
 

 

 

 

 

 

 

 

AULA ASSISTIDA AO NÚCLEO DE ESTÁGIO - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
Professora Estagiária: Ana Sofia Jesus / Área Curricular: Educação Visual 

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

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N RD NO 
Planificação de aula e de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X    
Propõe metodologias/didácticas adequadas X    
Propõe recursos adequados X    
Concebe estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos   X  
2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N RD NO 
2.1. Início de aula 
Monitoriza a entrada dos alunos na sala de aula X    
Controla e estabiliza o início de aula X    
Verifica e regista a presença dos alunos X    
2.2. Desenvolvimento da aula 
Escreve o sumário da aula e verifica as faltas de material X    
Revê e relaciona as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X    
Clarifica na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X    
Usa uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X  
Relaciona conteúdos transversais ou transdisciplinares X    
Concebe e utiliza recursos adequados às competências e objectivos X    
Monitoriza a atenção e compreensão dos alunos X    
Apoia e motiva, reforçando positivamente   X  
Proporciona que os alunos se expressem e exponham as suas dúvidas X    
Detecta dificuldades. É flexibilidade. Desenvolve estratégias de superação   X  
Respeita ritmos de aprendizagem diferentes X    
Mantém os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X    
Promove o trabalho autónomo dos alunos X    
Valoriza intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem   X  
Adapta-se a situações imprevistas   X  
Circula pela sala de aula X    

2.3. Conclusão da aula 
Gere eficazmente o tempo lectivo X    
Relaciona as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior   X  
Controla a saída dos alunos da sala de aula X    
3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N RD NO 
Tem uma relação de respeito mútuo e trata os alunos de forma justa e equitativa X    
Mantém a disciplina na sala de aula e tenta manter um ambiente organizado X    
Promove um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X    
4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N RD NO 
Procede à avaliação formativa X    

Legenda: S – Sim; N – Não; RD – Revela Dificuldades; NO – Não Observável 
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A aula iniciou-se com a monitorização da entrada dos alunos na sala de aula. Efectuou-se o 

sumário, revelando-se uma boa estratégia para disciplinar a turma e elucidar os alunos dos conteúdos a 

abordar no decorrer da aula. Registou-se a presença dos alunos. 

A aula seguiu pelo relacionamento das novas aprendizagens com as das aulas anteriores. Expôs os 

conteúdos em PowerPoint e também no tradicional quadro da sala de aula para reforçar conceitos e 

esclarecer dúvidas. Foram elucidados os parâmetros de avaliação da unidade de trabalho. Os 

conceitos/linguagem deveriam ser mais adequados à faixa etária dos alunos embora a compreensão de 

conteúdos não tenha sido aparentemente afectada.  

Durante a execução da tarefa, a professora estagiária circulou pela sala de aula, apoiou e auxiliou 

os alunos nas dúvidas que foram surgindo. Alguns alunos deram por terminada a actividade e como 

estratégia de motivação e em respeito aos ritmos de aprendizagem, deu-se continuidade à proposta de 

trabalho com a aplicação de novos materiais. Neste ponto, foi auxiliada pelo Orientador Cooperante.  

A turma integra um aluno com Necessidades Educativas Especiais, pelo que necessitou de um 

maior apoio, o que, apesar de ser uma turma de 28 alunos, relativamente grande, foi respeitado o seu 

ritmo e plano de aprendizagem individualizado.  

No decorrer da actividade lectiva foram relembrados os parâmetros de avaliação com maior 

relevância para a valorização do trabalho autónomo, fundamental para o desenvolvimento do aluno. 

Na conclusão da aula, procedeu-se à organização disciplinada dos materiais de trabalho. 

Relembraram-se os prazos de entrega da actividade. Não foram contudo relacionadas as aprendizagens 

dessa aula com as da aula seguinte. Informou-se os alunos sobre uma visita de estudo ao Museu dos 

Lanifícios – Universidade da Beira Interior (Covilhã), com a distribuição das autorizações. Por fim 

procedeu-se à saída dos alunos da sala de aula de forma disciplinada. 

Em conclusão, pode-se afirmar que a aula decorreu com normalidade no entanto, certas dúvidas 

expostas pelos alunos deveriam ser destacadas/expostas a nível geral (turma) e não só individualmente. 

Apesar da promoção constante do trabalho autónomo os alunos necessitam com muita regularidade de 

apoio individualizado. Manteve-se a disciplina e um ambiente organizado, assim como um clima de 

bem-estar que favoreceu a aprendizagem. Respeitaram-se ritmos de aprendizagem e as necessidades de 

cada aluno. A actividade lectiva decorreu com normalidade, de forma harmoniosa e perfeitamente 

adequada às necessidades e exigências da turma e de acordo com os objectivos da escola e do programa 

da disciplina. 

A professora estagiária geriu eficazmente o tempo de aula. Foi auxiliada sempre que necessário 

pelo Orientador Cooperante – que permaneceu sempre na sala de aula e entreviu de forma oportuna.  

UNIDADE DE TRABALHO/SUMÁRIO: Forma. Estudo dos elementos visuais da forma. Linha (contorno) e plano 
(mancha). 

 


