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Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Futsal 13-04-2010 

Aula nº 1 e 2 – 9ºA 

Considerações Gerais 

Esta foi a primeira aula da Unidade Didáctica de Futsal. 

A aula de forma geral correu conforme estava proposta no plano de aula o que 

possibilitou a concretização de todos os exercícios. Na gestão do tempo esta iniciou-se 

e acabou à hora prevista. 

O aluno Pedro Pais e aluna Nair não realizaram aula, a restante turma realizou a 

aula. 

Nesta turma como existe o caso do aluno João Marcelo que é NEE, necessidades 

educativas especiais, ficou encarregue do Professor Estagiário Ricardo Cunha. 

 

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.  

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A aula iniciou-se com uma breve conversa coma turma visto que expliquei os 

objectivos para o tempo que iria leccionar e ainda sobre os conteúdos abordar no 

decorrer da aula. 

O aquecimento iniciou-se com um jogo em que os alunos teriam todos uma bola, 

existiriam 2 alunos que também com bola teriam que “roubar” as bolas dos colegas, 

isto para que logo no aquecimento pudesse analisar as variáveis ao nível do passe, finta 

e capacidade de decisão, os alunos que ficariam encarregues de “roubar” as bolas iriam 

alternando ao meu sinal. 

Já no decorrer da aula existiu um leque de exercícios que serviam para diagnosticar 

as capacidades dos alunos. O primeiro exercício incidiu num simples exercício de 

passe e recepção, os alunos estavam aos pares em que num determinado espaço 

realizavam passe e recepção alternando os apoios (pé direito e pé esquerdo). Ainda no 

mesmo exercício os alunos teriam que efectuar condução de bola com a parte externa 

do pé direito e esquerdo, ainda realizaram situação de 1x1 para realizar a tecnologia, a 

finta. 
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Passando para o exercício seguinte foi com a mesma disposição do anterior 2 a 2 em 

que teriam que realizar passe e recepção em deslocamento, para perceberem as 

dificuldades em realizar as tecnologias com dinâmica do jogo. 

Já no último exercício decidi realizar situação de jogo, em ½ campo jogaram 

equipas de 5 x 5 e no outro meio campo jogaram equipas de 4x4. Optei por realizar 

jogo pois nesta situação serão despoletados vários comportamentos pertinentes para 

uma situação de diagnóstico permitindo assim elaborar determinados exercícios para os 

erros observados. 

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, ou seja 

sentiram dificuldades na realização de situações que pensei serem simples como, 

recepção com a parte interna do pé. Os casos mais preocupantes seria a maioria das 

raparigas. 

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


