
 

 

Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Badminton 12-01-2010 

Aula nº 4 e 5 – 8ºA 

Considerações Gerais 

A aula de forma geral correu conforme o previsto no plano de aula. 

Aquando da gestão do tempo esta iniciou-se à hora prevista e terminou 2minutos 

mais tarde pois eu tive que falar com os alunos no final da aula devido ao 

comportamento de alguns alunos e também por causa da elaboração do torneio.  

O aluno número 15 Mário Paulino não esteve presente na aula. 

A aluna número 8 Inês Fonseca não efectuou a aula devido a um torcicolo mas 

esteve presente na aula. 

 

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 com a chamada dos alunos. 

De seguida a aula iniciou-se com o aquecimento, este consistiu numa corrida 

contínua com movimentos articulares. Este aquecimento deveria ter sido com um 

exercício para a motivação dos alunos mas como iria dar inicio ao torneio pensei que 

seria benéfico dar mais tempo para a sua realização. 

Este torneio realizou-se segundo uma tabela elaborada por mim que consistia 

primeiramente numa fase de grupos, estes grupos foram previamente elaborados por 

mim visto que foi uma salvaguarda pois esta tarefa ficou a cargo dos alunos. 

Decidi efectuar jogos com pontuação directa até 10 pontos como já anteriormente 

referi pensava que os jogos demorariam um maior tempo, o que não se verificou pois 

os alunos terminaram a fase de grupos com excepção da aluna número 8 Inês Fonseca e 

aluno numero 15 Mário Paulino. 

No fim realizei o retorno à calma, fase esta que permitiu 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.  

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

A elaboração do torneio foi alterada pois seria benéfico todos os alunos jogarem 

com todos o que não se iria passar segundo a primeira planificação do torneio. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


