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Conteúdos 

- Poligonos e circulos paralelos a 0 

- Poligonos e circulos paralelos a  

- Conceitos de: recta de frente, hexagóno regular, circunferência, pentagóno. 

 

 

Método 

 Projecção de exercicos  sobre poligonos e circulos pararelelos a   e 

 Projecção da correcção dos exercicios em Powerpoint, explicados passo a passo,  

pela professora estagiária. 

 

 

 

 

 

Resultados 

Iniciou-se a aula com a  identificação de presença de alunos. Seguidamente, a 

professora estagiária explicou que iriam continuar a resolver exercicios sobre 

poligonos e circulos paralelos a   e 0. 

 Verificou-se, que a maioria dos alunos não trouxe, o material necessário para a 

realização dos exercicios. 

A professora estagiária questionou os alunos se tinham resolvido o exercicio número 

três em casa, tal como a professora estagiária, Filomena Silva tinha indicado e 

apercebeu-se que a maioria dos alunos , não o fez. 

Posteriormente, foram apresentados os enunciados dos exercicios três e quatro em 

powerpoint e pediu-se aos alunos que os resolvessem. Estes, demonstraram algumas 

dificuldades na sua realização. 

Foi efectuada a resolução de cada exercicio com todos os procedimentos, mostrados 

e explicados pela professora estagiária, segundo a ordem mais correcta de 

construção. 

Projectou-se ainda o enunciado do quinto exercicio e pediu-se aos alunos que o 

executassem em casa. 

Foi dito aos alunos, que o material referido em aulas anteriores, era necessário para a 

execução dos exercicios, e que quem não se fizesse acompanhar deste, na aula 

seguinte, teria falta de material.  

Informou-se os alunos, de que estaria perto do final da aula, pediu-se para  

arrumarem a sala, sem barulho 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 

A professora estagiária conduziu de forma positiva o desenvolvimento da aula apesar 

das contrariedades surgidas como a falta de instrumentos técnicos de trabalho. 

A professora responsável, 

Carla Afonso 
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