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Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Badminton 5-01-2010 

Aula nº 1 e 2 – 8ºA 

Considerações Gerais 

No inicio da aula existiu uma pequena conversa sobre as notas visto que esta aula 

foi a primeira do 2º período o que acabei por aproveitar juntamente com o Professor 

Estagiário César Silva para uma breve conversa sobre as notas. 

Esta foi a primeira aula da Unidade Didáctica de Badminton. 

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. 

O aluno Ricardo não efectuou a aula e apenas esteve presente no final da aula 

justificando a sua ausência. 

 

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. Os alunos número 6 Diogo Sousa e o aluno 

número 15 Mário Paulino estiveram um comportamento de desprezível para os 

exercícios proposto por mim o que foram chamados à parte para uma conversa. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A aula iniciou-se com a chamada dos alunos e a distribuição dos coletes para que 

minimiza-se o tempo perdido no inicio da aula. 

Esta iniciou-se com um exercício de aquecimento que consistia no jogo do meio em 

que as equipas teriam que “roubar” as penas da equipa contrária. 

Sendo esta a primeira aula de Badminton efectuei um conjunto de exercícios para 

que pudesse realizar um diagnóstico sobre a capacidade dos gestos técnicos da 

modalidade. Elaborei então uma tabela de diagnóstico que contemplava os parâmetros 

que achei pertinente diagnosticar. 

Os exercícios passaram por os alunos sozinhos realizassem batimentos para o ar 

alternando a altura para que estes tivessem um contacto directo com o material. 

Depois deste contacto optei por agrupar os alunos aos pares para que estes 

interagissem entre eles, aqui já com o intuito de os alunos realizarem já os diversos 

batimentos existentes na modalidade de Badminton. 
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Por fim os alunos montaram os campos de Badminton e puderam realizar jogos 

entre si. Existiu um grupo que era constituído por 3 alunos. A minha estratégia passou 

por pô-los a jogar em que de um lado da rede estavam 2 alunos que iriam alternando o 

batimento, seguidamente trocavam para que todos passassem pelas duas situações. 

Inicialmente pensei em efectuar um mini torneio o que não se veio a verificar pois 

achei que não seria ainda pertinente.  

A para destes exercícios fui então efectuando o meu registo de observação sobre as 

capacidades dos gestos técnicos. Este registo não retirou a minha atenção da aula dando 

assim feedbacks aos alunos sobre alguns erros e também elogiando-os. 

Por fim realizei o retorno à calma, esta fase que permite aos alunos alongarem e que 

juntamente efectuem uma reflexão da aula podendo tirar dúvidas sobre os exercícios. 

  

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 realização das tecnologias. Outra 

dificuldade foi evidente que não tinham a percepção do campo de Badminton pois os 

serviços eram sempre para fora da área de jogo. 

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Inicialmente elaborei o plano de aula contemplando um mini torneio e como não 

achei pertinente devido ao tempo restante da aula, foi mais benéfico os alunos ficarem 

com os mesmos pares durante o final da aula. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


