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Relatório: 

No dia 24 de Novembro, iniciámos a unidade didáctica de Futsal na turma 12º CT3. 

Feita a chamada e esclarecimentos de dúvidas, o professor Francisco iniciou a aula com 

um breve diálogo com os alunos, a onde lhes explicou os objectivos da aula, as 

expectativas que teria dos alunos bem como o comportamento desejado. A aula servirá 

para reavaliar e verificar os conhecimentos da modalidade de Futsal. Nesta fase, e de 

uma forma eficaz o professor Francisco Borges transmitiu aos alunos aquilo que 

pretendia para esta aula, ao mesmo tempo que aproveita para fazer uma pequena 

retrospectiva de alguns gestos técnicos e de algumas noções de Futsal que, dada a sua 

especificidade, poderiam estar menos presentes.  

Posto isto, os alunos começaram por realizar trabalho de condição física que servirá 

também de activação funcional. Dá-se assim por iniciado o trabalho com um exercício 

de marcha com duração de 1 minuto e corrida com duração de 5 minutos, de seguida os 

alunos realizaram vários deslocamentos laterais de forma a terminarem a fase de 

aquecimento funcional. Realizaram posteriormente alongamentos aos grupos 

musculares exercitados durante a corrida e deslocamentos. De seguida passamos a parte 

fundamental da aula, onde o professor Francisco utilizou um bloco de exercícios que 

permitiu aos alunos uma melhor adaptação à modalidade de Futsal e uma continuação 

da activação funcional. Ou seja, os alunos realizaram grupos de três alunos onde teriam 

que realizar recepção e passe sempre na mesma direcção. Aqui na minha opinião e 

verificado o nível dos alunos, o primeiro exercício poderia ser ao longo do espaço de 

aula os alunos realizarem condução de bola, para que assim a relação com a bola seja a 

melhor possível. Mas dentro do exercício escolhido pelo Professor Francisco uma 

pequena alteração, que implicaria um melhor ajuste na vertente técnico-táctico da 

modalidade seria, a inclusão de troca de grupos e condicionamentos na condução. 

No final do exercício coube ao professor rectificar alguns erros, de ordem técnica, 

postural e comportamental. 

Posteriormente ao exercício de familiarização/relação no Futsal, os alunos realizaram 
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trabalho de passe, recepção e desmarcações para o espaço vazio. Logo aqui eram 

visíveis dois níveis distintos, ou seja, havia alunos que realizavam recepções orientadas 

utilizando correctamente as zonas de contacto do pé com a bola, e aqueles que ao 

realizarem a recepção teriam de se virar e posteriormente realizarem o passe. Neste 

exercício o que poderíamos alterar para ficar mais competitivo, seria deixar ao critério 

dos alunos o local (sitio) para onde passariam a bola e depois ocupariam o lugar do 

colega, ou colocar condicionantes nos deslocamentos. 

O exercício seguinte foi iniciado com o professor Francisco a fazer rectificações do 

exercício anterior, fazendo correcções ao nível técnico e introduzindo os objectivos do 

exercício seguinte, bem como as expectativas de sucesso do exercício. Desta fez os 

alunos realizaram jogo de 3x3, em meio campo. Aqui o que foi solicitado aos alunos 

seria, que eles colocassem tudo aquilo que havia sido trabalhado na aula, e que tivessem 

atenção as correcções feitas anteriormente.  

Por fim os alunos realizaram um conjunto de exercícios que lhes possibilita a 

familiarização aos testes do fitnessgram, ou seja, realizaram abdominais, dorsais e 

flexões. A aula terminou e procedeu-se a fase de retorno a calma onde o docente 

solicitou aos alunos que, de forma livre e ordeira alongassem os principais grupos 

musculares trabalhados, nomeadamente os membros inferiores e os superiores. Após o 

alongamento foi feita uma reflexão sobre o decorrer da aula com realce para alguns 

erros mais repetidos, a forma de os evitar e controlar, referindo que no campo geral a 

aula tinha sido bastante produtiva. 

Em termos de feedback’s, o professor Francisco foi sempre incentivando os alunos, fez 

correcções ao nível técnico. Geriu de forma organizada a aula, as transições foram 

rápidas e concisas, utilizou uma transição rápida, para que os alunos estivessem sempre 

em prática.  

Como forma de conclusão posso afirmar que os alunos tiveram um tempo de empenho 

motor bastante elevado assim como uma forte motivação na realização das actividades 

propostas. De salientar ainda que o clima da aula foi sempre muito propício para o bom 

decorrer das actividades, onde se realizaram aprendizagens efectivas. Os exercícios 

foram bem seleccionados e de grande proveito para os alunos que conseguiram realizar 

aprendizagens em ambiente descontraído e motivado. Os tempos usados nas transições 

foram curtos, o que aumentou o tempo útil de aula, ficando assim conciliado a parte de 

desporto saúde com o bem-estar físico e psíquico da aula de Educação física. 


