
 

 

Relatório de Aula – Mário Santos 

Unidade Didáctica – Atletismo 17-11-09 

Aula nº 5 e 6 – 9ºA 

Considerações Gerais 

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

do tempo esta iniciou-se mais tarde que o previsto mas terminou à hora prevista. 

A aluna Nair começou a aula e passado algum tempo pediu ao Professor Mário para 

descansar e não realizou mais a aula. 

A aluna Jessica sentiu-se mal no decorrer do exercício e o Professor Mário 

encaminhou juntamente com as alunas Mariana e Daniela á funcionária para que esta 

come-se algo, na minha opinião o Professor Mário deveria ter sido ele próprio a levar a 

aluna Jessica à funcionária do pavilhão. 

 

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. 

O Professor Mário começou os exercícios no exterior ou seja, começou com a 

corrida de barreiras no exterior. 

Falando neste exercício os alunos que ficaram a retirar os tempo deveriam ajudar na 

partida de blocos para que os restantes alunos ao efectuarem o exercício não 

escorregassem.  

Em seguida o Professor Mário foi para o pavilhão com os alunos para então realizar 

a 2 parte do plano de aula. Realizou salto em altura, neste aspecto voltou a cometer o 

mesmo erro ao não por os colchões de queda à volta do colchão. 

Existiu uma situação pontual em que o aluno Tiago rejeitou fazer o exercício devido 

ao medo que sentia, o Professor Mário tratou prontamente da situação. 

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. 


