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Plano de Aula Data: 19/09/2014 

Etapa: N/A Unidade de Ensino: N/A Nº da sessão: 4 Turma: 7º E 

Hora: 11h45 – 12h30 Local: PS Nº de alunos: 30 Professor: Miguel Peralta 

Objectivo(s) da sessão: Apropriação de rotinas de aula; Revisão do drible, passe de peito, passe picado, desmarcação, ressalto e lançamento na passada no basquetebol. 

Conteúdos: Basquetebol – drible, passe de peito, passe picado, desmarcação, ressalto e lançamento na passada. 

Recursos materiais: 30 bolas de basquetebol; marcadores; 15 fitas (4 amarelas, 3 vermelhas, 4 azuis, 4 verdes). Duração: 45’ 

         

TP TT Tarefa Descrição Organização/Esquema Objectivo(s) 
Estilo(s) 

de ensino 
Observações 

3’ 3’ Instrução inicial 

Referir aos alunos o tema, objectivos e organização da aula. 

 

Instrução: Na aula de hoje vamos fazer uns jogos pré-desportivos 

utilizando a bola de basquetebol. O objectivo para esta aula é continuar a 

perceber aquilo que vocês são capazes de fazer, tal como na aula anterior. 

Relembrando as regras: os exercícios só começam quando eu der sinal para 

tal; quando eu disser para o exercício parar, param todos e ficam onde 

estão; se eu mandar parar e tiver o braço levantado vêem ter comigo e 

formam meia-lua. 

Alguém se esqueceu de tirar fios, brincos pulseiras e anéis? 

Mais uma vez é proibido aleijar os colegas. Dúvidas? 

Alunos sentados em meia-lua de frente para o 

professor. 

 

Aprendizagem 

consciente; 

Apropriação de 

rotinas de aula 

  

5’ 8’ 
Corrida com bola à 

volta do campo 

Corrida com bola em drible à volta do campo: dribla mão direita, dribla 

mão esquerda e estrutura rítmica do lançamento na passada. 

 

Instrução: Vamos formar uma coluna e vamos driblar à volta do campo 

 

Demonstração: Professor 

Alunos em coluna à volta do campo 

Revisão do drible, 

e lançamento na 

passada. 

Tarefa  

2’ 10’ Reunir 

Ao sinal, os alunos reúne-se perto do professor para ouvir a instrução do 

exercício seguinte. Dividir as fitas pelos alunos por forma a formar as 

equipas. Distribuir fitas 

Alunos em pé  em meia-lua de frente para o professor. 

 

 

   

12’ 22’ 
Instrução + Jogo dos 

10 passes 

1. (5’) 10 passes +acerta na tabela 

 

Mandar parar 

 

1. (5’) 10 passes +acerta no aro 

 

Instrução: Duas equipas, uma tenta realizar 10 passes enquanto a outra 

tentar interceptar a bola. Se uma equipa interceptar a bola, fica a realizar os 

10 passes e a outra equipa é que tenta interceptar a bola. Quem fizer dez 

passes tem de acertar com a bola na tabela para ganhar 1 ponto. 

Não vale passar ao mesmo. 

3 grupos de 4x4 e 1 grupo de 3x3; Cada grupo joga 

em meio-campo de basquetebol. 

 

 

Revisão do passe, 

desmarcação e 

antecipação. 

Tarefa  

1’ 23’ Reunir 

Ao sinal, os alunos reúne-se no perto do professor para ouvir a instrução do 

exercício seguinte. Dividir as fitas pelos alunos por forma a formar as 

equipas. Distribuir fitas 

Alunos em pé  em meia-lua de frente para o professor. 
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13’ 36’ 

Instrução + 

Demonstração + Jogo 

4x4 e 3x3 

Jogo condicionado em meio-campo. Quem ganha a bola tem de voltar ao 

meio-campo antes de poder encestar. 

 

Primeiros 5’ sem drible; 5’ com drible. 

3 grupos de 4x4 e 1 grupo de 3x3; Cada grupo joga 

em meio-campo de basquetebol. 

 

 

Revisão dos 

passes de peito e 

picado, 

desmarcação, 

ressalto e 

lançamento na 

passada. 

Tarefa  

2’ 38’ Balanço final Reflectir com os alunos sobre o que correu bem e o que correu mal. 

Alunos em meia-lua de frente para o professor. 

 

Reflectir sobre a 

aula. 
  

2’ 40’ Arrumação do material Delegados de material pegam nele e entregam.     

 

Grupos 

A B C D 

Amarelos Brancos Azuis Brancos Verdes Brancos Vermelhos Brancos 

Ana Tavares 
André 

Laura 

Gonçalo 

Pedro Valente 
Mariana Freire 

Isabel 

Janice 

Ana Sofia 
Bruno 

Diana 

Clésia 

Pedro Esperanço 
João 

Mariana Salgado 

Tomás Calabaça 

Catarina 
Clara 

Frederico 

Danilo 

Sara 
Érica 

Daniel 

Iuri 

Tomás Carvalho 

Tiago 

Joana 

Salomé 

Fábio 

Vilma 

 


