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1.- Introdução  

 

A observação pedagógica tem vindo a assumir um papel cada vez mais 

importante no estudo do ato pedagógico, tornando-se assim um instrumento muito eficaz 
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no processo de formação dos diferentes professores, quando sistematizada e 

devidamente fundamentada. Este Projeto de Observação das Aulas tem como objetivo 

principal dotar o professor estagiário das capacidades de observação, reflexão e análise 

crítica, que faz parte do processo de formação e é indispensável para a evolução, tanto 

profissional como pessoal. Assim, iremos observar e discutir 10 aulas do orientador 

(neste caso dos vários professores do grupo de Educação Física) e observar e discutir 10 

aulas do colega estagiário. Estas observações serão efetuadas de acordo com a 

calendarização estabelecida para o efeito, devendo as mesmas ser alvo de relatórios que 

resultarão dos sistemas de observação adoptados e definidos previamente. 

 

2.- Enquadramento Teórico  

2.1.- Observar aulas para quê? 

 

Neste momento das nossas vidas, com alguns anos de experiência no ensino 

básico propusemo-nos a realizar o Mestrado no Ensino da Educação nos Ensino Básico 

e Secundário, sendo o Estágio Pedagógico a etapa final de todo o nosso processo de 

aprendizagem. Consideramos que trazemos bastantes virtudes, alguns defeitos, mas 

bastante empenho e querer em nos valorizar e por conseguinte valorizar as 

aprendizagens dos nossos atuais e futuros alunos. Com a nossa experiência como 

profissionais de Ed. Física, consideramos que existem diferenças no ensino-

aprendizagem entre os 1º/2º ciclos e os 3ºC/secundário, seja ao nível da faixa etária dos 

alunos (modos de estar, relações, vivências, desenvolvimento motor), nos conteúdos, nas 

estratégias, enfim uma imensidão de problemas que surgem e que temos de os 

reconhecer e modificar. Assim e de acordo com o que pensávamos, surgem-nos variadas 

dificuldades seja no planeamento, na avaliação, não tanto na condução do ensino, pelo 

que consideramos o processo de observação pelos colegas e orientadores um 

instrumento indispensável para podermos melhorar o nosso desempenho enquanto 

professores – estagiários. É igualmente importante a observação de aulas de professores 

com mais anos de escola e com mais experiência, para que possamos conhecer novas 

estratégias e formas de lidar com os alunos.  

A Supervisão Pedagógica apresenta-se como um dos principais instrumentos 

orientadores e facilitadores do processo de tomada de decisão por parte do professor, 

comportando quatro aspetos: 
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 É um processo que se desenvolve de uma maneira eficaz, utilizando meios comuns e 

estratégias disponíveis para o ensino–aprendizagem; 

 É um processo intencional onde a eficácia é icrementada se tiver lugar num quadro 

estruturado de objetivos e de resultados observáveis; 

 Considera o desenvolvimento e a manutenção de habilidades eficazes de ensino que 

resultam de decisões e acções do professor com vista a favorecer, no aluno, a 

aprendizagem de habilidades motoras e o desenvolvimento de atitudes, valores e 

conhecimentos; 

 Verificar aspetos particulares, no domínio das atividades físicas e desportivas, 

permitindo ajudar o professor ao longo de um “continuum” de desenvolvimento e de 

progresso. 

 

Segundo Alçada (1982), “A observação de aulas é um processo de que os 

professores se socorrem para desenvolver o poder de análise da sua própria 

atuação. Se um professor observa um colega quando este realiza as suas aulas pode 

posteriormente ajudá-lo a analisar mais claramente os seus procedimentos e 

simultaneamente encontrar pontos de referência para melhorar o processo de 

análise do seu próprio trabalho.” 

Deste modo, a utilidade da observação de aulas reside fundamentalmente no 

contributo que daí advém para a auto-avaliação do trabalho do professor, tanto daquele 

que é observado como do que observa. 

No caso da profissionalização, quando um profissionalizando é observado por 

colegas, ou outros profissionalizados, os quais posteriormente e após reflexão e 

avaliação lhe dão conta do que observaram, com ele discutem e apreciam o que se 

passou, passa a dispor como que de um instrumento de análise e reflexão que o pode 

ajudar a melhorar a sua ação. Caso contrário, se essa reflexão por parte dos colegas, 

não contribui para a melhoria das suas prestações pelo facto de não se rever no quadro 

traçado, ou que não concorda com determinados aspetos ou sugestões de trabalho, essa 

observação de aula pode não contribuir para a formação do professor estagiário. É fulcral 

que aquele que é criticado adira à crítica produtiva. É importante também que com a 

observação de aulas não se desencadeiem processos destrutivos, e que, ao contrário, 

nunca se perca de vista o verdadeiro objetivo do trabalho: contribuir para a formação do 

professor que recebe a crítica. 
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Assim, devemos procurar processos que permitam tanto aos que observam, como 

aos que são observados, refletir sobre as experiências e encontrar formas de trabalho 

cada vez mais acertivas e concretas. 

 

2.2 - Observar aulas, como? 

 

Sendo o objetivo principal da observação de aulas o recolher elementos para que os 

professores possam refletir e discutir sobre a prática letiva, é primordial que se 

determinem os aspetos e os processos a empregar sobre os quais esta deve incidir.  

É também importante que a observação dos comportamentos dos professores 

quando trabalham com os alunos seja orientada por uma clara e objetiva definição prévia, 

sobre o que se vai observar. 

Na fase de preparação importa que observador e observado definam os aspetos a 

observar, e ainda que discutam os modos como a observação deve ser feita, mais do que 

seguir esquemas de trabalhos ditos científicos ou objetivos, o importante é que exista um 

entendimento entre todos os professores envolvidos na formação mútua. 

Do mesmo modo, é útil que os professores debatam as vantagens e problemas 

decorrentes dos processos que utilizam durante a observação. Muitas vezes à 

observação direta de aulas é apontado o defeito de não evitar a subjetividade do 

observador e a consequente deformação de perspetiva nas apreciações. A preocupação 

de subjetividade – objetividade pode no entanto ser em grande medida superada se tiver 

presente que por um lado a observação de aulas se destina a pôr o professor perante si 

próprio e não a produzir juízos acabados sobre as suas competências, e por outro que o 

debate entre o observador e o observado permita confrontos de diferentes 

“subjetividades”, contribuindo para atenuar as deformações resultantes da perspetiva.  

Sendo o intuito melhorar a condução do processo ensino – aprendizagem é 

importante aproveitar a observação de aulas, utilizando para isso instrumentos próprios 

como fichas de observação e registo que ajudem o professor observado a melhorar o seu 

desempenho e a superar as suas dificuldades. 

 Uma das características mais importantes da observação é saber observar, sendo 

que para tal é necessário: 

 Conhecer os aspetos da intervenção pedagógica que podem ser melhorados, no 

sentido de rentabilizar e identificar erros de execução (FB ao formando); 
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 Ter uma ideia de quais as fases do movimento podem ser melhoradas a fim de 

rentabilizá-lo/identificar erros de execução (FB ao aluno). 

 

Segundo Sarmento (2004: pág. 168), devem-se seguir os seguintes passos desde o 

início do estudo até a sua conclusão:  

“Decidir o que observar; desenvolver definições dos comportamentos a observar; 

seleccionar a tática mais apropriada: sistema de observação adequado às necessidades 

de pesquisa; estabelecer a fiabilidade da observação; operacionalizar a observação; 

sumariar e interpretar os dados”                                     

 

3. - Vantagens e Desvantagens da Observação Direta 

 

De seguida apresentamos um quadro que reflete as vantagens e desvantagens da 

observação direta: 

 

 Vantagens Desvantagens 

Observação       

directa 

- Objetividade 

- Validade científica 

- Fácil aplicação 

- Bom meio para obter 

informação 

- Comparação com os valores 

encontrados nas referências 

bibliográficas 

- Presença do observador 

pode constranger o observado 

- Alguns aspectos podem 

passar despercebidos 

- Dificuldade em observar mais 

do que um aspeto ao mesmo 

tempo 

 

 

 

 

 

4. Características de um sistema de Observação 
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 Os sistemas de observação estão ligados a certas características que lhes estão 

associadas, nomeadamente: 

 

 Objetivo: Segundo Sarmento (2004:169) deve-se “assegurar a adequação entre o 

instrumento e os objetivos para que esse instrumento foi construído”, garantindo a 

qualidade do sistema (validade); 

 Origem: nesta característica deve estar relatada a origem do sistema de 

observação, quem o criou ou de onde foi retirado, ou adaptado; 

 Categorias: com base em Sarmento, (2004) “Pedagogia do Desporto e 

Observação”, são apresentados os conceitos que delimitam unidades de 

comportamentos a observar. Ao definir esses comportamentos e agrupa-los por 

categorias, sem esquecer de assegurar a pertinência dessas categorias, cumpre-

se os pressupostos de exaustividade, exclusividade e objectividade;  

 Processo de notação: (como se regista), conjunto de regras que permitem 

quantificar as observações, ou seja, são os métodos de recolha e de registo dos 

dados. 

 

4.1. Tipo de observação a realizar 

a) Observação por lista de verificação: de forma a tornar a observação direta 

criteriosa e facilitada cria-se uma listagem de incidentes que por norma acontecem e que 

se pretendem observar de forma a alcançar o modelo ideal. Segundo Sarmento (2004), 

trata-se de inventariar uma lista de informações ou características, acerca das quais o 

observador faz um juízo, normalmente uma decisão do tipo sim/não, certo/errado, 

existe/não existe. Este tipo de registo permite ter uma avaliação, o menos subjetiva 

possível, uma vez que independentemente do observador, a observação segue um 

protocolo com indicadores próprios de cada critério. Também permite tornar a 

observação mais objetiva uma vez que o observador fez o trabalho prévio e está 

preparado para as situações que pretende observar; 

 

b) Observação por registo de ocorrências: por vezes, existem situações ou 

comportamentos que para puderem ser avaliados necessitam ter um grau máximo de 

fiabilidade e objectividade. O modo mais fácil de esclarecer estas situações é o registo do 
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número de vezes exato que tais acontecem. Este aspeto leva a que o observador se 

encontre sempre concentrado no objetivo pretendido durante toda a sua observação; 

 

c) Observação por amostragem temporal: obtêm-se informações sem um grande 

investimento de tempo de observação, a sessão deverá ser dividida em intervalos iguais, 

observando-se um comportamento no final de cada um desses intervalos. Por exemplo: 

intervalos de 30 segundos durante 45 minutos; 

 

d) Observação por Placheck (planned activity check): trata-se de um registo 

intermitente do comportamento de todos os membros de um grupo. Os intervalos são 

distribuídos ao longo da sessão e nesses intervalos o observador deverá examinar o 

grupo (não o indivíduo) e classificar o seu comportamento em termos da categoria 

comportamental que pretende observar. O comportamento dominante é registado, sendo 

o período de observação normalmente de 10 minutos. Trata-se de um registo periódico 

dos comportamentos de todos os membros de um grupo. É uma amostragem temporal 

aplicada a um grupo em vez de ser a um indivíduo; 

 

e) Observação por registo de duração: por vezes a frequência com que os 

comportamentos ocorrem não é a informação mais utilizada, daí que se registe a 

quantidade do tempo que o comportamento em causa durou (deste modo, o tempo é 

utilizado como medida de comportamento). Os minutos e segundos são convertidos em 

percentagem (amostragem mais utilizada: 5 períodos de 3 minutos); 

 

f) Observação por registo por intervalos: o observador apenas observa o que se 

passa na sessão em momentos intervalados de tempo, desta forma é necessário um 

relógio que permita perceber quais os momentos que o observador deve estar a observar 

a sessão e a fazer os respetivos registos. 

5. Metodologia 

 

Para a realização deste processo, cada estagiário, com base no guia de estágio 

da FMH e nas adaptações ao contexto, irá observar 10 aulas do seu par e 10 de 
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professores do grupo de Educação Física. A forma adoptada para a observação de aulas 

será a utilização nos sistemas de observação. 

O núcleo de estágio irá observar aulas dos professores mais experientes (com 

mais anos na escola) e dos menos experientes (menos anos na escola) aproveitando 

para observar a existência, ou não, de diferenças nos desempenhos, uma vez que são 

professores com diferentes anos de experiência, com diferentes formas de actuar perante 

as turmas, com diferentes anos de escolaridade, especialistas em diferentes matérias, 

enfim, com diferentes características.  

Relativamente às apreciações resultantes das aulas observadas temos em 

consideração os Sistemas de Observação e respetivas categorias, sendo a apreciação  

efetuada para cada categoria. As apreciações são registadas em fichas criadas para o 

efeito (em anexo), sendo aquelas colocadas em cada item/categoria conforme a 

observação que é dada. As informações recolhidas serão o resultado das necessidades 

de formação sentidas pelos estagiários. 

Cada estagiário deverá efetuar, em todas as aulas (preferencialmente 

imediatamente após a aula), um balanço da aula, com base nas dimensões e respetivas 

categorias da Ficha de Supervisão Direta das Sessões. Esta servirá como um guia para a 

construção crítica do balanço da aula do professor estagiário.  

É de notar que a maioria das observações de aulas serão realizadas na 2ª e 3ª 

etapas de formação, para que as dificuldades de cada estagiário sejam identificadas, 

resolvidas e aplicadas nas etapas de formação seguintes. No entanto, o conjunto de 

datas que foi definido em anexo para as diferentes observações pode ser alterado, 

consoante as necessidades específicas de cada um dos estagiários. Observaremos aulas 

de 45` e 90`. 

 

5.1. Ficha de Supervisão Direta das Sessões  

 

Vamos aplicar a ficha de observação utilizada na disciplina de Ensino da 

Educação Física II no ano letivo de 2011/2012, anexo 1.  

 Esta ficha tem como principal objetivo avaliar quantitativamente e qualitativamente 

as categorias pertencentes a cada uma das dimensões indicadas. A avaliação 

quantitativa de cada dimensão será feita através do peso relativo, em percentagem, de 

cada dimensão. Porém, para cada uma das dimensões deverá ser realizada uma 

avaliação qualitativa de apreciação global. 
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 No entanto, consideramos que nem todas as dimensões referidas na ficha têm de 

ser, obrigatoriamente avaliadas em todas as sessões, mas sim selecionadas de acordo 

com as necessidades formativas do aluno estagiário. 

 No final da ficha será realizada uma apreciação global final de toda a sessão e 

referidos os aspetos mais negativos e mais positivos, uma forma de caracterizar a aula 

de acordo com o momento de formação em que o aluno estagiário se encontra. 

 

Na análise das aulas, os aspetos a serem observados dividem-se em dimensões 

e categorias, a saber:  

 

 Gestão e Organização Inicial (5%) – tem a ver com o início da aula 

relativamente à pontualidade e à celeridade demonstradas pelo professor; 

 Instrução (10%) – ainda na parte inicial da aula, relativo à apresentação 

dos objetivos para a sessão, informação da organização, clareza e 

simplicidade da linguagem utilizada, apresentação dos critérios de êxito e 

o controlo da duração da informação transmitida 

 Organização da prática (4%) – relativo aos aspetos organizacionais, sendo 

as categorias, constituição de grupos e colaboração dos alunos na 

organização da aula; 

 Demonstração (10%) – durante a demonstração observaremos a 

adequação do modelo utilizado, a localização dos alunos e a identificação 

das componentes críticas de forma a desenvolver as aprendizagens; 

 Aquecimentos (8%) – nesta fase da aula, são verificadas as adequações 

dos exercícios quanto à duração, à progressão na intensidade e se tem um 

fio condutor para a parte principal; 

 Valor das Atividades (12%) – numa perspetiva qualitativa e quantitativa,  

refere-se às atividades propostas segundo os objetivos definidos, à relação 

entre o volume e a intensidade, à duração relativa das atividades 

propostas, ao grau de dificuldade e variantes utilizados, segundo uma 

lógica de progressão e com uma componente lúdica ajustada; 

 Propostas, Controlo da Prática (10%) – relativo a esta dimensão temos a 

visão geral da classe de modo a ter um controlo global e atuação 

atempada, FB, caso necessário, à circulação equilibrada pelo espaço, às 

interacções positivas entre os intervenientes e à motivação para a 

atividade demonstradas; 
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 Regulação da Disciplina (5%) – temos o cumprimento das regras, reforço 

dos comportamentos adequados e adequação da punição aos 

comportamentos inadequados; 

 Feedback (20%) – se existem FB acertivos, objetivos, e adequados às 

diversas situações e qual o tipo de FB utilizado (diversidade); 

 Organização e Gestão da Turma Durante a Prática (8%) – relativo aos 

tempos de organização e transição das atividades e à duração dos tempos 

de espera; 

 Informação Final (8%) – na parte final da aula o questionamento sobre 

dúvidas ou questões dos alunos, revisão dos conteúdos lecionados, o FB 

dado e informações sobre a aula seguinte (conteúdos, local, material 

necessário). 

 

5.2. - Sistemas de observação 

 

Estes sistemas de observação (instrumentos) foram selecionados 

cuidadosamente para que possam auxiliar e permitir, a nós Professores – Estagiários, 

uma tomada de consciência das faltas, dos defeitos, das insuficiências e posterior 

reflexão para modificar os comportamentos e desempenhos. 

 

5.2.1. - Sistema de Observação da Sessão de Educação Física 

 

Iremos utilizar o Sistema de Observação da Sessão de Educação Física, no qual 

se distinguem quatro sistemas definidos de seguida com explicação da sua aplicação e 

categorias utilizadas nos mesmos. De referir que mediante as dificuldades encontradas 

na auto e heteroscopia da aula assim será utilizado o sistema de observação que melhor 

se adequar as necessidades do estagiário. 

 

5.2.2. - Sistema de Observação da Reacção do Aluno ao feedback Pedagógico 

 

Este sistema tem como objetivo observar a reacção do aluno ao feedback 

pedagógico analisando o comportamento da resposta do aluno à interpretação do 

professor face a prestação motora desse mesmo aluno. 
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O sistema é constituído por 2 dimensões (Atenção do Aluno ao feedback e 

Resposta do aluno ao feedback) composta por 6 dimensões: 

 

 Atenção do aluno ao feedback 

 

 Atento(a): O aluno não demonstra sinais de comportamentos desviantes 

ou indisciplinares. 

 Desatento(a): O aluno mostra sinais evidentes de desatenção 

 Indeterminado: Não é possível identificar o comportamento do aluno. O 

aluno não aparece na imagem. 

 

 Resposta do aluno ao feedback:  

 Modifica o comportamento: o aluno altera o seu comportamento 

 De acordo com o feedback (a+): o aluno realiza a sua execução de 

acordo com as intenções inscrições no feedback; 

 Qualquer outra modificação (a-): o aluno altera o seu comportamento, 

mas tal não se inscreve nas prescrições do feedback; 

 

É feito um registo de ocorrências sobre as respostas dos alunos dadas, relativas ao 

feedback do professor (categorias respectivas das dimensões mencionadas acima). 

 

5.2.3. - Sistema de Observação de Comportamentos Inapropriados  

 

Este sistema tem por objetivo, estudar a ocorrência de um conjunto frequente de 

comportamentos de indisciplina (inapropriados), permitindo quantificar o total de 

ocorrências inapropriadas por sessão, determinar uma taxa média por minuto, permitindo 

ainda, uma apreciação das frequências dos diversos tipos de comportamentos 

inapropriados. Uma outra intenção adicional, é a de permitir estabelecer um perfil 

individual de cada aluno relativamente aos seus comportamentos de indisciplina. 

O sistema é constituído por 4 dimensões, compostas por 16 categorias: 

 

 Comportamentos dirigidos para a actividade: Conversas intempestivas; Parar a 

acção sem perturbação; Desrespeito pelo material escolar; Deixar a sala; Barulho 

de bolas; Modificação da actividade 
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 Comportamentos dos alunos dispensados: Conversas intempestivas; 

Perturbação diversa; Deixar a sala 

 Comportamentos dirigidos aos colegas: Grosseria; Golpe ou pancada; Conduta 

perigosa 

 Comportamentos dirigidos ao professor: Recusa de obediência; Grosseria, 

outros 

 

É feito um registo de ocorrências dirigido aos comportamentos inapropriados dos 

alunos (categorias respectivas das dimensões mencionadas acima). 

 

Dimensão Comportamentos Dirigidos para a Atividade 

 

 Conversas Intempestivas (C): O aluno conversa de forma perturbadora para a 

aula com um ou mais colegas; 

 Parar a Acção Sem Perturbação (P): O aluno deixa de executar os exercícios ou 

actividades propostos pelo professor mas não perturba a aula; 

 Desrespeito pelo Material Escolar (D): O aluno manipula o material escolar sem 

qualquer cuidado pondo em causa a sua conservação; 

 Deixar a sala (DS): O aluno sai da sala sem autorização do professor; 

 Barulho das Bolas (B): O aluno continua a “bater” a bola mesmo depois de o 

professor ter mandado parar a actividade; 

 Modificação da Actividade (M): O aluno executa exercícios desintegrados do 

contexto e dos objectivos da aula.  

 

Dimensão Comportamentos dos Alunos Dispensados 

 

 Conversas Intempestivas (C): Os alunos conversam de forma perturbadora para 

a aula; 

 Perturbação Diversa (PD): Os alunos perturbam a aula com acções diversas: 

pegam no material pertencente à aula, invadem, nomeadamente, o espaço da 

aula, riem dos colegas que estão em actividade; 

 Deixar a sala (DS): Os alunos abandonam a sala sem autorização do professor. 

 

Dimensão Comportamentos Dirigidos aos Colegas 
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 Grosseria (G): O aluno dirige-se aos colegas de modo inapropriado e/ou 

insultuoso; 

 Golpe ou pancada (GP): O aluno ameaça fisicamente ou bate nos colegas; 

 Conduta Perigosa (CP): O aluno toma atitudes que põem em risco a segurança 

dos colegas. 

 

Dimensão Comportamentos Dirigidos ao Professor 

 

 Recusa de Obediência (R): O aluno não cumpre o que lhe é pedido, 

desobedecendo às ordens do professor; 

 Grosseria (G): O aluno dirige-se ao professor de modo inapropriado e/ou 

insultuoso; 

 Outros (O): Outros comportamentos não considerados na presente grelha.  

 

5.3. - As prelecções e a sua qualidade 

 

Objectivos: Aferir o tempo utilizado nos diferentes episódios das prelecções 

durante as sessões, avaliando a sua qualidade de conteúdos e formalidade nos 

momentos de informação dados à classe. 

Método de Registo: De 1 a 5 pontos, sendo 1 o valor mais baixo e o 5 o valor mais 

alto do método de apreciação. 

 

- Dimensões e categorias: 

a) - Posição/formação 

Formação dos alunos: É adoptada uma forma de organização da classe que está 

adequada com a prelecção;  

Local da prelecção: O professor desloca os alunos para o local da prelecção não 

perdendo muito tempo com o seu deslocamento e organização da classe; 

Orientação da turma: A turma está de frente para o professor e com o sol nas 

suas costas de forma a poder ter contacto visual com o professor; 

Postura da Turma: Todos estão colocados de forma a poderem ouvir e ver 

claramente a prelecção, o professor consegue manter contacto visual com toda a turma, 
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pelo que as distâncias entre alunos e professor são adequadas, estando os alunos numa 

posição confortável e numa posição de repouso; 

Postura do Professor: O professor controla a turma, pelo que mantém uma 

distância que lhe permite controlar a turma, e garante também que consegue controlar a 

turma visualmente, vê e é visto por todos. 

 

b) - Sequencia/ dinâmica das prelecções 

Sinopse e síntese: Inicialmente o professor efectua um pequeno sumario do que 

vai falar, esclarece objectivos e os conceitos que aborda, apresenta todo o conteúdo e no 

final, aborda os pontos-chave da sua prelecção; 

Lógica sequencial: A mensagem é clara, verdadeira e sequencial, com uma lógica 

que permita uma melhor compreensão; 

Foco: É dado ênfase nos aspectos essenciais, sobretudo pela entoação e pela 

repetição dos conceitos mais importantes; 

Marcação das partes: O professor efectua transições quando se foca em assuntos 

diferentes, pelo que marca essas transições com momentos de paragem e fala 

claramente quando muda de assunto; 

Velocidade de exposição: A exposição tem de ser efectuada para que todos os 

alunos compreendam a mensagem, pelo que a velocidade tem de ser adequada às suas 

capacidades. 

 

c) - Figuras e esquemas. 

Legibilidade das figuras: Tem de ser perceptíveis, pelo que o fundo é fundamental, 

devendo o professor adequar o fundo à figura que utiliza, sendo relativamente fácil para 

os alunos identificarem símbolos ou qualquer tipo de desenho; 

Qualidade gráfica: O documento que é apresentado pelo professor tem de ser 

atractivo visualmente e formalmente, qualquer que seja o seu conteúdo; 

Valor do conteúdo: É essencial verificar os erros de conhecimento, que estão 

expressos nas ilustrações; 

Dimensão: A sua dimensão tem de ser adequada por forma a não serem em 

numero excessivo e tem de ser vistas pelos alunos mais afastados; 

Outros: Aspectos que não foram considerados e que se justifique a sua 

apreciação. 
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d) - Clareza 

Terminologia: Exposição verbal com correcção terminológica do discurso; 

Conceitos – Chave: Devem ser explicados os conceitos que o professor diz serem 

essenciais; 

Controlo: O professor deve verificar se a sua mensagem está a ser compreendida 

por todos, questionando ou discutindo com os alunos, a compreensão dos conceitos 

fundamentais que abordou. 

 

e) - Audição 

Tom de Voz: O som emitido tem de ser nítido permitindo uma boa recepção por 

parte dos alunos; 

Altura da Voz: o professor deve projectar a sua voz para cima, para que ela se 

transmita para todo o espaço da aula. 

 

g) - Duração dos episódios de prelecção 

Deve ser registado o tempo em que o professor transmite a informação. 

 

5.4. - Reacção do aluno ao Feedback Pedagógico 

 

Objectivos: Observar as reacções dos alunos ao FB Pedagógico, analisando os 

seus comportamentos em resposta às intervenções do professor, face às suas 

prestações. 

Método de registo: Ocorrências. 

Dimensões e respectivas categorias: 

 

a) - Atenção do aluno ao FB 

Atento: Os alunos não apresentam comportamentos de desvio, desatenção ou 

indisciplina; 

Desatento: Os alunos não ouvem o professor, demonstram sinais de evidente 

desatenção; 

Indeterminado: Não é possível determinar qual o comportamento do aluno. 
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b) - Resposta do aluno ao Feedback 

Modifica o seu comportamento: O aluno altera o seu comportamento pelo FB, 

realiza o que foi prescrito pelo FB. O aluno realiza um comportamento diferente daquele 

que vinha efectuando, contudo não se insere na prescrição do FB; 

Não modifica o seu comportamento: Os alunos não alteram em nada as suas 

execuções, mantendo os mesmos comportamentos; 

Indeterminado: Não é possível determinar o comportamento do aluno. 

 

c) - Utilização dos alunos como agentes de ensino 

Objectivo: Verificar se o professor utiliza os alunos como agentes de ensino, 

dizendo em que tipo de organização da classe o faz, o porque de escolher aqueles 

alunos como agentes de ensino e quais as suas funções. Qual a relação que estabelece 

com os seu agentes, no decorrer da actividade e a dificuldade que impõe aqueles que 

desempenham a tarefa motora; 

Método de registo: Registo por ocorrências; 

 

Dimensões e respectivas categorias: 

Organização da classe 

Instrução directa: o professor dá a dinâmica da actividade. 

Tarefa: A realização da tarefa é assegurada e regulada pelos alunos. 

Recíproco: Os alunos são organizados em pares aquando da instrução e os FB 

são recíprocos. 

Grupo: Os alunos são organizados em grupo, pelo que se apoiam reciprocamente, 

auxiliando-se reciprocamente. 

Outros: A utilização de uma qualquer outra estratégia de ensino. 

 

Direcção 

Individuo: O professor escolhe para o desempenho das tarefas como agente de 

ensino apenas um aluno. 

Grupo: O professor escolhe para o desempenho das tarefas como agentes de 

ensino um grupo de alunos. 
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Turma: a escolha vai para todos os elementos da turma. 

 

Função do Agente 

Ajuda: O agente apoia mecanicamente o seu colega na realização da tarefa, de 

maneira a facilitar a sua execução, ou então apoia a acção de maneira a que esta 

decorra com a maior segurança possível. 

Demonstração: O agente faz a demonstração que foi proposta pelo professor, sendo esta 

depois realizada pelos seus colegas. 

Feedback: Toda a informação verbal ou não verbal que o agente dá relativamente 

às prestações motoras dos alunos, na tarefa que lhe foi proposta. 

Orientação da actividade: O agente toma decisões relativamente à condução de 

um episódio da aula. 

Gestão: O agente participa nos actos de organização e gestão da aula. 

 

Acção do professor 

Instrução: Todas as intervenções do professor, que tenham a ver com a 

realização da tarefa, pelos alunos que fazem de agentes de ensino. 

Feedback: Informação verbal ou não verbal relativa à prestação dos agentes de 

ensino. 

Observação: Quando o professor não faz nenhuma intervenção e observa a acção 

dos agente de ensino. 

Organização: O professor intervém e regula as condições materiais da prestação 

dos agentes de ensino, como por exemplo: Inicio e fim da actividade, deslocamentos dos 

agentes de ensino, indicações de colocação de material, entre outras. 

Outras: Comportamentos não incluídos nestas categorias. 

 

Grau de dificuldade do agente 

 

Fácil: O agente realiza a tarefa com pouco esforço e com aparente descontracção, 

realizando poucos ou nenhuns erros, obtendo êxito com muita frequência. 

Médio: Realiza um desempenho com alguns erros, não obtendo êxito em todas as 

situações, o seu esforço é evidente. 
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Difícil: O agente realiza a tarefa com muitos erros (erros de mecânicos e verbais), 

pelo que não consegue dar FB suficiente para que a tarefa seja executada correctamente 

e com altos níveis de sucesso, experimenta o insucesso com muita frequência. 

 

5.5. - Análise da Relação e do Clima 

 

Objectivo: Avaliar variáveis e comportamentos do professor que sejam relativos à 

criação de um clima positivo na aula. Verificação de um quadro objectivo da natureza das 

relações inter-pessoais, afectivas e relacionais que se vive durante a aula. 

Método de registo: ocorrências nas 12 primeiras categorias e apreciação numa 

escala para as 5 últimas. 

 

a) - Categorias 

-Rir, Sorrir Gracejar: Expressões de humor, piadas e boa disposição expressa pelo 

professor diante da turma durante a sessão. 

-Identificação do aluno: O professor utiliza o nome próprio do aluno, reconhece 

todos os alunos pelo nome e por vezes pelo sobrenome. 

-Aceitação e utilização das ideias dos estudantes: O professor ouve os alunos e 

aceita as suas sugestões, quando isso implica a mudança de actividade, 

desenvolve as suas ideias, e integra as suas ideias nas suas informações. 

-Elogios e encorajamentos: Quando o aluno efectua um comportamento positivo o 

professor elogia e encoraja o aluno com expressões verbais. 

-Afectividade negativa: o professor repreende o aluno quando este apresenta 

problemas disciplinares, critica, ironiza, ameaça, castiga. 

-Interacções extra-curriculares: O professor fala dos problemas da vida diária dos 

estudantes, e que não estão directamente relacionados com a sua aula e a sua 

disciplina. 

-Participar com os alunos: O professor está envolvido na prática os alunos, 

jogando, demonstrando e discutindo assuntos cordialmente.  

-Pressão: O professor é activo, incentivando a prática deste. Incentiva as acções 

dos alunos. 
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-Contacto visual: O professor varia o foco de visão ao contactar com a sua turma, 

fixando o seu olhar nos alunos um a um, e dirigindo o seu olhar par o aluno que 

fala, evitando estar sempre a olhar para o mesmo aluno. 

-Contacto Físico: O professor utiliza o contacto físico de forma a demonstras uma 

maior aproximação aos alunos relacionalmente.  

-Comunicação não verbal: O professor quando fala, emite gestos, expressões 

faciais e corporais, de modo a captar o interesse dos estudantes. 

-Atenção individual: O professor tem atenção ao que os alunos fazem e dizem, 

interessando-se nesses assuntos, individualiza as interacções e dispõe-se a 

ouvir os alunos concentrando-se no que tem a dizer. 

-Desinteresse e distanciação: O professor não intervém, não demonstra ser 

dinâmico e persistente, afastando-se das actividades e fazendo-as muito 

demoradas, sem aparente razão. 

-Controlo emocional: O professor não revela os seus problemas pessoais e não os 

demonstra na sessão, estes não prejudicam a sua relação com os alunos e 

domina claramente o que diz. 

-Irritabilidade: O professor mostra perturbações emocionais, mostrando 

irritabilidade, agressividade e mau – humor. 

-Vocabulário positivo: O vocabulário do professor é positivo, utilizando poucas 

vezes a negação. Utiliza uma linguagem diversificada e com inflexões de Voz. 

-Outros: O professor efectua qualquer outro tipo de comportamento entusiasta ou 

não, não contemplado nas categorias anteriores. 

 

6. - Conclusão 

 

Com a realização deste projeto vamos ao encontro do objetivo da observação, 

criar e desenvolver competências de condução no ensino no professor estagiário, bem 

como adequar os instrumentos de observação às nossas necessidades. Reconhecemos 

que quantas mais observações forem realizadas por nós maior será o leque de 

indicações do caminho correto a atingir, de forma a melhorar a condução do ensino 

perante a turma. Neste documento foi apresentado um variado conjunto de sistemas de 

observação que nos facilitará as observações das sessões, tanto dos estagiários como 

dos professores mais experientes, utilizaremos as metodologias consoante as nossas 

necessidades e objetivos que pretendemos.  
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Por último, cada um de nós procurará empenhar-se neste processo, para que no 

final do ano letivo nos seja possível concluir que foram utilizadas as estratégias mais 

adequadas para ultrapassarmos as nossas principais dificuldades em termos de 

intervenção pedagógica. 
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ANEXOS 

- Calendarização 

 

- Observação de aulas - interestagiários 

 

Prof Observador Prof. Observado Data Turma Objectivo 

Sandra Gonçalves Helder Silva  20/11/12 7º3ª Todos 

04/12/12 7º3ª Todos 

15/01/13 7º3ª Organização 

24/01/13 7º3ª Disciplina 

05/02/13 7º3ª Clima 

14/02/13 7º3ª Feedback 

26/02/13 7º3ª Feedback 

07/03/13 7º3ª Instrução 

04/04/13 7º3ª Instrução 

11/04/13 7º3ª Clima 
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- Observação de aulas - professores 

 

Prof. 

Observador 

Prof. Observado Data Turma Objectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra 

Gonçalves 

Prof. Paulo 

Martins 

27/11/2012 12º4+12º4 Todos os 

englobados 

na ficha de 

observação 

Prof. Humberto 

Lopes 

29/11/12 7º1 Todos os 

englobados 

na ficha de 

observação 

Prof. Est. Jorge 

Rosa 

06/12/12 11º1+11º1 Disciplina e 

Clima 

Prof. Rui Silva 17/01/13 11º5 Todos os 

englobados 

na ficha de 

observação 

Prof. Humberto 

Lopes 

24/01/13 7º1 Todos os 

englobados 

na ficha de 

observação 

Prof. Sandra 

Antunes 

24/01/13 11º3+11º3 Todos os 

englobados 

na ficha de 

observação 
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Ficha de Supervisão Direta das Sessões 

Aula nº Observado:  Turma:  Data:  

Dimensão  Categoria % total 
% 

atribuída 
Análise qualitativa 

Gestão e 
organização 
inicial 

1 Pontualidade 
5%  

 

2 Rápido início da atividade 

Instrução 

3 Apresentação dos objetivos 

10%  

 

4 Informação de organização 

5 
Clareza e simplicidade da 
linguagem 

6 
Apresentação dos critérios 
de êxito 

7 
Controlo da duração da 
informação transmitida 

Organização da 
prática 

8 Constituição de grupos 

4%  

 

9 
Colaboração dos alunos na 
organização 

Demonstração 

10 Adequação do modelo 

10%  

 

11 Posição dos alunos 

12 
Identificação das 
componentes críticas 

Aquecimento 

13 Adequação na duração 

8%  

 

14 
Adequação da progressão em 
intensidade 

15 Adequação à parte principal 

Valor das 
atividades 
propostas 

16 
Relação objetivos/atividades 
propostas 

12%  

 

17 Relação volume/intensidade 

18 
Duração relativa das 
atividades 

19 
Grau de dificuldade e 
variantes 

20 Lógica de progressão 

21 Componente lúdica ajustada 

Controlo da 
prática 

22 Visão geral da classe 

10%  

 

23 
Circulação equilibrada pelo 
espaço 

24 Interacções positivas 

25 Encorajar para a atividade 

Regulação da 
disciplina 

26 Cumprimento das regras 

5%  

 

27 
Reforço dos comportamentos 
adequados 

28 Adequação da punição à falta 

Feedback 

29 Frequência do FB 

20%  

 

30 
Especificidade e adequação 
do FB 

31 
Diversidade da forma de 
emissão 

Organização e 
gestão da 
turma durante 
a prática 

32 
Duração dos tempos de 
organização/transição 

8%  

 

33 
Duração dos tempos de 
espera 

Informação 
final 

34 
Questionamento dobre a 
compreensão/dúvidas 

8%  

 

35 
Revisão de conteúdos 
essenciais 

36 FB à turma 

37 Projetar a aula seguinte 

Apreciação global final:  
 
 

Aspetos mais positivos:  
 
 

Aspetos mais negativos:  
 
 

Outras observações: 
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