
 

Rita Ribeiro  rtaragonez@gmail.com 

 
ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DAS PALMEIRAS 

Prática de Ensino Supervisionada | 2012 
Grupo de Estágio da Universidade da Beira Interior 

 

 

Análise Crítica da aula observada 

Disciplina: Educação Visual   
Ano: 7º   
Data: 22.03.2012  
 
Esta análise crítica pretende fazer uma reflexão sobre a aula lecionada pela professora 

estagiária Ana Sofia Jesus. 

Antes de mais importa salientar que esta aula foi a última lecionada pela professora estagiária, 

onde, para além da mesma, estavam presentes o professor cooperante e outra professora 

estagiária, que assistia à aula. 

A aula foi partilhada pela professora estagiária e pelo professor cooperante, que intervinham 

alternadamente e de forma harmoniosa, sem atropelamentos. A professora estagiária assumiu 

o papel de professora “principal” ao longo da aula e o professor cooperante interveio sempre 

que considerou necessário ajudar, mas de forma discreta, respeitando sempre a professora 

estagiária.  Esta manteve sempre uma postura adequada, demonstrando segurança e 

confiança no seu trabalho e na sua relação com os alunos. Ao longo da aula circulou pela sala, 

acompanhando o trabalho dos alunos individualmente e prestando sempre particular atenção 

e ajuda ao aluno com necessidades educativas especiais. Foi evidente a boa relação que tinha 

com os alunos, de respeito e cumplicidade.  

O elevado número de alunos dificultou algumas vezes o controlo da turma, mas a professora 

estagiária conseguiu sempre contornar essa situação, aumentando o tom de voz e chamando a 

atenção individualmente dos que perturbavam o bom funcionamento da aula. 

Relativamente à saída dos alunos da sala de aula, a professora utilizou como estratégia a saída 

de forma seletiva, isto é, fila a fila. Considero que não foi a melhor estratégia, pois não se trata 

de uma medida justa, no sentido em que não favorece os alunos que apresentaram um melhor 

comportamento e nem sempre penaliza os que tiveram um comportamento incorreto. No 

entanto, creio que a professora estagiária procedeu desta forma porque é uma estratégia já 

adotado pelo professor cooperante nas suas aulas. 

 


