
 

 

Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Ginástica de Solo 12-03-2010 

Aula nº 3 – 8ºA 

Considerações Gerais 

A aula de forma geral correu conforme estava proposta no plano de aula. 

Na gestão do tempo esta iniciou-se mais tarde devido ao atraso dos alunos mas 

acabou à hora prevista 

No inicio da aula existiu ainda uma chamada de atenção para as inscrições do mega 

sprint e para a actividade de esqui que irá decorrer mais tarde. 

O aluno número 17 Nuno Cruz não realizou a aula, disse que ficaria mal disposto ao 

realizar os rolamentos, o que lhe foi atribuído o trabalho de analisar os erros dos 

colegas apenas nos rolamentos à frente. 

O aluno número 6 Diogo Sousa faltou à 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 mais tarde devido ao motivo anteriormente referido por esse 

motivo aquando da chamada foi de imediato distribuído os coletes para realizar o jogo 

de aquecimento. 

O exercício de aquecimento consistiu em duas equipas de 10 alunos cada tentarem 

derrubar os 4 cones que se encontravam na baliza adversária, para isso teriam que 

realizar passes entre si para conseguir avançar no campo isto porque os alunos não 

podiam correr com a bola, e ainda para que todos os alunos estivessem 

permanentemente em jogo só poderiam rematar aos cones quando todos os colegas de 

equipa estivessem no campo adversário. 

De seguida deu-se a montagem das estações para a realização dos elementos 

gímnicos. 

Existe sempre duas estações de progressão para que os alunos treinem melhor antes 



de passar para a fase difícil, ou seja, plano normal. 

O aluno número 10 João Machado e a aluna número 21 Sónia Pais estiveram nessas 

duas estações de progressão devido ao receio que têm em efectuar os rolamentos tanto 

à frente ou como atrás. 

No final existiu a fase de retorno à calma, ou seja fase dos alongamentos, esta que 

serve para que os alunos alonguem e ainda retirem dúvidas que tenham da aula ou de 

aulas anteriores. Nesta fase aproveito ainda para transmitir o que vou pretender na 

próxima aula, a preparação do esquema final. 

  

Tempo de Actividade Motora 

Neste aspecto o tempo atribuído há actividade motora não esteve de acordo com o 

plano de aula o que não permitiu (devido ao motivo anteriormente referido) 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, mais 

propriamente no apoio facial invertido e na roda. 

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


