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Considerações Gerais 

A aula começou e terminou à hora marcada. 
O aluno Ricardo Dionísio não realizou a aula pois apresentava uma unha encravada. 

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Os alunos apresentaram um comportamento adequado à aula, empenhando-se na 
realização dos exercícios propostos, especialmente no primeiro ex, especialmente no 
primeiro exercício sobre o qual obtive um feedback positivo por parte dos alunos, já 
no segundo apesar dos alunos terem realizado o exercícios propostos houve 
comportamentos desviantes, alguns alunos passaram a errar o exercício 
propositadamente fazendo piruetas quando não era pedido etc. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

O primeiro exercício obteve uma aceitação enorme por parte dos alunos, cumpriu 
completamente com os objectivos da fase da aula em questão. 
No segundo exercício, as 5 estações tinham diferentes objectivos que visavam 
trabalhar o drible e remate; a coordenação dos 3 passos; os deslocamentos laterais na 
posição base defensiva; a coordenação dos membros inferiores (novamente visando 
os 3 passos mas não só); força membros inferiores. Alguns alunos apresentaram 
algumas queixas quanto à intensidade do esforço, no entanto não apresentavam 
indicadores de fadiga como a transpiração; pigmentação da pele ou respiração 
ofegante pelo que seria apenas uma estratégia para realizarem os exercícios num 
ritmo mais lento. Esta estratégia de divisão da turma proporciona mais tempo de 
actividade motora, poderá ser importante para alguns alunos passarem primeiro por 
fazes de aprendizagem mais elementares, e esta estratégia permite criar estações 
com exercícios de progressão. No entanto ela também dificulta o controlo da turma, 
uma vez que existem mais alunos sem supervisão quando o professor se desloca para 
determinadas zonas do campo, para contornar esta situação optei por me colocar em 
posições diagonais nos cantos do campo para poder ver toda a turma, quando era 
necessário algum tipo de instrução e sentia necessidade de me deslocar perto do 
aluno, tinha que voltar as costas a alguns alunos com todos os problemas que essa 
situação pode colocar, apesar de que na aula não ter sentido problemas de maior. 
O terceiro exercício passou por uma situação que visava introduzir as técnicas já 



abordadas numa situação de jogo reduzido. Para isso procurei criar uma organização 
que permitisse simular os diferentes espaços de jogo (lateral esquerda; lateral direita; 
centro) com espaços reduzidos e uma situação em que estariam num espaço com as 
medidas reais, desta forma consegui perceber (ainda que não tivesse equacionado 
isso no plano de aula) algumas dificuldades ao nível da desmarcação e ocupação dos 
espaços. 

  

 

Tempo de Actividade Motora 

O tempo de actividade motora julgo que foi bastante elevado, dado que os tempos de 
instrução foram curtos e o tempo de espera entre repetições foram praticamente nulos 
pois em todos os exercícios os alunos estavam em jogo constantemente, mesmo no 
segundo exercício em que estavam numa fila de 4 alunos para realizarem o exercício o 
tempo de espera era muito curto. 

 

Dificuldades dos Alunos 

A maior parte dos alunos demonstraram uma incapacidade para perceber e ocupar os 
espaços de forma rentável, aglomerando-se em torno do portador da bola. 
Alguns alunos não mantiveram a concentração necessária à realização dos exercícios 
envergando por diversas vezes em brincadeiras ao realizarem os exercícios.  

 

Dificuldades do Professor 

Controlar os comportamentos desviantes de alguns alunos foi o principal problema 
que senti, algumas vezes porque não consegui percepcionar esses mesmos 
comportamentos como no exercício 2 por exemplo era complicado em alguns 
momentos manter os alunos todos no meu campo de visão, embora estes 
comportamentos se tenham verificado também no final da aula numa situação de 
alongamentos e balanço da aula. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Não alterava nada ao plano de aula, pois apesar de ter consciente dos problemas que 
o exercício 2 levanta, existem também algumas vantagens associadas aquela 
estratégia, e pesando os prós e os contras, para esta turma julgo que é possível tal 
organização. 

 

Sugestões / Alterações Futuras 

Terei que ter em atenção os comportamentos do aluno Simão Madaleno, pois apesar 
de não ser um aluno conflituoso nem maldoso, brinca demasiado, podendo levar a 
que os restantes alunos adoptem o mesmo comportamento por imitação o que 
poderá levar a uma intensificação da intensidade destes acontecimentos o que é 
indesejável para a manutenção do bom clima de aula que existe neste momento. 

 


