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+ 
Background 

 Higher Education institutions have been facing restructuring 

processes that ask for changes in teaching approaches 

 

 Curricular changes fostering the development of 

competencies and higher-order cognitive skills (HOCS) 

should  be considered 

 

 Constructive alignment between teaching, learning and 

assessment methods, with emphasis on the real intended 

learning outcomes (Biggs, 1999), is another goal in those 

processes 
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+ 
Contexts for practice 

 Close cooperation between researchers from the Education 

Department and a group of teachers from the Biology 

Department  started in 2006 

 Curricular Units (6 ECTS): 

 Microbiology(M)  [ T: 2h; TP: 0; P: 2h]       

 Genetics (G) [T: 2h; TP: 1h; P: 2h] 

 Biology Topics  and Labs (TLB – Temas e Laboratórios em Biologia) 
[T: 2h; TP: 1h; P: 2h] 

 

 Students from 1st cycle courses: Biology (1styear), Teaching of 

Biology/Geology (1styear),  Biotechnology (2nd year) and 

Biochemistry (3rd year). 
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Main Goals 

 to design and adopt innovative practices for 

teaching, learning and assessment, adequate to the 

diversity of contexts  within  curricular units  

 to promote the constructive alignment between 

teaching, learning and assessment 

 to develop questioning competencies of students 

 to promote assessment for learning and feedback  

 to create contexts for critical reflection by teachers 

and their academic development 
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+ 
Contexts of teaching, learning and 

assessment:  some examples 

Microbiologia 

“Questioning- 
sheet” 

Problem-based 
cases 

Genética 

‘Cases for 
learning in 

group’ 

Discussion and 
correction of 

exams 

TLB 

Online 
discussion 

forum (ODF) 

Debate about 
Evolution 
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+ 
Microbiologia 

“Questioning-sheet” 
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+ 
Microbiologia   
Problem-based cases 

Leia a seguinte notícia: 

Era o ano de 1976. Em Filadélfia, nos Estados Unidos da América, decorria uma 
convenção da American Legion (Legião Americana), quando várias pessoas que 
assistiam ao evento apresentaram sinais de febre e dificuldades em respirar. 
Foram hospitalizados e tratados para a pneumonia, mas os sintomas persistiram. 
Os esforços iniciais para diagnosticar a doença não foram bem sucedidos. Mais 
casos ocorreram nos dias seguintes com outros indivíduos que visitaram o hotel 
onde o encontro tinha decorrido. Muitos dos indivíduos que ficaram doentes 
acabaram por morrer, mas outros recuperaram.  

Imagine que faz parte da equipa de investigação que está à procura da 

causa da doença descrita. 

Com base na informação fornecida e nos conhecimentos que já possui, 

formule questões cujas respostas possam permitir obter 

evidências/provas de que a doença é causada por um determinado 

microrganismo. 

 

Example:  
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 The cognitive level of written questions was higher when 

compared to the oral ones 

 Students’ opinions: 

“Gostei muito mais de chegar lá e nós próprios fazermos 

questões, tendo como base a matéria, mais do que chegar lá e 

"enumere as ideias…"  

“(...) se tivermos a sorte de fazer algum trabalho de investigação, 

não será ninguém a dizer "responda a isto, responda àquilo", 

temos de ser nós próprios a questionar as coisas, não é?”  

Microbiologia   
Problem-based cases 
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+ 
Genética  
Cases for learning in group  

 compulsory assessment task 

 296 students (groups of 3-5 students) 

 each group solved 2 cases related to contents covered in 

lectures and illustrative of some real cases in Genetics 

 Statement from the interview with one of the teachers: 

“We, as teachers, thought that we should favor students’ attitudes towards 

a more active role and participation in their own learning.  And we 

thought that one way for reaching that was by supporting their study on 

their own questions. 

If they could formulate the questions and then be able to search for the 

answers, they would learn and expand their knowledge about the topic”  
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+ 
Genética 
Cases for learning in group  

 

Metodologia de trabalho (grupos de 2-5 elementos) 
 

1. Ler com atenção o caso proposto.  

2. Identificar os termos (palavras e não expressões, nem frases) considerados relevantes 

para o assunto e também aquelas cujo significado não esteja perfeitamente claro. 

Elaborar uma lista com estas palavras. 

3. Identificar perguntas (terminadas em ponto de interrogação…) que correspondam a 

falhas no conhecimento, dúvidas que o caso suscite ou aspectos cuja aprendizagem 

mereça aprofundamento e consolidação. 

4. Elaborar um Glossário de Termos Relevantes a partir da lista de palavras (ponto 2), 

consultando dicionários livros e/ou outras fontes de informação. 

5. Elaborar uma Lista de Perguntas e Respostas, completando a lista do ponto 3 com as 

respectivas respostas, que devem ser concisas e rigorosas.  

 

Tarefas e elementos de avaliação: 

1. Lista de Termos Relevantes (até 10 termos) e Lista de Perguntas (até 6 perguntas) que 

servirão de base ao estudo dos tópicos relacionados com o caso. Este primeiro 

documento deverá ter um máximo de 500 caracteres e ser enviado ao docente no prazo 

máximo de 2 dias úteis após a data da 1ª aula prática. 

2. Glossário de Termos Relevantes (até 1200 caracteres, excluindo as referências), 

contendo uma explicação/significado para os termos seleccionados bem como as 

referências usadas. Deverá ser enviado no prazo máximo de 2 dias úteis após a data da 

2ª aula prática 

3. Lista de Perguntas e Respostas (até 1200 caracteres, excluindo as referências), 

contendo as perguntas, respostas e referências. Deverá ser enviado no prazo máximo de 

2 dias úteis após a data da 3ª aula prática. 

 

Todos os elementos de avaliação devem ser enviados ao docente por correio 

electrónico, devidamente identificados com o nome dos alunos, número mecanográfico 

e turma prática (ver modelos de documentos). 

 

Observações: 

Os alunos devem ser informados na primeira semana de aulas de quem será o docente 

responsável pelo seu acompanhamento e é a esse docente que devem enviar os 

elementos de avaliação. O docente poderá sugerir alterações na formulação das 

perguntas enviadas na primeira semana. 

O docente estará disponível para acompanhar o estudo mas não deverá fornecer 

directamente material de estudo nem responder a perguntas que devam ser respondidas 

por estudo autónomo ou em grupo. 

“to identify and formulate the questions 

that correspond to knowledge gaps, 

doubts elicited by the case or aspects of 

learning that deserve more depth and 

consolidation”  
 

“the teacher can make suggestions 

about the questions formulated during 

the first week” 

(qualitative feedback) 

to develop the answers to those 

questions 
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Hemophilia  “Cri-du-chat” syndrome 

Genética  
Cases for learning in group  
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• To formulate and select the questions was not always easy. But I 
think it is an activity that students should learn how to 
develop (…) if we don’t know how to ask questions then it 
becomes difficult to understand the doubts 

 

• I think that the ‘cases’ helped us a lot, particularly when we were 
studying and trying  to answer the questions, it was really very 
positive 

 

• We became conscious about the topics already lectured when we 
associated them to the cases (…) It allowed us to improve 
learning about those topics 

Some students’ opinions: 

Genética  
Cases for learning in group  
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+ 
Genética 
Correction and discussion of exams 

 Immediate qualitative feedback (after the test resolution) 

 Discussion and clarification of different interpretations about  

possible responses  

 Access to student’s thinking, their knowledge and comprehension 

about contents  

 Students’ questioning and interaction more expressive when 

compared to other classroom contexts  

 Some students’ opinions: 

“Foi inédito! Nunca tinha visto nada assim. Inédito.” (…) “se isso fosse feito mais 
vezes, os alunos, não saíam com melhores notas porque a nota decide-se no teste, 
mas saíam com mais conhecimentos, isso é o mais importante!” 

“Quando saímos de um teste e o corrigimos (...), claro que é bom termos uma 
noção da nota que vamos ter, mas mais importante que isso é aprender com o 
teste que tivemos, quer tenha corrido bem quer tenha corrido mal! Porque nós 
saímos do teste com determinadas questões ainda em aberto na cabeça 
porque não sabemos se fizemos corretamente ou não.”  
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TLB 

Online discussion forum (ODF) 
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+ 
Schedule of activities 
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+ 
TLB: Debate about Evolution 
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+ 
Some achievements 

Positive findings were identified on the following dimensions: 

- Social-constructivist dimension of learning: more 

opportunities for interaction, sharing of ideas and doubts 

(between students and between students and the teacher);  

- Cognitivist dimension of learning: development of higher 

(cognitive) levels of questioning by students; 

- Academic development: teachers involved in the project(s) 

emphasized the opportunities to reflect on their practices, 

acknowledging the support in implementing innovative teaching 

strategies.  
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