
ANEXO II e III

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DA SALA DE AULA1 

NOME DA ESCOLA: 

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA: 

TURMA: HORÁRIO:  

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA

ALUNOS

- Número: ____ 21 Rapazes: ____11 Idades: _______________7 e 8 anos

Raparigas: ____10Idades:________________

- Grau de homogeneidade/heterogeneidade:ns, 76% médio altos e 5% fracos. 

- Outras observações

Faltaram dois alunos por terem contraído a varicela. Um deles é 

Professora 

- Idade: 48  anos Anos de experiência: 25; Anos de trabalho na Escola: 

1;

- Situação Profissional: Quadro de nomeação definitiva. Colocada na Escola ao 

abrigo da preferência conjugal.

1  É necessário  esclarecer  que uma grelha  de observação  deste tipo,  cujo grau de pormenorização  é 
elevado, não é utilizável pelo professor para realizar “auto-observação”. No entanto, qualquer professor 
poderá utilizá-la para reflectir sobre o seu tipo de gestão, respondendo ao maior número de itens possível. 
Idealmente a grelha deverá ser preenchida por um (ou mais) observador(es) externo(s) à sala de aula e 
posteriormente  discutida  com  o  professor  da  turma  observada,  no  sentido  de  eventualmente  serem 
introduzidas  alterações ou aperfeiçoamentos  em aspectos  particulares  da gestão da sala de aula.  Se o 
observador  externo  for  um  professor,  este  instrumento  pode  constituir-se  num  valioso  método  de 
formação em competências de gestão, dado que permite um olhar aprofundado sobre aspectos do ensino 
usualmente  negligenciados  os  quais,  no  entanto,  se  revelam  fundamentais  para  a  consecução  dos 
objectivos do professor. Se o observador for um psicólogo, o aumento da percepção sobre os fenómenos 
de sala de aula permitir-lhe-á desenvolver uma forma bem mais eficaz de lidar com os professores e com 
os problemas que estes enfrentam diariamente nas aulas e aos quais os psicólogos, por desconhecimento 
do funcionamento das salas de aula, dão frequentemente respostas deslocadas e/ou inaplicáveis.

Um aspecto interessante e importante desta grelha é que ela não tem que ser utilizada na totalidade, 
podendo escolher-se os aspectos que se pretende observar. Por outro lado, após uma série de utilizações, 
o observador automatiza o processo de análise das salas  de aula,  dispensando de uma forma geral  a 
utilização  da  grelha.   O observador  torna-se  pois  suficientemente  proficiente  para  se  aperceber  com 
rapidez dos problemas de uma turma específica e  - mais importante – daquilo que é necessário fazer para 
alterar a situação.



CONTEXTO FÍSICO DA SALA DE AULA

DIMENSÕES : 18 m2

DESENHO

- Disposição do mobiliário

Em filas ___X Em  Υ ___   Em grupos ___  Outra ___ 

Observações:  A sala tem dimensões muito reduzidas, não permitindo uma 

disposição mais adequada.

- A disposição interfere: Com o movimento dos alunos? Sim ___  Não ___

Observações:  Os alunos conseguem movimentar-se se não se levantarem 

ordem.

Com os momentos de transição? Sim ___  Não  ___

Com a interacção Professor/Alunos? Sim ___  Não  ____  X  

Observações:  Apesar da deslocação não estar facilitada a interacção 

com cada aluno não é prejudicada.

- Situação dos melhores e piores alunos:

O aluno com maiores dificuldades a nível de aprendizagem, está situado na  

monitorização mais intensa.

MATERIAIS

- Descrição: Para além das mesas e de dois quadros negros, um de cada lado 

alunos, reveste duas paredes. Na do fundo, existem cabides para os alunos.

- Adequação com as actividades a realizar:

Observações: No dia de aulas observado não houve actividades que 

- Grau de acessibilidade: O material de uso corrente está acessível aos 

ILUMINAÇÃO: A sala possui boas condições de iluminação.

SONORIDADE: 

Condições  externas:tagiárias  do  3º  ano  do  IEC,  que  preparavam  uma 

exposição e um pequeno teatro.



Ruído interno: Houve um clima de silêncio, propício ao trabalho, sobretudo 

Observações: A professora quase não necessita de chamar a atenção.

FASES DA AULA

I - INÍCIO DA AULA

- O professor entra na sala: 

antes dos alunos ___  com os alunos___ depois dos alunos___  

Observações: Havia alunos na sala, antes de a professora chegar, conversando 

de professores, situada junto do pátio de recreio.

- Os alunos entram na sala:

individualmente ___ dois a dois ___ em grupo___ 

Observações:  A maioria dos alunos entrou com a professora vindos do pátio 

de recreio.

- Ambiente de entrada: 

calmo __ _ agitado___           ruidoso  ___

Observações:  A professora referiu que vínhamos ver como trabalhavam e se 

portavam.

- Há rotinas estabelecidas?  Sim ___ Não ___
Observações:  Os alunos sentam-se e preparam o material para começar a  

trabalhar.

- Os alunos que chegam atrasados interrompem o fluxo da aula? 

Sim ___ Não ___
Observações: devia cumprimentar. A interrupção foi muito ténue.

II – PREPARAÇÃO PARA A LIÇÃO

- Há rotinas estabelecidas quando se sentam ? Sim ___ Não ___
- O professor tem dificuldade em começar a lição? 

Sim ___  Não __ _   

Observações:rofessora entrou com os alunos, a aula começou sem mais 

- Os alunos sabem o que vão fazer de seguida? Sim ___ Não ___
Observações:  É normal trabalharem Matemática, mas a professora adverte 

que excepcionalmente irão trabalhar Língua Portuguesa.



III - LIÇÃO DA TURMA

1. SEGMENTOS DA AULA

1.1 Actividades

Tempo Actividades Observações

1ª parte da aula

5' A professora escreve a data no 

quadro.

Os alunos passam nos cadernos.

20' Ficha  de  Língua  Portuguesa  -  Livro 

dos alunos.

Trabalho  individual  e  silencioso 

no lugar.

Intervalo

2ª parte da aula

50'

Deslocação  para o  salão  do edifício 

contíguo para assistirem ao teatro.

Os  alunos  deslocam-se  dois  a 

dois  acompanhados  da 

professora

- Os segmentos estão bem marcados? Sim ___  Não ___   

- Tipo de actividades:   recitação  ___   em grupo ___ individuais ___ 

Observações: A professora privilegiou a recitação e as actividades individuais 

- Os alunos estão empenhados na tarefa? Sim ___  Não ___

Observações: 

- Estabelecimento da ordem  durante as actividades:

Testemunhação individual  ___ grupal  __ _   

“Scanning” visual ___ Sinais verbais ___    Sinais não verbais ___  Outros ___  

Observações: A professora mantém  a ordem durante as actividades. A 

- As tarefas individuais são muito supervisionadas pelo professor? 

Sim __ _  Não _ _

Observações: Há deslocação da professora pelos lugares dos alunos, mas como 



- Resposta às questões do professor: braço no ar __em simultâneo ___

Observações: Os alunos levantam o braço para responder. 

- Como é feita a gestão dos incentivos?

Observações: A professora utiliza constantemente incentivos individuais: ano",  

- O professor tem comportamentos diferenciais relativamente aos melhores e 

piores alunos?

Sim ___ Não ___

Observações: Não foi notório, apesar de o melhor aluno ter ido mais vezes ao 

- Deslocações do professor: frequentes? Sim ___ Não ___

  Controlando toda a turma ?  Sim ___ Não ___

Observações: As deslocações não são mais frequentes, porque o espaço não o  

Passa-se mais tempo em actividades em que o professor é a figura principal? 

Sim ___ Não ___

Observações: A professora utiliza várias vezes a recitação.

- O trabalho é escolhido pelos alunos? Sim ___ Não ___

- Os alunos normalmente terminam os trabalhos? Sim ___ Não ___

- O ruído, nas actividades, mantém-se em níveis aceitáveis? 

Sim ___ Não ___

Observações: O ambiente manteve-se quase sempre silencioso, propício ao 

1.2 Participação

- O professor estimula a participação fazendo perguntas?  Sim ___ Não ___

- A participação levanta problemas de gestão e ritmo? Sim ___ Não ___

Observações: Quando a pergunta é dirigida a um aluno específico e este não 

- O professor solicita preferencialmente os melhores alunos? 

Sim ___ Não ___

Observações:  Não é visível,  mas o melhor aluno é absorvente,  no desejo de  

responder.

- As perguntas dirigem-se especialmente a sectores da sala ou a certos alunos? 

Sim ___ Não ___



Observações:  Dada  a  configuração  da  sala,  não  há  sectores  em  situação 

privilegiada.

2. OUTRAS  ESTRUTURAS

2.1 Transições

Frequência Duração

Transições maiores /    /    /    /      De 1' a 2'

Transições menores /   /   /   /   /   / Imediatas

- As transições são rotinizadas e demarcadas? Sim ___ Não ___

- As transições perturbam o fluxo da aula? Sim ___ Não ___

- O professor controla as transições? Sim ___ Não ___

- Há homogeneidade das transições? Sim ___ Não ___

2.2. Interrupções

Natureza Frequência Duração Especificação Efeito

Interrupções 

internas

/

/

/

/

/

/

4''

40''

1'

5''

35''

4''

- A prof. leva uma das 

papeleiras à sala da 

frente

- Níveis de ruído 

superiores ao habitual

- Aluno cai da cadeira por 

ser irrequieto  

- "Numeração romana, 

yes!"

  

- Aluno contesta, a 

repreensão da prof. :"Não 

posso falar?; "não me 

distraio!"

- "Perdi a esferográfica"

Não há quebra 

omentários"

Não há 

quebra no 

fluxo normal

  

"Não há furos 

na sala"



Interrupções 

externas

/

/

/

15''

2'

1'

Aluna de outra sala 

entrega uma folha à 

professora

Mãe de uma aluna que 

vem falar com a 

professora

Professora de apoio da 

turma da frente

Não quebra o 

fluxo da aula

Sem 

perturbação 

por faltar 

pouco para o 

intervalo e 

para o final

2.3. Rotinas

- Existem rotinas e regras bem definidas e operacionais? Sim ___ Não 

Observações:  Sentar direito para escrever; levantar o dedo para falar; só 

- Em geral o professor faz cumprir as rotinas e as regras?  

Sim ___ Não __rvações: Sempre. Um aluno que, na saída para o intervalo e 

enquanto a professora falava com a mãe de uma colega, se levantou para sair, 

- Como é que os alunos se dirigem ao professor?

- Os alunos entram ordenadamente na sala?  Sim ___ Não ___

Observações: Quer inicialmente, quer depois do intervalo.

- Os alunos levantam o dedo para falar? Sim ___ Não ___

- Há rotinas para irem à casa de banho? Sim ___ Não ___

Observações: É necessário pedir autorização que numa ocasião foi recusada, 

- Há rotinas de encerramento da lição? Sim ___ Não ___

Observações: Os alunos são avisados quando é hora de terminar.



2.4. Competências de Gestão 

2.4.1 Comportamentos problemáticos e intervenção do professor

Comportamento Tipo 

de 

aluno

Público /

Privado

Resposta  do 

Professor

Momento da 

ocorrência

Consequências

 Aluno  que  faz 

gestos  com  os 

braços 

parecendo 

distraído

Bom

 

Privado

A  prof. 

parece  não 

dar  atenção

Mais  no 

início  das 

actividades

Não 

prejudicou  em 

absoluto  o 

ritmo da aula

- Os maus comportamentos ocorrem mais frequentemente durante

o trabalho individual ___ o pequeno grupo ___   a aula em geral  ___

Observações: A professora orientou mais as actividades para o trabalho 

-  O  professor  tem  dificuldade  em  diminuir  o  carácter  público  dos 

comportamentos problemáticos? Sim ___ Não ___

Observações: A professora faz gestos discretos, como tocar na cabeça do aluno, 

- Os maus comportamentos contagiam facilmente a turma? Sim ___ Não _

Observações: A turma, no geral, revela bom comportamento.

-  Os  maus  comportamentos  ocorrem  nas  transições  ou  no  próprio  fluxo  das 

actividades?

Observações: Quando ocorrem, é no próprio fluxo das actividades.

- Reacção do professor aos maus comportamentos? 

Observações: A professora atalha rapidamente os comportamentos problema.

- O professor utiliza sinais para admoestar? Sim ___ Não ___

Observações: São utilizados sinais verbais e não verbais.

- Esses sinais são:  públicos ___  privados ___

- O procedimento do professor é mais: preventivo  ___ remediativo  ___

- Número de intervenções do professor: 9; Breves ou longas?  Breves


