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Considerações Gerais 

A aula começou e terminou à hora marcada. 
Não se registaram ausências à aula, tendo todos os alunos realizado as actividades 
propostas. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos apresentaram um comportamento adequado à aula, empenhando-se na 
realização dos exercícios propostos. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

No primeiro exercício, os alunos tiveram dificuldade em perceber o que lhes era 
pedido pelo que resolvi alterar o exercício uma vez que com esta alteração os 
objectivos pretendidos com o exercício se mantinham (aquecimento geral e 
especifico), alterando apenas as regras do jogo. 
Procurei propor exercícios que me permitissem diagnosticar a maior parte das 
técnicas a abordar na U.D., apesar de ter tido dificuldade em registar tais dados, 
consegui obter um conhecimento geral do nível da turma. 
Um dos aspectos em que tive preocupação foi em proporcionar o máximo de tempo 
de actividade possível, no segundo exercício isso não foi totalmente conseguido, uma 
vez que a turma estava dividida em duas filas sendo que estavam a realizar o exercício 
6 alunos em simultâneo e 14 em espera, embora o tempo de espera fosse 
relativamente curto. 

  

Tempo de Actividade Motora 

Julgo que no global o tempo de actividade motora foi bastante aceitável, pois no 
primeiro exercício os alunos estavam todos envolvidos no exercício, e embora no 
segundo exercício existisse tempo de espera entre as repetições, esse tempo era 
relativamente curto. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos demonstraram alguma dificuldade em perceber a informação do professor 



nomeadamente no que diz respeito à organização do primeiro exercício. 
Demonstraram ainda alguma dificuldade em coordenar o drible com o remate. 
No geral foram conseguindo desenvolver as técnicas abordadas com maior ou menor 
perfeição do gesto. No remate e passes a posição do braço é ainda muito próxima ao 
tronco; no drible quase todos sentem a necessidade de olhar a bola enquanto 
driblam. 

 

Dificuldades do Professor 

A principal dificuldade com que me deparei foi em passar a informação relativa à 
organização do primeiro exercício. 
Fazer-me ouvir na turma é outra dificuldade pois não consigo ainda falar alto o 
suficiente para que todos me ouçam, necessitando de me aproximar demasiado dos 
alunos para me fazer ouvir. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Alterei as regras do primeiro exercício pois os alunos não estavam a perceber o que 
era pretendido, pelo que optei por alterar mantendo os objectivos por forma a não 
perder mais tempo na explicação do mesmo, não se verificando quebras no que havia 
sido proposto ao nível dos objectivos a atingir. 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Terei que simplificar a forma como passo a informação e adoptar o discurso ao nível 
de compreensão dos alunos. 
No futuro terei que conseguir evoluir ao nível da colocação da voz para poder passar a 
informação a toda a turma sem ter que me aproximar dos alunos. 

 


