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No dia 09 de Março coube-me observar a aula orientada pelo Luís, tendo 

orientado a sexta aula de basquetebol à turma 12º CSE-AV. 

Para esta aula da unidade didáctica de Basquetebol, o meu colega tinha como 

objectivos consolidar o drible de protecção e de progressão, mudanças de direcção, 

lançamento na passada, controlo de bola e jogo de 5x5. 

 

Referente a esta aula, a mim coube-me analisar o comportamento dos alunos, e 

avalia-los dentro dos paramentos que nos definimos. 

Assim aquilo que eu iria avaliar nos alunos do 12º CSE-AV, seria: 

 

 Conhecimentos; 

 Execução técnica; 

 Dinâmica sem bola; 

 Dinâmica com bola; 

 

No primeiro ponto estive atento, para verificar se os alunos conheciam as regras de 

basquetebol, durante a execução dos vários exercícios e do jogo formal. 

 

No segundo ponto, iria verificar o domínio por parte dos alunos na execução dos 

exercícios solicitados. Ou seja, verificar o seu domínio no drible, lançamento, 

deslocamentos, passe, desmarcações e intercepções. 

 

No terceiro e quarto ponto, queria verificar o comportamento dos alunos nas diferentes 

fases de jogo. Ou seja, na fase de ataque (com bola), verificar os seus comportamentos 

referentes às desmarcações de apoio, desmarcações de ruptura, comunicação, bloqueios 

de adversários, tipos de passes face ao posicionamento dos adversários. Na fase de 

defesa (sem bola), verificar o seu posicionamento, a sua atitude de conquista da bola, 

comunicação, cooperação, organização, defesa do cesto. 
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Foi assim que eu avaliei os alunos em todas as fases da aula, leccionada pelo meu 

colega Luís Festas. 

 

 


