
 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula   X 

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   
Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   
Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos   X 

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação   X 

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas   X 

Promovi o trabalho autónomo dos alunos X   

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas X   

Circulei pela sala de aula   X 

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo   X 

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado   X 

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
Nesta aula deu-se início ao desenvolvimento de uma nova proposta de trabalho: participação no XIV 

Concurso de Desenho e de Composição “Fumar: Porque não se deve fazer”, na modalidade de Desenho, 

promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, concretamente pelo núcleo Regional do Centro. 

De acordo com os objectivos do concurso, que seriam a sensibilização ao tema, optou-se como 

estratégia de apresentação de conteúdos a utilização de uma sala de Informática com projecção do 

regulamento do concurso, que foi então lido em voz alta pelos alunos, permitindo-se a colocação de algumas 

questões relevantes que foram surgindo ao longo da leitura.  

Foi fornecida aos alunos uma ficha de trabalho para desenvolvimento da pesquisa do tema, propondo-

se que a primeira parte da ficha de trabalho fosse desenvolvida em aula, com a pesquisa de imagens na 

Internet e o seu registo em ficheiro Word.  

Devido a diversos contratempos (entrada tardia na aula porque a sala estava ocupada e falta de 

concentração e uma certa indisciplina dos alunos), que dificultaram a tarefa do docente no seguimento da 

plano da actividade lectiva, optou-se por uma estratégia alternativa que permitisse superar a dificuldade 

encontrada, tendo-se proposto que os alunos levassem a tarefa para terminar em casa e enviar por e-mail (de 

acordo com o que já estava previsto, visto tratarem-se de ficheiros informáticos, sendo mais prático e seguro 

o seu envio por correio electrónico).  

Surgiram dificuldades em manter a disciplina e a ordem em sala de aula. Apesar do tema ter 

despertado algum interesse a falta de concentração revelou-se prejudicial à aprendizagem. Contudo os alunos 

participaram ao longo da apresentação da actividade e colocaram questões, tendo-se esclarecido as dúvidas 

relevantes colocadas.  

Outra dificuldade sentida ocorreu ao nível da projecção de voz, sendo esta pouco audível, o que 

denotou um problema acentuado pela indisciplina e ruido gerado em sala de aula. Como estratégia de 

captação da atenção e diminuição do barulho em sala de aula foi exigido que cada aluno acompanhasse a 

leitura do regulamento, promovendo-se a leitura do documento por ordem aleatória. Foram acentuados e 

explicados os pontos mais importantes do texto, tendo surgido um pequeno debate e necessidade de 

esclarecimento de dúvidas sobre o tema.  

A aula foi planeada e organizada de acordo com o previsto para a situação. Foram fornecidos recursos 

adequados de aprendizagem. A postura profissional foi mantida apesar de algumas lacunas, tendo a aula 

decorrido com normalidade.  

Terminou-se com o relacionamento das aprendizagens com as da aula seguinte e a saída disciplinada 

dos alunos. 

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 



 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula X   

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   
Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   
Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos   X 

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas   X 

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação   X 

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos X   

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas X   

Circulei pela sala de aula   X 

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado   X 

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
Deu-se início à aula com a entrada disciplinada dos alunos.  

Para dar continuidade à aula anterior, relacionaram-se as aprendizagens. 

Procedeu-se com a apresentação de conteúdos, através de uma apresentação PowerPoint com o resumo 

dos principais pontos do concurso e com os conteúdos das unidades didácticas a desenvolver na proposta de 

trabalho: O papel da Imagem na Comunicação; e a transdisciplinaridade com História pela abordagem da cor 

/ luz nas obras de Matisse (fauvismo). Para facilitar a compreensão dos conteúdos utilizaram-se meios visuais 

(imagens) para exemplificar de forma mais liberal os conteúdos propostos e  promover a concentração e 

participação dos alunos. 

O plano de aula foi executado com eficácia apesar do professor cooperante denotar que a exposição de 

conteúdos teve duração excessiva para as características da turma, ocorrendo também alguma dificuldade em 

projectar a voz. O professor cooperante frisou ainda que se deveria promover o debate entre os alunos, ao 

invés de ser o docente a responder a todas as questões, de modo a proporcionar uma maior capacidade de 

raciocínio e absorção dos conteúdos. 

Foi entregue a cada aluno a sua pesquisa efectuada na aula anterior e que foi enviada por e-mail, 

contudo visto que nem todos os alunos fizeram a entrega, estendeu-se o prazo de entrega até à próxima aula, 

considerando que alguns alunos tiveram problemas no envio do documento no formato mais adequado. 

Também se recorreu a esta atitude mais flexível de modo a promover a pesquisa visual de ideias, 

considerando que esta é fundamental para a criatividade e desenvolvimento de ideias.  

Durante a apresentação de conteúdos foi proporcionada aos alunos a continuação da segunda parte da 

ficha de trabalho (registo de ideias). Foi distribuída a cada aluno uma ficha de apoio dos conteúdos para 

facilitar a aprendizagem. Para que os alunos tivessem um registo visual das obras de Matisse foi-lhes ainda 

fornecida uma cópia a cores das obras (que serviram de exemplo na abordagem de conteúdos). 

Na segunda parte da aula (bloco 2) os alunos escolheram 3 ideias das suas propostas da ficha de 

trabalho e efectuaram o seu registo visual através de esboços / estudos numa folha de desenho. 

Nesta segunda parte da aula os alunos mantiveram-se mais concentrados e muito mais disciplinados, 

ao contrário do que aconteceu durante a exposição de conteúdos durante a qual se verificou dificuldades em 

manter a disciplina na sala de aula. Esta mudança de atitudes deve-se à falta de concentração dos alunos e 

dificuldade em manter o interesse nas abordagens mais teóricas, enquanto nos exercícios mais práticos eles 

apresentam uma atitude mais empenhada e motivada para a superação das dificuldades associadas à proposta 

de trabalho. Contudo a aprendizagem de uma parte teórica é essencial para a formação do aluno e 

fundamental para uma execução eficaz dos exercícios, devendo-se no entanto ter em conta as caracteristicas 

singulares da turma, e evitar exposições teóricas demasiado longas.  

Deu-se por terminada a aula com o relacionamento das aprendizagens com as da aula seguinte, tendo-

se procedido à saída disciplinada dos alunos. 

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 

 



 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula   X 

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   
Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   
Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação X   

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos   X 

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas   X 

Circulei pela sala de aula   X 

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
A aula começou com a entrada disciplinada e controlada dos alunos na sala de aula. Relacionaram-se 

as aprendizagens com as da aula anterior, estabeleceram-se tarefas a desenvolver e delinearam-se os 

objectivos da proposta de trabalho. Deu-se continuidade à proposta de trabalho da aula anterior, com o início 

da proposta final a apresentar no concurso.  

A aula foi assistida pela colega de núcleo de estágio Ana Sofia Jesus que referiu que a aula decorreu 

dentro da normalidade mas a turma revelou-se um pouco indisciplinada, e que apesar de se manter um 

ambiente organizado e de respeito mútuo, seria necessário mais atitude e uma postura mais rígida e inflexível 

no sentido de dar menos liberdade e confiança aos alunos e assim controlar a situação.  

No desenvolvimento da prática lectiva surgiram algumas dificuldades em relação à estabilização do 

início de aula com os alunos relativamente eufóricos, gerando uma certa adversidade nos objectivos 

propostos. Mas ao longo da aula a ordem foi reposta, surgindo uma maior concentração na realização da 

actividade. Os alunos revelaram-se mais empenhados e motivados, colocaram dúvidas e expressaram as suas 

ideias. Devido às características da turma mostrou-se necessário dar algum tempo de adaptação e 

concentração aos alunos para coadjuvar a aprendizagem sem pressões.  

Verificou-se também algumas dificuldades ao nível da projecção de voz, o que por vezes dificultou a 

gestão da aula. Realizou-se a avaliação através do registo de observação de aula (atitudes e valores). 

A aula decorreu dentro da normalidade. O plano de aula foi ajustado e flexível de acordo com as 

necessidades e imprevistos que surgiram no decorrer da aula.  

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 

 



 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula X   

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   
Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   
Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação   X 

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos X   

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas X   

Circulei pela sala de aula X   

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 

 

 

 
Direcção Regional de Educação do Centro 

 

 
PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA EM ARTES VISUAIS 

 

Aula Assistida Nº 19 

 

 

9.ºC 
 

 

Data: 16/03/2012 

Duração: 90 min 
ANO LECTIVO 2011/2012 

 



AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
A aula decorreu com normalidade.  

Deu-se continuidade à proposta de trabalho da aula anterior iniciando-se a aplicação da cor. 

A aula iniciou-se com a verificação da presença dos alunos e estabilização da aula. Relacionaram-se as 

aprendizagens com as das aulas anteriores assim como de unidades didácticas desenvolvidas ao longo do ano 

lectivo e de conteúdos transversais e transdisciplinares. Enfatizaram-se objectivos e conteúdos da actividade, 

frisando-se datas de entrega e responsabilidades do aluno, promovendo-se a motivação dos alunos para o 

desenvolvimento da tarefa. 

Verificou-se algum progresso ao nível da utilização de uma linguagem a um nível mais audível, assim 

como uma atitude e postura um pouco mais rígidas, ou seja, um progresso nas lacunas que se tinham 

verificado já anteriormente, o que levou a uma melhoria na manutenção da disciplina em sala de aula. 

Monitorizou-se a atenção e compreensão dos alunos, contribuindo para assegurar a ordem e harmonia da 

aula. 

O plano de aula foi cumprido tendo-se verificado no entanto algum atraso na tarefa em certos alunos 

que ainda não entraram na fase de aplicação da cor. Contudo, sendo o plano de aula dinâmico e flexível, e 

considerando a necessidade de espaço para que se respeitem ritmos de aprendizagem, será necessário 

encontrar estratégias para que os alunos em questão se sintam motivados a trabalhar.  

Sendo uma turma que apresenta com frequência alguma falta de concentração será essencial reforçar 

positivamente os alunos nas suas ideias e esforços aquando da realização da actividade. 

Valorizaram-se as intervenções dos alunos mas considera-se necessário dar mais atenção a algumas 

intervenções. Em especifico, uma aluna levantou uma questão relativamente pertinente que se referia ao 

tempo de execução da tarefa, tendo-se feito todos os esforços para justificar o motivo da sua curta duração, 

no entanto propõe-se esclarecer melhor este assunto na próxima aula, tentando encontrar estratégias para 

colmatar este problema. 

A aula terminou com o relacionamento das aprendizagens dessa aula com as da próxima.  

Verificou-se sempre uma relação de respeito mútuo, um ambiente organizado e um clima de bem-estar 

favorável à aprendizagem.  

Procedeu-se à avaliação das aprendizagens (ficha de registo de observação de aula) 

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 



 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula X   

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   
Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   
Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação X   

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos   X 

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas X   

Circulei pela sala de aula X   

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
O desempenho da actividade lectiva teve um balanço positivo.  

Os alunos empenharam-se na continuação da proposta de trabalho.  

Foram discutidas alternativas para a questão levantada na aula anterior relativamente ao tempo que se 

propôs para a realização da tarefa, tendo sido proposta como alternativa a continuação da actividade no 

atelier de Expressões (Quarta-feira à tarde). Alguns alunos aderiram à proposta no entanto outros referiram 

que, apesar de motivados, estariam envolvidos em actividades extracurriculares, não tendo hipótese de 

participar. 

O desenvolvimento da aula decorreu com normalidade, verificando-se um esforço recorrente ao longo 

das aulas em melhorar a atitude e postura em sala de aula, nomeadamente ao nível de projecção de voz e no 

desenvolvimento de estratégias que colmatem imprevistos e satisfaçam dúvidas dos alunos, de forma a gerar 

e promover o bem-estar.  

Pode concluir-se que falta alguma perícia profissional devido à falta de prática da actividade, o que só 

se adquire com experiência e ao longo dos anos, que limam arestas e desenvolvem habilidades.  

A aprendizagem também aqui é contínua, tal como no contexto de sala de aula, alcançando-se bases 

mais sólidas no desenvolvimento da actividade ao longo do tempo. A experiência confere uma maior auto-

confiança na transmissão de saberes, de forma adequada e adaptada à necessidade individual de uma turma. 

Ainda que a experiência não seja o único elemento fundamental do percurso profissional, será sem 

dúvida um elemento valioso no desenvolvimento de uma atitude profissional mais positiva. 

 

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 

 



 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula X   

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   
Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   
Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação X   

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos X   

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas X   

Circulei pela sala de aula X   

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior - - - 

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
Esta foi a última aula do 2º período e incluiu a finalização e entrega da proposta de trabalho (concurso 

“Fumar: porque não se deve fazer”), procedendo-se ainda à auto-avaliação dos alunos. 

A aula iniciou-se com a monitorização da entrada dos alunos na sala de aula e sua estabilização.  

Os alunos mostraram-se motivados e responsáveis na finalização da tarefa. 

No decorrer da aula incentivou-se e motivou-se a turma, relacionaram-se aprendizagens transversais, e 

apoiou-se e orientou-se cada aluno individualmente. Circulou-se pela sala de aula, detectaram-se dificuldades 

e valorizaram-se intervenções relevantes dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

Procedeu-se à entrega dos trabalhos finais e deu-se por terminada a unidade didáctica, o “Papel da 

Imagem na Comunicação”, com a transversalidade na participação no concurso e a transdisciplinaridade com 

a área curricular de História, pela unidade didáctica luz/cor.  

Efectuou-se então a auto-avaliação das aprendizagens de 2º período. 

No final da aula a turma revelou-se progressivamente mais agitada visto tratar-se da última aula da 

manhã e também a última aula de período, mas esta agitação não comprometeu o plano de aula, construido de 

forma mais dinâmica e flexível, e ajustado às necessidades imediatas. 

O desempenho da actividade lectiva teve um balanço positivo, sendo particularmente de realçar uma 

evolução na organização e estabilização da aula, assim como uma maior facilidade na projecção de voz 

(apesar de haver ainda algumas dificuldades patentes mas que podem ser atribuidas à falta de experiência 

profissional).  

O professor cooperante auxiliou a actividade lectiva sempre que se revelou necessário e pertinente, 

propiciando progresso e valorização do desempenho da actividade da Prof. estagiária. 

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 

 


