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Considerações Gerais 

A aula iniciou antes da hora marcada e terminou conforme combinado. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos tiveram um comportamento exemplar, existiram pequenos 
comportamentos inadequados (segurar a rede; pontapear a bola; conversas paralelas) 
que após repreensão se extinguiram. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

Optei por, e a pedido dos alunos, por iniciar a aula com o jogo da bandeira. Este 
exercício não estaria no planeamento da aula, no entanto como os alunos chegaram 
mais cedo optei por dispensar 5’ da aula para este exercício que cumpre os objectivos 
da aula e desta forma fui de encontro às pretensões dos alunos sublinhando que 
estaria a faze-lo por terem chegado mais cedo. Desta forma cumpri com os objectivos 
propostos reforçando o comportamento dos alunos. 
Optei por propor exercício que privilegiassem várias repetições das técnicas de passe 
de dedos e manchete por forma aos alunos poderem exercitar e no sentido de eu 
poder retirar algumas dúvidas quanto à avaliação. 
Optei por uma situação de jogo por forma a perceber as estratégias de jogo dos 
alunos e poder avaliar a utilização das técnicas aprendidas numa situação de jogo. 

  

Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora foi muito bom pois os alunos estiveram em constante 
actividade. 
Na situação de jogo 4 X 4 existiam 4 alunos suplentes por forma a que os alunos 
realizassem a rotação e substituições. O tempo de espera dos suplentes não foi 
elevado. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos optam frequentemente por realizar apenas 1 toque, colocando a bola 
imediatamente no campo adversário. Esta estratégia resulta do pouco domínio que os 



alunos evidenciam ao nível das técnicas de manchete e passe de dedos. 

 

Dificuldades do Professor 

Devido aos alunos terem em sua posse uma bola, a transição para a situação de jogo 
demorou algum tempo. No futuro tentarei resolver esta situação dando 15 segundos 
para organizarem as equipas a partir dos quais existirá um castigo colectivo. 

 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Alterei o inicio da aula conforme explicado acima, para compensar o tempo investido 
no jogo da bandeira, optei por reduzir um pouco em ambos os exercícios seguintes. 

Sugestões / Alterações Futuras 

Penso que deverei encontrar alternativas para a organização das equipas para a 
situação de jogo. Definir tempo para a organização e um castigo para o caso de 
incumprimento poderá ser uma opção. 


