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ANÁLISE CRÍTICA (10ª aula assitida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

A primeira aula do segundo período 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 continuaram a 

desenvolver os trabalho da transformação do fruto. O objetivo desta aula era finalizar por 

completo o trabalho a ser desenvolvido, pois informou-se os alunos que se iria realizar uma 

exposição dos trabalhos realizados no 1º período. 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. 

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 ao 

alunos que na na aula seguinte iriamos começar com uma unidade de trabalho nova. 

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 
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ANÁLISE CRÍTICA (11ª aula assitida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

A aula inicou dentro da normalidade, 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 escreveram os sumário da aula. 

Posteriormente foi apresentado aos alunos uma apresentação em Power Point intitulado 

sobre a Comunicação Visual. Logo de seguida foi apresentada a proposta de trabalho aos 

aluno e qual o seu objetivo, sendo ele a elaboração de um cartaz. No decorrer da aula a 

professora estagiária, mostrou aos alunos um exemplo de uma cartaz elaborado pela mesma, 

para que os alunos pudessem compreender melhor o objetivo.  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. De notar qua os 

alunos sentiram algumas dificuldades na percepção da proposta de trabalho apresentada, no 

entanto no decorrer da aula os alunos começaram a exprimir-se. Já no final da aula informei 

os alunos que tinham que arrumar tudo e prodecer á limpeza das mesas, e o material a trazer 

na próxima 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.  

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

 



Observação do orientador cooperante: O orientador cooperante chamou-me atenção para a 

linguagem utilizada para os alunos, pois senti por parte dos alunos alguma dificuldade na 

compreenção da unidade de trabalho. Também poderia ter aprofundado melhor a explicação 

da proposta de trabalho a ser desenvolvida. Talvez adequar outro tipo de estartégias a 

implementar em sala de aula. 

 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

___________________________________________________________ 
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ANÁLISE CRÍTICA (12ª aula assitida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

Deu-se inicio á aula dentro da normaliade, como sempre houve por parte dos alunos boa 

organização no ínicio da aula. De seguida os alunos escreveram o sumário no caderno diário. 

Após ter dado todas as informações aos alunos, solicitei a dois alunos para distribuirem as 

capas individualmente a cada aluno. Posteriormente apresentei uma apresentação em Power 

Point aos aluno sobre o Esboço, para terem uma melhor noção do que estavam a 

desenvolver. De notar que os alunos apesar de apresentarem algumas dificuldades na 

compreenção de alguns conceitos , até ficaram entusiasmados com a proposta a realizar. 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 oas alunos que na próxima aula já poderiam começar a elaborar o 

cartaz final, uma vez que estavam todos entusiasmados , bem como que tinham que arrumar 

tudo e prodecer á limpeza das mesas. 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.  De referir que alguns alunos estiveram bastante conversadores dentro de sala 

de aula, principlamente o aluno  André Figueiredo, que ultimamentre tem estado bastante 

distraído. 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 

___________________________________________________________ 
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ANÁLISE CRÍTICA (13ª aula assitida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

Deu-se inicio á aula dentro da normaliade, como sempre houve por parte dos alunos boa 

organização no ínicio da aula. De seguida os alunos escreveram o sumário no caderno diário. 

Após ter dado todas as informações aos alunos, solicitei a dois alunos para distribuirem as 

capas individualmente a cada aluno. Nesta aula, os alunos começaram já por pensar em 

desenvolver a finalização do cartaz. 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 e ao aluno Henrique Coelho foi dado um 

especial atendimento , devido ás grandes dificuldades individuais apresentadas pelos alunos. 

Já no final da aula informei os alunos que na próxima aula seria para finalizarem o cartaz, 

mencionando que ira ser realizada uma exposição dos mesmos. 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. Por fim , foi feito um controlo e metódo de organização dentro da 

sala de aula, na limpeza da mesma e  na saida da aula por parte dos alunos. 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

___________________________________________________________ 
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ANÁLISE CRÍTICA (14ª aula assitida) 
 
 

 

Resumo Reflexivo (RELATÓRIO) 
 

Deu-se inicio á aula dentro da normaliade, como sempre houve por parte dos alunos boa 

organização no ínicio da aula. De seguida os alunos escreveram o sumário no caderno diário. 

Após ter dado todas as informações aos alunos, solicitei a dois alunos para distribuirem as 

capas individualmente a cada aluno. Os alunos começaram a desenvolver a finalização dos 

cartazes, sempre com muito entusiasmo, colaborei sempre com as alunos nas sua 

dificuldades apresentadas. 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. Os alunos com Necessidades Educativas Especiais, tiveram sempre 

um acompanhamento individual, de modo a superarem as suas dificuldades. 

No final da aula, informei os alunos que na próxima aula iriamos começar com uma unidade 

de trabalho 3 – A Estrutura. Mantive sempre uma postura correcta dentro de sala de aula, 

andei sempre de um lado para o outro, pois os alunos chamavam-me constantemente. 

Por fim , foi feita a limpeza da sala de aula e a organização das capas individuais de cada 

aluno bem como um controlo e metódo de organização à saida da aula por parte dos alunos. 

Observação do orientador cooperente: O orientador cooperante, abordou-me dizendo que o 

power point estava bem estruturado, bem como as imagens apresentadas aos alunos eram 

bem explicitas para uma boa compreensão. 

 

Rubrica da estagiário: Ana Sofia Gomes de Jesus 

___________________________________________________________ 


