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Considerações Gerais 

A aula começou iniciou um pouco mais tarde que o combinado uma vez que todos os 
alunos saíram mais tarde da aula anterior, no entanto terminou à hora planeada pelo 
que tive que ajustar os tempos dos exercícios. 
O aluno Mário Paulino faltou à aula. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos demonstraram um comportamento adequado à aula empenhando-se nos 
exercícios propostos. A excepção a esta situação são as alunas Sónia Pais e Mariana 
Fonseca que demonstraram um reduzido empenho alegando incapacidade para 
realizar os exercícios propostos, apesar das referidas alunas apresentarem um nível 
apenas satisfatório conseguem realizar os exercícios e mesmo que não conseguissem 
deveriam tentar realiza-lo. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

Dado que os problemas diagnosticados nos alunos se centram ainda muito no 
domínio da bola, procurei realizar um exercício que permitisse muito contacto com a 
mesma. O exercício de aquecimento teve essa preocupação, procurei que os alunos 
tivessem muitos contactos com a bola, a introdução dos alunos sem bola foi para 
solicitar os comportamentos de elevar a cabeça no sentido de procurar o colega sem 
bola, no fundo a oposição. Alterei um pouco o exercício ao introduzir que a cada apito 
os alunos teriam que largar a bola e procurar outra para evitar que alguns alunos 
estivessem parados. 
No seguimento da aula, dividi a turma em dois grupos em que um grupo jogava  
GR + 4 X 4 + GR e no outro realizavam um exercício de estafetas trabalhando o 
domínio da bola contornando cones e deslocando-se entre cones à máxima 
velocidade. 
Na situação de jogo formal, e num dos grupos houve uma equipa que tinha um 
elemento a menos, pelo que o exercícios se transformou num exercício de 
inferioridade numérica, jogando um aluno apenas pela equipa de posse da bola 
ficando o exercício GR + 3 X 3 + GR com o Joker a funcionar como o elemento a dar a 
superioridade numérica à equipa de posse da bola, o Joker optei pela aluna Mariana 
Fonseca pois era a aluna com mais dificuldades e  que portanto necessitava de mais 



contacto com a mesma. 
Devido aos alunos estarem a centrar-se em demasia na bola introduzi o jogo dos 
corredores, este jogo consiste em definir 3 corredores, 1 central e dois laterais e 
definir a posição dos alunos em função dos mesmos, neste caso só poderiam estar 1 
aluno de cada equipa em cada corredor, obrigando assim os alunos a alargar o jogo 
lateralmente ocupando melhor os espaços. 

  

Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora penso que foi satisfatório pois os alunos apenas 
tiveram 10 minutos numa situação de exercício por vagas em que o tempo de espera 
era relativamente curto. 
O tempo de instrução foi curto e a organização e transição dos exercícios também foi 
curta dado que os campos já estavam montados. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos mantêm dificuldades no domínio da bola e na ocupação dos espaços 
centrando-se o jogo em torno da bola. 

 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Alterei o plano de aula introduzindo um jogo de corredores no sentido de os alunos 
ocuparem melhor os espaços e perceberem que essa situação é vantajosa para o jogo. 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nos alunos com melhor domínio de bola reduzir o número de toques possíveis na bola 
uma vez que os alunos têm a tendência a tentar resolver os problemas do grupo 
individualmente. 


