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Considerações Gerais 

A aula correu de acordo com o previsto, à excepção: da medição das pregas, pois não 
estávamos a conseguir diferenciar a prega do músculo pelo que os dados obtidos não 
correspondiam somente às pregas mas também à massa muscular. 
Para obter os dados relativos à prova dos 40 metros apenas realizamos uma prova 
quando tínhamos previsto duas, devido à escassez de tempo não conseguimos 
realizar a segunda. 
A aluna Sónia Pais não realizou as actividades pois se encontrava com uma dor de 
ouvidos. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

O comportamento dos alunos foi positivo, registaram-se apenas algumas conversas 
paralelas no inicio da aula e no aquecimento não mantiveram os pares e houve 
algumas brincadeiras normais. Com os feedback’s do professor essas situações 
dissiparam-se e os alunos participaram nas tarefas propostas com empenho. 
O aluno Diogo Sousa aparenta estar ainda pouco integrado e motivado, no entanto, 
aquando da realização dos exercícios propostos, teve uma prestação muito acima da 
média da turma. Estes factos podem dever-se a ser novo na turma pelo que teve 
ainda pouco tempo para se ambientar com os colegas de turma. O facto de ter 16 
anos poderá explicar o nível de desempenho acima da média da turma. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

No inicio optamos por juntar os alunos todos na bancada no sentido de fazermos a 
chamada. 
Seguidamente chamamos grupos de 5 alunos para realizar as medições das pregas 
(apenas chamamos um grupo pois não estávamos a conseguir realizar as medições 
pelo que optamos por não medir este parâmetro). 
Seguidamente realizamos um pequeno aquecimento com toda a turma. 
Optamos por chamar os alunos individualmente para realizar o teste de agilidade (o 
teste do “vaivém”) seguindo esses alunos individualmente para o teste de força 
abdominal (esta estratégia revelou-se ser ineficaz pois assim demoramos mais tempo 
a realizar os testes e mantivemos os alunos sem supervisão e actividade). 



Após o teste do “vaivém” optamos por criar estações em que cada professor 
orientava uma estação, sendo que os alunos passavam por todas as estações de 
forma ordenada começando pelo teste da força abdominal (abdominais), passando 
para a força de membros inferiores (salto) ao que se seguia a estação de força dos 
membros superiores (flexões e extensões de braços), as estações no interior 
(pavilhão) terminaram com os dois testes de flexibilidade. Esta estratégia originou que 
os alunos tivessem vários momentos em que não estavam a ser “vigiados” e não 
estavam em actividade. 
No teste no exterior, optamos por obter dois tempos de cada vez, pelo que 
conseguimos reduzir o tempo de obtenção de dados e aumentamos a competição 
entre os alunos. 

 

Tempo de actividade motora 

Não se aplica a esta a aula, pois os objectivos propostos contemplavam actividade 
motora previamente definida por protocolo. 

 

Dificuldades dos Alunos 

No inicio verificou-se algumas dificuldades em manter a concentração na aula no 
momento em que eram passadas as informações iniciais. No entanto com o inicio das 
actividades os alunos adoptaram uma postura e um comportamento adequado. 
Todos os alunos realizaram os exercícios propostos. 

 

Dificuldades do Professor 

As dificuldades sentidas verificaram-se essencialmente na gestão das actividades por 
forma a manter os alunos em constante actividade. As estratégias adoptadas 
dificultaram esta tarefa. A gestão do comportamento dos alunos foi relativamente 
fácil, pois à primeira chamada de atenção os alunos corrigiram o comportamento. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Ao nível da organização das estações, poderíamos dividir os alunos pelas quatro 
estações iniciando-as todas ao mesmo tempo, reduzindo assim os tempos mortos e 
aumentando o tempo útil da aula e de actividade motora dos alunos. 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Ter especial atenção ao caso do aluno Diogo, tentando facilitar a sua integração na 
turma. 
Melhorar a organização das estações e divisão dos alunos pelas mesmas. 

 


