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Considerações Gerais 

A aula começou 5 minutos depois da hora combinada por atraso dos alunos por terem 
saído um pouco mais tarde da aula anterior. 
Os alunos Ricardo Dionísio e Nuno Cruz não realizaram a aula devido a problemas de 
saúde. Ambos com problemas ao nível dos membros superiores. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos tiverem um óptimo empenho nos exercícios propostos e não se registaram 
problemas de disciplina. Existiram pequenas brincadeiras e em alguns momentos 
alguma displicência na realização dos exercícios. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

Optei por realizar exercícios que possibilitassem o maior número de repetições 
possíveis. A organização em pares foi a que escolhi para o efeito. 
Para condicionar a acção dos alunos, levando-os a realizar os passes e a manchete 
com uma trajectória de bola mais elevada, optei por realizar os exercícios na rede 
elevando-a ao máximo com ajuda de um poste. Nos exercícios que envolveram o 
remate retirei o poste por forma a que a rede ficasse mais baixa facilitando um pouco 
a tarefa aos alunos. 
Tentei chamar a atenção dos alunos para os apoios no remate pois praticamente 
todos realizam o salto apenas com um apoio em vez dos dois, para isso realizei um 
exercício em que os alunos com a bola na mão teriam que a enviar para o colega 
fazendo-a ressaltar no chão. Penso que isso ajudou na percepção do movimento, no 
entanto em situações de remate voltaram a realizar o mesmo problema dos apoios. 
Por forma a que os alunos conseguissem realizar o remate optei por colocar os alunos 
a atirarem a bola ao ar em vez de realizarem o passe de dedos pois nenhum estava a 
conseguir realizar o movimento com a correcção necessária para que os colegas 
conseguissem realizar o remate. 
Optei por não realizar a situação de jogo devido à falta de tempo causada pelo atraso 
dos alunos. 

 

 



Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora foi óptimo uma vez que os alunos estavam em 
constante actividade. Os tempos de instrução limitaram-se à enunciação das 
componentes críticas e à demonstração dos exercícios. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos têm ainda dificuldades na tomada de decisão entre que técnica usar, 
escolhendo por diversas vezes a manchete quando o passe de dedos seria uma opção 
mais viável. Ao nível da realização dos gestos técnicos existem ainda muitas 
dificuldades, a precisão do passe de dedos levantou hoje problemas uma vez que 
seria necessária alguma precisão para o exercício de exercitação do remate. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Não realizei o exercício de jogo 2 X 2 devido ao atraso dos alunos e à falta de tempo. 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Deverei insistir mais nos exercícios de passe de dedos. 
Nos exercícios de remate deverei tentar que os alunos realizem o passe lançando a 
bola e não em passe de dedos pois estes ainda não conseguem realizar o mesmo com 
qualidade suficiente para tal, e ao fazê-lo poderá causar a sensação de que quem 
realiza o remate não o consegue fazer levando a um desânimo apreendido. 

 


