
 
 
 
 
 
 
 
Relatório IPPIII  
Mestranda Inês Almeida 
 
 
A Mestranda Inês Almeida, leccionou desde o dia 8 de Novembro de 2011 a 13 de 
Janeiro de 2012, aulas de Desenho A de 12º ano cumprindo a planificação da 
disciplina.  
Antecipadamente a Mestranda entregou-me os planos de aula que cumpriu. 
Leccionou em parceria com a Mestranda Filipa Burgo algumas aulas sobre criatividade 
e agilização do pensamento criativo, utilizando alguns recursos como apresentação de 
vídeos e power point. 
Desenvolveu com os alunos, um projecto de Livro de Artista   
Da minha observação das aulas leccionadas, constatei que a Inês comunica de forma 
clara com os alunos. 
Conseguiu manter os alunos muito envolvidos quer na apresentação teórica quer nas 
aulas práticas.  
A Inês levou os alunos a desenvolver modos próprios de expressão e comunicação 
visuais utilizando com eficiência os diversos recursos do desenho.  
Deu orientações aos alunos para a realização das actividades e ajudou os alunos a 
desenvolver métodos de trabalho. 
Estabeleceu uma comunicação equilibrada e harmoniosa.  
Reforçou positivamente as situações que se revelaram apropriadas, supervisionou 
sempre o trabalho dos alunos. 
Dinamizou uma visita de estudo ao acervo da biblioteca da fundação Calouste 
Gulbenkian, onde os alunos puderam tomar contacto com diversos livros de artista. 
No dia 13 de Janeiro, o resultado do trabalho desenvolvido foi divulgado através de 
uma exposição de trabalhos, na Escola, o trabalho foi muito elogiado tanto pelos 
Encarregados de Educação dos alunos bem como por toda a comunidade educativa. 
Está até a ser desenvolvido por um professor de Filosofia da escola, um trabalho em 
vídeo com a apresentação dos trabalhos e testemunhos dos autores, o que me parece 
ser muito interessante e revelador do valor dos trabalhos desenvolvidos. 
 
Pelo que foi acima exposto, considero que a Inês desenvolveu um excelente trabalho. 
 
 
 

 
A Professora Cooperante 
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Portela, 16 de Fevereiro de 2012 

 
 
 
 
 
 


