
 

 

Relatório de Aula – Mário Santos 

Unidade Didáctica – Atletismo 10-11-09 

Aula nº 1 e 2 – 9ºA 

Considerações Gerais 

Esta foi a primeira aula da Unidade Didáctica de Atletismo. 

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. 

 A aluna Margarida caiu durante o exercício de estafetas, aleijou-se na passagem do 

testemunho. A aluna Mariana lesionou-se na partida de estafetas. A aluna Inês 

lesionou-se também no joelho mas pelo que a própria aluna disse ao Professor Mário já 

seria uma lesão anterior. 

Falando destas lesões o Professor Mário prontamente tomou conta do caso 

encaminhando as alunos para a continua para que fosse desinfectado as feridas. 

 

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 no pavilhão com a chamada dos alunos e uma explicação dos 

objectivos a serem abordados durante a aula. 

De seguida o Professor Mário levou os alunos para o exterior e continuou com a 

explicação sobre gestos técnicos da unidade didáctica de atletismo. No meu ver acho 

que a explicação dos exercícios foi demasiado longa mas também pode ser perceptível 

visto que os alunos não estavam a perceber os exercícios. 

O primeiro exercício baseou-se na corrida de estafetas, dividiu a turma por coletes 

para que não existisse confusão. 

Neste exercício o Professor Mário deveria ter tido em atenção que os alunos 

estavam a efectuar a partida de blocos sem ninguém a segurar o que poderiam causar 

algum desconforto na realização do exercício. 

No exercício seguinte alguns alunos não estavam confortáveis por terem de saltar as 

cadeiras visto que estavam com medo mas o Professor Mário disse desde o inicio que 

não era preciso correr apenas queria que realizassem o movimento do salto de 



barreiras. 

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 exercício de salto de 

barreiras. 

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


