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Introdução 

Observar 
& 

Aprender 

Fórum de 
formação 

interdisciplinar 

Promover 
espaços de 

experimentação 
e apoio aos 
docentes da 

ULisboa 

Estimular a 
atividade de 
docência no 

Ensino Superior 

Através do feedback recebido pelo 
observado e da sensibilização pedagógica 
que resulta da atividade como observador 

Período da experiência piloto: 2º semestre de 2013/2014 



Universo dos envolvidos  
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• 65% do género Feminino 
• 43% dos docentes pertence ao Instituto 

Superior Técnico (IST), seguindo-se 13%  
da Faculdade de Farmácia (FF), a Faculdade 
de Ciências (12%) e Instituto Superior de 
Agronomia (12%) 

• A maioria dos docentes é Professor Auxiliar 

60 
envolvidos 

15 
quartetos 

- 1 quarteto não funcionou 
- 1 quarteto só funcionou metade 

FC – Faculdade de Ciências  FP – Faculdade de Psicologia 
FF – Faculdade de Farmácia  IE – Instituto de Educação 
FL – Faculdade de Letras  ISA – Instituto Superior de Agronomia 
FMD – Faculdade de Medicina Dentária IST – Instituto Superior Técnico  



Caraterização Grelhas de Observação  
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Observador / Observado Tipo de aula, Ciclo e Ano curricular 

Unidade Orgânica (UO) do par Observador/Observado 

• Foram observadas mais UC do 1º ciclo (licenciatura e 
mestrado e integrado), e dentro deste ciclo no 1º ano 
curricular; 

• Foram observadas aproximadamente o mesmo nº de aulas do 
2º Ciclo de estudos e 2º Ciclo de Mestrado Integrado; 

• 4% das aulas observadas são do 3º Ciclo. 

105 grelhas 
preenchidas 
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Antes da aula:  Durante a aula:  Depois da aula:  

Caraterização Grelhas de Observação  

Sala de aula 

81% dos envolvidos afirma que a sala de aula foi adequada/totalmente adequada  
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Caraterização Grelhas de Observação  
Organização 

• Os 5% no terceiro item podem estar 
relacionados com o facto de a 
maioria ter observado aulas teóricas. 
 

• Nas respostas ao primeiro item foi 
observada uma aula sobre um novo 
módulo de matéria iniciado. 

• A organização da aula está condicionada pela faixa etária / ano curricular dos alunos 
• Pelo menos uma das aulas teóricas e práticas, observadas, tinha presenças obrigatórias 

A1          A2      A3               A4            A5 

Cumpre 
totalmente 

 
 
 

 
 
 

Cumpre 
muito/bem 

 
 
 
 
 

Cumpre 
 
 
 
 
 
 

Cumpre 
pouco/mal 

 
 
 
 

Não 
cumpre 



07-07-2014 Projeto Observar & Aprender 8 

Caraterização Grelhas de Observação  
Exposição 

• Os 8% no quarto item podem estar 
relacionados com as aulas observadas 
terem sido laboratoriais / práticas. 
 

• Os 24% no último item podem estar 
relacionados com o que os observadores 
verificaram nas aulas teóricas, 
maioritariamente, sugerindo que não foi 
necessária uma mudança de estratégia de 
ensino pois os alunos conseguiam 
acompanhar o que estava a ser lecionado. 

• Grupos com experiências diferentes necessitam de exposição diferente no início da aula 
• O sistema de som tem vantagem de se fazer ouvir melhor o docente e desvantagem na interação espontânea docente-aluno 
• Disposição das mesas dificulta a mobilidade do docente e favorece a interação com os alunos da primeira fila 

Cumpre 
totalmente 

 
 
 

 
 

Cumpre 
muito/bem 

 
 
 
 
 

 
Cumpre 

 
 
 
 
 

Cumpre 
pouco/mal 

 
 
 
 

Não 
cumpre 

B1          B2     B3             B4         B5 
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Caraterização Grelhas de Observação  
Clima de Turma 

• Neste caso, todas as respostas 
“Não  aplicável”  foram  dadas  por  
observação de aulas teóricas. 

• Tornar a aula mais ativa e menos expositiva 

Cumpre 
totalmente 

 
 
 
 

Cumpre 
muito/bem 

 
 
 
 
 

Cumpre 
 
 
 
 
 

Cumpre 
pouco/mal 

 
 
 
 
 

Não 
cumpre 

C1                C2                  C3                    C4 
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Caraterização Grelhas de Observação  
Conteúdo 

• Os 19% no segundo item podem estar 
relacionados com as aulas observadas 
terem sido aulas teóricas, 
maioritariamente. 

• Fazer ligação entre conteúdos teóricos e aplicações atuais é estimulante para os alunos 
• Estabelecer um paralelo com conhecimento prévio dos alunos 

Cumpre 
totalmente 

 
 
 
 
 

Cumpre 
muito/bem 

 
 
 
 
 
 

Cumpre 
 
 
 
 
 

Cumpre 
pouco/mal 

 
 
 
 
 

Não 
cumpre 

D1            D2             D3            D4 
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Caraterização Grelhas de Observação  
- Valorizados + Valorizados 

- 
Dispersão 

Organização: 
• A2 (Identifica no inicio os principais objetivos da aula) 
• A3 (Organiza a aula de maneira que a relação entre os 

objetivos e as atividades seja clara) 
• A4 (Gere bem o tempo, realçando o que é mais importante e 

evitando digressões desnecessárias) 
Exposição: 
• B1 (Fala de forma percetível, com volume suficiente e 

velocidade adequada) 
• B2 (Tem contacto visual com os estudantes ao longo da sala) 
• B4 (Usa de forma efetiva o quadro, etc.) 
Clima de Turma: 
• C1, C2, C3 e C4 
Conteúdo: 
• D1 (Mostra segurança na exposição da matéria) 
• D3 (Encoraja o pensamento independente, crítico ou reflexivo) 
• D4 (Assegura uma relação equilibrada entre a 

complexidade/volume de conteúdos transmitidos e o tempo 
disponível) 

+ 
Dispersão 

Organização: 
• A1 (Começa por sumariar brevemente o 

ponto de chegada da aula anterior) 
• A5 (Fecha a aula com a discussão do 

trabalho realizado e/ou futuro) 
Exposição 
• B5 (Muda de estratégias de ensino se os 

estudantes não mostram a compreensão 
esperada) 

Exposição 
• B3 (Move-se pela sala e usa gestos e movimentos corporais 

adequadamente) 
Conteúdo 
• D2 (Promove atividades que são simultaneamente razoáveis e 

desafiadoras) 



Conclusão 
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 A maioria dos pares Observador/Observado pertence a diferentes Unidades Orgânicas. 

 Foram observadas aulas teóricas, maioritariamente. Independentemente do tipo de 
aula, a maioria das aulas observadas é do primeiro ano dos ciclos em análise. 

 As dimensões Clima de Turma e Conteúdo são as que apresentam respostas mais 
positivas de cumprimento dos itens, sendo que na dimensão Conteúdo o item relativo 
ao domínio dos conteúdos curriculares é o mais valorizado. 

 Os itens com mais dispersão nas respostas, mas com uma mediana positiva, são 
relativos à revisão dos últimos conteúdos lecionados no início da aula e da conclusão 
da mesma sobre o que foi lecionado (Organização) e relativo à adaptação/mudança 
de ensino consoante a recetividade por parte dos alunos (Exposição). 

Fórum de formação 
interdisciplinar 

•  “interessante  poder  observar  como  
um colega com muita experiência 
lidava na aula com alunos com 
necessidades educativas 
especiais.” 
•  “Aprendi  com  o  colega  que  
leccionava uma perspectiva 
científica  sobre  composição  textual” 

Estimular a atividade de 
docência no Ensino Superior 

•  “Uma  aprendizagem  colaborativa  e  
partilhada sobre a prática 
pedagógica.” 
•  “A  intervenção  dos  docentes  das  
diversas turmas revela um trabalho 
cooperativo bastante sólido da 
equipa  docente.” 

Promover espaços de 
experimentação e apoio aos 

docentes da ULisboa 

•  “Processo  bastante  interessante  
que considero ser uma mais valia 
para os intervenientes e 
participantes neste projeto, pela 
troca  de  experiências  vividas.” 



Notas finais 
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•Incentivo à participação dos alunos e desenvolvimento do espírito crítico ou esclarecimento 
de dúvidas 
•Estudo prévio de manuais / slides sobre a matéria seguinte 
•Dinamismo e entusiasmo do professor 
•Utilização dinâmica de diversos recursos educativos 

Pontos 
positivos 

•Aplicação de um questionário no final da aula, abordando o tema discutido 
•Utilização de exemplos reais fazendo a ligação entre os trabalhos de laboratório  dos alunos e 
o mundo que lhes é mais familiar 
•Interação com os alunos sem diferença de postura entre alunos e professor 

Práticas 
usadas 

•Salas de aula com má acústica e disposição de mesas 
•Falta de qualidade / funcionamento do material existente na sala  
•Alunos sentados mais atrás estão mais distraídos / ocupados com outras atividades 
•Demasiados alunos numa aula 
•Volume excessivo de informação e pouca reflexão sobre a mesma 
•Utilização de acetatos impede a mobilidade do professor e dificulta a visibilidade dos alunos 
mais afastados 

Aspetos a 
melhorar 

•Utilizar mais exemplos concretos que ajudem os alunos a entender a parte teórica 
•Utilizar  um  sistema  de  som  /  “mãos  livres”  de  forma  que  o  professor  se  faça  ouvir  melhor  e  se  
possa mover mais pela sala 
•Fomentar a preparação prévia dos alunos para bom aproveitamento das aulas, com sessão 
de dúvidas, disponibilização de material de estudo previamente 
•Incitar os alunos a trazer portátil / tablet, caso tenham, para algumas aulas 
•Encorajar os alunos a uma maior participação e frequência das aulas teóricas 

Sugestões 
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Inquérito Satisfação Participação O&A 
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37 respostas (62%participantes) 



Inquérito Satisfação Participação O&A 
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+ - 



Inquérito Satisfação Participação O&A 
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• A maioria dos inquiridos tem interesse 
em participar em futuras edições do 
projeto Observar & Aprender 

• Apesar da maioria demonstrar interesse 
em ter formação no domínio das áreas 
do projeto, 24% dos inquiridos não tem 
o mesmo interesse. 



Inquérito Satisfação Participação O&A 
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Sugestões de melhoria para Edições futuras  

Diversificar as grelhas de observação consoante o tipo de aulas em observação (se 
são mais de exposição por parte do observado ou mais de execução laboratorial por 

parte dos alunos) 

“Introduzir  um  novo  objetivo  - fazer levantamento de 
necessidades  de  formação.”   

“Pequenas  reuniões  entre  quartetos  ou  nomeados  
entre eles para partilhar experiências e sugerir novas 

abordagens.” 

Melhorar a forma de 
dinamizar os quartetos 

na fase inicial dos 
contactos 

Aumentar o número de 
observações por 

elemento do quarteto 
de 2 para 3 ou 4 

Contabilizar a participação 
neste projeto no âmbito da 
avaliação de desempenho 

dos docentes. 

Possibilidade de assistir a 
aulas teóricas e práticas 
por docente e haver dois 
observadores por aula, 

promovendo o debate entre 
observadores/observado 



Inquérito Satisfação Participação O&A 
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Alguns depoimentos sobre a participação no projeto-piloto 

Projeto positivo e interessante. 
 
Muitos dos docentes esperam e demonstram 

interesse pela continuação do projeto. 
 

Enriquecedor na medida em que permitiu: 
• Conhecer a prática de colegas de 

outras escolas; 
• Dar a conhecer as próprias práticas; 
• Trocar impressões / dar feedback sobre 

o tipo de metodologia de ensino-
aprendizagem; 
 

Serviu para conhecer colegas com outros 
interesses e preocupações. 

 

“  (…)  contribuiu  ainda  mais  para  a  minha  
motivação  na  docência.” 
 
“  É  interessante  «misturar  cursos»  (…).  O  
contacto é muito agradável e aprende-se 
sempre.  (…)  do  ponto  de  vista  estritamente  
pedagógico, a interacção fica  prejudicada.” 
 
“As  observações  aos  meus  colegas  
permitiram-me perceber melhor a relação 
professor aluno, não estando na posição de 
professor,  nem  de  aluno.” 
 

“Parabéns  – uma  iniciativa  excelente!” 

“  Uma  das  melhores  formas  de  
ficar por dentro do projecto é 
ouvir  testemunhos.” 
 

A eventual falta de 
disponibilidade por parte dos 

docentes pode influenciar a 
participação dos docentes. 



07-07-2014 Projeto Observar & Aprender 20 


