
Anexo 10 
 

                A 

 

Professor: Rui Morcela 

Ano Lectivo: 

2009/10 

Ano: 8º Turma: A Nº Alunos: 21 

Aula Nº: 5 e 6 Aula U.D. Nº: 1 e 2 de 9  

Data: 29-09-09 Hora: 10h.20min. Duração: 75’ 

Unidade Didáctica: Basquetebol 

Função Didáctica: Avaliação Diagnóstica 

Sumário: Avaliação diagnóstica: técnicas ofensivas: Passe peito; Passe picado; Passe por cima da cabeça 

com as duas mãos; Passe de ombro; Recepção a um tempo e a dois tempos; Lançamento em apoio; 

Lançamento em salto; Lançamento na passada; Lançamento com interposição de uma perna; Ressalto. 

Técnicas defensivas: ressalto; posição básica defensiva. Táctica ofensiva: desmarcação. 

Material: 10 bolas basquetebol; 10 coletes; 12 cones; 4 tabelas de basquetebol. 

 

Fase Preparatória 

Objectivos/Tarefas/ Situações 

de Aprendizagem 
Organização/Esquema 

Objectivos Comportamentais/ 

Componentes Criticas 

Tempo 

P T 
Chamada; 
Instrução sobre os conteúdos a abordar; 

Breve informação sobre o aquecimento. 

Alunos sentados na bancada, com o 
professor em frente destes. 

Alunos ouvem com atenção a informação 
transmitida. 

5’ 

5’ 

Aquecimento; 

Mobilização geral dos principais grupos 
musculares e articulações solicitados durante 

a actividade. 

1)  

Corrida continua com Rotação 

alternada/simultânea dos membros 

superiores, para a frente/trás. 

2) 

1) 
Em grupos de 2 alunos, corrida 
contínua em volta do espaço da 

aula; 

Professor fica fora do meio 
circulo que os alunos formam no 

sentido de poder ter todos os alunos sobre 

supervisão. 

2) 

Alunos dispersos em frente do professor fazem 

Mobilização articular e alongamentos: cintura 
escapular, cintura pélvica, joelhos e tornozelos 

Alunos controlam a respiração; 

 
Correm de forma contínua sem parar; 

 

Braços rodam esticados e a passar junto da 
cabeça; 

 

Os alunos dispõem-se como o professor diz. 

Os alunos alongam correctamente como o 

professor exemplifica. 

Os alunos prestam atenção às explicações do 

próximo exercício. 

5’ 

10’ 

Aquecimento especifico; 

Diagnóstico das técnicas ofensivas: 

Passe peito (a) 

Passe picado (b) 

Passe por cima da cabeça a duas mãos (c) 
Passe de ombro (d) 

Recepção a um tempo (e) 

Recepção da dois tempos (f) 
Drible de progressão (g) 

Drible de protecção (h) 

 

Diagnóstico da técnica defensiva: 

Posição básica defensiva (i) 

1) 

Alunos em grupos de 2 frente a frente 
cada grupo com uma bola realiza os 

diferentes passes ao sinal do professor; 

 

2) 

Um dos alunos dribla em progressão 

enquanto o outro faz defesa passiva 
na posição básica defensiva; 

(a) Passe de peito 

- Iniciar o passe na posição base ofensiva; 

- Bola à altura do peito, dedos para cima, 

polegares na parte posterior da bola; 

- Extensão dos M.S. na direcção do alvo e 
rotação externa dos pulsos (terminar com as 

palmas das mãos viradas para fora e os 
polegares a apontar para dentro e para 

baixo); 

- Avançar um dos apoios na direcção do 
passe; 

(b) Passe picado 

- Iniciar o passe a partir da posição base 

ofensiva; 

- Bola à altura do peito, dedos para cima, 

polegares na parte posterior da bola; 
-Extensão dos M.S. na direcção do solo e 

para a frente;  

-Rotação externa dos pulsos (terminar com 
as palmas das mãos viradas para fora e os 

polegares a apontar para dentro e para 

baixo); 
-Bola ressalta no solo a 3/4 da distância a 

percorrer; 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 
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(d) Passe de ombro  

 

(e) Recepção a um  tempo 
-Olhar dirigido para a bola; 

-Assinalar a mão alvo;  
-Mãos em forma de concha com os dedos 

bem afastados; 

-Ir ao encontro da bola, flectindo os M.I. e 
inclinando o tronco com as mãos à frente do 

corpo;  

-Dirigir os M.S. em extensão na direcção da 
bola;  

-No momento do contacto com a bola 
efectuar uma flexão dos M.S. (para 

amortecer a bola); 

-Recepções da bola na sua parte posterior, 
sem as palmas das mãos entrarem em 

contacto com ela; 

-Os dedos polegares funcionam como um 
“travão” da bola; 

-Após a recepção, proteger a bola através da 

rotação do tronco. 

(f) Recepção a dois tempos 

(g) Drible de progressão 

-O contacto da bola com a mão deve ser com 
esta aberta e com os dedos estendidos e 

afastados; 

-O batimento é realizado essencialmente pela 
flexão do pulso; 

-Tronco ligeiramente inclinado à frente; 

-Olhar para a frente; 
-Driblar a bola no sentido do deslocamento, 

e ao lado do pé; 

-Altura do ressalto da bola ao nível da 
cintura; 

-Driblar com a mão mais afastada do 

defensa. 
 

(h) Drible de protecção 

-Drible abaixo do nível da cintura; 
-Drible mais rápido que o drible de 

progressão; 

-Maior flexão do tronco e M.I. 

-Driblar com a mão mais afastada do defesa; 

- Colocação do braço livre e da perna 

contrária à mão que dribla entre a bola e o 
defesa; 

 

(i) Posição básica defensiva 

-M.I. ligeiramente flectidos; 

-Um apoio ligeiramente avançado em 

relação ao outro, ambos apontados para a 
frente, afastados à largura dos ombros; 

-Tronco direito com ligeira inclinação à 

frente;  
-Cabeça levantada. 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

Fase Principal 

Objectivos/Tarefas/ Situações 

de Aprendizagem 
Organização/Esquema 

Objectivos Comportamentais/ 

Componentes Criticas 

Tempo 

P T 
Diagnóstico técnicas ofensivas: 

Drible progressão (g);  

Drible protecção (h); 

Diagnóstico técnica defensiva: 

Posição básica defensiva (i); 

Metade da turma com bola e a outra metade sem 
bola. 

Quem tem bola deverá driblar 

em progressão e em protecção 
de acordo com a situação, 

quem não tem bola deverá 

tentar tirar a bola a um qualquer 
colega com bola. 

(g) 
(h) 

(i) 
-Tempo que conseguem ficar com a bola em 
drible; 

10’ 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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Diagnóstico técnicas ofensivas: 

Lançamento em apoio (j); 

Lançamento em suspensão (k); 

Lançamento na passada (l); 

1) 

Quem tem bola lança ao cesto em apoio e em 

suspensão e corre para trás do jogador sem bola. 

O aluno junto ao cesto faz 

ressalto defensivo e corre em 
drible para trás da fila com 

bola. 

2) 

Com a mesma organização do 

exercício anterior, o jogador vai agora realizar 

drible até ao cesto e realizar lançamento na 
passada. Inicio pela direita e depois troca para a 

esquerda. 

 Enquadrar com o cesto (olhar dirigido 
para o cesto); 

 M.I. flectidos, com os pés à largura dos 
ombros, com o pé do lado da mão que 

lança ligeiramente avançado; 

 Pega da bola: mão que lança colocada 
por baixo da bola com os dedos afastados 

e a apontar para cima; a outra mão 

colocada ligeiramente ao lado e à frente, 
fazendo um “T” com os polegares; 

 Cotovelo colocado por baixo da bola 
(braço e antebraço formam um ângulo de 

90º); 

 Lançamento da bola por cima e à frente 
da cabeça (ver o cesto por baixo da bola); 

 A bola sai da mão quando o M.S que a 
impulsiona atinge a extensão completa; 

 Flexão completa do pulso e dos dedos 
(provocando um efeito de back-spin na 

bola); 

 Extensão total do corpo (pés, pernas, 
tronco e M.S.). 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

Diagnóstico técnicas ofensivas: 

Drible de progressão; 

Drible de protecção; 
Lançamento em apoio (j); 

Lançamento em suspensão (k); 

Lançamento na passada (l); 
Passe peito (a) 

Passe picado (b) 

Passe por cima da cabeça a duas mãos (c) 
Passe de ombro (d) 

Recepção a um tempo (e) 
Recepção da dois tempos (f) 

Finta; 

Diagnóstico técnicas defensivas: 

Posição básica defensiva. 

Diagnóstico táctica ofensiva: 

Desmarcação. 

Exercício: Com os mesmos grupos dos 

exercícios anteriores, dividir cada grupo em 2 

equipas: 
Jogo reduzido 2x2; 3x3; 3x2 de acordo com os 

grupos formados. 

 
Variantes: Começar com posse de bola apenas; 

alunos só podem lançar ao cesto depois de 

realizarem 5 passes entre si; alunos não podem 
fazer passe; alunos não podem driblar; 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70’ 

Objectivos/Tarefas/ Situações 

de Aprendizagem 
Organização/Esquema 

Objectivos Comportamentais/ 

Componentes Criticas 

Tempo 

P T 

Retorno à calma; 

Alongamentos; 

Balanço da aula e considerações finais. 

Alunos dispersos em frente do professor fazem 

Mobilização articular e alongamentos: cintura 

escapular, cintura pélvica, joelhos e tornozelos. 

 Alunos dispõem-se como o professor diz. 

 Alunos respondem às perguntas feitas 
pelo professor. 

 Alunos efectuam os exercícios como o 

professor demonstra. 
 

5’ 

 

 

 

 

75’ 

Legenda 

          Professor; 

          Bola; 

          Aluno com bola; 

          Aluno sem bola; 

          Aluno com colete; 
Ver Anexo 1 – Ficha da avaliação de diagnóstico. 

 


