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No dia 3 de Novembro coube-me observar a aula orientada pelo Frederico, tendo 

este orientado a quinta aula da unidade didáctica de Badminton à turma 12º CT3. 

Para esta aula de Andebol, o meu colega tinha como objectivos o domínio dos 

deslocamentos associados aos gestos técnicos, o domínio do serviço, domínio do jogo 

formal de Badminton, a condição física dos alunos e a familiarização dos alunos com o 

volante. 

Assim, na minha opinião a estruturação do plano de aula, evidencia uma 

organização de exercícios concisa, proporcionando um bom progresso pedagógico aos 

alunos. 

Portanto, o plano de aula do meu colega, foi cumprido totalmente conseguindo 

este, gerir da melhor maneira o tempo que tinha disponível para a prática. Devido ao 

nível dos alunos no Badminton, ser elevado, e pelo facto do meu colega possuir 

indicadores desse mesmo nível, a selecção de exercícios foi parecida à que o Professor 

Francisco tem vindo a fazer nas suas aulas. Assim, o único exercício que o meu colega 

optou por fazer diferente, seria o batimento do volante em ponte, no qual, os alunos 

teriam de se adaptar à trajectória do volante, assimilar a pega de esquerda e direita. 

Neste exercício surgiram dúvidas, pelo facto de o meu colega não ter explicado logo 

como seria a sua funcionalidade, em particular a pega da raquete não foi a mais indicada 

ao longo do exercício e vários alunos permaneciam muito estáticos a realizar o 

batimento. A variável que o meu colega poderia alterar neste exercício, seria colocar 

sinalizadores no chão, nos quais os alunos teriam de tocar com a raquete, e fazer o 

agachamento para depois realizarem o batimento. 

No seguimento dos exercícios, a sua aplicação e realização foi conseguida, só 

queria realçar alguns problemas que foram surgindo ao longo da sua realização, no qual, 

no exercício número 3, os alunos não estavam a ser suficientemente claros na sua 

deslocação à linha de serviço e de seguida realizarem o batimento. Assim a sua 

optimização poderia passar por colocar um cone na base ou cones nos extremos do 
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campo, no qual o aluno teria de contornar antes de efectuar o batimento, e assim 

estaríamos a induzir o aluno no regresso à base. 

No exercício número 4 a variável que eu acho que poderia tornar o exercício 

mais competitivo, seria a colocação de uma condicionante, na qual, os alunos que 

realizassem serviço curto o colega respondia em Clear, se servisse longo o colega 

responderia em Amortie. 

Neste ponto posso também rever uma questão, que tem a ver com os grupos e a 

heterogeneidade dos mesmos, em relação aos grupos de trabalho que o meu colega 

escolheu para realizarem a aula, penso que esteve bem, porque todos os grupos que ele 

escolheu foram trabalhando com um bom empenho ao longo da aula, e optou por 

colocar alunos fora do jogo propriamente dito, mas estiveram sempre em actividade. 

Em relação ao modo como ocupou os espaços, penso que foi de uma forma 

organizada e correcta em alguns instantes, porque no decorrer da aula nos diferentes 

exercícios da parte fundamental, verificou-se que por vezes tinha metade da turma nas 

costas e isso não deveria acontecer, nos outros exercícios a posição foi a mais correcta.  

Ao longo da aula foi dando feedback’s positivos e encorajadores os alunos, fui 

também corrigindo posições e erros nos deslocamentos e nos gestos técnicos da 

modalidade. Melhorou em relação há aula passada, estando mais efectivo no final de 

cada exercício, onde clarificou a tarefa dos exercícios com os alunos, enalteceu também 

os objectivos dos exercícios, e referenciou se estes tinham sido cumpridos com 

empenho e bom comportamento. 

Quanto ao tempo de organização/instrução/transição foi razoável, optando por 

uma organização de aula na qual não lhe consentia perder muito tempo de transição, e 

para que a aula tivesse um bom ritmo e prática efectiva.  

Quanto à qualidade de intervenção, creio que o meu colega esteve muito bem, 

porque durante o decorrer da aula foi utilizando os conteúdos da modalidade de forma a 

serem os mais apropriados para a evolução técnico/táctica. 

A comunicação e transmissão de objectivos, feedback’s e correcções acredito 

que foi positiva, faltou-lhe só um pequeno ajuste nos conceitos base da modalidade 

quando indicava as correcções aos alunos, e ser mais especifico no inicio da aula 

aquando clarifica os objectivos da mesma. 

Em suma quero realçar que foi uma boa aula orientada pelo meu colega. 
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Na aula efectiva o clima e a disciplina foi boa devido ao empenho dos alunos, 

apesar dos exercícios que ele seleccionou serem os mais indicados para o seu nível, 

acho que ouve uma evolução positiva no desempenho dos alunos. 

Por fim quanto à densidade motora, penso que foi razoável, na qual todos os 

alunos participaram efectivamente. 

No final da aula realizou alongamentos, referiu se os objectivos da aula tinham 

sido alcançados, e se o empenho dos alunos tinha correspondido às suas expectativas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


