
 

 

Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Badminton 8-01-2010 

Aula nº 3 – 8ºA 

Considerações Gerais 

A aula teve um atraso no inicio devido a um acontecimento da auxiliar D. Ana Bela 

pois enquanto tentava abrir a porta do material de Badminton a chave partiu na 

fechadura. Como não saberia se iriam conseguir abrir a porta do material para leccionar 

Badminton preveni-me e iria abordar a modalidade de Voleibol devido a ser a próxima 

Unidade Didáctica ser leccionada. 

De seguida abriu-se a porta e a aula decorreu de forma normal. 

Todos os alunos efectuaram as aulas. 

 

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 mais tarde devido ao motivo anteriormente referido por esse 

motivo quando fui buscar o material os alunos ficaram a realizar o aquecimento, ou 

seja, realizaram corrida continua em volta do campo. 

Durante a aula os alunos montaram os campos de Badminton para que pudessem 

realizar os exercícios propostos.  

Estes exercícios foram ao nível de jogo entre os alunos com a realização dos gestos 

técnicos específicos da modalidade com excepção do remate e amorti, o que não 

impediu de os alunos realizarem devido ao desenrolar do jogo.  

Durante os jogos fui dando feedbacks sobre erros que iria vendo. 

Na fase final da aula existiu como em todas as aulas uma revisão sobre os conteúdos 

abordados na aula e existiu em especial uma abordagem aquando da pega na raquete 

isto porque na minha observação reparei que alguns alunos quando o volante ia para a 

esquerda tinham dificuldades. 

 

  



Tempo de Actividade Motora 

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

plano de aula o que não permitiu (devido ao motivo anteriormente referido) realizar o 

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

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos sentiram alguma dificuldade na realização das tecnologias. Outra 

dificuldade foi evidente que não tinham a percepção do campo de Badminton pois os 

serviços eram sempre para fora da área de jogo. 

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


