
 

 

 

FICHA DE REGISTRO DAS AULAS OBSERVADAS 

(Anexo 5) 

1. Dados de Identificação da Escola 

Aula de nº  Data:  

Nome da escola: 

Endereço: Nº  

Bairro: Cidade: 

Série que observou: 

Nível:                  Ensino Fundamental                  Ensino Médio 

Nome do(a) Professor(a) Regente de Geografia: 

 

2. Conteúdo trabalhado em sala pelo Professor 

3. Descrição e análise das características gerais da aula do Professor: 

- Descrever e analisar a estruturação didática da aula do professor (se houver 
preparação dos alunos e introdução da matéria a ser ensinada, como foi o 
tratamento didático da matéria nova; se houver a consolidação e aprimoramento 
dos conhecimentos e habilidades; se houve a aplicação dos conhecimentos e 
habilidades, se houve o controle e avaliação dos resultados pelo professor). 
 
- Descrever e analisar o tipo de aula do professor (aula de preparação e introdução 
da matéria nova ao iniciar a unidade didática; aula de tratamento mais 
sistematizado da matéria nova; aula de consolidação com exercícios, recordação, 
sistematização e aplicação; aula de verificação da aprendizagem para avaliação 
diagnostica ou de controle). 
 

- Descrever e analisar os métodos de ensino do professor na sala de aula método 
expositivo, método de elaboração conjunta, método de trabalho relativamente 



independente, método de trabalho em grupo, atividades especiais – Estudo do 
Meio, Jornal Escolar, Feira de Ciências, Pesquisa, Levantamento de Informações na 
Biblioteca, Consulta a dicionários, Teatro na escola, entre outros. 
 
- Descrever os recursos didáticos (mapa, globo, música, vídeo, paradidáticos, 
transparências, slides, fotos de revistas, entre outros) que o professor utilizou em 
sala e analisar o uso que fez dos mesmos. 
 

4. O uso do livro didático. 
 
- O professor regente adota livro didático?            Sim      Não 
- Caso a resposta seja afirmativa, colocar a referência bibliográfica do livro didático 
utilizado (autor, nome da obra, local, editora, ano e volume) 
- O livro didático pertence:  Aos alunos    À Escola     Outros – especificar: 
 

5. Processo de avaliação. 
- Na aula observada ocorreu processo de avaliação?  Sim      Não 
- Caso tenha ocorrido, descrever e analisar o tipo de avaliação (prova escrita, 
dissertativa, prova escrita de questões objetivas, prova oral, outro tipo). 
 

6. A tarefa de casa. 
- O professor passou tarefa de casa na aula?  Sim      Não 
- Caso a resposta seja afirmativa, descrever o tipo de tarefa (preparatória para a 
aula; de aprofundamento da matéria trabalhada em sala de aula; destinada à 
construção de hábitos, atitudes e valores, outras). Em seguida, analisar a relevância 
da tarefa pedida para o processo de ensino e aprendizagem de conhecimentos 
geográficos. 
 

7. Os sujeitos sociais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 
- Houve problema de disciplina na sala de aula? 
- Procurar identificar, descrever e analisar se as causas dos problemas de disciplina 
ocorreram devidos: aos estilos de trabalho do professor na aula, aspectos de 
natureza cognoscitivos, sócio emocional, outros. 
- Que condições seriam necessárias ao professor para assegurar o manejo 
adequado de classe? 
- Descrever e analisar a relação professor-aluno no ambiente de sala de aula. 
- Descrever e analisar as relações do aluno entre si no ambiente de sala de aula. 
- Descrever e analisar as relações que os alunos estabelecem com a disciplina de 
Geografia. 



- Descrever e analisar as características gerais da sala de aula (presença de 
lideranças positivas ou negativas do ponto de vista do processo de ensino e 
aprendizagem; presença de traços marcantes de desenvolvimento afetivo e 
cognitivo em função da faixa etária, presença de mecanismos de competitividade 
ou solidariedade entre os alunos, outros). 
 

8. Fazer uma apreciação ou avaliação geral das aulas observadas. 
Reflexão a serem consideradas no estágio de observação e regência no ensino 
fundamental e médio: algumas reflexões. 
 
- Quais diferenças ou semelhanças você verificou entre os alunos de ensino 
fundamental e médio? 
- Como estas podem ser explicadas? 
- Que tipo de diferenças ou semelhanças você verificou entre os alunos do ensino 
fundamental (5ª a 8ª série)? 
- Como estas podem ser explicadas? 
- Que tipo de diferenças ou semelhanças você verificou, entre os alunos do ensino 
médio? 
- Como estas podem ser explicadas? 
- Quais foram as semelhanças e diferenças que você verificou do ponto de vista do 
trabalho em sala de aula entre os professores do ensino fundamental e médio? 
- Como estas podem ser explicadas? 
- Quais foram as semelhanças e diferenças que você verificou do ponto de vista do 
trabalho em sala de aula entre os professores do ensino fundamental? 
- Como estas podem ser explicadas? 
Quais foram as semelhanças e diferenças que você verificou do ponto de vista do 
trabalho em sala de aula entre os professores do ensino médio? 
- Como estas podem ser explicadas? 
- O estágio de observação da realidade do ensino fundamental e médio contribui 
na sua formação? Explique. 
- Elabore sugestões de modificações ou readequação do estágio de observação. 


