
 
 
 

Ficha de Reflexão Individual :: Ano Letivo: 2011/2012 
 

Disciplina: Educação Visual  Unidade de trabalho: Apresentação 

Ano: 7º Turma: A Aula Nº: 3 e 4 Data: 22 de Setembro 2011 

Professor/Estagiária: Ana Sofia Gomes de Jesus Hora: 10:05h Duração: Bloco 90m 

 
 

ANÁLISE CRÍTICA (1ª aula assitida) 
 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

A aula decorreu com normalidade, houve um controle e acolhimento por parte dos alunos á 

entrada na sala de aula. Inicialmente foi feita a apresentação do professor e depois a minha 

apresentação aos alunos. Posteriormente foi feita a apresentação individual de cada aluno. 

Foram apresentados os objectivos da disciplina bem com  as regras a cumprir dentro de sala 

de aula. Foi facultado a cada aluno um folha de registo fotográfico para entregarem aos 

encarregados de educção e trazerem devidamente assinado na proxima aula. Mantive 

sempre uma boa postura junto do professor orientador cooperante. 

Por fim , foi feito um controlo e metódo de organização à saida da aula por parte dos alunos. 

 
 

 

 

 

 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

 

 

 



 
 
 

Ficha de Reflexão Individual :: Ano Letivo: 2011/2012 
 

Disciplina: Educação Visual  Unidade de trabalho: Construção de Capa 

Ano: 7º Turma: A Aula Nº: 5 e 6 Data: 29 de Setembro 2011 

Professor/Estagiária: Ana Sofia Gomes de Jesus Hora: 10:05h Duração: Bloco 90m 

 
 

ANÁLISE CRÍTICA (2ª AULA ASSISTIDA) 
 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

A aula decorreu com normalidade, houve um controle e acolhimento por parte dos alunos á 

entrada na sala de aula. Inicialmente foi feita a apresentação do trabalho a ser desenvolvido 

na aula por parte do professor orientador cooperante. Posterioremente apresentei em 

suporte PowerPoint aos alunos as regras a cumprirem dentro da sala de aula e cada um 

passou-as para o cadernos diário. 

De seguida deu-se inicio á construção da capa. Apresentei em suporte PowerPoint os 

materiais a utilizar bem como o desenho para a ajuda da elaboração da capa.  

Gostei como a aula foi conduzida estratégicamente não havendo falta de comportamento por 

parte dos alunos, sendo rentavél e participativa. A referir apenas a falta de autonomia por 

parte de alguns alunos, que foi facilmete superada.  

Houve um acompanhamento individual ao aluno Luís, devido a possuir uma Necessidade 

Educativa Especial – Multidificiência, que pela qual superou positivamente o trabalho final. 

Mantive sempre uma postura correcta dentro de sala de aula,sempre de um lado para o 

outro e  tive o cuidado de verificar todo o trabalho a desenvolver por parte de todos os 

alunos. De refeirir que cinco minutos antes do toque para a saida, dois alunos recolheram as 

capas , bem como arrumaram a sala de aula, verificando o lixo existente no chão. Após o 

toque , os alunos sairam de uma forma ordenada. 

 

Obervação do orientador cooperante: A apresentação das regras em sala de aula, foi muito 

extensa, falta de grelha de obervação , e alguma linguagem não adequada. 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

_______________________________________________________________________ 



 
 
 

Ficha de Reflexão Individual :: Ano Letivo: 2011/2012 
 

Disciplina: Educação Visual  Unidade de trabalho: Teste Diagnóstico 

Ano: 7º Turma: A Aula Nº: 7 e 8 Data: 6 de Outubro 2011 

Professor/Estagiária: Ana Sofia Gomes de Jesus Hora: 10:05h Duração: Bloco 90m 

 
 

ANÁLISE CRÍTICA (3ª aula assitida) 
 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

A aula decorreu com normalidade, não havendo pontos relevantes. Como sempre houve por 

parte dos alunos boa organização. Os alunos finalizaram a elaboração da capa, completando-

a com a leguenda, que foi dada uma explicação por parte do orientador cooperante aos 

alunos.  

Houve um acompanhamento e atendimento por parte do orientador/estagiário ás 

necessidades individuais de cada aluno. Ao aluno Luís, foi sempre acompanhado 

individualmente de ambas as partes orientador/estagiário. 

Posteriormente foi feita uma exposição do teste de diagnóstico através de um Power Point 

aos alunos para realizarem individualmente. Cada aluno realizou o teste dentro da 

normalidade até ao final da aula. Gostei da aula e mantive sempre uma postura correcta 

dentro de sala de aula. Já no final da aula, informou-se os alunos do material a trazer na 

próxima aula. 

De refeirir que cinco minutos antes do toque para a saida, dois alunos recolheram as capas , 

bem como arrumaram a sala de aula, verificando o lixo existente no chão. Após o toque , os 

alunos sairam de uma forma ordenada. 

Por fim , foi feito um controlo e metódo de organização à saida da aula por parte dos alunos. 

 
 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

_______________________________________________________________________ 

 



  
 
 

Ficha de Reflexão Individual :: Ano Letivo: 2011/2012 
 

Disciplina: Educação Visual  Unidade de trabalho: A Forma – Perceção Visual da Forma 

Ano: 7º Turma: A Aula Nº: 9 e 10 Data: 13 de Outubro 2011 

Professor/Estagiária: Ana Sofia Gomes de Jesus Hora: 10:05h Duração: Bloco 90m 

 
 

ANÁLISE CRÍTICA (4ª aula assistida) 
 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

A aula decorreu com normalidade, não havendo pontos relevantes. Como sempre houve por 

parte dos alunos boa organização no ínicio da aula. Houve uma exposição teórica de um 

Power Point acompanhado de um reforço positivo por parte do orientador cooperante 

acrescentando alguns conteúdos a desenvolver na aula/proposta de trabalho. De seguida 

solicitamos a três alunos a distribuição individual das capa. 

No atendimento da dificuldade de alguns alunos houve uma parceria conjunta orientador 

cooperante/estagiário e que ajudou a aproximação por parte dos alunos e a inteirar-me das 

dificuldades por eles encontardas. A minha primeira impressão em relação à turma foi boa, 

havendo uma receprividade muito grande á metodologia da proposta de trabalho  adoptada 

por parte do orientador cooperante “cientistas”.  Apesar de haver por parte de alguns alunos 

falta de autonomia a aula decorreu com normalidade. 

Houve um acompanhamento e atendimento por parte do orientador/estagiário ás 

necessidades individuais de cada aluno. Ao aluno Luís, que apresenta uma necessidade 

educativa especial, foi sempre acompanhado individualmente de ambas as partes 

orientador/estagiário. 

Gostei da aula e mantive sempre uma postura correcta dentro de sala de aula. Já no final da 

aula, informou-se aos alunos do material a trazer na próxima aula. 

Por fim , foi feito um controlo e metódo de organização à saida da aula por parte dos alunos. 

Obervação do orientador cooperante: A apresentação do Power Point estava um pouco 

pobre no aspecto de apresentar pouco exemplos aos alunos. 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

______________________________________________________ 



 
 
 

Ficha de Reflexão Individual :: Ano Letivo: 2011/2012 
 

Disciplina: Educação Visual Unidade de trabalho:  
A Forma – Linha (contorno) e Plano (Mancha) 

Ano: 7º Turma: A Aula Nº: 11 e 12 Data:  27 de Outubro 2011 

Professor/Estagiária: Ana Sofia Gomes de Jesus Hora: 10:05h Duração: Bloco 90m 

 
 

ANÁLISE CRÍTICA (5ª aula assitida) 
 
 
 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

A aula inicou dentro da normaliade, no entanto houve um pequeno atraso no inicio da aula, 

devido ao facto de o computador da sala não estar a funcionar corrretamente. No entanto, 

rápidamente se resolveu, pediu-se a uma aluna para ir pedir um computador portátil à 

Biblioteca. Como sempre houve por parte dos alunos boa organização no ínicio da aula. 

Posteriormente solicitei a dois alunos para distribuirem as capas individualmente a cada 

aluno. Houve uma exposição teórica de um Power Point acompanhado de um reforço 

positivo por parte do orientador cooperante acrescentando alguns conteúdos a desenvolver 

na aula/proposta de trabalho. Efectuei uma recapitulação da aula anterior, para situar os 

alunos da matéria dada na aula anterior. 

No atendimento da dificuldade de alguns alunos houve uma parceria conjunta orientador 

cooperante/estagiário e que ajudou a aproximação por parte dos alunos e a inteirar-me das 

dificuldades por eles encontardas. A minha primeira impressão em relação à turma nesta 

segunda fase da unidade de trabalho foi que não tinham muita autonomia para a realização 

da tarefa a desenvolver , ficando um pouco “baralhados” com o que tinham para fazer, no 

entanto demosntraram interesse e empenho pela actividade a realizar, mas com o decorrer 

da aula e acompanhamento individual tudo se superou. 

Houve um acompanhamento e atendimento por parte do orientador/estagiário ás 

necessidades individuais de cada aluno. Ao aluno Luís, foi sempre acompanhado 

individualmente de ambas as partes orientador/estagiário, possuindo bastante dificuldades 

na execução da tarefa. 

Gostei da aula e mantive sempre uma postura correcta dentro de sala de aula. Andei sempre 

de um lado para o outro, pois os alunos chamavam-me constantemente, devido ao facto de 

ser uma bastante grande, o que torna mais complicado. Já no final da aula, informou-se aos 



alunos do material a trazer na próxima aula, bem como quem queria se inscrever no Clube de 

Artes. Houve algum interesse por parte de algumas alunas, para se inscreverem. 

Por fim , os alunos arrumaram a sala e limpeza das mesas e foi feito um controlo e metódo de 

organização à saida da aula por parte dos alunos. 

 

Obervação do orientador cooperante: O orientador cooperante chamou-se atebção que 

deveria ter informado os  alunos dos critérios de avaliação da unidade de trabalho. 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Ficha de Reflexão Individual :: Ano Letivo: 2011/2012 
 

Disciplina: Educação Visual Unidade de trabalho: A Forma – Experiências 

Ano: 7º Turma: A Aula Nº: 13 e 14 Data:  03 de Novembro 2011 

Professor/Estagiária: Ana Sofia Gomes de Jesus Hora: 10:05h Duração: Bloco 90m 

 
 

ANÁLISE CRÍTICA (6ª aula assitida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

A aula inicou dentro da normaliade, como sempre houve por parte dos alunos boa 

organização no ínicio da aula. De seguida começei por fazer uma recapitulação da aula 

anterior e o que iriam fazer nesta aula, visto alguns alunos estarem bastante atrasados na 

execução do trabalho. Apresentei logo de seguida um Power Point com os critérios de 

avaliação deste unidade de trabalho, para que os alunos terem em atenção nos trabalhos que 

estavam a executar. 

Posteriormente solicitei a dois alunos para distribuirem as capas individualmente a cada 

aluno.  

No atendimento da dificuldade de alguns alunos houve uma parceria conjunta orientador 

cooperante/estagiário e que ajudou a aproximação por parte dos alunos e a inteirar-me das 

dificuldades por eles encontardas. A minha primeira impressão em relação à turma nesta 

segunda fase da unidade de trabalho foi que não tinham muita autonomia para a realização 

da tarefa a desenvolver , ficando um pouco “baralhados” com o que tinham para fazer, no 

entanto demosntraram interesse e empenho pela actividade a realizar, mas com o decorrer 

da aula e acompanhamento individual tudo se superou.  

Houve um acompanhamento e atendimento por parte do orientador/estagiário ás 

necessidades individuais de cada aluno. Ao aluno Luís Matos, foi sempre acompanhado 

individualmente de ambas as partes orientador/estagiário, possuindo bastante dificuldades 

na execução da tarefa. De referir que o aluno Luís Matos demonstra alguma autonomia e 

interesse. 

Gostei da aula e mantive sempre uma postura correcta dentro de sala de aula. Andei sempre 



de um lado para o outro, pois os alunos chamavam-me constantemente, devido ao facto de 

ser uma turma bastante grande, o que torna mais complicado. No final da aula, informei aos 

alunos da visita de estudo que iriamos realizar ao Museu de Lanificios da Universidade da 

Beira Interior, distribuindo a cada aluno, a autorização para os encarregados de educação. 

Por fim , os alunos arrumaram a sala e limpeza das mesas e foi feito um controlo e metódo de 

organização à saida da aula por parte dos alunos. 

 

Observação do orientador cooperante: O orientador cooperante apenas me chamou atenção 

para então organizar bem e estrutura as próximas duas aulas e informá-lo do que iria dar nas 

próximas aulas.  

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ficha de Reflexão Individual :: Ano Letivo: 2011/2012 
 

Disciplina: Educação Visual Unidade de trabalho: A Forma – Volume e Textura 

Ano: 7º Turma: A Aula Nº: 15 e 16 Data:  10 de Novembro 2011 

Professor/Estagiária: Ana Sofia Gomes de Jesus Hora: 10:05h Duração: Bloco 90m 

 
 

ANÁLISE CRÍTICA (7ª aula assitida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

A aula inicou dentro da normaliade, como sempre houve por parte dos alunos boa 

organização no ínicio da aula. De seguida começei por recolher as autorizações que tinha 

entregue aos alunos para a visita de estudo. Postriormente fiz uma recapitulação da aula 

anterior e o que iriam fazer nesta aula, visto que os alunos estarem na fase das experiência 

iriam então passar já para outra etapa do trabalho. Apresentei um Power Point com o 

assunto que iriam então explora neste aula, sendo principalmente a Textura. Os alunos 

mantiveram-se sempre atento ás minhas explicações, no entanto alguns alunos interagiram 

lendo partes do texto que se apresentava no Power Point. 

Posteriormente solicitei a dois alunos para distribuirem as capas individualmente a cada 

aluno. No atendimento da dificuldade de alguns alunos houve uma parceria conjunta 

orientador cooperante/estagiário e que ajudou a aproximação por parte dos alunos e a 

inteirar-me das dificuldades por eles encontardas. A minha primeira impressão em relação à 

turma nesta terceira fase da unidade de trabalho foi que os alunos compreeenderam 

bastanbte bem a tarefa solictada por minha parte, desenvolvendo bastantes experiência, 

uma vez que os relembrei que eram “cientistas” e que então tinham era que experimentar 

sem receio de errar. Houve um acompanhamento e atendimento por parte do 

orientador/estagiário ás necessidades individuais de cada aluno. Ao aluno Luís Matos, que 

possui uma necessidade educativa especial faltou á aula. 

Gostei da aula e mantive sempre uma postura correcta dentro de sala de aula. Andei sempre 

de um lado para o outro, pois os alunos chamavam-me constantemente, devido ao facto de 

ser uma turma bastante grande, o que torna mais complicado. No final da aula, informei aos 

alunos do material a trazer na próxima aula, para então finalizarem a última etapa desta 

unidade de trabalho. Já por fim, pedi aos alunos que se tinham esquecidos de trazer as 



auotizações, para então não se  eauqeçerem de as trazer na próxima aula.  

Por fim , os alunos arrumaram a sala e limpeza das mesas e foi feito um controlo e metódo de 

organização à saida da aula por parte dos alunos. 

 

Observação do orientador cooperante: O orientador cooperante apenas me chamou atenção 

para então organizar bem e estrutura as próximas duas aulas e informá-lo do que iria dar nas 

próximas aulas.  

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ficha de Reflexão Individual :: Ano Letivo: 2011/2012 
 

Disciplina: Educação Visual Unidade de trabalho: A Forma – Transformação 

Ano: 7º Turma: A Aula Nº: 17 e 18 Data:  17 de Novembro 2011 

Professor/Estagiária: Ana Sofia Gomes de Jesus Hora: 10:05h Duração: Bloco 90m 

 
 

ANÁLISE CRÍTICA (8ª aula assistida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

A aula inicou dentro da normaliade, como sempre houve por parte dos alunos boa 

organização no ínicio da aula. De seguida começei por recolher as restantes autorizações que 

faltava de alguns alunos para a visita de estudo. Posteriormente  informei os alunos que seria 

a presente aula, a última da unidade de trabalho, visto que na próxima aula, seria então a 

Visita de Estudo se tudo corre-se bem. Após ter dado todas as informações aos alunos,fiz uma 

recapitulação da aula anterior e o que iriam fazer nesta aula, visto esta aula ser então a 

última fase da unidade de trabalho , a forma. Apresentei um Power Point com o assunto que 

iriam então explora neste aula, sendo principalmente a Transformação da forma. Os alunos 

mantiveram-se sempre atento ás minhas explicações, passando eu então  a explicar o desafio 

que lhe trazia. Os alunos acharam interessante, e passaram então a realizar o desafio 

proposto. Logo de seguida, solicitei a dois alunos, ao Rebato e António, para distribuirem as 

capas individualmente a cada aluno. No atendimento da dificuldade de alguns alunos houve 

uma parceria conjunta orientador cooperante/estagiário e que ajudou a aproximação por 

parte dos alunos e a inteirar-me das dificuldades por eles encontardas. A minha primeira 

impressão em relação à turma nesta última fase da unidade de trabalho foi que os alunos 

compreeenderam bastante bem o desafio solictado por minha parte. Houve um 

acompanhamento e atendimento por parte do orientador/estagiário ás necessidades 

individuais de cada aluno. Ao aluno Luís Matos, foi dado um especial atendimento , devido ás 

grandes dificuldades ap+resentadas pelo aluno.  

Gostei da aula e mantive sempre uma postura correcta dentro de sala de aula, pois os alunos 

estavam bastante intusiasmados com o desafio.  Andei sempre de um lado para o outro, pois 

os alunos chamavam-me constantemente, devido ao facto de ser uma turma bastante 

grande, o que torna mais complicado. No final da aula, informei ao alunos que no segundo 



período iria dar mais uma aula para finalizarem os trabalhos, pois com todo o entusiasmo que 

estavam, não iram terminar o desafio nesta aula.  Já no final da aula, os alunos devido ao 

facto de terem utilizados materiais que tinham que recorrer a água, gerou-se uma pequena 

confusão, pois havias vários alunos de pé, na limpeza do material. No entanto, o professor 

orientador cooperante, interviu e todos os alunos se sentaram e se calaram. 

Por fim , os alunos arrumaram a sala e limpeza das mesas e foi feito um controlo e metódo de 

organização à saida da aula por parte dos alunos. 

 

Observação do orientador cooperante: O orientador cooperante chamou atenção , para o 

facto de não ter apresentado os parametros da avaliação nesta fase do trabalho, para que os 

alunos tivessem em atenção algumas técnica e rigor no trabalho a ser desenvolvido. 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ficha de Reflexão Individual :: Ano Letivo: 2011/2012 
 

Disciplina: Educação Visual Unidade de trabalho: Auto – Avaliação / Transformação 

Ano: 7º Turma: A Aula Nº: 21 e 22 Data:  15 de Dezembro 2011 

Professor/Estagiária: Ana Sofia Gomes de Jesus Hora: 10:05h Duração: Bloco 90m 

 
 

ANÁLISE CRÍTICA (9ª aula assitida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

A aula inicou dentro da normaliade, como sempre houve por parte dos alunos boa 

organização no ínicio da aula. De seguida começei por informar aos alunos o que se iria fazer 

na aula. Após ter dado todas as informações aos alunos, solicitei a dois alunos para 

distribuirim as capas individualmente a cada aluno. Os alunos continuarama a desenvolver os 

trabalho da transformação do fruto. No atendimento da dificuldade de alguns alunos houve 

uma parceria conjunta orientador cooperante/estagiário e que ajudou a aproximação por 

parte dos alunos e a inteirar-me das dificuldades por eles encontradas. Houve um 

acompanhamento e atendimento por parte do orientador/estagiário ás necessidades 

individuais de cada aluno. Ao aluno Luís Matos, foi dado um especial atendimento , devido ás 

grandes dificuldades apresentadas pelo aluno. Já no final da aula informei os alunos que 

tinham que arrumar tudo e prodecer á limpeza das mesas, para então procederem os 

preenchimento das fichas de auto-avaliação. 

Gostei da aula e mantive sempre uma postura correcta dentro de sala de aula, andei sempre 

de um lado para o outro, pois os alunos chamavam-me constantemente, devido ao facto de 

ser uma turma bastante grande, o que torna mais complicado. No final da aula, desejei aos 

alunos um Feliz Natal. 

Por fim , foi feito um controlo e metódo de organização à saida da aula por parte dos alunos. 

 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

__________________________________________________________ 

 


