
 

Aula: 4 Aula U.D. : 4 Turma: 8º A 

Professor: Rui 
Morcela/César Silva 

U.D. : Testes Condição Física Data: 25.9.2009 

 

Considerações Gerais 

A aula iniciou 5min depois do acordado com os alunos. E terminou 15min depois do 
combinado. 
Devido à escassez de tempo optamos por não realizar a medição da FC. 
O aluno Diogo Sousa esqueceu-se do material para a aula de Educação Física, no 
entanto realizou a aula pois foi-lhe emprestado o material necessário. 
A aluna Sónia Pais sentiu dificuldades ao nível respiratório, pelo que sentiu a 
necessidade de continuar a prova em marcha lenta, apesar de outros alunos terem 
também continuado a prova em marcha lenta, esta aluna demonstrou ter ficado 
incomodada com a situação pelo que poderá ser um factor a ter em conta em futuras 
aulas. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

O comportamento dos alunos foi muito bom. Demonstraram uma competitividade 
saudável e um empenho apreciável. 
A aluna Sónia Pais quando recuperou a sua condição recusou-se a prosseguir a prova 
alegando que não lhe apetecia. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

As estratégias utilizadas (juntar os alunos todos para um feedback de instrução no 
inicio da aula e dividir os alunos em dois grupos para a realização da prova) 
resultaram pois permitiram-nos passar a informação a todos economizando tempo de 
aula e permitiu-nos que os alunos realizassem a prova e registassem os dados, 
evitando a adulteração possível caso fosse cada aluno a registar os seus próprios 
resultados. 

  

Tempo de Actividade Motora 

Não se aplica a esta a aula, pois os objectivos propostos contemplavam actividade 
motora previamente definida por protocolo. 

 



 

Dificuldades dos Alunos 

Na generalidade os alunos não tiveram dificuldades na realização dos exercícios 
propostos, no entanto, alguns alunos pararam durante a prova de resistência aeróbia. 

 

Dificuldades do Professor 

As dificuldades encontradas pelos professores situaram-se ao nível da gestão do 
tempo de aula, uma vez que para adoptar as estratégias definidas o tempo disponível 
revelou-se insuficiente. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

No sentido de cumprir com o tempo de aula, retiraríamos a explicação e medição da 
FC. 
Incluir uma mobilização geral no aquecimento. 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Incluir uma mobilização geral no aquecimento. Assim, mesmo quando os objectivos 
da aula passarem apenas por corrida (numa aula da U.D. de atletismo por exemplo) 
incluiremos também uma mobilização articular geral (pescoço; membros superiores 
etc.). 

 


