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Ata número três 

 
 ------- Ao terceiro dia do mês de outubro de dois mil e onze, pelas doze horas e dez minutos, 

reuniu o Núcleo de Estágio das Artes Visuais com a seguinte ordem de trabalhos:  ----------------   

 ------- Ponto um: Avaliação das aulas assistidas do estagiário David Cascais. ------------ ---------- 

 ------- Ponto dois: Planificação das exposições a realizar.--------------------------------------------- 

 -------  No ponto um da ordem de trabalhos, a Orientadora de Estágio Ana Cristina Fidalgo e 

os Estagiários procederam à avaliação sumativa da aula assistida do estagiário David Cascais, 

lecionada no presente dia, na disciplina de Geometria Descritiva A.  --------------------------------  

 ------- O professor estagiário David Cascais considerou que a aula correu dentro da 

normalidade, a turma esteve atenta, interessada e houve uma interação entre ele e os alunos 

levando-os a participar. A planificação foi cumprida na totalidade, contudo o professor 

estagiário afirmou que talvez tenha dado a aula um pouco rápido de mais, apercebendo-se 

disso nos momentos em que se deslocava pela sala e os alunos o interpelaram com algumas 

dúvidas. Duvidas essas que prontamente o professor esclareceu. ------------------------------------  

 ------- Os colegas estagiários concordaram com a opinião do colega, acrescentando que tanto 

apresentação do PowerPoint, como a maqueta da representação dos diedros em três 

dimensões estavam bem preparados e adequados aos interesses dos alunos. Referiram ainda 

que o método e a estratégia implementada por parte do professor estagiário funcionaram 

perfeitamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Orientadora de estágio referiu que o estagiário se expressou de forma 

cientificamente correta e de forma clara, os conteúdos, bem como as tarefas a realizar na 

aula. Utilizou métodos adequados ao processo ensino-aprendizagem (teve o cuidado de 

utilizar um modelo tridimensional para ajudar os alunos a visualizar melhor), deslocou-se pela 

sala de aula estimulando a atenção dos alunos, percecionando as dificuldades e motivando-os 

para a execução das tarefas. ------------------------------------------------------------------------------- 
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 ------- No segundo ponto da ordem de trabalhos e num primeiro momento, foi planificada a 

exposição a realizar no dia 20 de outubro (dia comemorativo de elevação da Covilhã a cidade) 

na APAE-Campos Melo, intitulada de “rabiscos”. Foi também realizado, pelos estagiários, o 

cartaz de promoção da mesma. Num segundo momento, foi iniciada a planificação da 

exposição a realizar no final do primeiro período no espaço do SerraShoping. Referentes a 

esta exposição já foram realizados os primeiros contactos com a Drª Rute – diretora do 

SerraShoping para acerto de alguns pormenores.-------------------------------------------------------- 

 ------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes. - ---------  
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