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Considerações Gerais 

A aula começou 10 minutos depois da hora combinada por atraso dos alunos por 
terem saído um pouco mais tarde da aula anterior. 
O aluno Ricardo Dionísio não realizou a aula devido a uma lesão na mão. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos no geral tiveram um comportamento adequado à aula e empenharam-se de 
forma assinalável. 
Registaram-se algumas brincadeiras, o aluno Guilherme Fortuna apresentou um 
comportamento que deverá ser alvo de reflexão pois prejudica o seu rendimento e o 
rendimento de alguns dos seus colegas. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A exemplo do que vem sendo as estratégias usadas, procurei exercitar os gestos 
técnicos de passe e manchete em situações que permitam aos alunos várias 
repetições. Procurei que estes tivessem que realizar passes a diferentes alturas e 
distâncias por forma a que eles sintam as diferenças e a necessidade de usar os 
membros inferiores. 
Em situação de jogo 3 X 3 introduzi as posições e algumas regras como a regra dos  
defesas terem limitações quando dentro da zona de 3 m. Na situação de jogo 3 X 3 
defini um distribuidor por forma a que os alunos se aproximassem da dinâmica do 
jogo 6 X 6. 
Na organização do jogo 3 X 3 foi necessário intervir na organização juntando a turma 
e formando as equipas campo a campo pois os alunos dispersaram e envolveram-se 
em pequenas brincadeiras que retardaram a organização do exercício. Por forma a 
minimizar o tempo dispendido optei por reunir a turma, repreende-la e organizar as 
equipas uma a uma, distribuindo-as pelos campos. 

 

 

 

 



Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora foi muito bom pois os alunos tiveram em constante 
actividade, o tempo dispendido na instrução foi muito curto, no entanto foi demorado 
algum tempo na organização da situação de jogo 3 X 3. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Os alunos têm ainda dificuldades na tomada de decisão entre que técnica usar, 
escolhendo por diversas vezes a manchete quando o passe de dedos seria uma opção 
mais viável. 
O serviço levantou problemas para alguns alunos embora a maior parte consiga 
realiza-lo sem problemas. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

O primeiro exercício que tinha planeado não realizei por falta de tempo. Optei por 
dedicar mais tempo ao segundo exercício e ao jogo uma vez que na aula anterior não 
tive tempo para realizar o jogo 2 X 2 mais uma vez por atraso da turma. 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Penso que deverei continuar a insistir na exercitação dos gestos técnicos de passe de 
dedos e manchete essencialmente pois são estes que proporcionam a possibilidade 
de jogo e os exercícios que mais dificuldades levantam aos alunos. 
Em futuras aulas vou tentar separar o aluno Guilherme Fortuna dos seus habituais 
pares no sentido de tentar limitar e condicionar o seu comportamento. 

 


