
 

 

Relatório de Aula – César Silva 

Unidade Didáctica – Andebol 17-11-09 

Aula nº 5 e 6 – 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. 

Antes de iniciar a aula efectuou uma revisão breve sobre os conteúdos abordados na 

aula passada. 

O aluno Ricardo não realizou a aula devido a problemas médicos e o aluno Simão 

lesionou-se no braço no decorrer de um 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. Ainda no decorre desta aula os alunos não 

realizaram os exercícios com vontade visto que na maioria das vezes só realizavam 

bem os exercícios quando o Professor César chegava perto da estação. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A aula iniciou-se com um breve aquecimento que na minha opinião não decorreu 

como o Professor César planeou visto que muitos dos alunos encontravam-se na 

maioria do tempo parados. 

O Professor César montou 5 estações para que os alunos tivessem o maior tempo 

possível em prática. Estas 5 estações consistiam em: 1- três arcos para que os alunos 

percebam a sequencia dos 3 passes para efectuar o remate; 2- cones espalhados para 

trabalhar o gesto técnico da posição base defensiva; 3- eu não percebi ao certo o 

objectivo nem o exercício; 4- consistia na preparação do salto com barreiras para a 

transposição da modalidade; 5- por fim situação de 1x1 com Gr. 

Neste aspecto o Professor César na minha opinião exagerou no tempo atribuído a 

cada estação visto que os alunos estavam sem motivação para a sua realização. 

Efectuou uma pausa para água no final deste circuito para efectuar a transição para o 

último exercício. 

O último exercício consistiu em situação de 3x1 com Gr em que os alunos 

encontravam-se todos em prática (devido à boa gestão do Professor César). 



No fim efectuou alongamentos e aproveitou para dar feedbacks sobre alguns erros 

que verificou durante a aula. 

  

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 

Impor um pouco mais de autoridade sobre os alunos para que estes não abusem do 

comportamento no decorrer das aulas. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


