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Considerações Gerais 

A aula começou e terminou à hora combinada. 
O aluno Ricardo Dionísio não realizou a aula devido a uma lesão na mão e os alunos 
Simão Madaleno e Mariana Fonseca devido a problemas de saúde. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos no geral tiveram um comportamento adequado à aula empenhando-se nos 
exercícios propostos. 
Denotei alguma evolução neste aspecto essencialmente no aluno Guilherme Fortuna 
que vinha tendo um comportamento prejudicial à sua aprendizagem e à dos seus 
colegas. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

No primeiro exercício de estafetas, algumas equipas conseguiram sobrepor-se de tal 
forma que tive a necessidade de encontrar outras formas de manter os alunos 
motivados. Para isso resolvi colocar a regra de que teriam que realizar passe de dedos 
e encestar no final do percurso, treinando assim a precisão do passe de dedos. Com 
esta regra consegui que os alunos se mantivessem motivados e empenhados na tarefa 
pois esta nova regra veio introduzir uma dificuldade acrescida. 
Na situação seguinte, sequência de passes e manchetes, defini para os diferentes 
grupos diferentes sequências. Assim, para os grupos que tinham mais dificuldades na 
realização do passe de dedos optei por coloca-los a realizar apenas passe de dedos; 
para os que já dominavam o passe de dedos instrui-os para que realizassem manchete 
e para os que já dominavam ambos introduzi o remate. Um grupo conseguiu superar 
estas tarefas pelo que introduzi a regra de que após cada manchete deveria surgir 
uma sequência de passe de dedos e um remate. 

  

Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora foi elevado dado que o tempo de organização e transição 
entre exercícios foi muito curto e o tempo dedicado à instrução foi reduzido. 

 



Dificuldades dos Alunos 

Alguns alunos demonstram dificuldades em realizar os gestos técnicos básicos: passe 
de dedos; manchete e remate. 
Em situação de jogo dificilmente procuram dar os três toques possíveis, preocupando-
se apenas em colocar a bola no campo adversário. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Não penso serem necessárias alterações ao plano de aula, realizei pequenos ajustes 
como a introdução da regra do cesto e das sequências no segundo exercício, mas isso 
são situações que julgo serem necessárias realizar no momento e de acordo com a 
situação. 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Deverei continuar a insistir na exercitação do passe de dedos e da manchete pois 
julgo que sem o domínio destes dois gestos técnicos os alunos terão grandes 
dificuldades em conseguir construir situações de jogo de três toques. 

 


