching. Proceedings - 2013 1st International
Conference of the Portuguese Society for Engineering Education, CISPEE 2013.
http://dx.doi.org/10.1109/CISPEE.2013.6701972
João Pedro Pêgo, Ana Mouraz, José M. Martins Ferreira, Amélia Lopes, José F. Oliveira, Isabel Ferreira, “DE
PAR EM PAR”, CLME 2014
Ana Mouraz, João Pêgo, “De Par em Par na UP: ou a desafiante tarefa de ser observador em seara alheia“,
CNaPPES.14
Ana Mouraz, João Pedro Pêgo,”De Par em Par multidisciplinar: um modelo de formação pedagógica de
professores no ensino superior”, XII Congresso da SPCE 2015
João Pedro Pêgo, Ana Mouraz ,”De Par em Par multidisciplinar: um modelo de formação pedagógica de
professores no ensino superior”, CEDU 2015

24-09-2015
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Projecto De Par em Par
Multidisciplinar e Interinstitucional
Objetivos
1.
2.
3.

4.
5.

Identificar outras práticas de observação de pares em curso noutras
Instituições Superiores Portuguesas;
Debater com os proponentes dessas práticas de observação de pares as
vantagens e limitações da observação de pares multidisciplinar;
Divulgar os resultados obtidos pelo “De Par em Par”, nomeadamente
na sua fase atual de trabalho de avaliação do impacte do projeto nas
atividade pedagógicas e científicas dos professores que têm vindo a
participar no projeto ao longo do tempo;
Organizar uma Conferência interinstitucional sobre os usos da
Observação de pares como estratégia de melhoria pedagógica no Ensino
Superior;
Validar a Observação de pares multidisciplinar como um modelo de
formação de professores do Ensino Superior.

24-09-2015
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Projecto De Par em Par
Principais resultados
1. Publicações
•

Teaching in Higher Education, Contributos da observação de pares multidisciplinar para o
desenvolvimento profissional dos professores, nomeadamente, na produção de atividades reflexivas?,
Ana Mouraz e Isabel Ferreira

•

Innovations in Education and Teaching International, Effects of multidisciplinary peer observation in higher
education: a perspective focused on the observer, Ana Reis, Rosário Pinto, Daniela Pinto

•

Revista Portuguesa de Educação, Disseminação de conhecimento na investigação em Educação: avaliação
de duas estratégias no âmbito de um projeto, Ana Mouraz, João Pedro Pêgo, Ana Cristina Torres, Daniela
Pinto, Vítor Marinho

•

Livro coordenado por Ana Mouraz e João Pedro Pêgo, o livro intitulado De Par em Par na U.Porto

24-09-2015
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SIPAR 2015
Objetivos
1. Dar voz a experiências de observação de
pares desenvolvidas no Ensino Superior
português.
2. Discutir o modelo de formação de
Observação de Pares multidisciplinar
3. Sensibilizar Instituições de Ensino Superior
Lusófonas para as potencialidades da
Observação de Pares multidisciplinar
http://paginas.fe.up.pt/~dpep/seminariointerinstitucional-de-partilha-pedagogica/
24-09-2015
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Calendário e Estrutura

24-09-2015
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Esquema das observações
• Funcionamento em
quartetos:

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

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

24-09-2015
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Guião de observação

24-09-2015
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DPEP - Participação
2010/11
UO
2º S
FADEUP
2
FAUP
0
FBAUP
0
FCNAUP
2
FCUP
4
FDUP
0
FEP.UP
12
FEUP
12
FFUP
8
FLUP
6
FMDUP
8
FMUP
2
FPCEUP
4
ICBAS.UP
0
U.PORTO
60
UO

24-09-2015
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2011/12
1º S
2º S
2
0
2
0
0
0
4
4
8
6
0
0
8
6
2
9
6
0
8
6
4
3
2
0
2
2
4
0
52
36
12

7

2012/13
1º S
2º S
0
0
0
0
1
0
3
1
1
5
0
0
2
3
4
3
3
2
9
6
3
2
1
0
2
1
2
1
31
24
11

9
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2013/14
1º S
2º S
0
0
1
0
1
0
1
0
3
5
0
0
0
0
2
1
0
0
9
6
2
2
0
0
4
1
1
1
24
16
9
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2014/15
1º S
2º S
0
2
0
1
0
0
0
0
4
4
0
0
2
2
5
4
3
0
4
3
0
0
2
1
1
2
2
1
23
20
8

9
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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)
Célia Pinto (SPUP)
Ana Freitas (FEUP)

24-09-2015
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Contactos
De Par em Par (www.deparempar.pt)
dpep@fe.up.pt
Laboratório de Ensino e Aprendizagem
(www.fe.up.pt/lea)
João Pedro Pêgo (jppego@fe.up.pt);
Ana Mouraz (anamouraz@fpce.up.pt);
24-09-2015
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De Par em Par na U.Porto
Resultados do exercício de 2014/2015
Sessão de apresentação de resultados
Reitoria da UP
Ana Mouraz

1 de julho de 2015

Objetivos da apresentação de resultados
– Identificar as tendências gerais dos dados de
observação de pares, recolhidos no presente ano.
– Caraterizar os eixos fundamentais das diferentes
metodologias que os professores põem em prática nas
suas aulas tal como foram observadas no âmbito do
projeto De Par em Par.
– Identificar aspetos positivos e negativos do modelo De
Par em Par.
– Recolher sugestões de melhoria.
– Devolver à comunidade da U.Porto os resultados da
implementação no presente ano do modelo De Par
em Par.
24-09-2015
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Mudanças no ano letivo de 2014/2015
• Objetivos:
• Do programa - Aprofundar o programa de formação,
tornando-o mais focado nas diferentes metodologias
que os professores põem em prática nas suas aulas.
• a. Assim, organizaram-se alguns dos quartetos multidisciplinares a
partir do interesse em partilhar aulas onde se aplicam metodologias
específicas, ficando a observação centrada no desenvolvimento dessas
metodologias.

• Da apresentação de resultados:
– Caraterizar os eixos fundamentais dessas metodologias tais
como foram postas em prática e foram observadas no
âmbito do projeto De Par em Par.
– Identificar aspetos relevantes da sua implementação
prática e sustentação teórica, referenciados nos guiões de
observação.
24-09-2015
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Participantes no ano letivo de 2014/2015
Resultados provêm de dados quantitativos e qualitativos recolhidos através do
preenchimento de guias de observação correspondentes a 75 observações realizadas
nos dois semestres.

Ano Letivo

2014/15
1S

2S

Participantes

23

20

UO

8

9

Guiões

38

36

Panorâmica dos dados
UO onde se realizaram as observações
Unidade Orgânica do/a Observador/a
Faculdade de Faculdade Faculdade Faculdade
Arquitectura de Letras de Medicina Psicologia e
Ciências
Educação

… cruzadas com…

UO de quem
observou

Total

Instituto de Faculdade Faculdade Faculdade Faculdade Faculdade
Ciências
de
de
de
de
de
Biomédicas Ciências Desporto Economia Engenharia Farmácia
Abel Salazar

Faculdade de Letras

0

2

0

1

1

0

0

1

1

0

6

Faculdade de Medicina

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação

0

2

0

0

0

3

0

1

0

0

6

Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

Faculdade de Arquitectura

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Faculdade de Ciências

0

0

0

3

1

6

0

3

4

2

19

Faculdade de Desporto

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

3

Faculdade de Economia

0

2

0

1

0

4

0

1

1

0

9

Faculdade de Engenharia

0

1

0

1

3

4

0

2

7

0

18

Faculdade de Farmácia

0

0

0

0

0

4

0

0

2

2

8

Total

1

9

1

6

6

21

1

8

17

4

74
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5

Tratamento dos dados

• Estudo das variâncias das componentes –
análise univariada

• Análise qualitativa de comentários gerais às
aulas, ao guião e ao modelo De Par em Par

De Par em Par na U.Porto

• Análise estatística descritiva por componente
resultante da análise fatorial

6

Tratamento dos dados
Todos os descritores mais o
descritor B5 (Organização)

A. Estrutura

A. Estrutura

B. Organização

B. Organização

C. Clima de Turma

C. Clima de Turma

Todos os descritores
exceto B1 e B5

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
- dimensão contextualizadora

E. Atitude do Professor

F. Conteúdo e Atitude 3
- dimensão
De Par em Par nainterativa
U.Porto
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Resultados – visão global
Descritores com maior número
de “missing values”
Missing

N = 74

[Existência de participação previamente preparada pelos
estudantes]

N
17

20,6

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

45

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

22

De Par em Par na U.Porto

%
22,9

60,8
67,5

29,7
29,4
8

Resultados – visão global
Os melhores…
… e os menos bons
N

Desvio
Média padrão

[A estrutura da aula evidencia um fio lógico entre
74
princípio, meio e fim.] ESTRUTURA
[Torna-se clara a relação da aula com os objetivos e as 66
competências a desenvolver na UC] ESTRUTURA

4,71
4,66

,701

4,70

,656

[Valorização dos aspetos fundamentais] CONTEÚDO

69

4,58
4,66

,555

[Utilização relevante de exemplos] CONTEÚDO

68

4,56

,780

[Participação dos estudantes na contextualização do
conteúdo] CONTEÚDO

64

3,80
4,17

1,101

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

57

3,44
3,93

1,363

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

A tendência geral dos níveis de importância dos descritores atribuídos
pelos observadores às aulas que presenciaram é muito positiva.

•

Entre o descritor melhor pontuado ( 4,71) - [A estrutura da aula evidencia
um fio lógico entre princípio, meio e fim] e o descritor menos pontuado
(3,44) - [Existência de participação previamente preparada pelos
estudantes] , existe uma diferença média de 1.3 pontos.

•

Dos quatro descritores mais pontuados, 2 referem-se a aspetos da
dimensão da estrutura e 2 ao conteúdo.

•

Os 2 descritores cujo desvio padrão é maior referem-se à participação dos
estudantes.

De Par em Par na U.Porto
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Resultados – visão global
Da agregação dos itens mediante a análise fatorial, constata-se que os descritores
associados ao clima são aqueles que foram menos bem pontuados,
comparativamente com a estrutura, organização conteúdo e atitude do professor.
A diferença é globalmente significativa.

De Par em Par na U.Porto
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Resultados – visão global
2015

2014

2013

Comparação dos
resultados com os
anos anteriores
De Par em Par na U.Porto
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Resultados – diferenças (ANOVA)
Significado
Fator
Tamanho
Dimensão
estatístico
explicativo da amostra
p< 0.05
Género
Estrutura
do
74
0.005
observado
Conteúdo Género do
e atitude 3 observador

74

0.031

De Par em Par na U.Porto

Tamanho
do efeito

10,6%

6,5%

Sentido da
Poder
influência estatístico
Favorável
às
mulheres
Favorável
aos
homens

0.820

0.584
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Resultados – Metodologias específicas
Metodologia
expositiva

laboratorial

Total

estudo de

resolução de

caso

exercícios

debate

Faculdade de Medicina

0

0

0

0

1

1

Faculdade de Psicologia e de Ciências da

0

0

0

0

2

2

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar

1

0

0

0

0

1

Faculdade de Arquitectura

0

0

0

0

1

1

Faculdade de Ciências

5

6

0

3

2

16

Faculdade de Desporto

0

0

0

0

3

3

Faculdade de Economia

0

0

2

2

0

4

Faculdade de Engenharia

4

0

0

10

0

14

Faculdade de Farmácia

0

3

1

0

0

4

10

9

3

15

9

46

Educação

Total

De Par em Par na U.Porto
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Resultados – Metodologias específicas

Se associarmos as apreciações feitas nas modalidades
expositiva e resolução de exercícios, por um lado, e as
modalidades estudo de caso, laboratorial e debate, por
outro, constata-se existir uma diferença significativa em
todas as dimensões, exceto no conteúdo e atitude 2.
De Par em Par na U.Porto
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Resultados – Metodologias específicas e
Comportamentos disruptivos

Nº de guiões que assinalaram o descritor - 29

De Par em Par na U.Porto
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Comentários sobre as aulas expositivas
•

•

•

•

•

A aula foi dada em Inglês. A sequência dos conteúdos é adequada e
progride do mais fácil para o mais difícil e complexo. A aula está bem
sequenciada e os slides usados são um bom apoio para os conteúdos
apresentados. Tendo em conta que se trata de uma aula de mestrado,
pareceu-me que havia alguma insistência e repetição de conceitos e
tópicos que aparentam ser evidentes e básicos, o que torna o ritmo da
aula lento e talvez menos interessante para os estudantes.
A aula foi um pouco parada, um pouco mais de movimento por parte
do professor poderia introduzir alguma dinâmica. Há poucas perguntas
e quando surgem, são dirigidas ao grande grupo, e nem sempre parece
haver muita atenção à resposta ou tempo para o estudante responder.
O professor poderia aproveitar mais os contributos dos alunos...Acho
positivo chamar estudantes pelo nome, o que aconteceu uma vez.
Pouco tempo para dúvidas - que aparentemente não existem. No meu
entender, mais interacção seria (adequado].
Aula dada em inglês para facilitar o acompanhamento pelos alunos
estrangeiros presentes, o que é louvável. Dado o limite apertado de
tempo, a participação dos alunos também acaba por ser limitada. O
docente preocupa-se em fazer perguntas para envolver os alunos mas
frequentemente o tempo que espera por uma resposta é demasiado
curto. Não é reservado espaço para a resolução individual de
exercícios; durante o tempo de aula, os alunos pareciam acompanhar a
matéria mas não foram avaliados.
A professora conseguiu captar e levar à participação dos alunos,
utilizou a estratégia, que achei bastante boa, de tempos a tempos fazer
enganos propositados que levassem os alunos a participar na correção
dos mesmos. Tal estratégia levou a uma grande participação dos
alunos. Só por esta estratégia já valeu a pena participar no projeto par
a par.
Sala bem equipada, mas um pouco apertado para tantos estudantes.

24-09-2015

De Par em Par na U.Porto

Reforço da essencialidade:
• Sequência lógica ( do
simples ao complexo)
• Repetição dos conceitos
• Equipamento disponível
Criar dinâmica:
• Existência de perguntas
interpelantes com tempo
para a sua resposta
• Promoção dos contributos
dos alunos
• Jogo de correção de erros.
Estratégias de individuação:
• Conhecer o nome dos
estudantes.
• Atenção à diversidade
linguística.
• Tempo para a resolução
individual de exercícios.
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Comentários sobre as aulas de resolução de exercícios
•
•
•

•

•

•

•

•

A aula foi dada num bom ritmo, e foi bem estruturada. Seria vantajoso se houvesse mais interacção
entre a docente e os estudantes e se estes fossem mais pro-activos.
Boa interação e relação com alunos. Aula dinâmica e com bom envolvimento dos alunos.
De um modo geral sou de parecer que as condições da sala de aula não se prestam a uma
concentração ideal por parte dos estudantes:1) disposição do espaço;2) existência de quadro de
reduzidas dimensões para o prof. demonstrar os exercícios;3) inexistência de quadro para projetar
enunciados, obrigando o prof. a ler, o que não ajuda à concentração e atenção aos vários ritmos
dos estudantes em contexto de sala de aula;
Gostei bastante de assistir à aula do colega de HRH, pois mais uma vez, aprendi que a interação
com os alunos e a maneira de os levar a participar na aula é um dos factores mais importantes de
aprendizagem
Esta aula teve o formato clássico de uma aula de resolução de exercícios, em que o docente resolve
os exercícios no quadro e os alunos copiam a resolução para o caderno. Não foi dado tempo para
que os alunos tentassem resolver os exercícios por si, o que não contribui para a consolidação
individual da matéria. Os alunos foram convidados por duas vezes a ir resolver exercícios ao quadro
mas só de uma vez houve uma voluntária, o que sugere que os alunos não estariam muito
envolvidos.
As condições da sala de aula adequam-se muitíssimo à prática experimentada, conciliando um
amplo quadro para que o prof. realize os exercícios com um projetor que permite aos estudantes
analisar simultaneamente o seu enunciado.
A estratégia seguida foi deixar os alunos resolver os exercícios propostos e o Professor foi expondo
alguns conceitos para a resolução dos mesmos e depois deixou os alunos fazer. Acho que a
estratégia, resulta, mas com turmas grandes tem algum defeito , pois o Professor não chega a todos
os alunos e os alunos mais fracos serão os mais prejudicados nesta estratégia, no entanto se os
forem poucos para mim será a estratégia óptima.
A observação desta aula permitiu-me contactar com uma realidade totalmente diferente da que
me rodeia na minha unidade curricular. Primeiro por ser uma aula num local público, e não num
espaço fechado. Depois, por a componente muito prática estar a cargo quase exclusivamente dos
estudantes (Desenho), que vão recebendo feedback da docente, mas sem a intervenção directa da
mesma. A estrutura, a organização e o conteúdo da aula foram claramente preparados, denotando
uma grande experiência pedagógica. O clima da turma foi descontraído e favorável a uma boa
aprendizagem.
dePar
liderança,
na breve
24-09-2015 A atitude da docente demonstrou qualidadesDe
em Parquer
na U.Porto
introdução [quer no decurso da aula].

Reforço da coerência entre
objetivo da aula e
exercícios:
• Estrutura
• Associação dos
conceitos
Condições físicas:
• Equipamento disponível
• Disposição do espaço
• Mas até o jardim serve
de sala de aula
Condições para o
envolvimento dos
estudantes:
• Boa relação prof./aluno
• Tempo para a resolução
individual de exercícios.
• Turmas pequenas.
• Trabalho centrado na
sua ação.
18
• Feedbak do professor.

Comentários sobre as aulas de laboratório
•

•
•

•

•

Chamou a atenção a grande diversidade de situações em estudo.
Pergunta: de que forma há verificação efetiva da aquisição de
conhecimentos ou competências nesta aula de lab ?Esta matéria
tem um pendor muito maior de conhecimentos do que indutivo,
como no caso da minha área (engenharia).
Os alunos não tinham óculos de proteção, porquê? Tinha sido
falado na aula anterior, não havia nenhum reagente perigoso para
olhos.
Pareceu-me que o desafio que esta aula coloca aos estudantes
passa pelo uso de competências visuais e verbais que estão
implícitas na observação (a olho nú e aumentada - microscópio)
associada aos referentes verbais que nomeiam as coisas
observadas. O que foi muito interessante verificar foi da
importância da visualidade na apreensão deste conhecimento. O
paralelo que posso estabelecer com a minha prática é o de que
embora num âmbito menor as operações mentais convocadas
são as mesmas.
Durante a reflexão final conjunta foram realçados alguns pontoschave que iriam valorizar a aulas futuras. Uma situação em
particular foi a sugestão acerca da elaboração de um caderno
laboratorial, onde os alunos registam todos os dados, cálculos e
resultados obtidos durante a execução dos trabalhos. No final do
semestre, esse caderno seria alvo de avaliação.Esta reunião final
foi igualmente muito proveitosa no sentido que permitiu a troca
de algumas opiniões relativas à forma de cativar a atenção dos
estudantes durante a aula.
Uma aula laboratorial diferente, por ser uma aula de projeto e
por os estudantes terem um perfil diferente da maioria dos
estudantes de outros cursos. Aula extremamente exigente para o
docente, que motiva a autonomia e espirito crítico e investigador
dos estudantes de um modo muito interessante.
24-09-2015
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Explicitação da relação entre o
objetivo da aula e o conceito de
laboratório:
• Estrutura indutiva do raciocínio?
• Aprendizagem de conceitos
específicos
• Diversidade de situações
• Explicitação do recurso avaliativo
Condições físicas:
• Equipamento disponível
• Segurança
• Disposição do espaço
• Recursos de apoio e de registo.
Condições para o envolvimento dos
estudantes:
• O desafio da relação entre a
visão naturalista e a visão de
laboratório.
• Exigência para permitir a
autonomia e espírito crítico
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Comentários sobre as aulas de estudo de caso
•

•

•

Aula muito interessante, de cariz diferente, mas na
minha opinião muito motivadora para os estudantes e
que exige grande esforço e dedicação por parte do
docente.
Na minha opinião devia dar mais tempo aos
estudantes para pensarem nos problemas propostos,
tornando-os mais autónomos.
Aula com apresentação de entrevistas a doentes, com
discussão posterior quer dos alunos quer da docente.
A discussão era realizada após a apresentação das
entrevistas realizadas aos doentes. Na discussão a
docente permitia inicialmente que fossem esgotadas
as opiniões dos alunos. Coerência na relação entre
apresentação das entrevistas e objetivos da UC. Foram
dados exemplos concretos de situações que podem
ocorrer numa entrevista entre médico [e paciente]. As
interações eram sempre individualizadas aos
“médicos” em consulta e gerais aos restantes
[estudantes].Era desafiante para quem apresentava,
mas também para quem ouvia já que era solicitada a
participação de todos.

24-09-2015
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Explicitação da relação entre o
objetivo da aula e os casos
apresentados:
• Estrutura indutiva do raciocínio?
• Situações realistas
Papel do professor:
• Mais esforço e dedicação.
Condições para o envolvimento dos
estudantes:
• Tempo para pensar.
• Interação e feedback
• Possibilidade de discutir
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Comentários sobre as aulas de debate/discussão
•

•

•
•

A discussão moderada pelo docente que se seguiu à
apresentação do tema envolveu todos os estudantes
num ambiente acolhedor propiciado pela disposição
das mesas. A presença de estudantes de pelo menos
quatro países diferentes contribuiu para a importância
da discussão, refletindo pontos de vista diversificados.
O facto de a segunda parte da aula ser mais
individualizada, tutorial, contribui por um lado para o
melhor acompanhamento dos estudantes mas pode
criar alguma distração.
Discussão inicial, incluindo conselhos. Tom de voz bom
para se ouvir em toda a sala, nos avisos gerais, e mais
baixa para discussão nos grupos.Após a primeira 1/2
hora o contacto passou a ser mais individual.
Envolvimento adequado e generalizado dos alunos nas
discussões realizadas, e bom acompanhamento por
parte da docente.
Aula designada como tradicional mas que foi
adquirindo um carácter de discussão e debate, entre o
docente e estudantes, como consequência dos temas
propostos na planificação e que se revelaram de
interesse coletivo

24-09-2015
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Explicitação da relação entre o
objetivo da aula e os usos do
debate:
• Existência prévia de uma
apresentação do tema
• Discussão / ponto de partida.
• Aprofundamento
Criar dinâmica:
• Diversidade dos estudantes
Condições físicas:
• Disposição do espaço
Papel do professor:
• Moderador.
• Regulador
• Assegura feedback individual e
de pequeno grupo.
Condições para o envolvimento dos
estudantes:
• Interação em grupo
• Possibilidade de discutir
21
• Ambiente acolhedor

Comentários que geraram reflexões singulares
Aula interessante e estruturada embora
no início um pouco confusa e muito
direcionada para o sucesso da avaliação.
Voz e gestos adequados mas postura
muito rígida - toda a aula no mesmo
local junto da fila da frente.
Usou a expressão "vocês“
Após a aula reunimos e falei de evitar a
expressão "vocês" para evitar criar uma
separação entre o docente e os
estudantes. Não houve concordância
geral com a minha posição.

Espaço que o professor ocupa na
aula

As finalidades que os professores
reforçam ( aprender , ter sucesso na
avaliação, ou…)

A comunicação e a relação
pedagógica

De Par em Par na U.Porto
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Comentários que geraram reflexões singulares
Na reflexão conjunta aprendi que vale a pena
aprender novas estratégias, para levar os alunos a
adquirirem o conhecimento, tais como levá-los
primeiro a serem eles os actores principais na
resolução de exercícios, tendo o Professor o papel
de mero tutor. Mas cheguei também à conclusão
que noutras vezes é melhor ser o professor a
resolver os problemas e o aluno a ser um mero
espectador, ou espectador activo e participativo
O que eu gostei mais foi o facto de neste ano,
aprender a questionar-me que se calhar a melhor
maneira de passar o conhecimento aos alunos é
deixar os alunos resolver as questões e o
professor ser um mero tutor, ou se calhar andar
próximo dessa estratégia. O que interessa nestes
cursos de par a par, é que o espírito de cada um
fica mais aberto para aceitar novas estratégias de
conhecimento.
De Par em Par na U.Porto

As estratégias que os
professores reforçam ( fazer ou
deixar que os alunos façam,
ou…)

A reflexão de que são
capazes…
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Apreciação da organização dos quartetos
Termos sido incluídos numa metodologia específica, que nem sequer era
aquela na qual gostaria de ter sido inserida. Foi-nos solicitado um conjunto de
metodologias de ensino e eu simplesmente indiquei aquela(s) que me
lembrei. Não sabia que ia ser colocada logo na primeira que referi. Penso

que deviam ter solicitado preferências…
Penso que nesta iniciativa os docentes deviam ser colocados conforme a
área científica em que se encontram. Não fez qualquer sentido ir assistir a
aula de educação física, quando o que eu observei foram apenas os alunos a
executarem determinados exercícios que a docente lhes foi
solicitando.Gostava de ter assistido a uma aula onde pudesse ter tido a
oportunidade de assistir a práticas diferentes da minha e aprender novas
técnicas/metodologias de ensino. Infelizmente, nada daquilo a que assisti me
trouxe qualquer mais valia para o exercício da minha profissão.
Se calhar, em vez de os quartetos serem criados pelos organizadores, talvez
tivesse interesse serem os próprios participantes a poderem escolher
os elementos do seu quarteto.
De Par em Par na U.Porto
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Sugestões para melhorar o guião
Sugestão 1: além da observação das mesmas técnicas pedagógicas aplicadas a outras áreas de
conhecimento, seria interessante que uma das componentes do "De Par em Par" fosse a
observação de técnicas pedagógicas totalmente distintas por forma a que os pares conhecessem
como se ensina e se aprende em áreas do conhecimento tão diferentes como aquelas que
compõem a UPorto. Sugestão 2: possibilidade do observado colocar 2 ou 3 campos livres para
questionar pares sobre aspetos a melhorar.

Explicitar claramente que se um descritor não estiver de todo presente na aula, ou não for aplicável,
ele deve ser deixado em branco aquando do preenchimento online.
Acho que a nota é muitas vezes difícil de dar e sem significado tendo em conta o que está a ser
avaliado.
Algumas questões não são claras; por exemplo, na questão "Existência de feedback, dado aos
estudantes, acerca da compreensão de conceitos ou mestria de competências“(…)Sugeriria
acrescentar uma breve frase explicativa às questões mais susceptíveis de causar dúvidas. Outras
questões são muito difíceis de avaliar em apenas uma observação.

Para mim ficou pouco claro qual o peso do questionário final e se é de facto necessário usar a nota
quantitativa. O questionário nem sempre é fácil de preencher, e duvido que a informação obtida
siga os mesmos critérios por parte dos respondentes.
De Par em Par na U.Porto
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Apreciação do modelo - aspetos negativos
Dificuldade em responder às expectativas dos participantes.
Acho que a introdução das metodologias/estratégias de observação

não trouxe vantagens.
É difícil agendar muitas observações, face à sobrecarga burocrática.

Pouco tempo disponível para este tipo de actividades.
Dada a reduzida participação de docentes, em alguns casos, torna-se
facilmente identificável o docente observador/observado,
deixando de ser verdadeiramente anónimo.

De Par em Par na U.Porto
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Apreciação do modelo - aspetos positivos
• Coloca o ensino e a prática pedagógica em perspectiva e obriga a
reflectir sobre isso.
• Aumenta a satisfação

•

•

e motivação dos docentes
Poder ver a perspectiva dos colegas em relação à forma de
lecionar para melhorar e poder apreciar questões para as quais o
próprio poderá ter dificuldade em identificar.
Poder observar as metodologias de outros colegas e daí
poder retirar aspectos positivos a adotar e negativos a evitar.

• Permite a evolução do docente por contacto com outros mais

experientes e por aplicação de técnicas de ensino, comummente
utilizadas noutras áreas de estudo.

• É uma experiência muito importante (…) quer como da reação da
•

aprendizagem por parte dos estudantes.
Os meus colegas terem identificado 2 áreas de melhoria nas
minhas aulas.
De Par em Par na U.Porto
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Apreciação do modelo - aspetos positivos
Poder conhecer a realidade de outras faculdades dentro da
universidade. Conhecer outras aulas de outros professores.
Conhecer os próprios professores de outras unidades
orgânicas.
pensar

incentiva o conhecimento mútuo, sentido de pertença,
descoberta de pontes insuspeitas, valorização do universo da
Universidade do Porto … muito na base do voluntarismo,
muito cauteloso e quase descomprometido (o que se
compreende).
São momentos que nos obrigam a pensar e quer se queira
quer não, questionamos a nossa prática, pensamos em
alternativas, somos um pouco mais cuidadosos no
planeamento. São momentos de aprendizagem valiosos. Por
outro lado são momentos de partilha, e ao longo dos quais
identificamos muito em comum apesar das diferenças. São
momentos em que nos sentimos valorizados pelos pares.
De Par em Par na U.Porto

aprender

partilhar

Ser
reconhecido
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Sugestões para melhorar o modelo
Seria mais interessante se
pessoas.

participasse um maior número de

Podia ser ainda mais interessante se colegas
prática docente também participassem.

menos entusiastas da

Sugeria que houvesse uma maior divulgação desta formação, com
mais tempo desde o último dia da inscrição e a realização da reunião inicial,
sobretudo para os participantes que tomam contacto pela primeira vez.

Faria sentido uma campanha mais dirigida para motivar Colegas mais

resistentes ou relutantes em participar, para os benefícios da interação
entre pares, talvez em reforço ou complemento dos "inquéritos pedagógicos"

De Par em Par na U.Porto

29

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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