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Considerações Gerais 

A aula começou e terminou à hora planeada. 
Devido ao excessivo frio que se fazia sentir, optei por alterar o planeamento, 
realizando a aula no pavilhão. Dada esta situação os exercícios propostos foram 
também eles outros. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos demonstraram um comportamento adequado à aula, registando-se 
algumas brincadeiras que no entanto julgo que não atrapalham o normal 
funcionamento da aula e por vezes até ajudam a manter um clima de descontracção 
na sala de aula, um clima positivo. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

Comecei a aula com corrida continua em volta do espaço de aula, no sentido de 
proporcionar uma activação geral, optei por faze-lo também devido ao frio que se 
fazia sentir. 
Para proporcionar o máximo de tempo útil de aula numa situação tão próxima da 
realidade do jogo, optei por um exercício de 1 (batedor) X 4 (defesas) com apenas 
uma base. Este exercício permitiu que os alunos passassem por todas as situações do 
jogo (receptor; batedor; lançador), além disso serviu para uma explicação mais 
simples do jogo permitindo que os alunos na transição para o mesmo tivessem uma 
melhor compreensão dos objectivos e adoptassem já algumas estratégias 
nomeadamente na sua colocação em campo. 
Numa situação posterior, optei por realizar situação de jogo 5 X 5 no sentido de evitar 
tempos de espera, e de proporcionar as vivências do jogo tão próximas quanto 
possível. Dado que tinha ficado com a noção de que os alunos tinham percebido a 
dinâmica do jogo, optei por não dar instruções para ver se eles conseguiam jogar, algo 
que penso que foi conseguido. Procurei simplificar o jogo e torná-la um pouco mais 
dinâmico que o jogo formal ao colocar um atacante por base, no entanto, e apesar de 
algumas regras serem ainda distantes do jogo final, julgo que a aproximação com a 
realidade foi conseguida e os alunos conseguiram apreender as principais regras e a 
forma do jogo. 
Num outro campo e em simultâneo, optei por espalhar sinalizadores pelo campo, 



onde os alunos teriam de completar o circuito evitando ser tocados por jogadores 
com bola no trajecto entre cones, simulando a conquista das bases no jogo. Alguns 
alunos perceberam que deveriam passar a bola para poderem mais facilmente 
eliminar os alunos, no entanto outros houve que não conseguiram percebe-lo e por 
isso corriam com bola. Na situação de jogo, alguns alunos aplicaram estas estratégias 
de passe sem que fosse necessário dar qualquer tipo de instrução, o que me parece 
um indicador de que estariam já a perceber e criar estratégias de jogo, por isso julgo 
que o exercício cumpriu com os objectivos (embora apenas para uma parte da turma). 

 

Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora foi máximo dado que os alunos estiveram sempre 
envolvidos nos exercícios e não existia tempo de espera. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Senti que os alunos tiveram algumas dificuldades na compreensão das regras e 
funcionamento do jogo, no entanto no final do exercício reduzido 1 X 4 julgo que já 
tinham percebido a dinâmica do jogo. 

 

Dificuldades do Professor 

Não senti dificuldades de maior na organização da aula, no entanto devido ao ruído 
foi-me difícil passar alguma informação a toda turma. 

 

 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Alterei o local da aula e adicionei um exercício de em que necessitei de menor espaço. 
Desta forma mantive todos os alunos em actividade, no entanto o tempo de 
actividade em jogo formal foi reduzido em relação ao planeamento inicial. 

Sugestões / Alterações Futuras 

Numa próxima oportunidade de leccionar esta Unidade Didáctica vou optar por 
realizar primeiro exercícios mais reduzidos, mesmo que para isso tenha que reduzir o 
tempo de jogo formal. Isto porque nas situações de jogo reduzido os alunos atingiram 
com maior facilidade os objectivos do jogo e perceberam mais rapidamente a 
dinâmica do mesmo, e assim quando jogaram numa situação de jogo formal fizeram-
no com maior qualidade. 


