
 

 

Relatório de Aula – Ricardo Cunha 

Unidade Didáctica – Ginástica de Aparelhos 27-10-09 

Aula nº1 e 2 – 9ºA 

Considerações Gerais 

Esta foi a primeira aula da Unidade Didáctica de Ginástica de Aparelhos. 

Esta unidade didáctica será dada pelo Professor Ricardo. 

A aula de forma geral correu conforme estava prevista no plano de aula, aquando da 

gestão do tempo esta iniciou-se à hora prevista e acabou um pouco mais tarde do que 

estava estipulado. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Existiu algum ruído de fundo, ou seja pequenas conversas por parte de alguns 

alunos e algumas brincadeiras por parte de certos alunos aquando estavam na transição 

de exercícios mas no geral o comportamento dos alunos foi aceitável para o que se 

pretende numa aula de educação física. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A aula iniciou-se com o aquecimento, este despertou muito interesse por parte dos 

alunos o que provocou alta motivação para a sua realização. 

Nos exercícios seguintes a estratégia utilizada não foi a mais correcta visto que os 

alunos como estava de meias o Professor Ricardo deveria ter tido em conta a colocação 

de colchões no exercício de salto ao eixo visto que ao repetir-se várias vezes poderia 

causar dores nos pés dos alunos mas foi apenas uma situação pontual o que de seguida 

se resolveu. Já no começo do exercício o Professor Ricardo deveria ter chamado 

atenção para que os alunos retirassem os ténis para que não sujassem os colchões, esta 

situação de esquecimento foi devido ao facto de algum nervosismo do Professor 

Ricardo visto ser a sua primeira aula. 

Na minha opinião a zona de queda do exercício de salto em extensão não estaria 

mais adequada pois os colchões por vezes separavam e poderia causa alguma lesão nos 

alunos. 

Antes de efectuarem os exercícios os alunos teriam que realizar a saudação como 

qualquer ginasta o faz só que o Professor Ricardo deveria ter tido sobe o olhar o modo 

como os alunos efectuavam pois os rapazes estavam alguns deles a efectuarem a 

saudação feminina, e no final do exercício os alunos também não efectuavam a 



saudação. 

Efectuou uma paragem para dar alguns feedbacks sobre alguns erros dos alunos e 

aproveitou a transição dos exercícios para explicar o exercício que seria o mais 

perigoso de efectuar. 

No último exercício deveria ter tido em conta a distância que os alunos estavam no 

ruther. 

Na última fase da aula o Professor Ricardo deixou os alunos saírem 1 a 1 não 

efectuando os alongamentos e retorno à calma tempo este que também serve para 

retirar dúvidas que possam ter surgido durante a aula. 

  

 

Tempo de Actividade Motora 

Neste aspecto o tempo atribuído há actividade motora não esteve de acordo com o 

plano de aula o que não permitiu realizar a fase do retorno à calma proposto no plano 

de aula. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos no meu ver sentiram dificuldades na realização dos gestos técnicos sendo 

que esta aula seria uma aula de diagnóstico o que é apropriada para perceber as 

dificuldades dos alunos. Alguns alunos sentiram dificuldade no último exercício no 

salto ao eixo no bock mais alto. 

 

Dificuldades do Professor 

Devido a ser a primeira aula e estarmos em situação de avaliação por vezes a 

maneira como a informação foi transmitida não foi a mais adequada, alguns termos 

técnicos e próprios da modalidade. Deveria ter tido em conta alguns pormenores já 

referidos anteriormente. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

Sugestões / Alterações Futuras 

Se tiver pouco tempo para o último exercício optar por não o fazer tendo assim 

tempo para a fase final da aula sendo esta muito importante. 

A utilização do apito para as comunicar com os alunos visto que como a aula é dada 

num pavilhão existe algum ruído. 


