
 

 

Relatório de Aula – Rui Morcela 

Unidade Didáctica – Badminton 22-01-2010 

Aula nº9 – 8ºA 

Considerações Gerais 

A aula de forma geral correu conforme previsto no plano de aula. 

Aquando da gestão do tempo este iniciou-se e terminou à hora prevista. No inicio 

existiu uma conversa sobre a ficha de avaliação sobre a U.D de Badmington realizada 

na última, isto para dar a conhecer que as fichas seriam entregues na aula seguinte em 

que estas estariam correctamente corrigidas. 

Os alunos, número 6 Diogo Sousa, aluna número 14 Mariana Fonseca e o aluno 

número 18 Ricardo Dionísio não realizaram aula. O aluno número 18 Ricardo Dionisio 

não pode realizar a aula devido a ir ter arrancado uma unha apresentando-se de 

canadianas, já a aluna número 14 Mariana Fonseca e o aluno número 6 Diogo Sousa 

não realizaram aula por esquecimento do material. 

 

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 teve inicio á hora prevista, decidi por achar pertinente dar um feedback sobre 

a ficha realizada na aula anterior para que os alunos percebessem que a ficha tinha sido 

levada em conta.  

De seguida efectuei o aquecimento com um jogo que denominava-se como “limpar 

a casa” e o seu objectivo passava por os alunos em grupos de 5 tentarem retirar o maior 

número de bolas na sua casa (espaço definido no campo). 

Depois do aquecimento deu-se a montagem dos campos de Badminton para que 

então começassem a realizar os jogos. Decidi de inicio que estes deveriam começar 

pela ordem crescente como por exemplo: 1 vs 2; 3 vs 4, etc., os jogos seriam até aos 11 

pontos para que estes pudessem jogar o maior número de vezes e também com os 

outros colegas. 

Durante os jogos os alunos, aluno número 6 Diogo Sousa e aluna número 14 

Mariana Fonseca ficaram encarregues de apitar alguns jogos, para que pudessem 



aplicar as regras da modalidade.  

No final, fase de retorno à calma efectuou-se os alongamentos e ainda uma reflexão 

sobre os conteúdos abordados na U.D. 

  

Tempo de Actividade Motora 

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

de aula o que não permitiu 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.  

 

Dificuldades do Professor 

Nada a registar. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 


