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Este documento surge no seguimento da leccionação, da segunda aula de Badminton à 

turma CSE-AV do 12º ano da Escola Secundária do Fundão. Nesta aula, o objectivo 

principal foi, continuar o desenvolvimento da aptidão física e consolidar o domínio 

psicomotor e cognitivo na modalidade de badminton. Os objectivos operacionais que a 

aula continham: Domínio dos deslocamentos associados aos gestos técnicos. 

Desenvolvimento da execução técnica. Jogos singulares. Para mim também seria uma 

experiencia nova, do ponto de vista de orientar uma modalidade nova, na qual, eu ainda 

não tinha tido contacto, e por outro lado por orientar/leccionar a modalidade a uma 

turma com elevado número de alunos. 

                 Estruturação do plano de aula e organização/ selecção dos exercícios. 

Em relação ao plano de aula, e sendo esta a minha primeira leccionação na modalidade, 

optei por um plano que correspondesse ao desenvolvimento dos conteúdos que o 

programa de educação física contempla, para o nível dos alunos em questão. E também 

pela observação das aulas do meu colega Luís, eu pude assim estabelecer os conteúdos 

da modalidade que iria solicitar e consolidar na aula. Elaborei um plano que tivesse 

exercícios de forma a proporcionar as vivências necessárias para uma boa adaptação ao 

jogo de badminton e ao assimilar dos conteúdos leccionados. A minha selecção recaiu 

sobre dois exercícios que me possibilitassem a contextualização dos objectivos 

propostos, sendo um primeiro exercício mais direccionado para a condição física e os 

restantes para o domínio técnico-táctico da modalidade. Portanto o plano de aula, foi 

elaborado conhecendo o nível de execução e o domínio da modalidade de badminton. 

Relativamente à estruturação do plano de aula, este foi elaborado de acordo com as 

competências a aprender/consolidar na modalidade, e de acordo com as características 

dos alunos, visando dar continuidade à componente física e prática na modalidade. A 

estrutura do plano de aula destaca uma envolvência de dois exercícios que me permitem, 

ter uma controlo de todos os conteúdos a abordar e seleccionados por mim, e também 

para que a aprendizagem dos alunos seja feita de uma forma positiva e gradual. A aula 

tinha como objectivos operacionais, consolidação e aperfeiçoamento do 

desenvolvimento da aptidão física. Domínio dos deslocamentos associados aos gestos 

técnicos. Desenvolvimento da execução técnica. Jogos singulares. 
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Assim, a aula iniciou-se com o esclarecimento dos objectivos, bem como das 

expectativas para esta aula. Nesta fase a minha comunicação foi boa, consegui captar a 

atenção dos alunos na totalidade e o comportamento dos alunos foi bom. Depois desta 

apresentação dos conteúdos, os alunos realizaram corrida num período de 3 minutos, 

que contribuiu para activação funcional, e também para pré-dispor os alunos para a 

parte fundamental da aula. 

Passámos assim, para o primeiro exercício da parte fundamental, onde os alunos 

estariam divididos pelos campos de badminton, formando equipas de seis, onde dois 

estariam a jogar, outros dois a arbitrar e os restantes a executar o circuito de força e 

coordenação. Cada jogo seria disputado até ao 7, e jogariam todos com todos do seu 

grupo. Com este exercício de mini-torneio, queria implementar uma dinâmica de jogo 

elevada, uma rotatividade de funções para que conheçam as regras e leis da modalidade, 

e que possibilitasse aos alunos a prática da modalidade num aspecto de competitividade 

“saudável”. 

 Os erros mais evidentes deste exercício, foram: 

 Raquete muito em baixo; 

o Os alunos depois do batimento, ou ate na preparação do batimento, 

colocam a raquete muito em baixo junto às pernas. Essa colocação da 

raquete vai fazer com que os alunos percam tempo de execução e de 

ataque do volante no ponto óptimo de batimento. 

 Selecção do gesto técnico; 

o Os alunos, também devido ao problema em cima mencionado, não sabem 

interpretar a trajectória do volante e assim executarem o batimento 

adequado. Ou como não se sentem à vontade em realizar clear, deixam 

cair o volante para depois realizarem lob. Perdendo assim uma boa 

oportunidade de ataque rápido. 
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 Deslocamentos dos alunos; 

o Ao se deslocarem para realizarem um gesto técnico seleccionado por 

eles, fazem-no a correr, em vez de se deslocarem. 

 Regresso à base; 

o Depois de realizarem qualquer batimento, os alunos não têm o 

comportamento mais adequado, que seria o retorno à base, e eles 

simplesmente ficam os executam o batimento. 

No circuito de força e coordenação, este estaria dividido em 4 mini estações das quais, 

na primeira realizariam flexão dos membros inferiores nos 4 sinalizadores. Na segunda 

estava desenhado um quadrado com 4 sinalizadores, e os alunos teriam de os contornar 

em forma de círculo. Na terceira mini estações estava uma fila de vários cones e os 

alunos teriam de fazer flexão dos membros inferiores e saltar por cima dos cones como 

os joelhos ao peito. Por fim na última mini estação os alunos teriam de realizar saltos no 

sentido diagonal e só com o pé de apoio desse lado. Com este mini circuito, queria que 

os alunos que não estavam em prática efectiva da modalidade, pudessem trabalhar ao 

nível da força, coordenação e velocidade. 

No que toca ao exercício de retorno à calma, seleccionei um exercício que 

proporcionasse aos alunos um momento de distracção/diversão. Ou seja, os mesmos 

grupos do mini torneio teriam que 3 a 3 nos respectivos campos jogar com um volante, 

mas só poderiam joga-lo com as palmas das mãos. 

 

 Posicionamento, Tempo de Instrução/Transição/Organização, Feddback’s e 

Comunicação/Transmissão. 

Em relação ao posicionamento durante a aula, na minha opinião foi correcto. Ou seja, 

no início da aula enquanto esclareci os objectivos, as expectativas e comportamentos 

esperados por mim em relação ao desempenho dos alunos, mantive contacto directo em 

semi-círculos com os alunos. No decorrer do mini-torneio e do circuito, ocupei uma 

posição que me permitisse o alcance visual total da turma. Só não tinha o contacto 
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visual da turma toda, quando estava a corrigir ou tirar dúvidas aos grupos, e tinha os 

restantes alunos nas minhas costas. Na parte de retorno à calma, os alunos voltaram a 

colocar-se em semi-circulo e eu mantive um posicionamento que me permitia visualizar 

toda a turma, enquanto os alunos realizavam exercícios de alongamento. No que toca a 

este aspecto, aquilo que eu poderia ter mais dificuldade, seria a forma de ir corrigindo 

os alunos, por esta ser a minha primeira orientação, e por nunca ter tido contacto com a 

modalidade. Penso que consegui dar informações à turma, para que os alunos que 

estariam mais distantes receberiam a informação em condições. E por vezes, se a minha 

mensagem não chega aos alunos, isso pode condicionar o funcionamento da aula.  

Quanto ao tempo de instrução/transição/organização, penso que foi correcto, porque em 

relação ao tempo de instrução, utilizei o tempo estritamente necessário para que os 

alunos percebessem o exercício em causa. O tempo de organização e transição foi o 

mais curto possível, uma vez que optei por exercícios que tivessem seguimento. 

Referente à minha instrução, penso que em várias fases utilizei os exercícios, de forma a 

ter oportunidade de ensino ao longo da aula e dos exercícios. Porque por vezes nos 

exercícios vejo erros, e devo parar aula e instruir aquilo que se deve corrigir, de forma a 

proporcionar uma aprendizagem positiva. Também referente à minha instrução, penso 

que nos diversos exercícios posso ser eu a executa-los, para que assim os alunos os 

observem, e se tiverem dúvidas eu possa esclarece-las. 

Ao longo da aula, fui dando feedback’s positivos e encorajadores aos alunos, outro tipo 

de feedback que utilizei, foi o corrigir de posições e erros nos deslocamentos e nos 

gestos técnicos ao longo dos exercícios. 

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

acredito que foi positiva, uma vez que depois de ajustar ou corrigir algum erro nos 

gestos técnicos, o aluno dando seguimento aquilo que eu teria corrigido, era capaz de 

executar o gesto técnico (verificar as aprendizagens). Quanto à minha qualidade de 

intervenção para a melhoria da execução técnica/táctica dos alunos, penso que foi 

razoável, visto que após a minha intervenção os alunos tiveram mais êxito na realização 

das suas tarefas. 

Aquilo que queria salientar de positivo nesta componente, foi a minha pré-

disposição para motivar os alunos durante os vários exercícios. Ou seja, durante os 
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exercícios eu mantive-me sempre em comunicação com os alunos, apoiei e incentivei 

para a realização dos exercícios. Penso que o nosso papel enquanto professores também 

passa por sermos os dinamizadores da aula. Na situação de jogo formal, estive melhor 

que na última aula, no que toca à minha postura a comunicação e os feedback’s foram 

os mais indicados. Mas penso que ainda tenho de melhorar esta vertente para que os 

alunos vivam mais a aula. 

Referente aos feedback’s que fui dando ao longo da aula, foram deste tipo: 

 Houve alunos que estavam a realizar o clear e a raquete estava à altura do 

peito; 

 Realizavam corrida em vez de deslocamentos; 

 Pertinência no servir; 

 Motivar os alunos na hora de jogar e servir; 

 Os alunos seleccionam mal o gesto técnico, mas deslocam-se bem e 

posicionam-se, e eu incentivei-os para na próxima vez seleccionarem 

melhor o gesto técnico. 

 Boas combinações entre eles; 

 Boa comunicação; 

 Realização incorrectamente do gesto, ou uma tomada de decisão errada, e 

eu vou ter com os alunos para os ajudar na execução; 

 

 

Aprendizagem/evolução/empenho dos alunos, Clima/disciplina, Densidade motora; 

Na aula efectiva, o clima e a disciplina foi adequada devido ao empenho dos 

alunos, e à relação já existente. Apesar de um dos exercícios seleccionado ser repetido 

varias vezes, acho que existiu uma evolução positiva no desempenho dos alunos. 

No âmbito geral penso que a densidade motora, é a indicada para que os alunos 

possam estar na zona saudável do FitnessGram. 

No final da aula realizei alongamentos, referi também se os objectivos da aula 

tinham sido alcançados, e que o empenho dos alunos correspondeu às minhas 

expectativas. Por fim, os alunos realizaram um jogo de lançamentos em duas tabelas, de 
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forma a aliviar o trabalho realizado durante a aula, e uma forma de os motivar para a 

próxima aula. 

 

 

 


