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Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Ginástica de Aparelhos 12-04-2010 

Aula nº 1 e 2 – 5ºB 

Considerações Gerais 

Esta foi a primeira aula da Unidade Didáctica de Ginástica de Aparelhos. 

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

apenas uma alteração no plano de aula em que não se realizou a totalidade dos 

exercícios propostos. Na gestão do tempo esta iniciou-se e acabou à hora prevista. 

Todos os alunos realizaram aula. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos tiverem um comportamento pouco 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. Ainda alguns alunos tiveram que 

sentar-se nas bancadas devido estarem a perturbar o desenrolar da aula. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A aula iniciou-se com uma breve conversa do Professor Armando para com os 

alunos. Seguidamente iniciei a aula também com uma breve conversa com os alunos 

para explicar o que iríamos abordar ao longo da aula e da semana em que ficaria 

encarregue da presente turma. 

De seguida realizou-se o exercício de aquecimento, este consistiu num jogo 

designado por “limpar a casa”, ou seja, 2 equipas de 8 alunos teriam como objectivo de 

retirar do seu campo o maior número de bolas (bolas de Voleibol e esponja) durante 1 

minuto. Passando então 1 minuto dava-se a contagem e trocavam de campo para que 

ninguém ficasse em desvantagem. 

Passando para a parte principal da aula, deu-se a montagem do material, para 

iniciar-se os saltos. Comecei por explicar as componentes críticas e regras de segurança 

para minimizar a possibilidade de existir lesões. Para questões de segurança fiquei com 

os alunos na estação de maior perigo, onde estava o mini-trampolim, pois ainda se 

encontrava outra estação com trampolim reutheur para que os alunos pudessem realizar 

os gestos técnicos e percebessem o modo correcto de realização.  

Os saltos que foram leccionados foram o salto em extensão, salto engrupado, salto 

½ pirueta e ainda salto em carpa com os M.I afastados.  
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Aquando da realização dos diversos exercícios fui dando feedbacks e correcções 

sobre aspectos técnicos para a melhoria dos saltos. 

Por fim realizei o retorno à calma, esta fase que permite 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 não estava de acordo com o 

plano de aula o que não permitiu realizar o tempo adequado a todos os exercícios 

proposto no plano de aula, visto que também porque verifiquei que os alunos 

apresentavam elevadas dificuldades.  

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos sentiram alguma dificuldade na realização das tecnologias, ou seja dos 

saltos.  

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

A única alteração registada foi redução do número de alunos por equipa, no 

exercício de aquecimento, visto que existiu alunos que não realizaram a aula.  

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


