
 

 

Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Atletismo 30-10-09 

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 e terminou à hora prevista. 

Os alunos, Guilherme e David Morais não realizaram aula, o primeiro devido a 

lesão na virilha e o David Morais devido a estar doente, ambos apresentaram 

justificação dos encarregados de educação. 

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 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 um breve aquecimento com corrida à volta do campo e 

introduzindo já a passagem do testemunho para o exercício seguinte. 

A aula foi baseada na corrida de estafetas apenas com a introdução à partida de 

blocos para que os alunos consigam perceber e sentirem a realidade da modalidade. 

Os alunos que não efectuaram de imediato a corrida ficaram a segurar os blocos de 

partida e os restantes alunos ficaram a tirar os tempos dos colegas. 

A aula acabou com alongamentos e esclarecimento de dúvidas e chamada de 

atenção para o aumento de brincadeira durante as aulas. 

O Professor César falou a turma para a realização de um trabalho visto ser o 

Professor da próxima unidade didáctica.  

  

Tempo de Actividade Motora 

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



de aula o que permitiu realizar todos os exercícios proposto no plano de aula com o seu 

devido tempo. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Nada a registar. 

 

Dificuldades do Professor 

Apenas ter atenção às vozes de partida na corrida de estafetas. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


