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Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Futsal 15-04-2010 

Aula nº 3 – 9ºA 

Considerações Gerais 

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

Na gestão do tempo esta iniciou-se e terminou à hora prevista. 

Foi ainda informado aos alunos que seria a ultima aula que iria leccionar à turma, o 

seguimento do planeamento e leccionação para a turma ficaria encarregue dos 

Professor Estagiários Ricardo Cunha e Mário Santos. 

Todos os alunos realizaram a aula. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Ao contrario do referi na aula anterior em relação a esta turma, na presente aula os 

alunos tiverem um comportamento aceitável para uma aula de educação física o que 

levou a grande motivação por parte dos alunos e mesmo da minha parte.  

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A aula iniciou-se com um breve aquecimento, este consistiu em jogos de 4 equipas 

de 5 elementos, cada equipa teria que tentar realizar no mínimo 5 passes consecutivos 

para ganharem o jogo. 

De seguida elaborou-se um exercício que contemplava a situação de 2x1 + Gr. Dois 

grupos de 10 alunos, em que cada grupo ficaria encarregue de uma baliza. O exercício 

consistiu em que na situação de 2 atacantes para 1 defesa e ainda o guarda-redes, todos 

os alunos passaram pelas diferentes posições para terem a noção das diferentes 

posições na U.D de Futsal. 

No final existiu a fase de retorno à calma/ alongamentos, fase esta que permite aos 

alunos alongar e ainda retirarem dúvidas da presente aula e ainda de aulas anteriores. 

  

Tempo de Actividade Motora 

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

de aula, mas devido a dificuldades demonstradas por parte dos alunos não realizou 

todos os exercícios propostos no plano de aula.  
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Dificuldades dos Alunos 

Os alunos sentiram alguma dificuldade na realização das tecnologias em relação à 

recepção e finta. 

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


