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Observações Significativas e comentários 

A aula começa com os alunos a escrever o sumário, o que me parece ser uma ótima ideia 
para ingressar no tema do dia e para relacionar a aula atual com as atividades anteriores. 
A primeira consideração é que tratando-se de uma turma com um número elevado de 
alunos, as tarefas a desenvolver são bastantes complicadas. É preciso uma óptima 
organização e gestão dos recursos didáticos para poder levar ao cumprimento dos 
objetivos prefixados.  
Mesmo os alunos sendo muitos, tiveram um comportamento correto em aula assim como 
a forma ordenada que mantiveram durante todo o tempo. 
Uma característica do clima de aula que encontrai foi a curiosidade que os estudantes 
põem no descobrimento do exercício. Isso é demonstrado do número elevado de 
perguntas e interrogações que pontualmente fazem aos professores. 
A estagiária interage e colabora constantemente com os alunos, facilitando a forma de 
execução das tarefas. Neste sentido os alunos foram sempre apoiados e incentivados. 
Desta forma o exercício do dia desenvolve-se seguindo as fases e normas inicialmente 
estabelecidas pela professora estagiária. 
 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- A estagiária possui uma forma carinhosa e 
materna de interagir com os alunos; 
- Clareza e eficaz do Power Point, assim 
como adequação da linguagem e utiliza um 
vocabulário apropriado à faixa etária; 
- Conteúdos definidos e específicos; 
-Utilização de recursos e matérias 
quotidianos e baratos. 

- Objetivos e critérios de avaliação deveriam 
ser mais especificados e referidos aos 
alunos; 
- Maior interacção e comunicação com os 
alunos em particular na projeção do Power 
Point; 
- A estagiária obteria mais disciplina usando 
estratégias para cativar a atenção.  
 
 

 

 


