
 

Unidade de trabalho   Teste formativo sobre Figuras Planas 

 

Conteúdos 

- Poligonos e circulos paralelos a 0 

- Poligonos e circulos paralelos a 

- Poligonos e circulos paralelos a  

 

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 

pelo professora estagiária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Depois de elaborada a  identificação de presença de alunos. A professora estagiária, 

explicou que iriam resolver  um teste formativo sobre figuras planas. 

 Posteriormente, distribuiu-se os testes pelos alunos, e estes foram informados de 

que teriam  70 minutos para a sua concretização. 

Durante o decorrer da prova, as professoras estagiárias (Carla Afonso e Filomena 

Silva), auxiliaram os alunos nas dúvidas colocadas. 

Terminado o tempo da prova, projectaram-se em powerpoint, os quatro exercicios 

que a constituiam. 

A professora estagiária, questionou os alunos, se tinham resolvido todos os exercicios 

do teste, e verificou-se que a maioria dos alunos não os realizou na totalidade. Há 

excepção dos alunos, Maria Luis, Naíde Chamiça, Mariana Dias, Soraia Marques e 

Francisco Carrola. Há a referir, a aluna Stephanie Duarte, não finalizou nenhum 

exercicio, devido á falta de material. 

Seguidamente, projectou-se a resolução de cada exercicio,  onde se verificou  que a 

maioria dos alunos teve algumas dificuldades na sua realização. 

Informou-se os alunos de que a correcção do teste formativo, lhes seria enviada por  

email, uma vez que na aula não foi possível construir os exercicios em pormenor. 

No final da aula, a aluna Stephanie Duarte, foi alertada para a falta de material. 

Pediu-se aos alunos para  arrumarem a sala de aula e esperarem pelo toque de saída. 

Obs: Na aula anterior pediu-se aos alunos do segundo turno ( quinta- feira) do AVIS2, 

para estarem presentes na aula de quarta-feira, uma vez que quinta-feira, seria 

feriado. A maioria dos alunos do segundo turno não esteve presente na aula. 

Observação do 

orientador cooperante 

A professora estagiária mostrou eficácia na condução da aula, levando à prática os 

exercícios anteriomente preparados. Os discentes porém, revelam-se muitas vezes 

desinteressados colocando questões de rentabilidade temporal.  

A professora responsável, 

Carla Afonso 
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