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Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Ginástica de Solo 15-04-2010 

Aula nº2 e 3 – 7ºB 

Considerações Gerais 

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

Na gestão do tempo esta iniciou-se mais tarde devido ao atraso dos alunos mas 

acabou à hora prevista 

No inicio da aula existiu ainda uma chamada de atenção para o que iria pretender 

para o final da aula, ou seja, foi informado aos alunos que iriam ter que apresentar um 

esquema final com o mínimo de 3 elementos gímnicos. 

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. De realçar ainda o empenho que os alunos 

tiveram na elaboração do esquema e no decorrer da aula. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A aula iniciou-se com um breve aquecimento que consistiu no jogo dos coletes, isto 

é, 2 equipas de 12 alunos que tinham o colete preso nos calções, o objectivo seria ver 

qual das equipas conseguia roubar todos os coletes da equipa adversária. 

De seguida iniciou-se a montagem das estações, os alunos teriam inicialmente 

apenas treinar os elementos gímnicos, para isso tinham colchões juntos da parede para 

treinarem o apoio facial invertido e ainda colchões em serie no pavilhão para treinarem 

os restantes elementos gímnicos. 

Para a aluna Diana elaborei um esquema de exercícios, que consistia em barreiras 

com colchões onde esta teria que tentar passar sem tocar na trave, montei ainda com a 

cabeça do plinto um plano inclinado para que esta tivesse que subir e ainda realizar no 

fim dar inicio ao salto em extensão. No final do esquema tinha ainda dois arcos com 2 

bolas de Basquetebol para lançar ao cesto. 

Na segunda parte da aula os alunos teriam que elaborar um esquema final com 3 

elementos gímnicos à sua escolha. Foi então montado uma serie de colchões para que 

estes pudessem apresentar o seu esquema final. Ainda como a aluna Diana apenas 
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esteve presente na primeira parte da aula, aproveitei o esquema de exercícios para os 

alunos também realizarem estando assim com maior tempo útil de aula. 

Enquanto decorreria a aula fui chamando um a um para apresentarem o esquema 

final. Ao mesmo tempo aproveitei para dar feedbakcs sobre erros que observei para que 

os alunos pudessem posteriormente corrigi-los. 

No final existiu a fase de retorno à calma, ou seja fase dos alongamentos, esta que 

serve para que os alunos alonguem e ainda retirem dúvidas que tenham da aula ou de 

aulas anteriores.  

  

Tempo de Actividade Motora 

Neste aspecto o tempo atribuído há actividade motora esteve 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, mais 

propriamente no apoio facial invertido. 

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


