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Considerações Gerais 

A aula iniciou um pouco mais cedo que o planeado dado que os alunos já se 
apresentavam no pavilhão antes da hora marcada e terminou à hora planeada. 
O aluno João Machado não esteve presente na aula e a aluna Mariana Fonseca não 
realizou a aula pois não trouxe material. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos demonstraram um comportamento adequado à aula empenhando-se nos 
exercícios propostos, a aluna Sónia Pais foi a excepção, recusando-se a realizar as 
tarefas na situação de jogo alegando incapacidade para conseguir jogar e que os 
colegas implicavam com ela quando falhava, no entanto não constatei que os colegas 
realizassem qualquer tipo de comentários negativos, antes pelo contrário, tendo 
ouvido os colegas a incentivá-la a jogar instruindo-a. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

Como um dos problemas diagnosticados foi ao nível do domínio da relação com a 
bola, procurei realizar um exercício de aquecimento que promovesse muito contacto 
com a bola de formas específicas (passe; recepção; condução etc.) cumprindo com os 
objectivos do aquecimento e permitindo também a exercitação destas técnicas. 
No seguimento deste exercício procurei exercitar o remate e dar continuidade à 
exercitação do passe, procurando obter uma sequência lógica de exercícios e de 
introdução dos conteúdos. Neste 2º exercício os alunos tinham algum tempo de 
espera pois estavam numa fila 6 alunos embora o exercício fosse de curta duração, 
poderia ter dividido a turma pelas 3 balizas utilizando a baliza do meio, no entanto 
julgo que essa solução traria mais entropia à aula pois o espaço para essa situação 
seria muito curto. 
Introduzidos os passes e o remate, procurei introduzir e gerir a ocupação de espaços 
dos alunos numa situação que envolve-se os passes e o remate. Assim introduzi a 
situação de 2 X 1 + GR procurando na instrução chama-los à atenção para as 
consequências (vantagens e desvantagens) das opções. 
Na situação de jogo formal, e dadas as ausências tive que reduzir a situação de  
GR + 4 X 4 + GR para uma situação de GR + 3 X 3 + GR, e devido a uma lesão introduzi 
um “Joker” que jogava sempre na equipa com posse de bola, proporcionando uma 



situação de vantagem numérica atacante, o que facilitava o remate e a posse de bola 
indo assim de encontro aos objectivos da aula. 

  

Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora geral penso que foi óptimo, no entanto ao nível do 2º 
exercício (remate) poderia ter sido melhor gerido criando mais grupos, nesta primeira 
abordagem optei por “sacrificar” o tempo de actividade a favor da organização dos 
alunos. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos demonstram ainda problemas no domínio da bola e na coordenação dos 
seus deslocamentos com a posição da mesma, embora neste último aspecto tenham 
correspondido bem às instruções dadas ocupando melhor os espaços nas situações 
reduzidas. 
Sendo um jogo de equipa, os alunos ainda o jogam de forma demasiado individual 
quando em jogo formal usando o passe como último recurso e não como solução para 
determinados problemas. 

 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Não realizei nenhuma alteração ao plano de aula, à excepção da situação do jogo 
formal onde por necessidade introduzi um “Joker” e reduzi a situação de  
GR + 4 X 4 + GR para uma situação de GR + 3 X 3 + GR. 

Sugestões / Alterações Futuras 

Subdividir mais os grupos na situação de remate. 


