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1 | Identificação Aluno 
Nome  Ana Carolina Fernandes Oliveira Nº 1  

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 
 
 

A aluna, Ana Carolina, ao longo do 2º período, demonstrou empenhada, interesse ao longo das actividades 

propostas. É uma aluna assídua e pontual e manifestou sempre vontade de explorar diversos materiais. 

Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna bastante calada, muito 

organizada no seu espaço em sala de aula. Relativamente á autonomia deveria ser mais autónoma. Traz sempre 

o material para a sala de aula. Nunca faltou ao longo do segundo período. A síntese ao longo dos dois períodos, 

não há muito a mencionar sobre a aluna, manteve estável. No que concerne á avaliação do final do segundo 

período, houve um progresso obtendo um nível de Excelente (5). 

 

 

 

1 | Identificação Aluno 

Nome  Ana Filipa Saraiva Santos Nº 2  

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 
 
 

A aluna, Ana Filipa, ao longo do 2º período, demonstrou empenhada, interesse ao longo das actividades 

propostas. É uma aluna assídua e pontual e manifestou sempre bastante interesse pela disciplina, no entanto ao 

longo dos dois períodos poderia demonstrar ainda mais empenho, pois por vezes é um pouco preguiçosa. 

Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna bastante participativa, 

interage com o professor e é comunicativa. Relativamente á autonomia deveria ser mais autónoma. Nunca 

faltou ao longo do segundo período. No que concerne á avaliação do final do segundo período, obteve um nível 

Elevado menos (4 -). 

 

 

 

 

 

Relatório Individual de cada aluno – Breve síntese [2º Período] 
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1 | Identificação Aluno 
Nome  Ana Lúcia Novais Gameiro Nº 3  

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 
 
 

A aluna, Ana Gameiro, ao longo do 2º período, demonstrou empenhada, interesse ao longo das actividades 

propostas. É uma aluna assídua e pontual e manifestou sempre vontade de explorar diversos materiais, de 

salientar que a aluna gosta de desenhar, é muito metódica e bastante organizada no seu local de trabalho. 

Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna bastante calada, é pouco 

participativa. È uma aluna que ao longo do dois períodos manteve sempre o mesmo nível. Demonstra bastante 

autonomia, gosta de explorar e avançar na realização dos trabalhos. Traz sempre o material para a sala de aula. 

Demonstra alguma criatividade nos trabalhos e qualidade. Nunca faltou ao longo do segundo período. No que 

concerne á avaliação do final do segundo período, obteve um nível Excelente (5). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Ana Miguel Raposo Félix Nº 4  

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 
 
 

A aluna, Ana Félix, ao longo do 2º período, demonstrou empenho, interesse ao longo das actividades propostas. 

É uma aluna assídua e pontual no entanto demonstrou algumas dificuldades no entendimento das propostas 

apresentadas de trabalho. Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna 

que participa e interage com os colegas. Demonstra alguma autonomia, gosta de explorar e avançar na 

realização dos trabalhos. Traz o material para a sala de aula, no entanto por vezes esquece-se de algum. A 

síntese final dos dois períodos, é de referir que a aluno teve um bom progresso ao nível do empenho bem como 

na execução dos trabalhos propostos. Nunca faltou ao longo do segundo período. No que concerne á avaliação 

do final do segundo período, obteve um nível Elevado (4 -). 

 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  André Filipe Quelhas Figueiredo Nº 5  

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, André Figueiredo, ao longo do 2º período, demonstrou empenho, interesse ao longo das actividades 

propostas. É um aluno assíduo e pontual, demonstrou algumas dificuldades no entendimento das propostas 

apresentadas de trabalho. Ao nível do comportamento, este período piorou, esteve bastante conversador, por 
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vezes perturbava a aula, os docentes chamavam-no algumas vezes atenção. Participa e interage com os colegas. 

Demonstrou autonomia, gosta de explorar e avançar na realização dos trabalhos, no entanto poderia 

aperfeiçoar a qualidade e rigor nos trabalhos. Este período não esteve muito criativo. Traz o material para a sala 

de aula. Nunca faltou. No que concerne á avaliação do final do segundo período, obteve um nível Elevado 

menos (4 -). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Bárbara de Castro Boléo Nº 6  

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 
 
 

A aluna, Bárbara Boléo, ao longo do 2º período, demonstrou empenhada, interesse ao longo das actividades 

propostas. É uma aluna assídua e pontual e manifestou sempre vontade de explorar diversos materiais, de 

salientar que a aluna gosta de desenhar, é organizada no seu local de trabalho. 

Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna bastante participativa. 

Demonstra bastante autonomia, gosta de explorar e avançar na realização dos trabalhos. Traz sempre o 

material para a sala de aula. Demonstra alguma criatividade nos trabalhos e qualidade. Nunca faltou ao longo 

do primeiro período. Foi uma aluna que teve um bom progresso do primeiro para o segundo período, 

empenhou-se mais nos trabalhos propostos. No que concerne á avaliação do final do segundo período, obteve 

um nível Elevado mais (4 +). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Bruna Alexandra Santos Robalo Nº 7  

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 
 
 

A aluna, Bruna Robalo, ao longo do 2º período, demonstrou empenhada, interesse ao longo das actividades 

propostas. É uma aluna assídua e pontual e manifestou sempre vontade de explorar diversos materiais, de 

salientar que a aluna gosta de explorar e descobrir por ela própria. A aluna evoluiu bastante, apresenta 

qualidade e rigor nos trabalhos apresentados. 

Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna participativa. Demonstra 

alguma autonomia, gosta de explorar e avançar na realização dos trabalhos. Traz sempre o material para a sala 

de aula. Demonstra alguma criatividade nos trabalhos e qualidade. Nunca faltou ao longo do segundo período. 

No que concerne á avaliação do final do primeiro período, obteve um nível Elevado (4). 
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1 | Identificação Aluno 
Nome  Cláudia Sofia Barbas Franco Nº 8  

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 
 
 

A aluna, Cláudia Franco, ao longo do 2º período, demonstrou empenhada, interesse ao longo das actividades 

propostas. É uma aluna assídua e pontual e manifestou sempre bastante interesse pela disciplina. Ao nível do 

comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna bastante participativa, interage com o 

professor e é comunicativa. Relativamente á autonomia deveria ser mais autónoma. A aluna teve um bom 

progresso em relação ao primeiro período, pois apresentou bastante interesse e qualidade nos trabalhos 

apresentados. È bastante organizada. A aluna neste período faltou uma vez no dia 19 de janeiro. No que 

concerne á avaliação do final do segundo período, obteve um nível Excelente menos (5). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Daniela Fonseca Martins Nº 9  

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 
 
 

A aluna, Daniela Martins, ao longo do 2º período, demonstrou empenhada, interesse ao longo das actividades 

propostas. É uma aluna assídua e pontual e manifestou sempre bastante interesse pela disciplina e destaca-se 

pela sua dedicação nos trabalhos apresentados. É uma aluna que apresenta uma excelente qualidade e rigor 

nos trabalhos. Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna pouco 

participativa, deveria interagir mais na aula com o professor. Relativamente á autonomia deveria ser mais 

autónoma. A aluna apresentou um bom progresso relativamente ao primeiro período. Nunca faltou ao longo do 

primeiro período. No que concerne á avaliação do final do segundo período, obteve um nível Excelente (5). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Eduarda Fonseca Oliveira Nº 10  

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 
 

A aluna, Eduarda Oliveira, ao longo do 2º período, demonstrou empenhada, interesse ao longo das actividades 

propostas. É uma aluna assídua e pontual e manifestou sempre bastante interesse pela disciplina. Ao nível do 

comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna bastante participativa, interage com o 

professor e é comunicativa. Relativamente á autonomia deveria ser mais autónoma. Nunca faltou ao longo do 

segundo período. A aluna manteve o seu nível estável. No que concerne á avaliação do final do primeiro 

período, obteve um nível Elevado (4). 
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1 | Identificação Aluno 
Nome  Filipa Nogueira de Sousa Nº 11  

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 
 
 

A aluna, Filipa Sousa, ao longo do 2º período, demonstrou empenhada, interesse ao longo das actividades 

propostas. É uma aluna assídua e pontual e manifestou sempre bastante interesse pela disciplina. Ao nível do 

comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna bastante participativa, interage com o 

professor e é bastante comunicativa com os professores. Foi uma aluna bastante empenhada e gostava de 

explorar, demonstrou bastante progresso neste período. Relativamente á autonomia deveria ser mais 

autónoma. Nunca faltou ao longo do segundo período. No que concerne á avaliação do final do segundo 

período, obteve um nível Elevado (4). 

 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Guilherme Alexandre Lopes de Jesus Nº 12  

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, Guilherme Jesus, ao longo do 2º período, demonstrou empenho, interesse ao longo das actividades 

propostas. É um aluno assíduo e pontual no entanto neste período continuou a demonstrar bastantes 

dificuldades no entendimento das propostas apresentadas de trabalho. Ao nível do comportamento, manteve 

sempre um razoável comportamento, no entanto este período esteve bastante falador, em que por vezes era 

chamado atenção pelos professores. É uma aluno bastante Participa e interage com os colegas. Demonstra 

pouco autonomia, e tem receio em avançar na execução dos trabalhos. Traz o material para a sala de aula, no 

entanto por vezes esquece-se de algum. Nunca faltou ao longo do segundo período. Foi um aluno que 

demonstrou algum progresso, no que diz respeito apresentação dos trabalhos, com alguma qualidade. No que 

concerne á avaliação do final do segundo período melhorou, obtendo um nível Elevado (4). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Henrique Duarte Alves Nº 13  

Disciplina Educação Visual Período 2º Ano 7º Turma A 

Professor(a)Estagiária Ana Sofia Gomes de Jesus Director de Turma Maria Manuela Sena 
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2 | Relatório Individual 
 
 

O aluno, Henrique Alves, ao longo do 2º período, demonstrou empenho, interesse ao longo das actividades 

propostas. É um aluno assíduo e pontual. Ao nível do comportamento, manteve sempre um razoável 

comportamento, pois é um aluno activo e por vezes falador. Participa e interage com os colegas. Demonstra 

alguma autonomia, e não tem receio em avançar na execução dos trabalhos. Traz o material para a sala de aula, 

no entanto por vezes esquece-se de algum. O aluno neste período falou nos dias 19 de Janeiro e no dia 22 de 

Março. No que concerne á avaliação do final do segundo período melhorou, obtendo um nível Excelente (5). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Henrique Santos 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, ao longo do 2º período, demonstrou pouco empenho, algum interesse ao longo das 

actividades propostas. É um aluno assíduo e pontual no entanto demonstrou bastantes dificuldades no 

entendimento das propostas apresentadas de trabalho. Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom 

comportamento. É um aluno bastante calado. Demonstra pouco autonomia, e tem receio em avançar na 

execução dos trabalhos. O aluno é um pouco fraco e deve-se empenhar-se mais, bem como possuir de mais 

tempo para a realização das tarefas e é um aluno que precisa de algum apoio por parte dos professores. Traz o 

material para a sala de aula. Nunca faltou ao longo do segundo período. No que concerne á avaliação do final do 

segundo período, obteve um nível Médio (3). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Joana Carlota Duarte Baptista Nº 15  

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 
 
 

A aluna, Joana Baptista, ao longo do 2º período, demonstrou empenhada, interesse ao longo das actividades 

propostas. É uma aluna assídua e pontual e manifestou sempre bastante interesse pela disciplina. Ao nível do 

comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna bastante participativa, interage com o 

professor e é comunicativa. A aluna manteve sempre o mesmo nível. Relativamente á autonomia deveria ser 

mais autónoma. A aluna faltou no dia 16 de Fevereiro. No que concerne á avaliação do final do segundo 

período, obteve um nível Elevado (4). 
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1 | Identificação Aluno 
Nome  João Pedro Raposo Paiva Nº 16  

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, João Paiva, foi transferido! 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  José Manuel Leiria Amoreira Nº 17  

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, José Amoreira, ao longo do 2º período, demonstrou empenho, interesse ao longo das actividades 

propostas. É um aluno assíduo e pontual no entanto demonstrou bastante interesse e vontade nas propostas 

apresentadas de trabalho no entanto deve-se empenhar um pouco mais. Ao nível do comportamento, manteve 

sempre um bom comportamento. É um aluno bastante participativo. Demonstra bastante autonomia, e não 

tem receio em avançar na execução dos trabalhos. Traz o material para a sala de aula. O aluno faltou algumas 

vezes o que também o prejudicou na execução dos trabalhos, ficando atrasado em relação aos colegas. Faltou 

nos dias 19 e 26 de Janeiro e no dia 22 de Março. No que concerne á avaliação do final do segundo período, 

obteve um nível Elevado menos (4-). 

 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Lina Marta Pinto de Jesus Nº 18  

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 
 
 

A aluna, Lina Jesus, ao longo do 2º período, demonstrou pouco empenho, algum interesse ao longo das 

actividades propostas. É uma aluna assídua e pontual e no inicio do ano lectivo manifestou pouco interesse pela 

disciplina no entendo teve um bom progresso neste período, demonstrou bastante empenho e interesse pelos 

trabalhos apresentados, bem como na qualidade e rigor. Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom 

comportamento, é uma aluna bastante calada no entanto este período participou mais. De salientar que a 

aluna, teve um bom progresso ao longo das aulas, pois começou a ter mais autonomia. A aluna faltou no dia 22 

de Março. No que concerne á avaliação do final do segundo período, melhorou obtendo um nível Elevado (4). 
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1 | Identificação Aluno 
Nome  Luís António Esteves Matos Nº 19  

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 
 
 

Para o aluno, Luís Matos, foi elaborado um Relatório Individualizado. (ver anexo) 

 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Luís António Isento Gomes Nº 20  

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, Luís Gomes, ao longo do 2º período, demonstrou algum empenho, algum interesse ao longo das 

actividades propostas. É um aluno assíduo e pontual no entanto demonstrou bastantes dificuldades no 

entendimento das propostas apresentadas de trabalho. Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom 

comportamento. Neste período demonstrou mais autonomia e bastante empenho nos trabalhos. Traz o 

material para a sala de aula. O aluno faltou, no dia 16 de Fevereiro. No que concerne á avaliação do final do 

segundo período melhorou obtendo um nível Elevado (4). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Mariana Isabel Seguro Correia Nº 21  

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 
 
 

A aluna, Mariana Correia, ao longo do 2º período, demonstrou empenhada, interesse ao longo das actividades 

propostas. É uma aluna assídua e pontual e manifestou sempre bastante interesse pela disciplina. Ao nível do 

comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna bastante participativa, interage com o 

professor e é comunicativa. Relativamente á autonomia melhorou. A aluna faltou no dia 19 de Janeiro. No que 

concerne á avaliação do final do segundo período melhorou obteve um nível Elevado mais (4+). 
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1 | Identificação Aluno 
Nome  Mariana Jacob Leitão Nº 22  

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 
 
 

A aluna, Mariana Leitão, ao longo do 2º período, demonstrou empenho e bastante interesse ao longo das 

actividades propostas. É uma aluna assídua e pontual e manifestou sempre bastante interesse pela disciplina. 

Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna bastante participativa, 

interage com o professor e é comunicativa. Relativamente á autonomia deveria ser mais autónoma no entanto 

este período melhorou bastante. A aluna apresenta qualidade e rigor nos trabalhos apresentados. Nunca faltou 

ao longo do segundo período. No que concerne á avaliação do final do segundo período a aluna melhorou 

obtendo um nível Excelente (5). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Mariana Marques Gil Nº 23  

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 
 
 

A aluna, Mariana Gil, ao longo do 2º período, demonstrou empenho, interesse ao longo das actividades 

propostas. É uma aluna assídua e pontual no entanto demonstrou algumas dificuldades no entendimento das 

propostas apresentadas de trabalho. A aluna teve um bom progresso, apresentou qualidade, criatividade e rigor 

nos trabalhos apresentados. 

Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom comportamento, é uma aluna que participa e interage 

com os colegas. Demonstra mais autonomia, gosta de explorar e avançar na realização dos trabalhos. Traz o 

material para a sala de aula, no entanto por vezes esquece-se de algum. Nunca faltou ao longo do segundo 

período. No que concerne á avaliação do final do segundo período, obtendo um nível Elevado mais (4+). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Pedro Monteiro dos Santos Vidigal Nº 24  

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, Pedro Vidigal, ao longo do 2º período, demonstrou empenho, interesse ao longo das actividades 

propostas. É um aluno assíduo e pontual no entanto demonstrou bastante interesse e vontade nas propostas 

apresentadas de trabalho. Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom comportamento. É um aluno 

calado. Demonstra bastante autonomia, e não tem receio em avançar na execução dos trabalhos. Traz o 
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material para a sala de aula. O aluno nunca faltou ao longo do segundo período. No que concerne á avaliação do 

final do segundo período, obteve um nível Elevado (4). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Renato Alexandre Lourenço Nº 25  

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, Renato Lourenço, ao longo do 2º período, demonstrou bastante empenho, interesse ao longo das 

actividades propostas. É um aluno assíduo e pontual no entanto demonstrou bastante interesse e vontade nas 

propostas apresentadas de trabalho. Ao nível do comportamento, manteve sempre um bom comportamento. É 

um aluno bastante interessado na disciplina e gosta de desenhar. Demonstra bastante autonomia, e não tem 

receio em avançar na execução dos trabalhos. Traz o material para a sala de aula. O aluno faltou no dia 22 

Março. No que concerne á avaliação do final do segundo período melhorou obtendo um nível Excelente menos 

(5 -). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Vasco Rodrigues Andrade Correia Nº 26  

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, Vasco Correia, ao longo do 2º período, demonstrou algum empenho, interesse ao longo das 

actividades propostas. É um aluno assíduo e pontual no entanto sempre realizou as tarefas propostas. Ao nível 

do comportamento, manteve sempre um bom comportamento. É um aluno bastante participativo. Demonstra 

pouca autonomia na execução dos trabalhos. O aluno demonstrou algum progresso na execução dos trabalhos. 

Traz o material para a sala de aula. O aluno faltou no dia 22 Março. No que concerne á avaliação do final do 

segundo período melhorou obtendo um nível Elevado menos (4-). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Simão Pedro Mendes Saraiva Nº 27  

Disciplina Educação Visual Período 2º Ano 7º Turma A 

Professor(a)Estagiária Ana Sofia Gomes de Jesus Director de Turma Maria Manuela Sena 
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Estágio Pedagógico| Mestrado de Ensino em Artes Visuais 
Estagiária| Ana Sofia Jesus 

 

2 | Relatório Individual 
 
 

O aluno, Simão Saraiva, ao longo do 2º período, demonstrou algum empenho, interesse ao longo das 

actividades propostas. É um aluno assíduo e pontual no entanto sempre realizou as tarefas propostas. Ao nível 

do comportamento, manteve sempre um bom comportamento. É um aluno bastante participativo. Demonstra 

pouca autonomia na execução dos trabalhos no entanto melhorou neste período, no que diz respeito na 

autonomia e rigor na execução dos trabalhos. Traz o material para a sala de aula. O aluno faltou no dia 22 

Março. No que concerne á avaliação do final do segundo período melhorou obtendo um nível Elevado (4). 

 

1 | Identificação Aluno 
Nome  Vasco Rafael Salcedas Nº 28  

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, Vasco Salcedas, ao longo do 2º período, demonstrou empenho, interesse ao longo das actividades 

propostas. É um aluno assíduo e pontual no entanto demonstrou bastante interesse e vontade nas propostas 

apresentadas de trabalho. Ao nível do comportamento, manteve um comportamento razoável, por vezes 

conversava muito com os colegas do lado. É um aluno bastante participativo. Demonstra bastante autonomia, e 

não tem receio em avançar na execução dos trabalhos. Traz o material para a sala de aula. O aluno nunca faltou 

ao longo do primeiro período. No que concerne á avaliação do final do segundo período o aluno melhorou 

obtendo um nível Elevado mais (4 +). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 | Identificação Relator(a) 

Nome Ana Sofia Gomes de Jesus Assinatura 
 

Data Covilhã, 23 de Março de 2012 

 


