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Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Atletismo 27-10-09 

Aula nº 1 e 2 – 8ºA 

Considerações Gerais 

Esta foi a primeira aula da Unidade Didáctica de Atletismo. 

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

do tempo esta começou mais tarde visto que estava no gabinete a falar com a 

Professora Ana Paula o que levou a aula acabar depois da hora sendo apenas 5 minutos. 

Todos os alunos 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. De frisar apenas que o aluno Simão teve de ser 

chamado várias vezes atenção. De resto os alunos mostraram empenho na realização 

dos exercícios proposto existindo até alguma competitividade saudável entre eles. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A aula iniciou-se com o jogo de futebol humano para a pré-disposição nos 

exercícios seguintes. 

Sendo esta aula uma aula de diagnóstico realizei corridas de 40 metros aos pares, ou 

seja grupos de 2 para correr 40 metros enquanto eu retirava os tempos, isto foi benéfico 

para que houvesse competição entre eles e dessem o máximo deles. 

Durante a segunda corrida o aluno Guilherme sentiu dor na virilha o que de pronto 

mandei sentar-se não realizando mais a aula. 

No exercício seguinte foi corrida de estafetas de 40 metros, existiu uma breve 

explicação sobre alguns aspectos técnicos sobre a modalidade como: passagem do 

testemunho, partida na posição correcta (sem os blocos). 

Neste aspecto deveria ter dado uma tarefa aos alunos que não realizavam logo a 

corrida. 

No final existiu a sessão de alongamentos e revisão sobre os conteúdos abordados 

durante a aula. 
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Tempo de Actividade Motora 

Neste aspecto o tempo atribuído há actividade motora estava de acordo com o plano 

de aula mas devido a estar à conversa com a Professora Ana Paula o tempo não 

permitiu realizar o tempo adequado a todos os exercícios proposto no plano de aula.  

 

Dificuldades dos Alunos 

Nada a registar. 

 

Dificuldades do Professor 

Nos registos dos tempos das corridas deveriam ter sido os alunos a apontarem os 

tempos dos colegas.  

 

Alterações ao Plano de Aula 

Apenas dar mais tempo ao exercício de estafetas visto ser um exercício que cativa 

bastante os alunos. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


