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Considerações Gerais 

A aula começou e terminou à hora planeada. 
O aluno João Canário não realizou a aula pois estava ainda doente, trazendo 
autorização escrita do encarregado de educação na caderneta do aluno. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos demonstraram um comportamento adequado à aula. Empenharam-se de 
forma muito satisfatória nos exercícios propostos. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

No sentido de exercitar o passe lateral e a recepção em deslocamento optei por 
realizar uma situação de troca de passes em deslocamento realizando passes nos dois 
sentidos para que os alunos percebessem as diferenças entre realizar o passe para a 
direita ou para a esquerda. Procurei posicionar-me junto dos alunos e de forma a 
conseguir observar toda a turma e por forma a poder dar feedback’s com maior 
facilidade. 
No segundo exercício procurei que os alunos percebessem a necessidade de realizar 
passe em vez de deslocamentos laterais com bola, para isso optei por realizar um 
exercício de 5 x 5 no meio campo criando assim espaço para atacar. As equipas que 
estavam de fora realizaram exercício de treino de força membros inferiores num 
circuito de saltos verticais e horizontais e sprints na forma de estafetas em que duas 
equipas estavam em competição no sentido de aumentar a intensidade do exercício. 

 

Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora foi óptimo uma vez que os tempos de instrução foram 
muito reduzidos e o tempo de espera entre exercícios se verificou apenas no segundo 
exercício de estafetas mas que era curto. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos têm dificuldade em realizar o passe lateral, passando a bola com uma 
rotação indesejável. 



Não conseguem ainda perceber que passar a bola é mais vantajoso que correr com 
ela. 

 

Dificuldades do Professor 

Nesta aula não senti dificuldades, consegui transmitir a informação toda de forma que 
julgo ter sido clara e concisa. Ao nível da gestão do comportamento dos alunos 
também não tive problemas. 

 

 

Alterações ao Plano de Aula 

O plano de aula não sofreu alterações. 

Sugestões / Alterações Futuras 

Não penso serem necessárias alterações à aula. 


