
 

 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula X   

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   

Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   

Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação   X 

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos X   

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas   X 

Circulei pela sala de aula   X 

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
No primeiro bloco da aula ocorreu uma exposição teórica com recurso a exemplos no enquadramento 

da proposta de um novo exercício, dando seguimento aos conteúdos desenvolvidos e abordados até ao 

momento (representação do espaço – perspectiva cavaleira e perspectiva isométrica). Relacionaram-se 

aprendizagens anteriores com o que estava a ser pretendido neste exercicio em particular, com o objectivo de 

estimular a capacidade criativa e de raciocínio através da exposição de diversos exemplos que se pretendiam 

inspiradores. Foram utilizados exemplos de trabalhos de colegas de anos anteriores, obras que expunham as 

duas perspectivas estudadas, exemplos de ilusões de óptica (ex: Escher) e outros exemplos de obras de 

ilusões de óptica mais contemporâneas. Os exemplos visualizados foram para além de obras também vídeos 

demonstrativos de vários ângulos de visão de um objecto ou obra. Nesta abordagem procedeu-se à 

intervenção, tendo-se colocado questões pertinentes tais como se certas representações de obras seriam 

possíveis na sua projecção real. Na sequência desta abordagem a turma interviu e colocou questões; tendo-se 

procurado ser o mais flexível possível nas abordagens e demonstrações de cada aluno, permitindo livre 

expressão e que relacionassem aprendizagens para uma maior eficácia na aquisição de conhecimentos e 

associação com a vida real. 

Ao longo da exposição dos conteúdos em PowerPoint certas dificuldades continuaram a surgir, apesar 

de ter ocorrido alguma evolução, tais como dificuldades na exposição de conteúdos, no sentido em que se 

deveria ter utilizado uma linguagem mais clara e audível, apesar de adaptada aos alunos. Por falta de um 

comando para o vídeo projector, houve claramente dificuldade em circular pela sala de aula. 

No segundo bloco da aula clarificou-se de forma mais objectiva a proposta de trabalho, os seus 

parâmetros de avaliação e foi feita a distribuição de uma ficha de trabalho com uma explicação mais 

detalhada. A proposta da tarefa consistia: na representação criativa, através de recorte ou construção de um 

objecto tridimensional já estudado na perspectiva cavaleira ou na perspectiva isométrica. A proposta do 

exercício é constituída pela elaboração de alguns estudos e de um trabalho final. 

A exigência de estudos neste exercício tem como objectivo a consolidação de conhecimentos, o 

exercicio das capacidades cognitivas, como o raciocínio e o desenvolvimento da criatividade através da 

possibilidade da liberdade criativa com poucos condicionalismos.  

A proposta de trabalho foi iniciada pelos alunos depois de esclarecidas todas as dúvidas, estabelecidos 

os principais objectivos e os parâmetros de avaliação.  

Os alunos tiveram uma excelente recepção ao exercício proposto, com interesse e empenho. Alguns 

preferiram para a execução recorrer à utilização das malhas fornecidas no exercício anterior. 

Houve sempre um acompanhamento no desenvolvimento da tarefa, tendo-se circulado mais pela sala 

do que durante a fase de exposição de conteúdos. Valorizaram-se e reforçaram-se atitudes para proporcionar 

ao aluno uma maior motivação e para o estimular no seu processo de ensino e aprendizagem. Manteve-se a 

disciplina e um ambiente organizado em sala de aula e procedeu-se à avaliação contínua (ficha de observação 

de aula). 

Finalizou-se a aula com a associação das aprendizagens da aula com as da aula seguinte. 

O professor cooperante sempre que necessário interviu na aula e no final da aula realizou-se uma 



 

reflexão dos pontos mais importantes da aula, com o objectivo de me proporcionar, enquanto professora 

estagiária, noção da minha atitude e postura, dos meus pontos fortes e menos positivos. Os pontos referidos 

ao longo desta reflexão reflectem em grande parte a sua opinião sobre o desempenho da minha actividade 

lectiva. 

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 

 



 

 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula   X 

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material   X 

Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   

Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação   X 

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação   X 

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes   X 

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos   X 

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas   X 

Circulei pela sala de aula X   

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
Depois da estabilização da aula e distribuição das capas de trabalho contextualizou-se os trabalhos nos 

objectivos e parâmetros de avaliação. Procedeu-se à continuidade e desenvolvimento dos estudos. Os alunos 

continuaram interessados e empenhados. 

Acompanhou-se cada aluno no seu processo de desenvolvimento dos estudos e promoveu-se o trabalho 

autónomo, estimulando-se a criatividade e o raciocínio, essenciais para a execução da tarefa e para manter o 

interesse. Circulou-se pela sala de aula e relacionaram-se aprendizagens sempre que necessário. 

Desenvolveu-se estratégias para superação de dificuldades: sugeriu-se que os alunos circulassem pela sala de 

aula para verem e reflectirem sobre o trabalho dos colegas e registarem que cada um deles é diferente nas 

soluções encontradas no processo de resolução da tarefa, e assim para recolher inspiração e ideias. 

No final da aula, relacionaram-se aprendizagens com as da aula seguinte. 

Procedeu-se à avaliação contínua (ficha de observação de aula). 

O professor cooperante referiu que a estratégia proposta foi eficaz para o objectivo da aula. 

Acompanhou toda a aula e sempre que necessário intreviu, para que eu melhorasse o meu desempenho e 

ultrapassasse lacunas. 

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 



 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula X   

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material  X  

Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   

Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação  X  

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação   X 

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos   X 

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas   X 

Circulei pela sala de aula X   

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior   X 

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
De iniciou procedeu-se à estabilização da aula e distribuição de capas. Relacionaram-se aprendizagens. 

Deu-se continuidade aos trabalhos da aula anterior – estudos para o exercício criativo em perspectiva 

cavaleira ou isométrica. 

Acompanhou-se e apoiou-se os alunos nas tarefas, tirou-se dúvidas, propôs-se soluções, incentivou-se 

e estimulou-se a criatividade e o raciocínio. Alguns alunos revelaram algumas dificuldades em criar e 

desenvolver novos estudos pelo que foram mostrados exemplos inspiradores em apresentação PowerPoint, 

projectados para toda a turma, o que permitiu criar momentos de reflexão e entendimento dos exemplos e 

como resultado começou-se a notar progresso e desenvolvimento de novas ideias. 

Os alunos mantiveram-se concentrados, motivados e disciplinados ao longo de toda a aula.  

Tal como na aula anterior incentivou-se a circulação dos alunos pela sala de aula, para verem e 

reflectirem sobre o trabalho e progresso dos colegas ao longo dos estudos para o trabalho final, sendo esta 

uma estratégia de superação de dificuldades, focada na intenção de que os alunos pudessem ver novas 

abordagens sobre a mesma situação, proporcionar a troca de ideias entre colegas, a interacção e 

relacionamento em turma, desenvolvendo um entendimento de que o envolvimento em grupo é essencial ao 

crescimento pessoal e das competências profissionais. 

Durante a actividade lectiva manteve-se uma postura flexível e disponível a qualquer intervenção que 

se revelasse oportuna. Promoveu-se o trabalho autónomo. Geriu-se eficazmente o tempo lectivo. Manteve-se 

uma relação de respeito mútuo e um clima de bem estar favorável à aprendizagem. 

Procedeu-se à avaliação contínua (ficha de observação de aula). 

O professor cooperante apoiou a aula sempre que se revelou necessário e adequado. No final da aula 

realizou-se uma reflexão sobre o desenvolvimento da actividade lectiva, os seus resultados e possiveis 

soluções alternativas para determinadas lacunas ou aspectos menos fortes.  

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula   X 

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   

Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   

Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação   X 

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos X   

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas X   

Circulei pela sala de aula X   

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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Duração: 45 min 
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AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
Iniciou-se com a estabilização da aula e distribuição de capas de trabalho. Relacionaram-se 

aprendizagens. 

Deu-se continuidade aos trabalhos da aula anterior – estudos para o exercício criativo em perspectiva 

cavaleira ou isométrica. 

A atitude e postura profissional em sala de aula manteve-se como na aula anterior, assim como no 

acompanhamento das actividades dos alunos. Promoveu-se o trabalho autónomo, e incentivou-se a 

criatividade e estimulação do raciocínio. 

Circulou-se pela sala de aula, reforçando-se positivamente certas atitudes e trabalhos dos alunos, 

incentivando-os e respeitando ritmos de aprendizagem. 

Manteve-se a disciplina e o respeito mútuo em sala de aula. 

Procedeu-se à avaliação contínua (ficha de observação de aula). 

O professor cooperante acompanhou e apoiou a aula.  

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 



 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula   X 

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material   X 

Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   

Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação   X 

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos X   

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas X   

Circulei pela sala de aula X   

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo   X 

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
Esta aula foi constituída por dois blocos, dando-se inicio à actividade lectiva com a estabilização da 

turma em sala de aula e distribuição das capas de trabalho.  

Relacionaram-se aprendizagens e deu-se por terminado os estudos, dando-se início ao trabalho final: 

exercício criativo em perspectiva cavaleira ou isométrica. 

Fez-se um “ponto da situação” desde o inicio da unidade de trabalho, dos conteúdos e objectivos 

essenciais do exercício proposto e dos parâmetros de avaliação. Nas aulas anteriores tinham sido executados 

estudos e que estes serviram para auxiliar a concretizar e inspirar o exercício final. Foi proposto aos alunos 

que mantivessem em cima da mesa os estudos efectuados enquanto executavam o trabalho final, para uma 

abrangência mental mais eficaz na execução do exercício. 

Ao longo dos estudos desenvolvidos, a maior parte dos alunos usaram como apoio as “malhas” 

propostas no exercício de preparação para este exercício. No entanto, neste momento de execução surgiram 

muitas dificuldades, pois os alunos confrontaram-se com uma folha branca, sem linhas de referência, o que 

levou a que fossem reveladas várias dificuldades de execução e concretização. 

Ao longo da unidade de trabalho foi sempre promovido o trabalho autónomo dos alunos e sempre que 

necessário foi proporcionada uma orientação mais objectiva e centrada em cada situação, pelo que os alunos 

tinham os conhecimentos fundamentais para a concretização do exercício e eles próprios encontraram 

soluções adequadas aos seus problemas. Alguns alunos optaram por construir uma malha na folha do 

exercício final, segundo a perspectiva escolhida, outros optaram por outras alternativas, como a utilização da 

técnica do decalque, entre outras.  

Como promotora desta actividade, esta situação revelou-se frustrante inicialmente, no entanto tornou-

se muito produtiva e compensadora, contribuindo intensamente para minha própria aprendizagem, 

particularmente na compreensão do encadeamento das actividades e dos recursos necessários de apoio às 

actividades. Esta experiência aparentemente menos favorável ao meu desempenho na actividade lectiva 

mostrou-se reveladora, tendo-me feito compreender a singularidade de cada turma, e que mesmo a mesma 

turma pode mudar de comportamento e atitude perante uma mesma situação, bastando para isso apenas um 

ou dois factores, situações que não podem ser controladas e que podem mudar e alterar-se de acordo com 

factores internos e externos, levando a mudanças nos resultados pretendidos, fortalecendo a crença de que a 

flexibilidade é fundamental, assim como a prudência na tomada de decisões. 

Na prespectiva dos alunos, esta situação revelou-se compensadora visto que os levou a reflectir sobre 

as diversas opções para a concretização do trabalho, e assim a utilizar os conhecimentos prévios, tendo ainda 

de fazer uso da sua criatividade e própria capacidade de adaptação. Para os alunos foi uma aprendizagem 

positiva porque perceberam a diferença entre dois exercícios iguais, mas com suportes de execução diferentes 

e fornecidos, as malhas métricas, enquanto confrontados com uma folha branca tiveram de construir as linhas 

orientadoras do seu exercício e para as quais já tinham bases de aprendizagem.  

Na sequência da passagem dos estudos para o trabalho final foi perceptivel alguma alteração no 

interesse e motivação dos alunos perante o exercício, o que se justifica pela diferença de exigência de 

dificuldades, mas essa confrontação foi necessária e valiosa para a aprendizagem dos alunos. Assim, dois 



exercicios que na essência eram iguais levaram a uma mudança na atitude do aluno e obrigaram a maior 

reflexão.  

Esta situação revelou-se um constrangimento, mas como estagiária considero que me permitiu 

acrescentar bastante à minha aprendizagem, preparando-me para situações futuras.  

Na sequência desta problemática, a aula foi pouco produtiva a nível de execução do exercício, mas 

rentável tanto para os alunos como para a Prof. Estagiária a nível de experiência com a confrontação com 

novas circunstâncias, e também produtiva ao nível de confrontação e resolução de um problema.  

Desta forma expus a situação ao professor cooperante que concordou com as minhas conclusões, tendo 

sido proposto um alargamento do prazo de entrega do exercício, para que os alunos tivessem a oportunidade 

de resolver e concretizar a tarefa com sucesso, e promover a vários níveis o ensino-aprendizagem nas suas 

mais variadas vertentes. 

Finalizou-se a aula de forma disciplinada e ordeira, tendo-se relacionado-se aprendizagens com a aula 

seguinte. 

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 



 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula   X 

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   

Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   

Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação   X 

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos   X 

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas   X 

Circulei pela sala de aula X   

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo   X 

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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Data: 13/12/2011 

Duração: 45 min 
ANO LECTIVO 2011/2012 

 



AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
Na sequência dos resultados menos positivos na aula anterior focou-se nos objectivos e propósitos do 

trabalho proposto com o seguimento dos exercícios realizados anteriormente. Para que os alunos pudessem 

reflectir sobre os estudos desenvolvidos e desta forma encontrar uma solução para a execução do exercício 

final numa folha branca sem auxílio de grelhas, optou-se por alterar apenas dois aspectos: tamanho da folha 

de A4 para A3 e sem a ajuda das grelhas. 

Estas dificuldades foram superadas pela capacidade de raciocínio dos alunos ao arranjarem alternativas 

ao problema. Depois de detectadas as dificuldades, iniciaram a actividade com uma maior percepção das 

dificuldades inerentes à proposta trabalho. 

Ao longo da aula houve apoio, orientação e estimulação para se incentivar o aluno a superar com 

autonomia as suas dificuldades. Cada aluno foi reforçado positivamente nas suas capacidades de resolução na 

execução do exercício. 

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 

 

 



 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula   X 

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   

Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   

Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação X   

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos X   

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas X   

Circulei pela sala de aula X   

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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Data: 16/12/2011 

Duração: 90 min 
ANO LECTIVO 2011/2012 

 



AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

Esta foi a última aula do 1º período.  

Iniciou-se o primeiro bloco de aula com a ligação d as aprendizagens com as anteriores, incentivando-

se o desenvolvimento do exercício. Contudo, considerando tratar-se da última aula do 1º periodo, a turma 

revelou-se agitada, o que originou uma aula pouco produtiva e dificultou a rentabilização do tempo de aula. 

Para além dessa circunstância estavam a ocorrer também actividades extra curriculares da comunidade 

escolar que coincidiam com o horário da aula, resultando numa grande predisposição para falta de 

concentração e motivação dos alunos num enquadramento normal de aula. Na sequência destes factores, e 

tendo-se consciência da impossibilidade de controlar a reacção dos alunos, optou-se por promover uma maior 

liberdade as alunos, sem que se exercesse demasiada pressão na execução da tarefa, de modo a evitar um 

maior desinteresse e desmotivação. Esta situação foi importante ao nível da compreensão da condição 

psicológica dos alunos e adaptação dos conteúdos de aula a esta percepção.  

Concluiu-se portanto que a planificação da última aula de período ou de outras situações similares, 

deve ser repensada, reformulada, e construida com flexibilidade, aceitando a possibilidade de se encontrar 

alunos mais propícios à falta de concentração e incapacidade de raciocínio na execução do exercício. 

No segundo bloco da aula procedeu-se ao preenchimento da ficha de auto-avaliação do professor e de 

outra ficha proposta pela escola. Em cada uma das auto-avaliações foram esclarecidos os objectivos, 

ressaltaram-se pontos mais relevantes e promoveu-se o envolvimento “consciente” e sincero. Proporcionou-

se um espaço para os alunos esclarecerem dúvidas e expressarem as suas opiniões.  

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 

 

 



 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula   X 

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   

Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   

Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação X   

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos X   

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas X   

Circulei pela sala de aula X   

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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Data: 03/01/2012 

Duração: 45 min 
ANO LECTIVO 2011/2012 

 



 

 

 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
Esta foi a primeira aula do 2º período.  

Deu-se continuidade à unidade de trabalho do final do 2º período (exercício criativo – perspectiva 

cavaleira e isométrica). 

Devido a um período relativamente extenso de férias foram novamente clarificados os objectivos e 

propósitos da tarefa, fez-se um balanço do que já tinha sido realizado até ao momento e em que situação e 

fase se encontrava o trabalho.  

Os alunos iniciaram a continuidade da actividade ao nível de concretização da forma, monitorizada. 

Sendo uma aula apenas de um bloco (45min) no fim deste deu-se por terminada a aula e relacionaram-

se mais uma vez as aprendizagens, focando ainda a fase em que nos encontrávamos no processo de 

actividade, propondo-lhes que teriam duas aulas extras para terminar o exercício (correspondem a 3 blocos de 

45min), que permitirão ilustrar e finalizar a tarefa para posteriormente se efectuar uma exposição do processo 

de execução do exercício em locais disponíveis na escola. 

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula 
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula   X 

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   

Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   

Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação X   

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos X   

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas X   

Circulei pela sala de aula X   

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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Data: 06/01/2012 

Duração: 90 min 
ANO LECTIVO 2011/2012 

 



AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
Iniciou-se a aula através da estabilização e relacionaram-se aprendizagens com as da aula anterior, 

clarificaram-se objectivos e parâmetros de avaliação da actividade. 

A aula foi constituída por dois blocos tendo-se procedido ao relacionamento das aprendizagens.  

Depois de nas aulas anteriores se ter dado forma e consistência ao objecto criativo procedeu-se à 

finalização do exercício, informando-se que se esperava que na próxima aula se dessem os últimos retoques e 

se procedesse à entrega.  

A aula decorreu com normalidade tendo-se monitorizado e acompanhado a finalização dos trabalhos, 

fornecendo apoio, motivação e reforços positivos.  

Manteve-se a atenção e disponibilidade para quaisquer dificuldades ou dúvidas, tendo-se circulado 

pela sala observando atentamente o desenvolvimento dos exercicios. Promoveu-se o trabalho autónomo. 

No final da aula realizou-se um balanço da actividade e da própria aula e novamente reforçou-se que o 

trabalho seria entregue no final da próxima aula.  

Os alunos saíram ordeiramente da sala da aula, tendo-se mantido um ambiente de respeito e bem estar 

geral durante toda a aula.  

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 
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Professor Estagiário: Alda Figueira Amaro / Professor Cooperante: João P. Trigueiros 

 

AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
 

 (Marcar com um X a opção mais adequada à situação) 

1. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA S N TD 
Planifiquei a aula de acordo com os objectivos e conteúdos do programa X   

Propus metodologias/didácticas adequadas X   

Propus recursos adequados X   

Concebi estratégias adequadas às aprendizagens dos alunos X   

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS S N TD 
2.1. Início de aula    
Monitorizei a entrada dos alunos na sala de aula X   
Controlei e estabilizei o início de aula   X 

Verifiquei e registei a presença dos alunos X   

2.2. Desenvolvimento da aula 

Escrevi o sumário da aula e verifiquei as faltas de material X   

Revi e relacionei as aprendizagens anteriores com as novas aprendizagens X   

Clarifiquei na aula, objectivos e parâmetros de avaliação X   

Usei uma linguagem clara, audível e adaptada aos alunos.    X 

Relacionei conteúdos transversais ou transdisciplinares X   

Concebi e utilizei recursos adequados às competências e objectivos X   

Monitorizei a atenção e compreensão dos alunos X   

Apoiei e motivei, reforçando positivamente X   

Proporcionei que os alunos se expressassem e expusessem as suas dúvidas X   

Detectei dificuldades. Fui flexível. Desenvolvi estratégias de superação X   

Respeitei ritmos de aprendizagem diferentes X   

Mantive os alunos activamente envolvidos nas tarefas propostas X   

Promovi o trabalho autónomo dos alunos X   

Valorizei intervenções relevantes dos alunos no processo ensino-aprendizagem X   

Adaptei-me a situações imprevistas X   

Circulei pela sala de aula X   

2.3. Conclusão da aula 

Geri eficazmente o tempo lectivo X   

Relacionei as aprendizagens dessa aula com a seguinte ou a anterior X   

Controlei a saída dos alunos da sala de aula X   

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS S N TD 
Tive uma relação de respeito mútuo e tratei os alunos de forma justa e equitativa X   

Mantive a disciplina na sala de aula e tentei manter um ambiente organizado X   

Promovi um clima de bem-estar, favorável à aprendizagem X   

4. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS S N TD 
Procedi à avaliação formativa X   

Legenda: S – Sim; N – Não; TD – Tive Dificuldades 
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AULA ASSISTIDA - REFLEXÃO DO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
Esta aula consistiu em apenas um bloco, sendo também a última aula da unidade de trabalho.  

Os alunos procederam à finalização do exercício criativo da unidade de trabalho: perspectiva cavaleira 

e perspectiva isométrica. 

A aula decorreu com normalidade. Promoveu-se o trabalho autónomo e clarificaram-se dúvidas. 

Acompanhou-se e orientou-se sobre os últimos detalhes do exercício, tendo-se circulado pela sala de aula, 

oferecendo reforço positivo e apoio quando necessário.  

No final da aula realizou-se um balanço final da actividade e introduziu-se a próxima unidade de 

trabalho. 

(Este documento não será entendido como um relatório, no sentido literal do termo, mas mais como uma espécie de diário, uma base de 

trabalho para construção de documentos necessários ao estagiário tais como relatórios ou outros, quando pedidos pelo coordenador ou 

cooperante. Também poderá conter NOTAS, como: Tirei fotografias, etc.) 

 


