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Considerações Gerais 

A aula começou e terminou à hora marcada. 
O aluno Diogo Sousa voltou a chegar um pouco atrasado e a aluna Mariana Fonseca 

realizou apenas os primeiros 45 minutos de aula devido a dores no braço por causa de 

uma vacina que lhe teria sido administrada no dia anterior. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos tiveram um comportamento adequado, no entanto e aquando da instrução, 
existiram alunos que se envolveram em brincadeiras que dificultaram a passagem de 
informação, pelo que após algumas repreensões e dado que os restantes alunos 
estavam a responder reforçando o comportamento destes alunos, optei por colocar o 
aluno Simão Madaleno em “time out” sentando-o na bancada. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

Como aquecimento propus uma corrida em volta do campo como mobilização geral 
com rotação das principais articulações. 
Iniciei a aula com um exercício de passe rápido e progressão no terreno com oposição 
apenas após algum tempo no sentido de obrigar os alunos a progredirem o mais 
rápido possível no terreno. 
Seguidamente propus um exercício que permitisse aos alunos sentir e experimentar 
as situações de ruck e maul usando para isso bolas de pilates para evitar o choque e 
prevenir possíveis lesões. 
Para finalizar terminei com uma situação de jogo 7 X 7 por vagas. 
As estratégias utilizadas penso que me permitiram atingir os objectivos da aula com 
eficiência. 

 

Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora foi bom. Existiram alguns tempos de espera entre 
repetições mas estes eram curtos. Na instrução foi dispendido tempo extra devido ao 
comportamento dos alunos onde foi necessário intervir. 

 



Dificuldades dos Alunos 

Os alunos têm dificuldade em realizar o passe lateral, passando a bola com uma 
rotação indesejável, algo que tem vindo a melhorar mas que alguns alunos ainda não 
conseguem realizar com correcção, essencialmente em passes mais longos. 
Alguns alunos correm em demasia com bola. 

 

Dificuldades do Professor 

A maior dificuldade que senti foi ao nível da instrução devido ao comportamento dos 
alunos, no entanto penso que consegui gerir bem a situação e resolvi o problema. 

 

 

Alterações ao Plano de Aula 

O plano de aula não sofreu qualquer tipo de alterações. 

Sugestões / Alterações Futuras 

Não penso serem necessárias alterações à aula. 


