
 

 

Relatório de Aula – César Silva 

Unidade Didáctica – Atletismo 6-11-09 

Aula nº 1 – 8ºA 

Considerações Gerais 

Esta foi a primeira aula da Unidade Didáctica de Andebol. 

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

do tempo esta iniciou-se mais tarde e acabou à hora prevista. 

O aluno Marco lesionou-se sem gravidade no decorrer do último exercício.  

 

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 a chamada dos alunos e a distribuição dos coletes para que 

minimiza-se o tempo perdido no inicio da aula. 

Explicou o aquecimento com a visualização no quadro o que não implicou os alunos 

de não perceberem bem o exercício. 

Na elaboração do exercício de aquecimento o Professor César deveria ter dividido 

os dois campos para que os alunos tivessem a mesma percepção do espaço de jogo, 

visto que apenas dividiu apenas um campo. 

Devido à ausência do apito quando tentava explicar um exercício alguns alunos 

encontravam-se dispersos dificultando a atenção da explicação do Professor César. 

Já no exercício existiu algum exagero no tempo de explicação do exercício apesar se 

os alunos não perceberam concordo com o tempo que o Professor César demorou visto 

que não será rentável começar o exercício sem os alunos perceberem o que é 

pretendido. 

No último exercício deveria ter explicado aos alunos que o remate deveria ser 

efectuado fora da área que o Professor César delimitou, visto que foi perceptível que 

alguns alunos entravam nessa área. 

No final não existiu a sessão de alongamentos e revisão sobre os conteúdos 

abordados durante a aula o que é de extrema importância acontecer em todas as aulas. 

  



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. Apenas não conseguiu efectuar a fase de retorno à calma e revisão sobre 

os conteúdos abordados. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos sentiram alguma dificuldade na percepção do objectivo do exercício de 

aquecimento o que passado algumas repetições acabaram por entender. 

 

Dificuldades do Professor 

Deveria ter tido em atenção de levar o apito para a aula pois será uma melhor 

estratégia para transmitir alguma informação aos alunos. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


