
 

Aula: 50 Aula U.D. : 1 Turma: 8º A 

Professor: César Silva U.D. : Futsal Data: 12-02-2010 

 

Considerações Gerais 

A aula começou um pouco depois da hora planeada devido a atraso dos alunos e 
terminou à hora planeada. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos no geral tiveram um comportamento adequado, o aluno Mário Paulino foi 
reincidente em alguns comportamentos não relacionados com a tarefa e que embora 
de baixa intensidade poderiam intensificar-se e perturbar a aula, pelo que optei por 
coloca-lo em “time out” sentando-o na bancada afastado de reforços por parte dos 
colegas. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

Optei por realizar uma breve introdução à Unidade Didáctica Futsal, introduzindo os 
gestos técnicos a abordar  explicando de forma sintética as principais componentes 
criticas dos mesmos. 
Distribui os coletes pelas equipas ainda na bancada, por forma a reduzir a entropia e 
diminuir o tempo dispendido nesta tarefa. 
O aquecimento consistiu num jogo de posse de bola, que permite realizar uma 
activação geral e especifica e é suficientemente amplo e especifico da modalidade o 
que me permitiu ir diagnosticando a turma. 
Na parte principal da aula, propus um exercício de jogo GR + 4 X 4 + GR, o que 
possibilitou o diagnóstico mais completo da turma. Neste exercício dei instrução 
sobre alguns posicionamentos e sobre algumas opções dos alunos corrigindo-os. 

  

Tempo de Actividade Motora 

Neste nível a aula teve um tempo de actividade motora óptimo, apesar do pequeno 
atraso dos alunos, os tempos de instrução, organização e transições entre exercícios 
foi muito reduzido e não existiu tempos de espera estando os alunos em constante 
actividade. 

 

 



Dificuldades dos Alunos 

A maioria dos alunos têm dificuldades no domínio e controlo da bola. 
O posicionamento dos alunos em campo é resultado de uma dificuldade na percepção 
de que o Futsal é um jogo de equipa e que portanto deverá existir divisão de tarefas e 
cooperação entre os elementos da equipa. Este problema revela-se ainda na posse de 
bola, pois os alunos tentam resolver todos os problemas da equipa individualmente. 

 

 

Alterações ao Plano de Aula 

O plano de aula na minha opinião não necessita de alterações. 

Sugestões / Alterações Futuras 

No seguimento das aulas, penso que deverei incidir primeiramente na resolução dos 
problemas ao nível do domínio da bola e depois ao nível da ocupação de espaços e de 
cooperação com os colegas. 


