
 

 

Relatório de Aula – César Silva 

Unidade Didáctica – Andebol 10-11-09 

Aula nº 2 e 3 – 8ºA 

Considerações Gerais 

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

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

Aquando da chamada reagiu ao atraso do aluno Diogo chamando-o à atenção para 

que não voltar acontecer. 

Pediu ainda ao aluno Luís que fosse buscar o restante material, ou seja para ir buscar 

coletes.   

 

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 Simão durante os alongamentos estava 

constantemente na brincadeira. 

 

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. 

O aquecimento iniciou-se com um exercício simples mas que os alunos tiveram 

alguma dificuldade em perceber o que levou o Professor César a interromper algumas 

vezes o exercício. 

Dividiu a turma efectuando o exercício de defesa e ataque. Alguns alunos 

realizavam para uma baliza e outros para a baliza normal.  

Houve um exercício que passava pela situação de 2x1 com Gr em que existia 

rotação entre todos os alunos pelas diferentes posições. 

No exercício seguinte em que estavam na situação de ataque e defesa, no meu 

entender deveria ter trocado os grupos para que os alunos experimentassem rematar e 

defender na baliza “normal” visto que pequenos detalhes podem servir de motivação 

para os alunos. 

Apenas de frisar que o aluno Mário pediu para ficar na baliza, o que deu para 

perceber que apenas não queria nem apetecia fazer a aula e no meu ver o Professor 

César deixou ficar na baliza mas ao aperceber-se do que se tratava prontamente retirou 



o aluno Mário da baliza. 

No final 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.  

 

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 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


