
 

Unidade de trabalho  Sólidos I 

 

Conteúdos 

 

a) Sólidos paralelos a 0 

b) Sólidos paralelos a0 

 

Método 

- Apresentação em Powerpoint de exercicios explicados passo a passo pela professora 

estagiária. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Iniciou-se a aula com a identificação da presença de alunos. 

Posteriormente fez-se o registo dos alunos que finalizaram o terceiro exercicio em 

casa, e verificou-se de que a maioria dos alunos fez a tarefa. 

Seguidamente, procedeu-se á correcção do exercicio, que foi projectado e explicado 

passo a passo pela professora estagiária. 

Projectou-se o enunciado do quarto exercicio, e enquanto os alunos o resolviam as 

professoras estagiárias explicavam individualmente as dúvidas adquiridas. Depois 

pediu-se a um aluno que resolvesse o exercicio no quadro e explicasse a forma de 

resolução. De seguida projectou-se no quadro a sua resolução que foi explicada pela 

professora estagiária ( Carla Afonso), passo a passo. 

 Depois projectou-se o enunciado do quinto exercicio, que foi também acompanhado 

pelas professoras estagiárias enquanto os alunos os resolviam. Seguidamente 

projectou-se a sua resolução no quadro e explicada passo a passo pela professora 

estagiária ( Carla Afonso). 

Posteriormente projectou-se o enunciado do sexto exercicio, com o intuito de o 

finalizarem em casa. 

A professora estagiária informou os alunos, de que os exercicio realizados nesta 

unidade curricular, seriam para entregar corrigidos no dia do teste sumativo e de que 

iriam contar como uma avaliação suplementar. 

Pediu-se aos alunos para arrumarem a sala de aula e esperarem pelo toque de saida. 

Observação do 

orientador cooperante 

A professora estagiária, aplicou a planificação da aula tendo gerido o tempo de forma 

a cumprir os objetivos propostos. O plano de aula foi coerente com a unidade 

temática. 

A professora responsável, 

Carla Afonso 
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