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Considerações Gerais 

A aula começou e terminou à hora combinada. 
O aluno Nuno Cruz e a aluna Sónia Pais não realizaram a aula por motivos de saúde. O 
aluno Nuno Cruz devido a um problema no braço esquerdo e a aluna Sónia Pais 
devido a um problema na coluna. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

O comportamento dos alunos foi adequado à aula e revelaram um empenho 
assinalável. Existiu apenas alguma demora na chamada para as instruções entre 
exercícios resultante da distracção dos alunos ao brincarem com a bola, resolvida a 
situação com algumas chamadas de atenção. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

Optei por realizar exercícios que privilegiassem várias repetições do mesmo gesto 
técnico, dando preferência ao passe de dedos. 
A situação de jogo 2 X 2 serviu para que os alunos usassem os gestos técnicos em 
situação de jogo. Optei por situações de 2 X 2 no sentido de proporcionar várias 
repetições dos gestos, pois embora se perca em termos de tomada de decisão é 
preferível em termos de treino das competências técnicas. 

 

Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora foi óptimo uma vez que os alunos estavam em 
constante actividade, apenas se registou algum tempo dispendido nas instruções uma 
vez que era a primeira aula e então senti a necessidade de instruir no inicio da aula e 
antes de cada exercício as componentes criticas dos gestos técnicos. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos têm algumas dificuldades na realização dos gestos técnicos, no entanto é ao 
nível da decisão entre as técnicas que os alunos têm mais problemas pois optam 
sempre pela manchete quando o passe de dedos seria a melhor opção. 

 



Alterações ao Plano de Aula 

Não registei nenhuma alteração ao plano de aula. 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

 Penso ser importante continuar com a mesma estratégia, procurando proporcionar 
várias repetições dos exercícios e situações de jogo. Irei procurar introduzir as 
repetições em exercícios com rede nas próximas aulas no sentido dos alunos terem a 
percepção das necessidades em termos de passe e remate (quando este for 
introduzido). 

 


