
Observar e Aprender



Observação cruzada de aulas entre 
docentes assentando numa base de 
voluntariado, fomentando a partilha de 
experiências pedagógicas na 
Universidade de Lisboa.

Objectivo
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Observar e Aprender

O que é?

Fórum de formação 
interdisciplnar

Interação entre 
participantes 
(observador/ 
observado)

Promove…

Actividade de docência 
no ensino superior

Espaço de 
experimentação e apoio 
aos docentes da 
ULisboa

Fortalece…

Cultura de cooperação
entre os participantes

Envolvimento e 
participação das Escolas
da ULisboa
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Como funciona?

Quartetos de 
Observação

Feedback e 
Grelha de 

Observação

Observação 
de aulas 
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Resultados

166 docentes9 Edições 17 Escolas
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Testemunhos

Gostei imenso da relação muito 
próxima que um dos colegas 
estabeleceu com os seus alunos; 
penso que essa é uma dimensão 
que às vezes tendo a esquecer e 
que procurarei trabalhar mais.

As sugestões feitas em modo 
informal surtiram efeito na 
medida em que se tomamos 
conhecimento de pontos fracos 
e fortes da nossa actividade.

Da observação das aulas, passei 
a ter mais consciência das 
minhas próprias aulas, pois ao 
estar no lugar de observador / 
estudante tomamos consciência 
das nossas próprias limitações.

Promove a reflexão sobre as 
nossas práticas de ensino, onde 
há sempre aspectos que podem 
ser melhorados, é uma mais 
valia para nos incentivar a 
querer melhorar. 

Observei que, em diferentes 
contextos, o ensino de 
conceitos teóricos precedidos 
de um exemplo prático de 
aplicação parece suscitar maior 
interesse em aprender nos 
estudantes.

Dada a importância deste 
Projeto, tanto para os alunos
quanto para os docentes, creio 
que é imprescindível a 
continuação do mesmo!
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Futuro

Divulgação

Criar um grupo de 
coordenação com um 
representante por 
Escola para melhorar a 
divulgação 

Website - ULisboa

Seminários

Organizar um Seminário 
anual (Setembro) de 
modo a concentrar 
esforços e mobilizar 
mais docentes para a 
participação

Publicações

Artigo na revista da 
Ulisboa

Artigo científico com os
resultados obtidos no 
projeto
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“

Contributo para a construção de 
uma consciência coletiva da 

Universidade de Lisboa
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Obrigada

beatriz.silva@tecnico.ulisboa.pt

sites.google.com/site/observareaprender/


