
 

 

Relatório de Aula – César Silva 

Unidade Didáctica – Andebol 20-11-09 

Aula nº 7 – 8ºA 

Considerações Gerais 

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

do tempo a aula iniciou-se mais tarde visto que o contínuo não se encontrava no 

pavilhão, mas acabou à hora prevista. 

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

aula passada. 

O aluno Diogo esqueceu-se do material mas foi-lhe fornecido material para que 

então o aluno pudesse fazer a aula. 

 

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 um breve aquecimento turma dividida em 2 grupos de 10 

alunos efectuando posse de bola, este exercício na minha opinião não decorreu como o 

Professor César planeou visto que muitos dos alunos encontravam-se na maioria do 

tempo parados. Para corrigir esta lacuna o Professor César prontamente montou uma 

estratégia para que os alunos estivessem sempre em corrida. 

O último exercício consistiu numa situação de 3x1 com Gr e um grupo efectuava 

1x1 com Gr. Todos os alunos estavam motivados na realização do exercício e o 

Professor César passava pelos grupos dando alguns feedbacks sobre erros que iria 

analisando. 

Por fim efectuou o retorno à calma com alongamentos e uma breve revisão sobre os 

conteúdos dados 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 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


