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Conceptualização (1) 

“A inovação educacional é a aplicação de uma idéia 
que produz mudanças planejadas em processos, 
serviços ou produtos que geram melhorias nos 
objetivos de treinamento”  
Sein-Echaluce, M.L, Fidalgo-Blanco, A e Alves, G 
(2016). 



Conceptualização (2) 
 

A inovação docente sempre é inovação 
educacional. 
A inovação educacional não sempre é 
inovação docente. 
 
 
 
 

(Fidalgo, 2017) 

 

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2017/01/30/innovacion-educativa-o-innovacion-docente/


Conceptualização (3) 

• Princípios que devem cumprir uma 
experiência para que se considere de 
Inovação Educativa: 
– Originalidade 
– Eficacia no aprendizagem 
– Eficiência da eficácia 
– Transferibilidade 
– Sustentabilidade 
 



 
Scholarship of teaching 

 

•É uma investigação sobre a 
docência, sobre a profissão 
docente em si.  

• Implica: 
•Experimentação e reflexão crítica 
•Divulgação 
•Comunicação 
•Compartilhamento 
•Construção 

Conceito que serve 
para definir parte da 

profissão docente 



Estrategias de inovação educativa na  
UNED 



Difusión de los resultados  
(Jornadas de Redes de Investigação em Inovação 

Docente) 

http://congresos.uned.es/w5400/
http://congresos.uned.es/w13757/
http://congresos.uned.es/w11325


Difusão dos resultados  
(Canal Uned) 

https://canal.uned.es/


Difusão dos resultados (e-actas) 
http://congresos.uned.es/w5400/archivos_publicos/qweb_paginas/8088/actasviiijor

nadasderedes.pdf  

http://congresos.uned.es/w5400/archivos_publicos/qweb_paginas/8088/actasviiijornadasderedes.pdf
http://congresos.uned.es/w5400/archivos_publicos/qweb_paginas/8088/actasviiijornadasderedes.pdf


Experiência de inovação docente com 
estudantes, professores tutores e docentes 

Aprendemos a ser Educadoras e Educadores Sociais com o Método de Caso, 2016 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/50407


 
Aprendemos a ser Educadoras e Educadores Sociais 

com o Método de Caso, 2016 
 

ANTECEDENTES  
(Red de Innovación Docente (2007-2009). 
Aprendizaje colaborativo a través de las TIC 
 
Gallego, D.J., Martín-Cuadrado, A.M. y Cacheiro, M.L. (2010). 
Aprendiendo de forma colaborativa a través de las herrameientas 
Web 2.0. En R. Roig Vila & M. Fiorucci (Eds.) (2010). Claves para la 
investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad 
en las aulas / Strumenti di ricerca per l’innovazione e la qualità in 
ambito educativo. Le Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione e l’Interculturalità nella scuola. Alcoy & Roma: Marfil 
& Università degli Studi Roma Tre, 163-178. 

http://www.edutic.ua.es/wp-content/uploads/2012/06/Claves-para-la-investigacion_163_178-Cap-14.pdf
http://www.edutic.ua.es/wp-content/uploads/2012/06/Claves-para-la-investigacion_163_178-Cap-14.pdf
http://www.edutic.ua.es/wp-content/uploads/2012/06/Claves-para-la-investigacion_163_178-Cap-14.pdf
http://www.edutic.ua.es/wp-content/uploads/2012/06/Claves-para-la-investigacion_163_178-Cap-14.pdf
http://www.edutic.ua.es/wp-content/uploads/2012/06/Claves-para-la-investigacion_163_178-Cap-14.pdf


 
Contextualização 

 
• Assunto opcional "O Educador Social em contextos sociais e 

trabalhistas" .Grado de Educação Social. 4º ano. 1º semestre. 
• Participantes 

–  69 alunos. 
– 2  professoras/tutoras + 1 professora/tutora da disciplina Practicum. 
– 1 professor conteudista. 

• A metodologia: 
– Método de caso: Trabalho autônomo + Trabalho grupal através de 

fóruns + Conferências on-line + Avaliação por duplas. 
• Processo de avaliação (formativo): 

– Prova de avaliação contínua (PEC) obrigatório (40%) e exame (60%). 



Introdução 

– A busca de estratégias didáticas em co-parceria 
dos participantes que geram alto grau de 
comunicação, gerenciamento de conhecimento 
e aprendizado: 

• Método de caso para aprender a buscar a melhor 
resposta e resolver entre todos. 

–  Procure os pontos fortes por cada tipo de participantes 
(alunos, tutores e professores conteudistas), adicione-os 
para aprender juntos. 



Objetivos 

Facilitar o treinamento 
das atividades de 

avaliação 
(PEC/Exame) 

Desenhar atividades e 
tarefas a desenvolver 

pelos estudantes, 
professores tutores e 

professores 
conteudistas 

relacionadas com a 
Pedagogia da 
Coasociação 

Criar uma 
Comunidade Virtual 

de aprendizagem  



Metodologia. Marco Teórico 
• Biggs, J. (2005). Calidad del aprendizaje universitario. Consejos 

importantes sobre el diseño pedagógico alineado y sobre su 
taxonomía SOLO para evaluar los aprendizajes. 

• De Miguel, M. (2006). Modalidades de enseñanza centradas en el 
desarrollo de competencias.  Sobre la necesidad de alinear 
curricularmente: modalidad organizativa, metodología y 
evaluación. 

• Martín-Cuadrado, A.M. Gallego, D. y Alonso, C. (2010). El 
educador social en acción. De la teoría a la praxis. Sobre casos 
prácticos resueltos.  

• Prensky, M. (2011). Enseñar a Nativos digitales. Sobre la Pedagogía 
Coasociativa y nuevos escenarios de aprendizaje. 

http://cit.uao.edu.co/docente/sites/default/files/noticias/Calidad del Aprendizaje Universitario-Biggs.pdf
http://www.uvic.es/sites/default/files/Ensenanza_para_competencias.PDF
http://www.uvic.es/sites/default/files/Ensenanza_para_competencias.PDF
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/4340
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/4340
http://innovacioneducativa-sm.aprenderapensar.net/files/2011/09/Ensenar_nativos_digitales.pdf


METODOLOGIA.  
Fases. 1º quatrimestre 2014-205 

• 1ª FASE. (Outubro-2014)  
– Apresentação da disciplina e da REDE aos estudantes.  

• Webconferência on line (Coordenadora da rede).  
• Apresentação dos 3 casos práticos de estudo. 
• Nomeação da Professora Tutora /caso prático 

– Criação do espaço de comunicação e debate 
• Plataforma UNED-aLF (foro-fios/caso prático).  

– Seleção dos estudantes (7-10/caso prático).  
• Questionario em Google drive.  

– Seleção do Companheiro de apoio em REDE (CAR)/caso 
prático.  

• Questionário em Google drive.  



• Caso nº 4. Os conflitos em sala de aula. 
 
• Caso nº 5. A companheira da associação  
é da etnia cigana. 
 
• Caso nº  9. Que oferta formativa precisa  
minha cidade? 

 

Os casos práticos. Bibliografia 



Figura de apoio. CAR 
• Selecionado pela Professora Tutora, uma vez que você tenha 

completado o questionário. Um CAR para cada estudo de caso. 
 Convida e dinamiza as discussões no tópico do fórum. 
 Ele sugere a seus colegas rotas de aprendizagem para responder ao 

caso de estudo. 
 Colabora com o Professor Conteudista e com as Tutoras no 

redirecionamento de mensagens no fórum. 
 Lembra da importância de centrar na rubrica/caso de estudo. 
 Fornece uma solução para o caso prático, como um aluno mais. 
 Atua como relator no caso prático, oferecendo a resposta mais 

apropriada e de acordo com o trabalho realizado pelos parceiros. 
          Webconferência final. 

 
 



METODOLOGIA.  
Fases. 1º quatrimestre 2014-205 

• 2ª FASE (Outubro-Dezembro 2014).  
– 2 seminários/dois casos através da webconferência on line 

(Professoras Tutoras). A estrutura didática:  
• Apresentação e contextualização do tema a tratar.  
• Análise detalhada do caso.  
• Preparação das conclusões e recomendações. 
• Proposta de um caso similar para debater e resolver no fórum  fórum/fio-

caso prático (Comunidade Virtual). 
– Comunicação e debate  através do fórum-fio caso prático: 

• A estratégia didática : treinamento em resolução de situações, não dando a 
resposta correta de antemão mas sim estando aberta a soluções diversas e 
a  consideração de singularidades e complexidade de cada caso, âmbito e 
contexto. 

• A CAR e os estudantes utilizarão Google Drive para o trabalho 
compartilhado.  

• Recursos facilitadores do aprendizado (Repositório multimídia da 
disciplina): vídeos, rádio, imprensa, documentos vários, etc. 



METODOLOGIA.  
Fases. 1º quatrimestre 2014-205 

• 3ª FASE. Durante esta fase realizou-se a Avaliação do 
Projeto. Fase transversal.  
– A avaliação se realizou de forma contínua e procesual. 

Se inicia com a elaboração da PEC/Finalizou com a 
realização da PEC.  

– As estratégias e instrumentos de avaliação utilizadas ao 
longo de todo o processo:  

• Observação. Análise qualitativa (comunicação e contribuições 
dos estudantes no fórum-fio/casos práticos; contribuições nos 
seminários virtuais; exposições orais e feedback com os colegas, 
etc.). 

• Rúbricas: autoavaliação e coavaliação.  
• Questionário sobre a avaliação da rede de inovação educativa. 
• PEC/Examen. 
 



Indicadores para avaliar os participantes: 

METODOLOGIA.  
Fases.1º quatrimestre 2014-205 

Avaliação Professoras Tutoras   Avaliação estudantes   Avaliação CAR   
Pela realização das tarefas e  
por sua adaptação, em cada  
momento, em:   
  

1.   Conferência on-line   
2.   C oordenação dos Foros   
3.   Dinamização da  

avaliação por duplas   

De acordo com os resultados da  
aprendizagem, se avaliará de acordo  
com:   
A qualidade das contribuições e  
participação dos estudantes nos   
fóruns, pelas tarefas  
relacionadas com o conteúdo  do  
caso…   
Se fomentará a avaliação por  
duplas   
A CAR avaliará aos companheiros  
participantes   
  

Pela qualidade das contribuições  
e participação que realiza nos  
fóruns, pelos trabalhos relacionados  
com o conteúdo do caso, pelas  
apresentações or ais realizadas e  
sua adaptação ao grupo.   
  
Será avaliada pelos companheiros  
e a Professora Tutora.   

  



METODOLOGIA.  
Fases. 1º quatrimestre 2014-205 

• 4ª FASE. (Fevereiro 2015)  
– Foi realizada uma avaliação através de um 

questionário on-line, canalizado através da 
aplicação de Formulários do Google.  



Metodologia. Instrumentos 



 

 

Caso nº 4. Los conflictos en el aula 8 80% 

Caso nº 5. La compañera de la asociación es de etnia gitana 5+2 20% 
 

Mª Antonia Cano-Ramos Talavera de la Reina Apoyo E.D 
Mª José Sirvent (PT-Intercampus) Seu d’Urgell Caso nº 4 
Sandra Varela (PT-Intercampus) Madrid-Jacinto Verdaguer Caso nº 5 
 

CAR CASO 

Ana I. Traverso Gutiérrez Caso nº 4 

Rocío Pastrana Miguel Caso nº 5 

Metodologia. Participantes 



Resultados 
• Questionário para conhecer a disponibilidade e interesses 

dos estudantes a respeito da Rede. Em 
https://docs.google.com/forms/d/1FVhm0BV-
FrAi8KLPgnZ_HUNenFZbu3qSF0ukArCdwsU/viewform   

• Questionário para realizar a avaliação final da Rede. Em 
https://docs.google.com/forms/d/18S7dZd4OAqZW4oszCGNoYlc2I
a9wPHXeCE461Wok218/viewform  

• Espaço de comunicação (fórum-fios aLF). Actividade. Prova 
Presencial (Exame)/REDE de INNOVAÇÂO   

 Foram criados 8 fios; 144 mensagens. 
• Conferência online (CAR caso nº 5). 
• Documentos-resumos elaborados pelas CAR.  
• Qualificações PEC-EXAME dos estudantes participantes e 

CAR. 

https://docs.google.com/forms/d/1FVhm0BV-FrAi8KLPgnZ_HUNenFZbu3qSF0ukArCdwsU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1FVhm0BV-FrAi8KLPgnZ_HUNenFZbu3qSF0ukArCdwsU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/18S7dZd4OAqZW4oszCGNoYlc2Ia9wPHXeCE461Wok218/viewform
https://docs.google.com/forms/d/18S7dZd4OAqZW4oszCGNoYlc2Ia9wPHXeCE461Wok218/viewform
https://2015.cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/grados/asignaturas/63014055-15/uforums/forum-view?forum_id=2343887&update_cookie_p=1&show_only_unread_p=0
https://2015.cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/grados/asignaturas/63014055-15/uforums/forum-view?forum_id=2343887&update_cookie_p=1&show_only_unread_p=0


Desenhar atividades e tarefas a desenvolver pelos 
estudantes, professoras tutoras e professores conteudistas 
relacionados com a Pedagogia da Coassociação. 
Alcançado. 

 

Conclusões 



Facilitar o treinamento das atividades de avaliação 
(PEC/Exame). Alcançado. 
 
 Todos os estudantes que participaram, 
foram aprovados na disciplina! 
  

Conclusões 



CONCLUSÕES 
Aspectos positivos   Aspectos a melhorar   
-   A  exposição  de conteúdos e o formato  
de exame.   
-   A assimilação dos conteúdos de forma  
mais fácil e diferente.    
-   Poder buscar solução a casos reais.   
-   Poder relacionar-se de forma mais   pròxima 
com outros companheiros, professoras tutoras e  
Professores conteudistas.   
-   O trabalho      em equipe e colaboração com  
outros companheiros.   
-   Supervisão constante e de qualidade e  
atenção da equipe docente.   
-   Debates construtivos, com diferentes  
pontos de vista e perspectivas   
-   Facilidade de acesso ao caso de estudo, a  
documentação e as ferramentas  utilizadas.   
-   A prática de competências profissionais  
para um melhor futuro como educador social.   
-   A dedicação da equipe docente.   

-   A incorporação de um fórum para cada caso de  
estudo, e um fio para cada questão planteada.   
-   Incluir tutorias presenciais .   
-   Maior fluidez nas conversas do fórum.   
-   Maior participação dos companheiros.   
-   Menos casos para uma maior dedicação a  
cada um.   
-   Os acessos às videoconferências.   
-     Oferecer um caso geral para que não fossem  
tão dispersos os ca casos e as contestações.   

  



Prêmio ao melhor trabalho de 
inovação educativa  

A Estatística me mata, um app como recurso educativo de apoio, 2015-2016 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/51053
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