
 

 

Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Ginástica de Solo 16-03-2010 

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 5 minutos 

mais tarde pois existiu um atraso na preparação do último exercício. 

O aluno número 17 Nuno Cruz não realizou aula, de resto todos os alunos estiveram 

presentes e realizaram a 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. O aluno número 20 Simão Madaleno e aluno 

número 7 Guilherme Fortuna foram chamados várias vezes a atenção tendo mesmo 

sido preciso sentarem-se na bancada. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A aula iniciou-se com a chamada dos alunos e uma breve explicação sobre o 

conteúdo do 2 exercício que seria já uma preparação para a avaliação final. 

De seguida realizou-se o aquecimento, este consistiu num jogo com 4 equipas, 2 

equipas em cada ½ do campo com objectivo de realizarem passes entre si com intuito 

de chegar ao cesto e encestar.  

Primeiramente comecei com o mesmo esquema da aula anterior apenas montando 

outra estação, esta seria de apoio para o apoio facial invertido, ou seja coloquei 

colchões junto da parede para que os alunos pudessem realizar com ajuda dos colegas e 

colchões. 

Na segunda parte da aula elaborei já um exercício próximo do exercício de 

avaliação, ou seja, vários colchões em fila para que os alunos pudessem realizar a 

sequência. Esta sequência como fase de preparação englobava no mínimo 3 elementos 

gímnicos para que os alunos começassem a interiorizar uma lógica no esquema e 

também terem em atenção os elementos de ligação. Tendo em conta a minha 

observação das aulas anteriores verifiquei alguma dificuldade por isso optei por dar 

uma pequena ajuda na percepção do esquema, ainda os alunos realizaram de forma 



individual alguns necessitaram de ajuda, posteriormente iria dando alguns feedbacks 

sobre aspectos técnicos, como a apresentação no inicio e ainda alguns erros nos 

elementos gímnicos. 

No fim realizei o retorno à calma, fase esta que permitiu aos alunos alongarem e que 

juntamente efectuem uma reflexão da aula podendo retirar 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 dos elementos gímnicos e 

ainda na ligação dos mesmos. 

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


