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Exemplo de Plano de Aula 

Escola Secundária com 3º Ciclo do Fundão 
     Educação Física – Ano lectivo 2011/2012 

Uni. Didáctica:  
Basquetebol 

Data:  
4-10-11 

Aula: 
7 

Horário:  
15.35h-16.20h 

Ano/Turma/N.º alunos:  
7ºB - 20 

Prof. Orientador:  
António Belo 

Material:  
10 Bolas de Basquetebol e 10 coletes 

Professor:  
Rodrigo Matos  

Objetivos Gerais:  Avaliação diagnóstica, na modalidade de Basquetebol. 

Fase Principal 
Objetivo Específicos Esquema Descrição Material Organização Duração Critérios de êxito 

Exercícios de técnica de 
lançamento na passada 

 
4 Grupos de alunos, em que 2 

grupos para cada cesto. Colocados 
em fila, lançando apenas um aluno 

de cada vez, e mudando de fila 
após lançamento. Lançamento de 

uma fila, alternado com 
lançamento da outra. 

8 Bolas 
Basquetebol (2 
em cada grupo) 

e Coletes 

Divisão dos alunos por 4 grupos: 
Do nº1 ao nº5 – grupo1 

Do nº6 ao nº10 – grupo2 
Do nº11 ao nº15 – grupo 3 
Do nº 16 ao nº20 – grupo 4 

Grupo 1 e 2 -» cesto A 
Grupo 3 e 4 -» cesto B 

T.P - 5´ 
T.A – 20´ 

Realização correta da técnica de lançamento na 
passada e realização das condicionantes 

solicitadas. Contabilizar nº de lançamentos bem 
executados e convertidos. 

Jogo formal 

 4 Equipas, duas em cada cesto. 
Jogo normal, mas quando 

recuperam a bola, tem de voltar ao 
meio campo para recomeçar 

processo ofensivo 

Grupo 1 vs 2 -» Cesto A 
Grupo 3 vs 4 -» Cesto B 

T.P - 10´ 
T.A – 30´ 

Realização de comportamentos adequados ao 
jogo, e respeito face às regras do mesmo 
Contabilizar nº de lançamentos/pontos 

convertidos. 

Fase de Retorno à Calma 

Objetivo Específicos Esquema Descrição Material Organização Duração Critérios de êxito 

- Diminuição gradual da frequência 
cardíaca 

- Alongamentos e Flexibilidade 
    

Alongamento dos segmentos mais 
solicitados na aula. Alunos imitam 

professor 
- 

Alunos direcionados para o professor 
a realizarem os mesmos 

alongamentos 

T.P - 5´ 
T.A – 35´ 

Realização correcta dos alongamentos 

Higiene 

 

Tomar banho - - 
T.P - 10´ 
T.A – 45´ 

 
Banho tomado 

Fase Introdutória 

Objetivo Específicos Esquema Descrição Material Organização Duração Critérios de êxito 

Equipar, Entrada no Local e controlo 
de presenças, enquadramento dos 

alunos em relação ao que se 
abordará, nomeadamente a 

modalidade e os aspectos essenciais 
a ter em conta. 

 

O professor faz a chamada e 
explica o que se vai seguir na 

aula, bem como os objectivos da 
mesma 

- 

Os alunos devem estar virados de frente 
para o professor fazendo um semi-

circulo, para que este possa visualizar 
todos. O professor procura comunicar 

de forma clara para todos perceberem a 
mensagem 

T.P - 10´ 
T.A – 10´ 

 
Concentração e compreensão da informação 

transmitida, tendo em consideração os exercícios 
a realizar, para que consigam realizar de forma 
rentável os exercícios propostos pelo professor 

 
Ativação Geral/Aquecimento 

 

 Em grupos de 2 alunos, 
distribuem-se pelo campo de 

basquetebol, e realizam 
livremente passe picado, drible, 

passe de peito 

10 Bolas de 
Basquetebol 

 
Distribuídos pelo campo de basquetebol, 

cada dois alunos com uma bola, 
realizando os exercícios propostos. 

T.P - 5´ 
T.A - 15´ 

Frequente mobilidade pelo espaço de jogo, 
concretização de passes e drible de acordo com a 

técnica dos mesmos, respeitando regras e 
comportamento de respeito pelo contexto onde 
estão inseridos (escola, colegas, professores…) 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-fs16-xLbXIg/Thp9W9HEgXI/AAAAAAAAAZM/hPewsJu8YTk/s1600/chuveiro.jpg&imgrefurl=http://visaodiferenciadaaa.blogspot.com/2011/07/agora-vou-tomar-meu-banhinho.html&usg=__jZr7T-V3H0Lbo6Y4IyM8rzzdKOA=&h=511&w=322&sz=48&hl=pt-PT&start=5&zoom=1&tbnid=QmBRyzHD__3clM:&tbnh=131&tbnw=83&ei=9s1wTtmuIMmx8QOOnZCTCg&prev=/search?q=tomar+banho&hl=pt-PT&sa=G&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


 

 

 



 

 


