
ANEXO 1: ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS DIÁRIOS DE AULA DE GEOGRAFIA 

Categorias Subcategorias Unidades de Registo Número de 

ocorrências 

A- Recursos utilizados na aula  A- GA3: "(…) através do uso dos diapositivos interativos, dos esquemas-síntese e do 

visionamento do documentário, a matéria e as competências necessárias foram apreendidas 

por mim." 

A- GB4: "O recurso ao projetor e … os vídeos foi uma maneira inteligente de cativar a 

nossa atenção." 

A- GB12: "(…) [foram fornecidos] (…) documentos importantes para o nosso estudo, 

como o vídeo promocional e os textos de apoio." 

A- GA9: "O quadro-síntese no final penso que foi uma boa ideia porque desta forma 

conseguimos também mais facilmente estudar depois." 

A- GB5: "(…) a professora utilizou estratégias para manter a aula interessante recorrendo a 

vídeos e esquemas no projetor e apontamentos no quadro." 
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B- Conhecimentos adquiridos 

pelos alunos 

 B- GA1: "(…) adquiri novos conhecimentos." 

B- GA4: "Nesta aula acho que aprendi tudo o que poderia aprender respetivamente ao tema 

abordado." 

B- GA7: "Percebi a matéria perfeitamente."  

B- GA15: “Fiquei esclarecido sobre os problemas que afetam a qualidade de vida urbana, 

as suas causas e as suas consequências." 
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C- Opinião dos alunos acerca da 

professora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1- Clareza e simplicidade do discurso C1- GA4: "(…) a professora explica bastante bem as matérias." 

C1- GA5: "A professora foi explícita.” 

C1- GA8: "A professora explicou bem.” 

C1- GA9: "Acho que a professora Ana Luísa explica muito bem e matéria." 

C1- GA9: "[a professora] dá bons exemplos e explica de forma a que todos percebam." 

C1- GA10: "(…) a professora explica bem." 

C1- GB13: "(…) a professora Ana Luísa Ramos foi esclarecedora em relação à matéria 

lecionada." 
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C2- Modos de trabalho pedagógico C2- GA10: "A professora utilizou um bom método, pois acho que todos os alunos da turma 

conseguimos obter informações e os aspectos mais importantes da aula." 

C2- GA11: "Quanto à forma como a aula foi conduzida penso que foi igualmente positiva 

(…) é fácil de perceber os novos conhecimentos que nos estavam a ser apresentados." 

C2- GA11: "O facto de a professora recorrer a documentários e ao trabalho de grupo torna 

a turma mais atenta e participativa." 

C2- GA7: "(…) considero que a opção de fazer o trabalho em grupo foi excelente." 

C2- GB2: "Este método é bastante eficaz uma vez que promove a interação aluno-

professora e aluno-aluno, esta última é muitas vezes desvalorizada mas é muito útil caso 

não seja excessiva e o professor saiba intervir no momento exacto, o que aconteceu nesta 

aula." 

C2- GB4: "(…) o que fez da lição tão atrativa, foi o método de ensino, que, na minha 

opinião, promove a discussão de ideias, bem como a interação entre os alunos e  professor." 

C2- GB6: "(…) ao trabalharmos em grupo penso que para além de os trabalhos ficarem 

mais completos e se desenvolver uma certa sociabilidade na aula, também conseguimos 

chegar ao objetivo, que é ficar com o conhecimento da matéria.” 

C2- GB12: "Quanto ao trabalho de grupo penso que foi mais uma vez bem conseguido." 

C2- GB13: "Os métodos utilizados têm sido bastante dinâmicos e essenciais para o bom 

funcionamento da aula." 
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C3- Atenção e interesse demonstrados 

pelos alunos 

C3- GA2: "A Estagiária sabe exatamente como atrair os alunos para a matéria que irá dar." 

C3- GA6: "(…) a professora tem enormes capacidades de cativar o interesse e atenção dos 

alunos.” 
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C3- GA4: "(…) a professora estagiária Ana Luísa conseguiu cativar a nossa atenção." 

C3- GB8: "(…) gostei da forma com que a professora cativou os alunos para que estes se 

concentrassem no assunto da aula.” 

C4- Esclarecimento de dúvidas C4- GB3: "(…) a nível das explicações penso que conseguiu tirar aos alunos as dúvidas 

mais pertinentes." 
1 

C5- Relação pedagógica C5- GA1: "(…) este processo foi desenvolvido de uma forma mais descontraída, o que 

permitiu uma maior interação entre a professora e nós alunos. (…) é desta maneira que se 

torna a Geografia divertida." 

C5- GA3: "(…) a professora apresenta potencial, é simpática, bem disposta e transmite-nos 

à vontade de aprender." 

C5- GA10: "A interacção entre os alunos e a professora foi boa." 

C5- GA12: "(…) foi possível conciliar o que é mais importante na escola (aprender) de 

uma forma bastante descontraída com a interação aluno-professor que eu penso ser deveras 

importante numa sala de aula." 

C5- GA14: "[a professora] Importa-se com a opinião dos alunos, tenta sempre fazer o 

melhor possível para que todos compreendam." 
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C6- Controlo da turma C6- GA15: "A professora estagiária interagiu devidamente com os alunos, pois não foi 

demasiado permissiva nem demasiado exigente." 

C6- GB10: "Quanto ao nosso comportamento (…) sei que não foi o melhor, e quando isto 

acontece talvez seja melhor tomar uma atitude menos permissiva." 

C6- GB12: "Mais uma vez comprovou que consegue "dominar" a turma de forma a tornar a 

aula produtiva." 
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D- Opinião dos alunos sobre a 

aula 

 D- GA1: "(…) esta aula foi bastante produtiva em termos de aprendizagem." 

D- GA2: "(…) gostei muito da aula." 

D- GA2: "(…) esta foi uma aula muito interessante e faz com que seja mais fácil entender a 

matéria que estamos a dar." 

D- GA3: "Gostei da aula e senti que aprendi." 

D- GA4: "Achei esta aula muito bem estruturada, pessoalmente, gostei da aula." 

D- GA5: "Foi uma aula interessante, que cativou os alunos a trabalharem em grupo, a 

estarem atentos e serem produtivos." 

D- GA5: "Não foi uma aula muito teórica." 

D- GA6: "São aulas sempre muito giras e interessantes e deviam ser repetidas mais vezes!" 

D- GA6: "A aula foi dada muito bem, percebi bastante bem a matéria e gostei muito!" 

D- GA7: "Achei a aula muito interessante." 

D- GA8: "(…) a aula foi boa e produtiva." 

D- GA9: "Gostei muito da aula." 

D- GA10: "A aula foi bastante produtiva e esclarecedora." 

D- GA11: "(…) a aula foi bastante proveitosa." 

D- GA12: "(…) esta aula foi bastante interessante." 

D- GA13: "(…)a aula foi interessante." 

D- GA13: "(…) gostei muito da aula de hoje." 

D- GA15: "(…) a aula lecionada foi produtiva.” 

D- GA2: "É sempre muito refrescante ter aulas com a estagiária, porque são completamente 

diferentes de todas as outras." 

D- GB1: "Esta aula, como as anteriores, mostrou que uma aula diferente e diversificada 

pode trazer bons resultados." 

D- GB1: "(…) mais uma vez (e sem surpresas), foi uma excelente aula." 

D- GB2: "Na minha ótica esta foi uma aula deveras interessante." 

D- GA3: "A aula de hoje foi bastante produtiva." 

D- GB3: "Foi uma aula bastante conseguida que atraiu os alunos que estavam bastante 

atentos tirando notas e conseguindo acabar o trabalho proposto a tempo." 

D- GB4: "A aula de hoje foi bastante interessante." 
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D- GB5: "Foi uma aula interessante e produtiva." 

D- GB5: "[aula que] (…) atraiu os alunos e a sua concentração para o trabalho."  

D- GB6: "(…) gostei da aula dada pela professora estagiária Ana Luísa." 

D- GB7: "(…) achei que [a aula] estava bem organizada de modo a conseguir captar a 

atenção dos alunos." 

D- GB8: "(…) achei uma aula interessante." 

D- GB10: "Achei a aula bastante produtiva." 

D- GB10: “(…) no geral foi uma excelente aula.” 

D – GB11: "Mais uma vez assistimos a uma óptima aula." 

D – GB12: "A aula sobre as cidades e as suas funções foi segundo o meu ponto de vista 

interessante." 

D – GB14: "Achei, talvez, esta aula mais interessante do que a anterior." 

 


