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RELATÓRIO DE AULA 29/09/2009- 12º CT3 

Ricardo Jorge Monteiro Igreja 

 

Escola Secundária com 3º CEB do Fundão 

 

Palavras-chave: Avaliação diagnóstica, Corfebol. 

Resumo. Serve o presente documento, para fazer um progressão do estado físico dos alunos, 

após as férias de verão, nomeadamente na modalidade desportiva Corfebol,  

1.Relatório 

Dando inicio à actividade lectiva, o professor Francisco Borges estabeleceu um breve 

diálogo com os alunos, onde de forma resumida, referiu quais os pontos a abordar na 

aula e a pertinência dos mesmos. 

Neste sentido, a aula teve inicio com o objectivo de trabalhar cardiovascular dos 

alunos, onde realizavam corrida e marcha, alternadas e espaçadas por um período de 1 

minuto de marcha e 2 minutos de corrida, passados 9 minutos a actividade foi dada 

como terminada e procedeu-se a um novo exercício.  

A vertente abordada com o novo exercícios consistiu em observar os níveis de 

coordenação e caracterizou-se pelo alongamento dos membros exercitados pela corrida, 

com exercícios livres e de escolha individual. 

Posto isto, foi pedido aos alunos que realizassem exercícios com cordas, onde 

poderia ser observado pelos professores (cooperante e estagiários), a coordenação 

motora dos alunos em regime cardiovascular, as diferenças no andar e correr ao saltar à 

corda, bem como as adaptações dos alunos na troca do pé de apoio.  

Após a realização dos exercícios em cima descritos, os alunos procederam a 

exercícios de alongamento e de lateralidade, usando as cordas para auxiliar e aumentar o 

leque de opções, e foi assim que se deu ao término da aula. 

Terminado a fase de alongamento passou-se à realização de jogo formal, (6-6) de 

corfebol, formaram-se três grupos de seis elementos cada, uma vez que estavam 

presentes 18 alunos. 

O jogo foi realizado com todos os elementos da turma, sendo que estavam em 

situação real de jogo duas equipas de seis enquanto os outros seis assistiam e apoiavam 

os colegas. Esta observação permite aos alunos que não estão em prática observar e 
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corrigir erros que eventualmente os colegas possam cometer evitando assim cair eles 

próprios no mesmo erro. 

Dentro do jogo de corfebol, aquilo que os professores (cooperante e estagiários), 

estariam mais preocupados em observar seria, o pensamento táctico dos alunos, a 

cooperação dos alunos, jogo de equipa, a recepção / passe / lançamento, desmarcações 

de apoio ou ruptura e a sua coordenação. 

Feita a avaliação diagnostica pelos professores, deu-se por terminada a aula e foram 

feitas as considerações finais pelo professor Francisco aos alunos, reunindo-os em 

grupo e fazendo uma breve exposição oral, conseguindo assim um retorno à calma. 

Posteriormente foi feito o alongamento dos principais membros utilizados durante a 

aula, a recolha do material e deu-se por encerrada a aula. 

 

 

 


