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Considerações Gerais 

A aula começou e terminou à hora planeada. 
O aluno Diogo Sousa chegou atrasado à aula sem motivo válido pelo que tentei 

repreende-lo para que não se voltem a repetir as mesmas situações. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos demonstraram um comportamento adequado à aula, existindo brincadeiras 
que considero normais, essencialmente nos tempos sem tarefa. Empenharam-se nos 
exercícios propostos. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

No sentido de realizar uma activação geral e especifica, optei por realizar um exercício 
em que os alunos fossem obrigados a passar a bola, pois este era também um 
problema diagnosticado pois os alunos tentavam resolver os problemas da equipa 
individualmente. Este exercício consistiu numa posse de bola com a turma dividida 
em 4 equipas em que todas jogavam entre si no sentido de aumentar a oposição e em 
que os alunos só podiam retirar uma fita ao portador da bola e em que o objectivo 
seria recolher o maior número de fitas possíveis. 
Num exercício seguinte, optei por realizar um exercício de passe ou finta em 
superioridade numérica com três filas oposição alternadas, no sentido dos alunos 
perceberem que realizando o passe a resolução dos problemas poderá ficar mais 
facilitada. 
O exercício que se seguiu foi um jogo formal 7 X 7 no sentido de tentar 
operacionalizar as aprendizagens da aula. Com os restantes alunos a realizarem um 
exercício de força e de simulação de ruck ou maul com uma bola de pilates realizavam 
forças em sentidos opostos com o objectivo de percorrerem mais espaço no sentido 
do adversário. 

 

Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora foi óptimo pois os alunos estavam em constante 
actividade, registando-se apenas um curto período de espera entre repetições no 
segundo exercício. Os tempos de instrução organização e transição entre exercícios foram 
também reduzidos pelo que o tempo útil de aula foi óptimo. 



 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos têm dificuldade em realizar o passe lateral, passando a bola com uma 
rotação indesejável. 
Não conseguem ainda perceber que passar a bola é mais vantajoso que correr com 
ela, ainda que neste ponto e no jogo formal se tenham verificado algumas situações 
de jogo em que os alunos optaram pelo passe. 

 

Dificuldades do Professor 

Não senti dificuldades nesta aula. Penso que consegui transmitir a informação de 
forma clara e concisa e que os alunos interpretaram a informação. 
Ao nível da gestão dos comportamentos não houve problemas e a aula decorreu 
dentro da normalidade. 

 

 

Alterações ao Plano de Aula 

O plano de aula não sofreu alterações. 

Sugestões / Alterações Futuras 

Não penso serem necessárias alterações à aula. 


