
 

Unidade de trabalho  A Recta 

 

Conteúdos 

- Ponto 
- Recta 
- Pontos notaveis 
- Percurso da recta 

 

 

Método 

  Execução de um teste formativo , como preparação para o teste de avaliação. 

 Apresentação da correcção dos exercicios em Powerpoint, passo a passo e 

explicados pela professora estagiária. 

 

 

 

 

 

Resultados 

 
Depois de feita a identificação de presença de alunos, iniciou-se a aula, com a 

explicação por parte do professor estagiario,  os conteúdos a abordar. 

O teste foi distribuido aos alunos, e estes tiveram 50 minutos para a sua 

realização. Depois de ser cumprido o tempo, propôs-se, que fossem trocados 

os teste com os colegas, com o objectivo de o corrigirem. Fez-se a projecção 

dos exercicios, que foram explicados passo a passo pelo professora estagiária. 

Foram ditadas as cotações de cada questão aos alunos, e estes foram 

corrigindo os exercicios ao mesmo tempo que este se projectava. Cada aluno 

colocou as cotações, na tabela existente no teste formativo durante o tempo 

disponivel. Não foi, porém, possivel obter os resultados de cada aluno, 

porque as questões que se levantaram, ultrapassaram o tempo previsto, foi 

no entanto prevista uma acção de remediação pelo envio a cada aluno, 

através do correio electrónico das soluções correctas.  

Por fim pediu-se aos alunos, para arrumarem a sala e esperarem pelo toque 

de saída. 

Obs: Enquanto os alunos resolviam os exercicios e expunham dúvidas, a 

professora estagiária Filomena Silva, cooperou também , na sua explicação 

individual. 

 

Observação do 

orientador 

cooperante 

As estagiárias elaboraram os enunciados do teste formativo tendo os 
exercícios propostos abarcado os conteúdos necessários. Dado o processo 
experimental do desenvolvimento da aula o mesmo decorreu de forma 
positiva. 
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