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Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Ginástica de Solo 9-03-2010 

Aula nº 1 e 2 – 8ºA 

Considerações Gerais 

Esta foi a primeira aula da Unidade Didáctica de Ginástica de Solo 

A aula de forma geral correu conforme estava proposta no plano de aula existindo 

apenas um acréscimo no aquecimento. Na gestão do tempo esta iniciou-se e acabou à 

hora prevista. 

Todos os alunos realizaram aula. 

 

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 uma breve conversa sobre o que iria ser abordado nas aulas 

desta U.D e também foi transmitido os objectivos para a avaliação final e ainda existiu 

a distribuição dos coletes para que minimiza-se o tempo perdido no inicio da aula. 

De seguida iniciou-se o aquecimento com um exercício designado por roubar os 

coletes à equipa adversária. Inicialmente tinha apenas previsto os alunos roubarem os 

coletes que estavam presos nos calções mas inclui ainda outro objectivo que seria 

efectuarem passes entre todos os elementos da equipa para obterem pontos. 

A aula consistiu numa avaliação diagnóstica para visualizar o conhecimento dos 

alunos nos elementos gímnicos que irão constituir o esquema final. 

As estações foram montadas pelos alunos e por mim visto ser a primeira aula, de 

seguida foi dito aos alunos que seriam eles próprios nas restantes aulas a montarem as 

estações. 

Os primeiros elementos gímnicos a serem instruídos foram os rolamentos à frente 

(normal, saltado e pernas afastadas) e os rolamentos atrás (normal, passagem por pino e 

saída de pernas afastadas), este exercício englobou a demonstração do salto com o 

Professor a exemplificar e ainda o aluno número 10 João Machado, foi ainda 
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transmitida as normas de segurança, ou seja, como se efectuavam as ajudas. 

De seguida e com a mesma lógica do anterior, regras de segurança (ajudas) e 

exemplificação dos saltos foi introduzido as ponte, avião e apoio facial invertido. 

Utilizei a estratégia de os alunos poderem escolher os grupos visto que será de extrema 

importância sentirem segurança e confiança no colega que o ajuda. Aquando da 

realização dos diversos exercícios fui dando feedbacks e correcções sobre aspectos 

técnicos para a melhoria dos saltos. 

Por fim realizei o retorno à calma, esta fase que permite aos alunos alongarem e que 

juntamente efectuem uma reflexão da aula podendo tirar dúvidas sobre os exercícios. 

  

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 das tecnologias. O caso mais 

preocupante será a aluna número 21 Sónia Pais que sentiam mais dificuldades na 

realização dos saltos. 

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

A única alteração registada foi a inclusão de uma bola no exercício de aquecimento 

para que a existisse uma maior motivação por parte dos alunos. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


