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Considerações Gerais 

A aula começou e terminou à hora planeada. 
O aluno Miguel Gonçalves não realizou a aula. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Alguns alunos não estiveram com atenção aquando da instrução inicial sobre a aula, o 
que levou a que não tivessem percebido a parte fundamental da aula (o jogo). 
O aluno Mário Paulino mesmo quando repreendido para estar com atenção à aula 
continuou a não prestar atenção respondendo erradamente à pergunta “O que acabei 
de dizer?”. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

Na tentativa de facilitar o batimento optei por usar bolas de andebol (devido às suas 
dimensões), no entanto, o peso das bolas era excessivo para os batimentos o que 
resultou na danificação de um taco. Apesar de em termos pedagógicos a adequação 
das massas e tamanho das bolas às situações e objectivos do exercício ser correcta, 
esta foi uma estratégia errada e a rever nas próximas aulas devido à manutenção do 
material. 
Nos exercícios propostos, não existiu uma progressão lógica pois a turma foi dividida 
em dois grupos realizando a turma duas aulas distintas. Um grupo realizou situações 
isoladas primeiro (lançamentos e batimentos) e só depois jogo, sendo esta a opção 
que julgo ser a mais correcta. O segundo grupo realizou primeiro jogo e só depois as 
situações isoladas, o que em termos de progressão lógica não é a opção mais 
correcta. Recorri a esta divisão para rentabilizar o tempo de aula sob a forma de jogo, 
dado que se tratava de uma aula de 45’ e o tempo era escasso e dado que a unidade 
didáctica apenas contempla 1 tempo de 45’ e um de 90’ julgo ser importante os 
alunos terem contacto com o jogo até por se tratar de uma modalidade que nenhum 
aluno tinha ainda praticado e a maioria não tinha visto nenhum jogo. 

 

  



Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora foi potenciado ao máximo, apesar dos alunos terem pouco 
movimento dado que a modalidade e o jogo não solicitam muito movimento. 
O tempo de instrução poderia ter sido mais reduzido mas devido à complexidade da 
unidade didáctica julgo que se adequou. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Senti que os alunos tiveram dificuldades em perceber as regras e funcionamento do 
jogo. 

 

Dificuldades do Professor 

Senti dificuldades em conseguir passar a informação, por ser demasiada informação; e 
por ser algo complexa e completamente nova para os alunos (à excepção do aluno 
Simão Madaleno que demonstrou ter já algum conhecimento pela modalidade). 

 

Alterações ao Plano de Aula 

No planeamento alterava a situação das bolas de andebol nos batimentos. 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Explicar o jogo a toda a turma usando uma equipa e definindo eu os movimentos 
explicando o que acontece quando há batimento e quando não há etc. 

 


