
 

 

Relatório de Aula – Ricardo Cunha 

Unidade Didáctica – Ginástica de Aparelhos 05-11-09 

Aula nº 6 – 9ºA 

Considerações Gerais 

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

gestão do tempo esta iniciou-se e acabou à hora prevista no plano de aula. 

O aluno Rúben não realizou aula devido a estar a fazer teste para outra disciplina. 

 

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, os alunos correram à volta do campo visto ser 

aula de 45minutos o Professor Ricardo optou por não realizar nenhum jogo. 

A aula baseou-se na realização de saltos no mini trampolim, sendo os saltos, salto 

em extensão, salto de joelhos ao peito, salto de carpa de pernas afastadas e pirueta. 

 A turma iniciava o exercício junta sendo que aquando da visualização do salto por 

parte do Professor este encaminhava os alunos que achava que poderiam efectuar os 

saltos sozinhos para outro mini trampolim para que existisse maior tempo útil de aula. 

No mini trampolim onde se encontrava o Professor Ricardo pôs 2 cones para que os 

alunos percebessem o tempo e espaço de chamada para realizar o salto o mais 

correctamente possível, e ainda dava feedbaks sobre alguns erros que via na realização 

dos saltos por parte dos alunos. 

Deu especial atenção à recepção falando da importância do parar e contar até 3 para 

marcar a posição esqueceu-se apenas de falar a flexão dos membros inferiores para 

prevenir lesões. 

Acabou a aula com o retorno à calma e alongamentos para retirar algumas duvidas 

que os alunos poderiam ter. 

  

 



Tempo de Actividade Motora 

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

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

 

Dificuldades dos Alunos 

Alguns alunos sentiram dificuldade na recepção dos saltos não marcando a posição. 

 

Dificuldades do Professor 

Apenas ter em conta às mudanças de exercício e estar atento às ajudas. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


