
  

Observação de Aulas 

Escola Secundária Manuel Cargaleiro          12 de Outubro de 2009 

Professora Antónia Neves 

10ºF 

Sumário: Filosofia e História da Filosofia. Filosofia e adolescência. 

      A especificidade das questões filosóficas. 

 

Disposição da Sala de Aula 

 

  Professora     

       

  A5 / A6   A12 / A13                       A18 

       

A1 / A2  A7 / A8    A14 / A15   A19 / A20  

       

A3 / A4            A9     A16/ A17     A21 / A22    

       

   A10 / A11                 E   

Legenda: 

A – Alunos 

E – Estagiários 

 



  

Horas Acontecimentos 

 

Observações 

10h10 - 

10h25 

Alunos entram na sala de aula enquanto a Professora prepara o 

projector. 

A11 pergunta-me se só estou a fazer a disciplina de Filosofia e 

respondo que sou Professora estagiária. 

A professora dita o sumário e alunos respondem que já deram essa 

matéria.  

Inquietam-se um pouco e a Professora chama a atenção para o 

barulho. 

 

 

Turma calma e bastante unida. Alunos 

brincam uns com os outros de forma 

amigável. 

 

 

10h25 – 

10h40 

Prof. apresenta a estagiária e A9 deseja-lhe sorte. 

Prof. apresenta a plataforma moodle e a metodologia do portfólio 

digital. 

A11 pergunta como se realiza o portfólio. 

Prof. remete questão para a turma sobre a importância da História da 

Filosofia nesta disciplina e alunos não respondem acabando a 

Professora por fazê-lo. 

 

 

A19 e A20 conversam sobre desenhos 

que realizam durante a aula. 

 

Turma bastante calma verificando-se 

conversas paralelas pontuais. 

 



  

 

Horas Acontecimentos Observações 

10h40 - 

10h55 

A6 responde a pergunta dirigida à turma. 

A7 responde a pergunta dirigida à turma. 

A6 coloca uma dúvida. 

A7 coloca uma dúvida. 

A6 participa muito, de modo pertinente e fundamentado. 

A9 responde a uma pergunta. 

 

A18, A19 e A20 conversam. 

 

Turma silenciosa e aparentemente 

atenta. 

10h55 – 

11h10 

Prof. volta à matéria da aula anterior quando percebe que a grande 

maioria da turma não tem esses conhecimentos consolidados. 

A5 responde a pergunta lançada à turma. 

Prof. chama a atenção para que os alunos ponham o dedo no ar pois 

muitos tentam responder ao mesmo tempo. 

A9 e A7 respondem a perguntas. 

A9 diz que Tales de Mileto é “um granda maluco porque pensava que a 

terra flutuava na água”. 

A11 tenta falar com A18, que está longe, e sobe o tom de voz. 

A6 e A17 respondem a perguntas dirigidas à turma. 

 

Turma participa activamente. 

 

 



  

 

Horas Acontecimentos Observações 

11h10 - 

11h25 

A20 muda de lugar para secretária perto da professora. 

A11 fala com A18. 

A11 comenta de forma pertinente o que é exposto pela Prof. 

A21 e A22 conversam silenciosamente. 

A7 pergunta o que é a doxa. 

A4 diz que é “bué doxante”. 

 

 

Turma geralmente silenciosa e 

participativa. 

11h25 – 

11h40 

A18, A19, A21 e A22 conversam em voz baixa. 

A9 diz a A11 que hoje está impecável e A11 responde que gosta de 

Filosofia. 

A11 pergunta o que é a essência. 

A6 diz que as coisas são o que são e o que não são, segundo Demócrito. 

Turma ri-se a Prof. aproveita o que foi dito explicando melhor. 

A10 dorme com a cabeça nos braços. 

A1, A2, A3, A21 e A22 conversam. 

Prof. dita T.P.C. e diz que podem arrumar mas só saem quando tocar. 

 

 

Turma divertida e atenta. 

 



  

 

 


