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Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Ginástica de Solo 26-03-2010 

Aula nº 9 – 8ºA 

Considerações Gerais 

A aula de forma geral correu conforme o previsto no plano de aula. 

Aquando da gestão do tempo esta iniciou-se à hora prevista e terminou 5 minutos 

mais tarde pois existiu um atraso na preparação do último exercício. 

O aluno número 17 Nuno Cruz não realizou aula, de resto todos os alunos estiveram 

presentes e realizaram a aula. 

Devido aos alunos número 2 Bruno Mendes, aluno número 7 Guilherme Fortuna, 

aluna número 19 Rita Porfírio e aluna número 21 Sónia Pais, na aula que seria de 

avaliação para todos os alunos não puderem realizar a avaliação pois por motivos de 

saúde (Vacina da gripe A)não puderem realizar, esta aula serviu para terminar a 

avaliação da U. D de Ginástica de solo. 

A aluna número 21 Sónia Pais no fim da aula queixou-se da zona lombar, 

acompanhei-a à funcionária, como as dores não passaram disse à aluna para ir tomar 

banho e no final encaminhei a aluna para o hospital. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos tiverem um comportamento aceitável para uma aula de educação física, 

existiu apenas algum ruído ou seja, conversa de fundo por parte de alguns alunos o que 

não implicou confusão durante a aula. O aluno número 20 Simão Madaleno e aluno 

número 7 Guilherme Fortuna foram chamados várias vezes a atenção tendo mesmo 

sido preciso sentarem-se na bancada. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A aula iniciou-se com um aquecimento por parte dos alunos, este consistiu numa 

corrida continua em volta do campo com movimento das articulações. 

Como referi anteriormente, esta aula serviu para avaliar os alunos número 2 Bruno 

Mendes, aluno número 7 Guilherme Fortuna, aluna número 19 Rita Porfírio e aluna 

número 21 Sónia Pais. 

Estes alunos como teriam que realizar a avaliação, foi montado os colchões para a 

avaliação e ainda colchões para que estes pudessem treinar enquanto eu chamava os 

restantes alunos para avaliar. 
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Os restantes alunos foram jogar ao “meinho” com uma bola de futsal, visto que já 

teriam realizado a avaliação. 

O aluno número 20 Simão Madaleno não realizou este jogo e andou no “pula-pula”. 

No final existiu a fase de retorno à calma e também aproveitei para efectuar uma 

breve reflexão sobre os conteúdos abordados ao longo da unidade didáctica. 

 

  

Tempo de Actividade Motora 

Neste aspecto o tempo atribuído há actividade motora estava de acordo com o plano 

de aula o que permitiu realizar o tempo adequado a todos os exercícios proposto no 

plano de aula.  

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos sentiram alguma dificuldade na realização dos elementos gímnicos e 

ainda na ligação dos mesmos. 

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


