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Considerações Gerais 

A aula começou e terminou à hora planeada. 
O aluno João Canário faltou à aula e o aluno Ricardo Dionísio não realizou a aula 
devido ao problema que o afastou das aulas anteriores. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos demonstraram um comportamento desadequado durante a aula, 
especialmente durante as fases de instrução. No exercícios propostos, empenharam-
se de forma considerável no entanto o comportamento foi mau. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

No inicio da aula optei por realizar um exercício diagnóstico suficientemente amplo 
para que pudesse perceber o nível geral da turma em termos das técnicas mas 
essencialmente em termos da noção da dinâmica do jogo e das regras gerais do 
mesmo. 
Inicialmente optei por não colocar as regras do “passa para a frente” nem permitir 
ensaios para que houvesse maior frequência de passes, introduzindo essas regras 
depois para diagnosticar a noção da dinâmica do jogo. 
No exercício seguinte, optei por realizar um exercício de passes em deslocamento, 
alterando o plano de aula. Alterei o plano de aula pois no exercício diagnóstico os 
alunos demonstraram alguma dificuldade em realizar os passes e alguma facilidade na 
progressão com bola, dai ter dado maior importância ao passe deixando as estafetas 
para o fim. Alterei o exercício de passe no sentido de proporcionar que os alunos 
realizassem as recepções em deslocamento pois foi um problema que também 
demonstraram no exercício diagnóstico. 
Por forma a gerir o comportamento dos alunos, optei por parar a aula e repreender o 
comportamento deles alterando a minha postura para com eles. O exercício proposto 
no seguimento da conversa com os alunos foi o de estafetas, pois como 
proporcionava competição entre as equipas os alunos mantiveram um empenho 
considerável e um comportamento mais adequado. 
No final da aula e em função de novos problemas ao nível do comportamento, optei 
por realizar nova reprimenda e voltei a enunciar as regras de funcionamento da aula, 
implementando uma estratégia de cartões (primeira repreensão dá direito a cartão 



amarelo; segunda novo cartão e “expulsão” que poderá ser dos exercícios propostos 
sentando o aluno na bancada ou mesmo “expulsão” para o banho com participação 
do comportamento na caderneta). Obviamente esta estratégia deverá ser aplicada 
com cuidado no sentido de que as punições estejam de acordo com o comportamento 
registado. Defini também que não iria tolerar atrasos. E que poderia alterar o meu 
comportamento em função do comportamento deles, na tentativa de mostrar-lhes 
que a relação professor-aluno deverá ser uma relação simbiótica e que o 
comportamento deles afecta essa relação. Penso que a mensagem passou e os alunos 
nos minutos finais tiveram um comportamento exemplar, nas aulas seguintes tentarei 
continuar a implementação desta estratégia tentando fazer-lhes perceber a 
necessidade deles terem um bom comportamento para o bom funcionamento das 
aulas. 

 

Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora foi bom apesar das interrupções para repreensões os 
exercícios propostos não implicaram grandes paragens ou tempos de espera. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos demonstraram grandes dificuldades em manter a concentração e o silêncio 
aquando das instruções. 
Ao nível das técnicas, alguns alunos não conseguem realizar um passe fazendo a bola 
manter uma trajectória rectilínea. As recepções especialmente em deslocamento 
foram outro dos problemas apresentados. 
Apesar da grande maioria ter o conhecimento das regras, em situação de jogo alguns 
não as aplicam. 

 

Dificuldades do Professor 

A gestão do comportamento dos alunos foi a principal dificuldade que eu senti. Nas 
aulas seguintes vou tentar perceber se as estratégias que decidi usar funcionam ou se 
terei que adoptar outras. 

 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Alterei a ordem dos exercícios e o exercício de passe em função da prioridade dos 
aspectos a abordar como expliquei acima. 

Sugestões / Alterações Futuras 

O seguimento das estratégias de gestão do comportamento deverá ser continuado 
para que elas possam surtir efeito uma vez que o abandono das mesmas neste 
momento significaria que os alunos a interpretariam como uma punição não 
consumada e poderia transmitir a ideia de impunidade, o que seria grave. 


