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ANÁLISE CRÍTICA (15ª aula assitida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

Os alunos entraram dentro de sala de aula de uma forma cordial. Deu-se inicio á aula dentro 

da normaliade, como sempre houve por parte dos alunos boa organização no ínicio da aula.  

De seguida os alunos escreveram o sumário no caderno diário. A aula iniciou, com uma 

presentação em Power Point por parte da professora estagiária sobre a nova unidade de 

trabalho – a estrutura. Os alunos estiveram sempre atentos, interagindo na leitura de alguns 

diapositivos. Posteriormente apresentei aos alunos a proposta de trabalho que teriam que 

desenvolver nesta unidade de trabalho, de notar que não foi logo de facil compreensão para 

os alunos. De seguida foi solicitado a dois aluno que distribuissem as capas individuais para 

então iniciarem o desenvolvimento do trabalho. No atendimento da dificuldade de alguns 

alunos houve uma parceria conjunta orientador cooperante/estagiário e que ajudou a 

aproximação por parte dos alunos e a inteirar-me das dificuldades por eles encontradas. 

Houve um acompanhamento e atendimento por parte do orientador/estagiário ás 

necessidades individuais de cada aluno. A aula decorreu muito bem, aos aluno com 

necessidades educativas especiais, foi dado um especial atendimento , devido ás grandes 

dificuldades apresentadas pelos alunos. Mantive sempre uma postura correcta dentro de sala 

de aula, andei sempre de um lado para o outro, pois os alunos chamavam-me 

constantemente, devido ao facto de ser uma turma bastante grande, o que torna mais 

complicado.  

Por fim , foi feito um controlo e metódo de organização à saida da aula por parte dos alunos. 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 
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ANÁLISE CRÍTICA (16ª aula assitida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

Deu-se inicio á aula dentro da normaliade, como sempre houve por parte dos alunos boa 

organização no ínicio da aula. De seguida os alunos escreveram o sumário no caderno diário. 

Após ter dado todas as informações aos alunos, solicitei a dois alunos para distribuirem as 

capas individualmente a cada aluno.  

Os alunos continuaram o desenvolvimento da proposta de trabalho apresentada na aula 

anterior, de referir que os alunos apresentaram algumas dificuldades, tendo que novamente 

apresentar a proposta de trabalho. 

No atendimento da dificuldade de alguns alunos houve uma parceria conjunta orientador 

cooperante/estagiário e que ajudou a aproximação por parte dos alunos e a inteirar-me das 

dificuldades por eles encontradas. Houve um acompanhamento e atendimento por parte do 

orientador/estagiário ás necessidades individuais de cada aluno. Aos alunos com 

necessidades educativas especiais, foi dado um especial atendimento , devido ás dificuldades 

apresentadas pelos mesmos. Mantive sempre uma postura correcta dentro de sala de aula. 

No final da aula, solicitei aos alunos que arrumassem a sala e por fim , foi feito um controlo e 

metódo de organização à saida da aula por parte dos alunos. 

 

Observação do orientador cooperente: O orientador informou-me que os alunos nesta 

unidade de trabalho por norma apresentam bastantes dificuldade na compreensão da 

proposta de trabalho. 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

___________________________________________________________ 
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ANÁLISE CRÍTICA (17ª aula assitida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

Deu-se inicio á aula dentro da normaliade, como sempre houve por parte dos alunos boa 

organização no ínicio da aula. De seguida os alunos escreveram o sumário no caderno diário. 

Após ter dado todas as informações aos alunos, solicitei a dois alunos para distribuirem as 

capas individualmente a cada aluno.  

Os alunos continuaram o desenvolvimento da proposta de trabalho apresentada na aula 

anterior. No atendimento da dificuldade de alguns alunos houve uma parceria conjunta 

orientador cooperante/estagiário e que ajudou a aproximação por parte dos alunos e a 

inteirar-me das dificuldades por eles encontradas. Houve um acompanhamento e 

atendimento por parte do orientador/estagiário ás necessidades individuais de cada aluno. 

Aos alunos com necessidades educativas especiais, foi dado um especial atendimento , 

devido ás dificuldades apresentadas pelos mesmos. Mantive sempre uma postura correcta 

dentro de sala de aula. No final da aula, solicitei aos alunos que arrumassem a sala e por fim , 

foi feito um controlo e metódo de organização à saida da aula por parte dos alunos. Por fim , 

foi feito um controlo e metódo de organização à saida da aula por parte dos alunos. 

 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

_________________________________________________________________ 
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ANÁLISE CRÍTICA (18ª aula assitida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

Deu-se inicio á aula dentro da normaliade, como sempre houve por parte dos alunos boa 

organização no ínicio da aula. De seguida os alunos escreveram o sumário no caderno diário. 

Posteriormente informei os alunos como a aula iria decorrer. Foi solicitado primeiramente 

aos alunos que fizessem a auto-avalição. Como a aula ainda era longa, deu tempo para que os 

alunos pudessem trabalhar no desenvolvimento do trabalho da aula anterior. No 

atendimento da dificuldade de alguns alunos houve uma parceria conjunta orientador 

cooperante/estagiário e que ajudou a aproximação por parte dos alunos e a inteirar-me das 

dificuldades por eles encontradas.  

Houve um acompanhamento e atendimento por parte do orientador/estagiário ás 

necessidades individuais de cada aluno.  

Visto ser a minha última aula assitida, no final da aula, mantive um diálogo de despedida com 

a  turma, agradecendo a recetividade por parte da turma ao longo do primeiro e segundo 

periodo. 

Por fim , foi feito um controlo e metódo de organização à saida da aula por parte dos alunos. 

 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

____________________________________________________________ 


