
 

ESQP Escola Secundária Quinta das Palmeiras / Código 404676 

 
 

Ficha de Observação Aula Assistida Professores Estagiários ESQP 2011/2012 
 
 

Estagiário(a) Observador: Márcia Pereira Estagiário(a) Observado: Ana Jesus 

Professor Orientador Cooperante: João Paulo Trigueiros Data: 17 / 11 / 2011 

Disciplina: Educação Visual Ano: 7º E Hora:  10h05m Duração: Bloco 90 min 
 
 

Observações Significativas e Comentários 

A aula decorreu dentro da normalidade. A entrada dos alunos foi feita de forma ordenada. 
Devido ao fato de a turma ser grande (28 alunos), os alunos demoram um pouco a acalmar. 
Para ter um controlo desde o início da aula, ao invés de pedir a um aluno para escrever o 
sumário no quadro, poderia utilizar a estratégia de ditar o mesmo, para a turma a uma maior 
atenção desde o início da aula. 
A professora estagiária fez no início da aula a recapitulação da aula anterior, fez um ponto da 
situação de forma a encadear as atividades, o que é muito importante para que os alunos 
relembrem em que situação se encontram no trabalho que estão a desenvolver. 
A professora estagiária utiliza instrumentos pedagógicos adequados. Apresentou um 
PowerPoint que penso que poderia estar mais claro tendo mais exemplos e mais 
diversificados, para ajudar a esclarecer mais os alunos na atividade que estava a ser proposta. 
Deveria questionar mais os alunos e ter formulado objetivo para a aula. 
A professora estagiária propõe tarefas e conteúdos adequados. Utiliza vocabulário apropriado 
e profissional. Apoia e motiva  utilizando reforços positivos e negativos. 
Utiliza o espaço não ficando estática. Ambiente descontraído durante a aula. Existe uma boa 
organização na aula. 
Existe muita interação entre alunos, professor cooperante e estagiária. Interage e colabora 
constantemente com os alunos facilitando a execução das tarefas. É muito atenciosa com o 
aluno NEE. 
Gere adequadamente o tempo. Apesar de alguma dificuldade tenta controlar a disciplina na 
aula. 
Controla a saída dos alunos, deixa a sala limpa e arrumada. 
 
 
 

Pontos Fortes Pontos Menos Fortes 

- Linguagem adequada utiliza um vocabulário 
apropriado à faixa etária;  
- Interacção com os alunos, boa 
movimentação dentro de sala de aula; 
- Utilização de recursos e materiais do 
quaotidiano e baratos.  

- Deveria usar estratégias de forma a 
controlar a turma e a cativar a sua atenção 
desde o início da aula; 
-  Objetivo da atividade e avaliação deveria 
ser mais especificada. 

 

 


