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1 | Identificação Disciplina 
Disciplina Educação Visual Período 1º/2º Ano 7º Turma A 

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

 

2 | Relatório  
 
 

A generalidade da turma do sétimo ano A registou demonstrou, ao longo do primeiro e segundo período, bom 

desempenho na disciplina de Educação Visual. Os alunos demonstraram interesse e dedicação, participaram nas 

actividades da aula, cumpriram, na sua maioria, a realização dos trabalhos propostos de forma organizada e 

com apresentação. Ao nível do comportamento, embora reconhecendo melhorias, a turma manifestou, 

pontualmente, alguma dificuldade relativamente ao cumprimento das regras de comportamento na disciplina 

eminentemente prática.  

Os alunos adquiriram conhecimentos em diferentes formas de expressão dominando progressivamente técnicas 

e materiais. Nos trabalhos realizados demonstraram capacidades criativas e integraram saberes adquiridos. As 

principais dificuldades detectadas centraram-se principalmente na autonomia, na qualidade e rigor na execução 

dos trabalhos solicitados, assim como, na organização e método de trabalho. Estas dificuldades foram tentando 

ser colmatadas com a insistência e acompanhamento por parte do professor orientador cooperante e 

professor(a) /estagiária que, de perto, apoiaram a progressão das aprendizagens dos alunos. Duma forma geral, 

os alunos mostraram-se assíduos e pontuais.  

As planificações a médio prazos da disciplina foram implementadas com sucesso conforme planificado para os 

dois períodos à excepção da Visita de Estudo, que estava agendada para o dia 24 de Novembro, ao Museu dos 

Lanifícios da Universidade da Beira Interior, devido á greve geral que estava prevista.  

Ao nível do aproveitamento houve um bom progresso do primeiro para o segundo período, bem como um bom 

empenhamento das propostas solicitadas em cada unidade de trabalho. 

No que concerne aos resultados obtidos na avaliação final do primeiro e segundo período, estes foram 

considerados bastante satisfatórios, uma vez que, ao nível das competências essenciais previstas nos critérios 

específicos de avaliação, a generalidade dos alunos, obtiveram como resultado final, os níveis de Excelente (5), 

Elevado (4) e Médio (3). Salienta-se ainda que nenhum aluno obteve classificação inferior a três.  
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