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Considerações Gerais 

A aula começou e terminou à hora marcada. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Não se registaram problemas ao nível do comportamento dos alunos, estes 
empenharam-se de forma positiva nos exercícios propostos. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

No primeiro exercício, optei por dividir a turma em apenas duas equipas, o que não 
resultou pois o aglomerado em torno da bola era demasiado elevado, e porque depois 
de pouco tempo, alguns alunos desmotivaram pois tinham pouco contacto com a 
bola. Assim optei por introduzir duas bolas no jogo, dividindo assim as atenções para 
as duas bolas e proporcionando mais possibilidade de contacto com a bola. 
No segundo exercício, os alunos no inicio não fixaram uma série de informações, 
nomeadamente no que diz respeito à rotação das posições por exemplo. Isto pode 
dever-se à uma dificuldade de comunicação ou porque passei demasiada informação 
para apenas um exercício num só momento. Optei por faze-lo por economia de 
tempo, no entanto acabei por ter que interromper a aula para voltar a explicar, pelo 
que deverei no futuro tentar passar menos informação e exemplificar o exercício para 
toda a turma no sentido de dissipar potenciais dúvidas de uma só vez. 

  

Tempo de Actividade Motora 

Penso que o tempo de actividade motora foi elevado pois os tempos de espera eram 
reduzidos. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos tiveram dificuldades em assimilar a informação relativa à organização do 
segundo exercício. Este poderá ter sido causado pelo excesso de informação como já 
falei acima. 
O passe de pulso é o gesto onde mais alunos têm dificuldades. 
A ocupação dos espaços tende ainda a ser em função apenas da bola, levando a que 



os alunos procurem espaços muito próximos do portador da bola, encurtando assim 
os espaços a defender pelos defensas, o que é uma má estratégia para quem ataca. 

 

Dificuldades do Professor 

As principais dificuldades que senti foi na explicação da organização do exercício 2, 
por ter tentando economizar tempo de aula, penso que acabei por transmitir 
demasiada informação num só momento, pelo que os alunos não retiveram a 
informação necessária. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

No primeiro exercício dividiria a turma não em duas equipas de 10 mas antes em 4 
equipas de 5 a jogar em dois campos distintos, com isto os alunos tinham mais 
contacto com a bola e retirava alguma da aglomeração em torno da mesma. 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Em função do comportamento que os alunos têm vindo a adoptar e como sei que 
querem realizar situações de jogo, vou tentar incluir nas próximas aulas situações de 
jogo como forma de reforço positivo e por pensar que não é prejudicial e não vai 
contra o planeamento definido. 

 


