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Considerações Gerais 

A aula começou e terminou à hora marcada. 
Não se registaram ausências à aula, tendo todos os alunos realizado as actividades 
propostas. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos apresentaram um comportamento adequado à aula, empenhando-se na 
realização dos exercícios propostos. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

Dado que o tempo útil de aula é muito reduzido, optei por realizar como exercício de 
aquecimento um exercício que possibilitasse cumprir com os objectivos do aquecimento 
ao mesmo tempo que realizavam as técnicas a abordar na aula, realizando assim mais 
repetições dos exercícios maximizando assim o tempo de actividade específica da 
modalidade. 
Para cumprir com o objectivo principal da aula, remate em apoio e em salto, optei por 
realizar uma situação de 1 X 0 + Gr em 2 organizações com a turma a rodar por uma outra 
estação em que trabalhariam a regra dos 3 passos que é uma regra útil para o remate, 
principalmente numa situação com oposição, e que consistia em realizar os 3 apoios 
dentro de arcos, julgo que esta situação permitiu que os alunos realizassem uma 
aprendizagem da regra dos 3 passos pois na situação de remate passaram a usá-la, desta 
forma os alunos também melhoraram o remate. Os problemas desta situação foram que 
o tempo de actividade poderia ter sido maior pela introdução de mais uma estação que 
poderia ser uma tão simples como rematar contra a parede (com rede) tentando acertar 
nuns arcos previamente colocados treinando desta forma a precisão do remate. 

  

Tempo de Actividade Motora 

Julgo que no global o tempo de actividade motora foi bastante aceitável, pois no primeiro 
exercício os alunos estavam todos envolvidos no exercício. Embora no segundo exercício 
o tempo de actividade motora pudesse ter sido mais rentabilizado, julgo que o tempo de 
espera entre repetições foi reduzido uma vez que estavam sempre em actividade 8 alunos 
com repetições curtas. 

 



Dificuldades dos Alunos 

Os alunos demonstraram dificuldades na coordenação dos 3 passos. Na realização das 
técnicas praticamente todos os alunos conseguem com maior ou menor qualidade de 
execução fazer os exercícios propostos, nos remates existe ainda pouca rotação do 
tronco, as velocidades da bola são reduzidas. 

 

Dificuldades do Professor 

Nesta aula não senti dificuldades. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Organizar outras estações para maximizar o tempo de actividade motora no 2º 
exercício ou alterar o exercício. 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Nada a registar. 

 


