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

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

No decorrer do estágio no 1º e 2º Período, a professora estagiária foi-se apercebendo de algumas dificuldades dos alunos na sala de aula 

tais como: 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ALUNOS 
 

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 e qualidade nos trabalhos. 

7. Dificuldades em controlar o tempo na execução das actividades. 

8. Falta de responsabilidade. 

9. Falta de autonomia. 

10. Dificuldade no entendimento das propostas de trabalho apresentadas. 

11. Falta de criatividade. 

12. Alunos com Necessidade Educativas Especiais 

 

 

No entanto a professora estagiária foi-se apercebendo de “pequenos truques” ou estratégias que contribuíram para  uma docência mais 

profissional, para uma normal fluidez e bom sucesso das aulas de moda a que os alunos pudessem ultrapassar as dificuldades apresentadas 

sendo elas: 

 

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. Organização/Ambiente da aprendizagem 

- Estruturação da linguagem: 

 Comunicar com facilidade de expressão. Utilizar uma linguagem clara, precisa e audível, ajustada à faixa etária dos alunos. 

 Colocação da voz; 

 Variação de frequência e intensidade vocal; 

 Uso de pausas e ênfases; 

 Contacto visual com todos os alunos; 

 Adequação do volume e modulação da voz; 

 Pedido de atenção ou silêncio; 

 Uso de gestos e proposição de questões. 

 Informar os alunos dos objectivos da disciplina; 

Estratégias do Ensino da Disciplina – Ficha Síntese Geral [1º e 2º Período] 



  
 

Estágio Pedagógico| Mestrado de Ensino em Artes Visuais 
Estagiária| Ana Sofia Jesus 

 

-Dar instruções claras e concisas; 

- Rever instruções, quando se atribui novas tarefas, para assegurar que o aluno as compreende;  

- Determinar um tempo limite para acabar o trabalho; 

- Durante a elaboração dos trabalhos, acompanhar e encorajar a participação de todos os alunos de modo a que haja atitudes de 

autonomia e de responsabilidade; 

- Supervisionar o aluno de perto e autorizar que, por vezes, o aluno se levante para ir buscar materiais, afiar o  lápis ou guardar um livro, o 

que permite libertar as energias em excesso; 

- Acompanhar/Auxiliar os alunos na realização dos trabalhos de forma a motivá-los (reforço positivo); 

- Informar os alunos de que os trabalhos irão ser expostos à comunidade educativa;  

- Ajudar a manter a área de trabalho de cada aluno livre de materiais desnecessários, evitando assim toda a fonte de estimulação que não 

seja o próprio material de aprendizagem; 

- Estabelecer regras bem claras e exigir o seu cumprimento; 

- Manter uma sala de aula estruturada. Os professores devem manter uma estrutura e uma rotina na sua sala de aula, por exemplo, os 

trabalhos de casa serão sempre indicados no quadro, os últimos dez/cinco minutos da aula deverão ser para explicar o exercício da próxima 

aula e para deixarem o ambiente de trabalho limpo e arrumado, etc.; 

- Ajudar o aluno a estabelecer metas a curto prazo; 

- Modificar a apresentação das aulas e introduzir adaptações nas tarefas a realizar - Antes de apresentar uma aula, devemos captar toda a 

atenção da turma e tentar estabelecer contacto visual com aqueles alunos que têm dificuldade em captar a atenção; 

- Apresentar a aula de forma significativa para a turma, tentando estabelecer ligação com algo que os interessa.  

Se o professor descobrir o que interessa aos alunos e se mantiver a par dos seus interesses, tais como, musica, programas da televisão, 

brinquedos, jogos, filmes ou livros favoritos, dispõe de uma ajuda preciosa para utilizar ilustrações e exemplos; 

- Utilizar meios audiovisuais direccionados ao assunto a tratar na aula, captando assim a atenção e por consequência, motivar os alunos; 

- Incutir aos alunos a assiduidade e a pontualidade. 

2. Obter e manter a atenção dos alunos 

- Deslocar-se pela sala para manter a visibilidade e tornar a aula mais dinâmica; 

- Fazer a apresentação da matéria a ensinar de uma forma viva e a um ritmo ligeiro, evitando momentos mortos na aula; 

- Permitir que os alunos falem e não se limitem a ouvir; 

- Fazer uma pergunta interessante, usar uma imagem, contar uma pequena história ou ler um poema para gerar a discussão e o interesse 

na lição que se seguirá. As crianças de todas as idades gostam de ouvir histórias, especialmente histórias pessoais. É a forma mais eficaz de 

ganhar a atenção; 

- Experimentar uma brincadeira, uma teatralização para despertar a atenção e aguçar a curiosidade; 

- Variar o tom de voz: alto, suave, sussurrante. Experimentar dar uma ordem num tom de voz elevado, seguido de alguns segundos de 

silêncio antes de prosseguir num tom de voz normal para dar instruções; 

- Usar o contacto visual. Fazer com que os alunos olhem para o professor quando este se lhes dirige.  

3. Auto-estima 

- Evidenciar os pontos fortes e os talentos dos alunos (reforço positivo); 

-Transmitir esperança e interesse. Não existe nada que proporcione tanta confiança a um aluno como o professor acreditar nele; Reforço 

Positivo 

- Permita que o aluno comece o ano como se fosse uma vida nova; 

- Procurar oportunidades para que os alunos assumam, de vez em quando, um papel de liderança na aula;  

- Proporcionar alguma autonomia aos alunos, deixar que eles tomem as suas próprias decisões;  

- Dar aos alunos a oportunidade de repetirem trabalhos; 

- Comunicar os progressos e a evolução dos alunos. Não devemos limitar os contactos com o Encarregado de Educação, apenas por 

questões negativas e problemas. 

4. Ritmo de trabalho 

- Ajustar o ritmo da aula às capacidades de compreensão dos alunos; 

- Alternar actividades um pouco mais paradas com actividades mais activas; 

- Estabelecer limites de tempo para terminar as tarefas, no entanto, poderemos conceder mais tempo para as completar, cada aluno é um 

caso; 
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5. Métodos de ensino 

- Fazer uma apresentação geral da lição antes de a começar; 

- Usar exemplos concretos antes de seguir para o abstracto; 

- Dividir as tarefas complexas em tarefas mais pequenas; 

- Reduzir o número de conceitos apresentados de uma só vez; 

- Levar os alunos a verbalizar as instruções e os conteúdos aprendidos; 

- Complementar as instruções orais com instruções escritas. 

6. Estratégias 

- Evitar o uso de linguagem abstracta como metáforas ou trocadilhos; 

- Destacar a informação mais importante; 

- Usar frases curtas e reduzidas ao essencial do assunto em estudo; 

- Dar pistas ou dicas aos alunos para que possam iniciar o trabalho; 

- Pressionar, mas evitando que seja em demasia, os alunos para se despacharem ou fazer correcto;  

- Acompanhar e encorajar a participação de todos os alunos de modo a que haja atitudes de autonomia e de responsabilidade. 

7. Manter os alunos em actividade 

- Ter a certeza de que todos os alunos compreenderam o trabalho que têm de fazer antes de o iniciarem; 

- Verificar com frequência o que se passa na sala. 

- Todos os alunos precisam de reforço positivo; Fazer, com frequência, comentários positivos e elogiar os alunos. 

- Tornar os objectivos claros a nível da avaliação e a nível do que se pretende; 

- Expor os critérios de avaliação antes do início da elaboração de qualquer trabalho;  

- Permitir instrumentos de avaliação alternativos tais como: reformulação de trabalhos, realização de trabalhos de casa, apresentações 

orais, etc.; 

- Estabelecer, de comum acordo, expectativas realistas quanto aos resultados a alcançar; 

- Pedir e classificar os trabalhos; 

- A grelha de registo de avaliação formativa deverá estar visível ao nível dos alunos, uma vez que a turma manifesta mais trabalho e mais 

disciplina. 

8. Tratamento de comportamentos 

- Antecipar e prevenir os problemas, sempre que possível; 

- Estabelecer regras precisas de comportamento e consequências claras; 

- Evitar uma linguagem de confronto; 

- Estabelecer alternativas para comportamentos inadequados; 

- Elogiar generosamente os comportamentos adequados; 

- Ignorar comportamentos inadequados menos relevantes. Alguns comportamentos perderão o impacto se forem ignorados; 

- Evitar, tanto quanto possível, dar atenção a comportamentos inadequados iniciados apenas com esse objectivo;  

- Usar repreensões “prudentes” quando ocorre um comportamento inadequado, ou seja, evitar censurar e criticar  o aluno; 

- Aumentar o imediatismo das recompensas e das consequências; 

- Verificar os níveis de tolerância e ser compreensivo perante sinais de frustração; 

- Falar em privado com o aluno acerca dos seus comportamentos inapropriados;  

- Providenciar comportamentos alternativos aos comportamentos indesejados; 

- Remover objectos que possam iniciar um comportamento não desejado; 

- Reagir com humor em momentos de tensão para a aliviar. 
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