
Escola Básica 2, 3 de Alfornelos – Educação Física 
 

Data Espaço Tempo Nº de Alunos Professora Coordenadora Professora Estagiária Desporto Escolar 

28/11/2012 E2 90’ 12,  x Ana Fonseca Basquetebol 

Objetivos Gerais: Desmarcação; Lançamentos (parado e na passada); Passes; paragens a1 tempo defesa. 

Sessão 1 – Orientação Objetivo específico Descrição Material Organização da turma Tempo 
P T 

Instrução inicial Breve introdução à sessão de 
treino e objectivos de trabalho 

Chamada. 
Breve descrição da aula e seus objetivos. Reforço das regras de gestão da 
aula. 

- Alunos dispostos em meia-
lua de frente para as 

professoras. 

4’ 4’ 

Aquecimento Mobilização Articular Mobilização articular geral e específica (pulsos, tornozelos, membros 
superiores). 

- Corrida em 2 filas. 4’ 8’ 

Jogo Pré-Desportivo – Jogo da 
apanhada 
Variantes: 2 alunos a apanhar 

Todas as alunas estão com bola e a driblar pelo campo de basket. Uma 
aluna está a apanhar. Para as alunas regressarem ao jogo, uma colega têm 
de fazer passe picado entre as pernas da colega. 

Bolas de 
basq. 

Campo de basquetebol. 6’ 14’ 
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Exercício 1 – 
Lançamentos 
180º 

Lançamento As alunas distribuídas pelas tabelas realizam lançamentos de 3 posições 
diferentes. Fazem um lançamento e andam para o próximo sítio de 
lançamento mais à direita. Objetivo de realizar entre equipas 10 
lançamentos no menor tempo possível. 

Bolas de 
basq. 

 5’ 19’ 

Exercício 2 – 
Arranques para o 
cesto 

Arranque em drible 
Paragem a 1 tempo 
Enquadramento com o cesto 
Lançamento na passada 

Duas colunas de cada lado do cesto com bola. E duas colunas de cada 
lado nas linhas laterais do campo. Os jogadores de cada coluna com bola 
realizam passe e correm para a frente. Ao receberem a bola realizam 
paragem a um tempo, rodam e arrancam em drible cruzado. Driblam para o 
cesto e realizam lançamento na passada. Termina quando cada jogador 
marca cesto. Quem lança vai para a fila que passa e quem passa vai para a 
fila que lança. 

Bolas de 
basq. 

 

10’ 29’ 

Exercício 3 –  
Passa e lança 

Passe de peito, passe picado, 
receção e lançamento. 
Variante: Passe de ombro 
              

As alunas distribuem-se por 3 colunas. A coluna com bola, passa à primeira 
coluna sem bola, esta devolve-lhe a bola em passe, a aluna continua em 
drible e passa à segunda coluna sem bola. Esta devolve-lhe a bola em 
passe, a aluna recebe a bola e efetua o lançamento ao cesto. A aluna com 
bola passa para a 1ª coluna sem bola do sentido oposto, a aluna da 
1ªcoluna sem bola vai para a 2ª coluna sem bola, e a aluna da 2ªcoluna 
sem bola passa para a coluna com bola do sentido oposto. 

Bolas de 
basq. 

 

12’ 41’ 

Exercício 4 –  
3 filas 

Passes 
Deslocamento  
Posição defensiva 
Poder de decisão 

Os alunos distribuem-se em três filas a meio campo (no centro do campo 
uma fila com bola, duas sem bola). O jogador da fila do meio tem a bola, 
passa a uma das pontas e fica a defender. Os outros 2 jogadores ficam a 
atacar e através de passes vão tentar chegar ao cesto e encestar. 

Bolas de 
basq. 

 12’ 53’ 

Exercício 5 – 
Jogo (5x5) 

Passes, Receção, enquadramento 
ofensivo, lançamento na passada, 
desmarcação, enquadramento 
defensivo 

Jogo 5x5. Bolas de 
basq. 

 30’ 83’ 

Retorno à calma Alongamento muscular Alongamento dos músculos: Gémeos, quadricípetes, posteriores da coxa, 
deltoide, tricípete, bicípete, grande dorsal e peitoral, adutores, glúteos.  

- 
Alunos dispostos em meia-

lua de frente para a 
professora. 

4’ 87’ 

Parte final Reforçar os pontos importantes 
do treino. 

Através do questionamento, interagir com os alunos, reforçando os pontos 
críticos do treino. Arrumar o material. 

- 3’ 90’ 


