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Relatório: 

 No dia 03 de Dezembro, iniciámos a unidade didáctica de Corfebol na turma 12º 

CT3. Feita a chamada e esclarecimentos de dúvidas, o professor Francisco iniciou a aula 

com um breve diálogo com os alunos, a onde lhes explicou os objectivos da aula, as 

expectativas que teria dos alunos bem como o comportamento desejado. A aula servirá 

para reavaliar e verificar os conhecimentos da modalidade de Corfebol.  

 Nesta fase, e de uma forma eficaz o professor Francisco Borges transmitiu aos 

alunos aquilo que pretendia para esta aula, ao mesmo tempo que aproveita para fazer 

uma pequena retrospectiva de alguns gestos técnicos e de algumas noções e regras de 

Corfebol que, dada a sua especificidade, poderiam estar menos presentes.  

Posto isto, a aula começou com um pequeno trabalho de condição física que servirá 

também de activação funcional. Iniciamos a aula com um exercício de marcha com 

duração de 1 minuto e corrida com duração de 5 minutos, de seguida os alunos 

realizaram vários deslocamentos laterais de forma a dar continuidade à activação 

funcional. Devido ao frio que se fazia sentir no pavilhão o docente efectuou mais um 

exercício de aquecimento, para que os alunos se encontrassem num bom estado 

funcional. Realizaram de seguida alongamentos aos grupos musculares exercitados 

durante a corrida e deslocamentos. No desenrolar da aula, passamos à parte fundamental 

da aula, onde o professor Francisco utilizou simplesmente a forma de jogo formal no 

Corfebol. Durante a observação dos vários jogos que foram feitos, aquilo que posso 

salientar é que, há vários alunos que têm muitas dificuldades em avaliar as 

desmarcações dos colegas, bem como as suas desmarcações. Têm também dificuldades 

em definir um espaço livre para ocuparem, ou seja não sabem ocupar racionalmente o 

espaço de jogo. E por fim têm dificuldades no manuseio da bola. Durante os diferentes 

jogos os alunos que estavam fora, foram realizando trabalho de força e flexibilidade em 

diferentes níveis. 

Por fim os alunos realizaram um conjunto de exercícios que lhes possibilita a 



Núcleo de estágio de Educação Física 

Escola Secundária com 3º CEB do Fundão 
2009/10 

familiarização aos testes do fitnessgram, ou seja, realizaram abdominais, dorsais e 

flexões. A aula terminou, e procedeu-se a fase de retorno a calma onde o docente 

solicitou aos alunos que, de forma livre e ordeira alongassem os principais grupos 

musculares trabalhados, nomeadamente os membros inferiores e os superiores. Após o 

alongamento, foi feita uma reflexão sobre o decorrer da aula com realce para alguns 

erros mais repetidos, a forma de os evitar e controlar, referindo que no campo geral a 

aula tinha sido bastante produtiva. 

Em termos de feedback’s, o professor Francisco foi sempre incentivando os alunos, fez 

correcções ao nível técnico. Geriu de forma organizada a aula, as transições foram 

rápidas e concisas, utilizou uma transição rápida, para que os alunos estivessem sempre 

em prática.  

Como forma de conclusão posso afirmar que os alunos tiveram um tempo de empenho 

motor bastante elevado assim como uma forte motivação na realização das actividades 

propostas. De salientar ainda que o clima da aula foi sempre muito propício para o bom 

decorrer das actividades, onde se realizaram aprendizagens efectivas. Os exercícios 

foram bem seleccionados e de grande proveito para os alunos que conseguiram realizar 

aprendizagens em ambiente descontraído e motivado. Os tempos usados nas transições 

foram curtos, o que aumentou o tempo útil de aula, ficando assim conciliado a parte de 

desporto saúde com o bem-estar físico e psíquico da aula de Educação física. 
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