
 

 

Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Atletismo 3-11-09 

Aula nº 4 e 5 – 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. 

O aluno João Canário chegou atrasado à aula tendo sido repreendido pelo Professor. 

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 transmissão era 

apenas feita de forma descendente visto que os alunos durante os exercícios não 

realizam. 

Nesta aula iniciei a corrida de barreiras, os alunos perceberam o modo como 

pretendida que realizassem o salto. 

Fiz também uma competição entre os alunos, visto que planeei 5 equipas em que 

teriam que efectuar a corrida de estafetas (alunos que não realizavam de imediato a 

corrida ficavam a tirar os tempos) e de seguida realizavam a corrida de barreiras, os 

dados serão então tratados para posteriormente serem transmitidos os resultados aos 

alunos. 

Na corrida de estafetas realizavam 3 equipas ao mesmo tempo já nas corridas de 

barreiras devido ao material disponível e também até para alguma segurança visto que 

de um dos lados o campo tem 3 pistas e optei por deixar sempre uma pista no meio. 

Já no final os alunos realizaram alongamentos e nesta fase aproveitei para explicar 

alguns erros que fui vendo durante a aula. 

  



  

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 

Os alunos tiveram algumas dificuldades na passagem de barreiras visto terem algum 

receio de cair. 

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


