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Autoscopia 4ª Aula 

Etapa: 1ª Etapa Unidade de Ensino: 1ª UE Aula nº: 4 

Professor: João Gomes Data: 26/09/2014 

Turma: 7º2 

Nº previsto de alunos: 20 

Material: Bolas de andebol (2); bolas de futebol (2); 

cones/marcadores (8); coletes (10); barreiras (2) 

Duração da aula: 90’ 

Local: Espaço Exterior (4) 

Objetivos Gerais: 

o Treino da condição física. 

o Avaliação diagnóstica do andebol, do futebol e início da abordagem à corrida de 

barreiras. 

 

Apesar de todos os objetivos propostos para a aula terem sido cumpridos 

considero que a aula não correspondeu às expetativas, tendo sido marcada por 

um elevado nível de dispersão da turma. 

Tive cuidado em melhorar a instrução inicial, procurando fragmentar a 

mesma apresentando as informações mais genéricas nesta fase e mais 

específicas apenas aquando da explicação dos exercícios. Houve também um 

maior cuidado no nível de detalhe da instrução para que não ficassem dúvidas 

relativas aos conteúdos. Nesta fase da aula e, de um modo geral, em todas as 

fases de instrução da mesma, os alunos encontravam-se dispersos, não 

prestando muita atenção à explicação. Tive o cuidado de tentar focar a sua 

atenção através de técnicas como a utilização do silêncio ou o questionamento 

à turma, no entanto, as mesmas não foram suficientes para obter uma 

concentração total da turma, pelo que este controlo da disciplina será uma 

questão a melhorar nas próximas aulas através, por exemplo, da utilização de 

estratégias de repressão aos alunos (p. ex: mudar de lugar). 

Para o aquecimento foi utilizado o mesmo modelo seguido na aula 

anterior, o que teve um resultado bastante positivo na organização dos alunos 

que já conheciam a tarefa e a forma de organização. De destacar durante esta 

fase a continuação de alguma dispersão, em particular por um grupo de três 

alunos. Para resolver esta situação os mesmos foram colocados em pontas 
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opostas do campo. Esta solução revelou-se eficaz uma vez que os alunos 

cumpriram a tarefa com sucesso. 

Ainda na fase de aquecimento, foi utilizado um jogo lúdico como forma de 

promoção de uma corrida continuada e ainda de manutenção do bom clima de 

aula. As duas equipas foram organizadas com a ajuda de um aluno que não fez 

a aula, e que distribuiu os coletes pelos colegas. Penso que a utilização de este 

aluno como auxiliar nas tarefas organizativas da aula foi positiva uma vez que 

promoveu uma envolvência do mesmo nas tarefas e uma maior proximidade com 

a prática. Esta tarefa teve um efeito extremamente positivo uma vez que 

conseguiu que os alunos estivessem a trabalhar em intensidades elevadas 

divertindo-se ao mesmo tempo. 

Na fase seguinte, realizou-se trabalho de condição física, relembrando os 

alunos dos exercícios que já haviam realizado na primeira aula (Abdominais e 

Prancha + Extensões de braços) e introduzindo um exercício de trabalho 

pliométrico (Saltos nas bancadas). Nesta, houve o cuidado em melhorar a 

instrução e acrescentar a demonstração (realizada por mim), apresentando os 

pontos críticos e os erros a evitar na realização dos exercícios, bem como as 

vantagens deste tipo de trabalho. Por exemplo, na apresentação do trabalho 

pliométrico houve um cuidado em explicar a importância do trabalho de força nos 

membros inferiores, questionando os alunos acerca dos seus conhecimentos 

quanto a estas mesmas vantagens, e em que modalidades se inserem. 

De referir que ainda não está implementada uma rotina para definir o final 

da instrução e o início da prática. Este é um problema que tem sucedido nas 

últimas aulas e tem que ser resolvido já na próxima aula. Foi notória esta 

situação durante a parte da condição física, quando os alunos, devido à sua 

disponibilidade e vontade para a prática, iniciaram a realização do primeiro 

exercício sem terem ouvido a explicação das outras duas tarefas. 

Penso que apesar destas pequenas questões esta foi uma fase onde se 

notou uma clara melhoria, tendo isso conduzido a resultados imediatos ao nível 

da execução dos alunos. 

Na fase principal a turma foi organizada em quatro grupos que procurei 

que fossem homogéneos de acordo com as expetativas de desempenho. Antes 
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da aula escrevi os grupos numa folha como forma de organizar mais facilmente 

esta fase da aula, no entanto, esta estratégia teve um efeito precisamente 

contrário, com os alunos a aglomerarem-se em torno da folha e a terem 

dificuldades em organizar-se. Para a próxima a aula, a estratégia terá que ser 

alterada e poderá passar por utilizar um quadro como meio auxiliar de ensino em 

vez de uma folha. 

Os grupos foram distribuídos pelas duas estações, havendo um cuidado 

maior na explicação das tarefas a realizar no andebol, sendo que o caso do 

futebol, que pensava que seria de fácil organização, necessitou da intervenção 

dos outros dois professores estagiários que apenas deveriam estar responsáveis 

pela avaliação dos desempenhos. A explicação das tarefas terá na próxima aula 

de ser ainda mais cuidada, passando os alunos pelos espaços de prática todos 

antes de se dirigirem para as respetivas estações. 

Durante a avaliação dos desempenhos dos alunos, houve uma grande 

falta de circulação pelos grupos, principalmente durante a avaliação do primeiro 

grupo. A minha atenção ficou focada apenas no desempenho no andebol devido 

às dificuldades que senti a avaliar o nível mais evoluído dos alunos. Na segunda 

rotação, devido ao mais baixo nível de prestação esta falha não foi tão notória, 

no entanto, esta situação que já tinha ocorrido na aula anterior deverá ser 

resolvida. 

De notar que houve uma clara melhoria na intervenção, deixando de ser 

apenas um avaliador e intervindo sempre que necessário, através de feedbacks 

corretivos, prescritivos ou interrogativos, de modo a promover uma melhoria no 

desempenho dos alunos. Muitos destes feedbacks deveram-se à necessidade 

de relembrar regras do jogo de andebol, como por exemplo o número de dribles 

ou as áreas do jogo oficial. 

Esta fase principal decorreu sem problemas de maior, no entanto, para 

uma próxima aula, deve existir um maior cuidado com a instrução e explicação 

dos exercícios para que os alunos não cheguem às estações com dúvidas 

quanto à realização dos exercícios. 

Na fase final, optei por introduzir a matéria de corrida de barreiras. A 

estratégia utilizada foi a colocação dos alunos na bancada e realizar a 
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demonstração e instrução paralelamente aos mesmos. Nesta fase um aluno foi 

utilizado como agente de demonstração devido ao facto de ter referido que já 

tinha praticado a modalidade. A demonstração do aluno não foi exemplar, no 

entanto serviu para introduzir aos alunos algumas componentes criticas que 

deveriam realizar e alguns erros a evitar. Penso que a instrução desta fase foi 

assertiva, no entanto pecou por excesso na utilização de termos técnicos, 

devendo numa próxima fase haver uma maior preocupação com a linguagem a 

utilizar. De referir ainda que foram abordadas questões de segurança essenciais 

na manipulação das barreiras e que foram reforçadas referindo aos aulas que 

seriam informações alvo de questionamento no teste. 

Nesta fase final houve novamente uma grande dispersão e notou-se 

alguma falta de controlo da disciplina. Apesar de ter utilizado algumas estratégias 

como o silêncio ou o questionamento direto, as mesmas não foram suficientes 

para captar a atenção dos alunos. Este controlo da atenção dos alunos deverá 

ser mais cuidado nas próximas aulas através da utilização de estratégias para 

captar a atenção dos alunos. 

No final, os alunos realizaram a transposição de duas barreiras como 

forma de aferir o nível em que se encontram na matéria, tendo sido possível 

observar que muitos alunos demonstravam a preocupação em realizar 

corretamente algumas das componentes apontadas anteriormente como críticas 

(p. ex: a horizontalidade na perna de transposição). 

Em suma, apesar de ter sido possível cumprir com a avaliação das 

matérias propostas, esta foi uma aula marcada por algumas falhas no controlo 

da disciplina e organização, questões primordiais nesta fase do ano e que 

deverão na próxima aula ser acentuadas e corrigidas. 


