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1 | Identificação Aluno 
Nome  Henrique Coelho Nº 14  

Disciplina Educação Visual Período 2º Ano 7º Turma A 

Professor(a)Estagiária Ana Sofia Gomes de Jesus Director de Turma Maria Manuela Sena 

 

2 | Relatório Individual 
 

O aluno Henrique Coelho, que possui a Necessidade Educativa Especial, Dislexia, no entanto apesar 

de apresentar este tipo de necessidade, o aluno aprende praticamente igual aos outros alunos.  

Nas aulas de Educação Visual, os professores tentaram sempre utilizar uma linguagem direta, clara e 

objetiva, visto que o Henrique por vezes apresentava dificuldades no entendimento das propostas 

de trabalho apresentadas. No que diz respeito ao desenvolvimento dos trabalhos apresentou 

algumas dificuldades, no entanto sempre as realizou, mas com mais calma. No que diz respeito ás 

cores, um dos fatores tidos em atenção, o Henrique conseguiu sempre por sua autonomia 

diferenciá-las. No que concerne ao comportamento, nunca destabilizou a turma, muito pelo 

contrário, estava por norma sempre no lugar dele, sem perturbar os colegas. 

As estratégias adoptadas pela professora estagiária ao longo do segundo período implementadas na 

sala de aula foram: 

- Orientar o aluno na organização do seu trabalho a realizar no seu espaço de trabalho: 

- Valorizar os acertos; 

- Estar atenta na hora da execução de uma tarefa, pois o seu ritmo de trabalho era mais lento, por 

apresentar dificuldades quanto á orientação e mapeamento espacial; 

- Uso de linguagem direta, clara e objectiva e verificar se entendeu. 

De frisar mais uma vez que por parte do professor orientador cooperante – professor(a) /estagiária 

houve sempre um acompanhamento individualizado, esteve-se sempre atentos às dificuldades 

apresentadas pelo aluno. O aluno, Henrique Coelho, sempre que tinhas dúvidas, colocava o dedo no 

ar, para o podermos orientar e esclarecer as suas dúvidas. Relativamente às faltas dadas no 2º 

período, o aluno, nunca faltou. 

No que concerne aos resultados obtidos na avaliação final do segundo período, o aluno Henrique 

Coelho, obteve uma classificação satisfatória Médio (3). 

 

3 | Identificação Relator(a) 
Nome Ana Sofia Gomes de Jesus Assinatura 
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