


OBJETIVO DO 
DIA

- REFLETIR E EXERCITAR A  METODOLOGIA DA OBSERVAÇÃO DE SALA DE 
AULA E DO FEEDBACK FORMATIVO.

- CONHECER A PROPOSTA DE OBSERVAÇÃO DE SALA DE AULA, 
FEEDBACK E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL - PDI - 
DESENVOLVIDO NO COLÉGIO DOM BOSCO.



PAUTA DO DIA

8h30 às 8h45 ABERTURA PELA DIRETORA ROSE

8h45h às 9h20 REFLETINDO SOBRE A TEORIA

9h20 às 9H55h A EXPERTISE DO COLÉGIO

10h às 10h40 COFFEE BREAK

10h45 às 11h45 EXERCITANDO A METODOLOGIA

11h45 às 12h BIBLIOGRAFIA E ENCERRAMENTO



Rosa Maria Lima                  

rosa@grupodombosco.com.br
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GESTÃO PEDAGÓGICA



ELA ENVOLVE DIFERENTES 
ASPECTOS:

- PROJETO PEDAGÓGICO;
- CURRÍCULO;
- EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM;
- PLANEJAMENTO;
- FORMAÇÃO DE PROFESSORES;
- PROFISSIONALIZAÇÃO;
- IDENTIDADE PROFISSIONAL.

 



LEMBRE-SE SOBRE A SUA PRIMEIRA AULA.

COMO VOCÊ SE SENTIU?



Trocando ideias e experiências

 Você planejou 
esta aula?

Como os alunos 
reagiram quando 
você entrou na 
sala?

Você conseguiu 
aplicar tudo que 
você preparou 
para este dia? 

De que forma os 
conhecimentos 
adquiridos na 
faculdade 
contribuíram para 
o sucesso desta 
aula? 

 Você conseguiu 
converter  os 
saberes teóricos 
em saberes da 
prática?



FORMAÇÃO 
ACADÊMICA

- A importância desta 
formação;

FORMAÇÃO DO PROFESSOR
FORMAÇÃO CONTINUADA 

PROFISSIONAL
(PROFISSIONALIDADE)

- Acontece no dia a dia da 
escola;

- Principal responsável no 
contexto,  a equipe de 

coordenação das 
escolas;

-  Prover meios de garantir 
essa qualificação 

contínua de sua equipe, 
pensando em situações 

de reflexão e de 
aplicação dos estudos 

realizados. 



Quando se afirma que a escola é o lugar onde 
os professores aprendem é, precisamente, 
esse processo de produção de competências 
profissionais que está a ser referido. É no 
contexto de trabalho, e não na escola de 
formação inicial, que se decide o essencial da 
aprendizagem profissional (que é coincidente 
com um processo de socialização profissional) 
(CANÁRIO, s/d, p. 156). 



ONDE ACONTECE A PRÁTICA 
EDUCATIVA ?



Premissas sobre a sala de aula

Local de 
aprendizado.

Local de muitas 
informações.

Ainda é um lugar 
privado.



ESPAÇO DE 
CONSTRUÇÃO DE 
CONHECIMENTO 
PARA O ALUNO

SALA DE AULA

ESPAÇO  DE 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DO 

PROFESSOR



PAPEL DA COORDENAÇÃO
CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO.

COMO?
CONSTRUÇÃO DESSA PONTE ENTRE O 
QUE O PROFESSOR REALIZA EM SUA 
PRÁTICA E A REFLEXÃO NECESSÁRIA 

PARA QUE ELE AVANCE À LUZ DESSAS 
REFLEXÕES.

RELAÇÃO COM AS TEORIAS 



“Paulo Freire aponta (...) na formação 
permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a 
prática. É pensando criticamente a prática 
de hoje ou de ontem que se pode melhorar 

a próxima prática (2002, p. 43-44). 



“De acordo com os Referenciais para a Formação 
de Professores, organizado pelo MEC: 

“A formação continuada não pode ser, portanto, 
algo eventual, nem apenas um instrumento 

destinado a suprir deficiências de uma formação 
inicial mal feita ou de baixa qualidade, mas ao 
contrário, deve ser sempre parte integrante do 

exercício profissional de cada professor” (2002, p. 
64)



“O papel da coordenação pedagógica é melhorar a 
prática docente na formação continuada na escola. 

E, para saber das necessidades da equipe para 
ensinar melhor, quem exerce essa função tem 
inúmeros recursos (...). Contudo, existe uma 

ferramenta que vai direto ao ponto e permite um 
conhecimento mais estreito dos problemas 

didáticos: é a observação feita na sala de aula 
(HEIDRICH, 2010, p.43). 



OBSERVAÇÃO DE 
SALA DE AULA 



““ OBSERVAR UMA SITUAÇÃO PEDAGÓGICA NÃO É 
VIGIÁ-LA MAS SIM, FAZER VIGÍLIA POR ELA, ISTO É, 
ESTAR E PERMANECER ACORDADO POR ELA, NA 

CUMPLICIDADE DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO, NA 
CUMPLICIDADE PEDAGÓGICA”.

                     MADALENA FREIRE
LIVRO: Observação, registro e reflexão. Instrumentos Metodológicos I. 2ª ED.



Observação de sala de aula é uma 
ferramenta essencial no processo de 

formação continuada dos professores em 
serviço:

- Necessidade individual de cada 
professor;

- Formação personalizada;

Garante o desenvolvimento profissional de 
todos e de cada professor. 



PARA DESVELAR

EDUQUE SEU 
OLHAR PARA 
SAIR DE SI E 

VER O OUTRO 
SEM 

JULGAMENTO

PROCURE 
ENTENDER O 

QUE ESTÁ 
POR TRÁS DE 
CADA AÇÃO

RESPEITE! 
AJUDE A 

ANALISAR O 
QUE PODE 

SER 
MELHORADO.



ANTES
Escolha do foco:

- dinâmica da aula

- a aprendizagem

- coordenação da 
aula

- engajamento dos 
alunos

Consenso:

O que é  para 
ser observado.

Combinados:

Como irá 
acontecer a 
observação e 
quando ela irá 
acontecer.



DURANTE

Acompanhe 
tudo com 
discrição 
para não 
atrapalhar o 
andamento do 
trabalho.

Mantenha o 
foco de 

observação 
naquilo que 

foi 
combinado 

previamente
.

.

Use um 
roteiro de 
observação  
(apresentação  
pela Ana 
Paula).



DEPOIS

Use o 
registro 
para não 
contar com 
a memória.

 

Use o roteiro 
previamente 
estabelecido.

O roteiro 
facilitará a 
escrita do 
feedback e o 
feedback 
oral.



“Observar não é invadir o espaço do outro, 
sem pauta, sem planejamento, nem 
devolução, e muito menos sem encontro 
marcado... Observar uma situação 
pedagógica é olhá-la, fitá-la, mirá-la, 
admirá-la, para ser iluminada por ela. 
(FREIRE, 1996, p. 14). 



FEEDBACK FORMATIVO



PREMISSAS SOBRE TEXTO

- Textos: elaborados de acordo com a 
finalidade para as quais os 

empregamos.
- Seu formato está indissociavelmente 

ligado à necessidade do campo 
comunicativo em que será utilizado.

- Para cada finalidade comunicativa, é 
necessário um modo discursivo 

diferente.



 “[...] clareza, precisão, comunicabilidade 
e consistência” (BASTOS et al., 2000, p. 

15)

 Portanto, ao redigir cada um dos 
parágrafos, você deve se perguntar: “o 
leitor compreenderá exatamente o que 

pretendi ‘dizer’?” 



- Seja descritivo; 
 - Seja claro;

- Foque em comportamentos; 
- Seja compatível com as necessidades  do 

observado;
- Leve em conta principalmente a necessidade 

do observado;
- Seja dirigido para comportamentos;

- Faça isso o mais breve possível para que 
as ideias ainda estejam frescas na memória 

e a discussão seja mais produtiva;  



Ana Paula Cabral 
Nascimento

anapaula@grupodombosco.com.br
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Nossa Prática



Intencionalidade

● Clareza ao professor do que se espera 
dele;

● Compartilhar para se desenvolver;
● Mobilizá-lo para a reflexão;
● Alinhar o corpo docente;
● Garantir a aprendizagem.



Observação de aula



Dois caminhos 

● Leitura do planejamento e decisão junto 
ao professor de qual aula irá 
acompanhar, frente às expectativas da 
coordenação e do professor.

Observação planejada



● Escolha pela coordenação de 
qual aula irá assistir frente à sua 
disponibilidade. 

Observação eventual 



Registro 

● Roteiro de análise de aula, 
já conhecido pelos 
educadores

● Encaminhamento da 
observação é digital



ANÁLISE DE 
DESEMPENHO

DE AULA

❏ Critérios claros
❏ Abordagem 

pedagógica da 
Instituição

❏ Postura
❏ Didática

❏ Relacionamento



Considerações 

❏ Oportunidade de 
elogiar, falar o 
que precisa ser 
melhorado e dar 

sugestões



Feedback 

Uso da 
tecnologia ao 
nosso favor:

● Agilidade
● Registro 

salvo
● Comparativo



Feedback

● Pessoalmente após a leitura da 
análise

● Espaço para as considerações do 
educador

● Possibilidade de realizar um 
análise entre as aulas assistidas 
anteriormente



Avaliação Docente



Avaliação de 
desempenho docente

● Análise de observação de 
aula

● Avaliação da Competência 
técnica

● Plano de Desenvolvimento 
Individual







PDI



Vamos praticar?



Análise



Análise
Com o exemplo do roteiro de observação 

do Colégio Dom Bosco vamos:

1. Ler o roteiro antes de assistir a aula.
2. Assistir a aula da Professora Gilne.

https://www.youtube.com/w=atch?vFnEMR2oaOs4

3. Fazer o registro das observações.

https://www.youtube.com/watch?v=FnEMR2oaOs4


Como foi a 
experiência desta 

observação?
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Sugestão de Leitura 



Data: 07/04 (sábado)
Tema: Gestão da Sala de Aula
Palestrante: Vasco Moretto*

*Vasco Moretto é mestre em Didática das Ciências pela Universidade 
Laval, Québec, Canadá. É licenciado em Física pela Universidade de 

Brasília-UnB e especialista em Avaliação Institucional pela 
Universidade Católica de Brasília-UCB.

Você é nosso convidado(a) para o 
nosso próximo encontro:



Obrigada!
Dúvidas?
Contatos

rosa@grupodombosco.com.br

anapaula@grupodombosco.com.br




