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PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ALUNOS ESTRATÉGIAS DE REMEDIAÇÃO 
 

1. Saber estar dentro da sala de aula. 

2. Distintos níveis de partida diferentes entre 

alunos. 

3. Motivação para aprender. 

4. Estilos de aprendizagem diferentes. 

5. Concretização / finalização do trabalho no 

decorrer da aula. 

6. Falta de empenhamento / rigor nos trabalhos. 

7. Dificuldades em controlar o tempo na execução 

das actividades. 

8. Falta de responsabilidade. 

9. Falta de autonomia. 

 

 

1. Reforçar o espírito de Ateliê (utilizado pelo 

Orientador Cooperante de estágio) que resulta na 

concretização das tarefas. 

2. Ser o mais objectivo possível, utilizar linguagem 

acessível, correcta e clara para captar a atenção 

dos alunos. 

3. Apresentação de meios audiovisuais para motivar 

os alunos através de imagens direccionadas ao 

assunto tratado. 

4. Acompanhamento / encorajara a participação de 

todos os alunos de modo a que haja atitudes de 

autonomia e responsabilidade. 

5. Dar oportunidade aos alunos para reformularem 

o trabalho: 

5.1.  Maior concentração e empenho. 

5.2. Beneficia o rendimento de turma ao nível 

de comportamento. 

5.3. Evolução do trabalho. 

5.4. Melhora a atitude dos alunos. 

6. Exposição dos critérios de avaliação antes do 

inicio da elaboração do trabalho (aplicado no 

decorrer das minhas aulas, sob orientação do 

Orientador Cooperante). 

7. Limitar o tempo de resolução do exercício / 

permite um maior empenho por parte do aluno. 

7.1. Prazo curto da realização do 

exercício/ajuda á dedicação individual do 

aluno. 

8. Incutir aos alunos a assiduidades e pontualidade, 

de forma a cumprir as tarefas propostas com 

frequência na data previstas. 

9. Acompanhar aos alunos de forma a motivá-los à 

realização dos exercícios. 
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