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Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Ginástica de Aparelhos 16-04-2010 

Aula nº 3 – 5ºB 

Considerações Gerais 

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

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

No inicio da aula foi informado aos alunos que seria a ultima aula que iria leccionar 

passando depois a ser o Professor Armando Riscado. 

Existiu um aluno que não realizou a aula, por esquecimento do material, ficando 

assim ajudar na segurança dos saltos. 

 

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.  

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A aula iniciou-se com um breve aquecimento que consistiu num jogo de 2 equipas 

constituídas cada por 8 alunos com objectivo de realizarem passes entre si tentando 

chegar à baliza da equipa adversária, tendo que derrubar os 4 cones presentes na baliza. 

Já na fase propriamente dita principal da aula, realizou-se a montagem do material 

com a interacção dos alunos. De seguida foi feita uma fila em que os alunos realizaram 

os saltos diagnosticados na aula anterior. Estes saltos passaram por, salto em extensão, 

salto engrupado, salto em carpa, salto de ½ pirueta e pirueta, e por fim como percebi 

que os alunos estariam a dar um bom feedback dos saltos, decidi então realizar o salto 

de ¾ de Mortal à frente. 

A estratégia foi os alunos aproximarem do mini trampolim, estando este virado ao 

para o colchão de queda. Estes foram subindo um a um para que pudesse dar a melhor 

atenção e ajuda possível. 

Para acabar a fase dos saltos foi dado um “brinde” à turma, na qual foi dito que estes 

poderiam escolher um salto à sua escolha. 

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.  
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Tempo de Actividade Motora 

Neste aspecto o tempo atribuído há actividade motora esteve 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 

Alguns alunos sentiram dificuldade no salto de ¾ de Mortal à frente devido ao 

receio de se aleijarem. 

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


