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A aula de dia 9 de novembro estava planeada para o exterior mas devido às 

constantes alterações do estado do tempo durante todo o dia foi impossível deduzir se 

não estaria a chover às 17 horas (início da aula). Desta forma, foi necessário planear 

outra aula, para o caso de chover e ter de ocupar apenas um terço do pavilhão com 

mais duas turmas. 

Durante toda a sessão pensei que poderia chover a qualquer momento e assim 

seria necessário terminar a aula no exterior e ir para o pavilhão. Devido a esse 

empasse se chovia ou não, o orientador não pediu à auxiliar para ligar as luzes e 

quando o solicitei para o efeito o mesmo aconselhou-me que já não valia a pena 

porque demoraram muito a aquecer e então tive de dar os restantes vinte minutos de 

aula com reduzida luz. Nas próximas sessões no exterior tenho de ter muita atenção a 

este aspeto que condicionou o meu trabalho na parte final da aula. 

Quanto à aula propriamente dita esta iniciou-se após os cinco minutos de 

tolerância com alguns alunos que voltaram a chegar atrasados (Aureo, André, Hugo). 

Nessa altura tentei saber as razões para o atraso e os alunos responderam que 

tinham tido teste de matemática e saíram um pouco mais tarde da aula anterior. 

Porém, avisei os mesmos que as regras eram iguais para todos e se uns conseguiram 

se despachar a horas e estar a tempo na aula eles também deviam ter conseguido e 

teriam falta de atraso como tem acontecido normalmente. 

Na instrução inicial optei por utilizar um dos quadros técnicos do GDEF para 

explicar os grupos de nível, os exercícios e os seus critérios de êxito. De seguida, 

expliquei o percurso para o corta mato e o número de voltas que os alunos deviam 

realizar. 

Enquanto os alunos realizavam as duas voltas aproveitei para falar com os 

alunos que não realizavam a aula prática e distribui tarefas pelos mesmos. As alunas 

Bárbara e Jéssica Moreira tiveram que realizar o relatório da aula. A aluna Diana e o 

aluno Diogo Martins como já realizaram o relatório ficaram responsáveis por distribuir 

os coletes pelas equipas e preencher as fichas de avaliação formativa das matérias 

abordadas na aula (basquetebol e futebol). 

Quando os alunos regressavam após terminarem o corta mato optei por 

coloca-los ao longo de umas das linhas laterais, começando de uma baliza para a 

outra. De acordo com a ordem de chegada os alunos deviam realizar um exercício de 

mobilização articular até a linha lateral do outro lado, sendo depois a vez do colega 

seguinte realizar outro exercício no percurso inverso e assim sucessivamente por 

todos. Este exercício não estava contemplado no plano de aula mas devido ao frio que 

estava considerei necessário realizar mais este tempo de mobilização. Dessa forma, 

procurei motivar os alunos para essa tarefa como cada um tinha de realizar um 
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exercício de aquecimento diferente. Considero que este exercício decorreu da melhor 

forma mas alguns alunos apresentaram algumas dificuldades a aderir e outros não 

sabiam o que realizar onde foi necessário intervir. 

 Após esta mobilização dividi os alunos em dois grupos, optando por juntar o 

grupo de nível dos alunos como casos críticos com o grupo de nível médio, devido às 

faltas de alguns alunos. Esse grupo apresentou algumas dificuldades para iniciar o 

primeiro exercício enquanto os alunos do nível superior começaram a trabalhar sem 

grandes dúvidas, como o exercício já tinha sido explicado inicialmente.  

No exercício seguinte (criss-cross) optei por demonstrar uma vez com os 

alunos em cada grupo de forma a evitar possíveis dúvidas. O grupo de nível superior 

teve algumas dificuldades ao início mas depressa conseguiram realizar o exercício 

com alguma dinâmica. Por outro lado, o outro grupo não conseguiu ter muito sucesso, 

mesmo depois de já ter retirado os alunos com mais dificuldades (Débora, Cátia, 

Diogo, Ana), para realizarem passe e receção no exterior. Neste grupo existiram 

muitas falhas ao nível do passe e receção em movimento, recorrendo muito ao drible 

para conseguir chegar mais perto do colega no lado oposto. Durante o exercício foi 

necessário intervir junto de cada grupo, interrompendo a prática sempre que 

considerava necessário para conseguir corrigir alguns aspetos. 

Posteriormente, foi tempo de realizar jogo e mais uma vez mantive os dois 

grupos. O grupo de nível superior começou por jogar 5x5 num campo um pouco mais 

reduzido que o normal. O outro grupo jogou 4x4 com dois alunos como apoios nos 

corredores, enquanto os restantes realizavam passe no exterior. Antes de terminar o 

tempo dedicado ao basquetebol ainda juntei dois alunos do grupo de nível médio e 

dos casos críticos (João e Jean) a jogar com os colegas do nível superior, continuado 

5x5 mas desta vez com dois apoios para o ataque. No outro grupo realizei 5x5 com os 

restantes alunos. Por conseguinte, verifiquei que a maioria dos alunos dos casos 

críticos não tem competências para jogar juntamente com os colegas do nível médio 

porque esses alunos tocaram poucas vezes na bola, sem procurar desmarcar-se para 

receber a mesma. Durante este exercício tentei estar constantemente a transmitir 

feedbacks aos alunos e às vezes foi fundamental interromper a prática para explicar 

alguns erros e critérios de êxito das ações técnicas abordadas na aula. 

Após o jogo indiquei que cada grupo por sua vez podia beber água e quando 

regressavam iniciava logo o jogo reduzido de futebol. Optei inicialmente por colocar 

dois apoios no ataque para que existisse sempre mais superioridade deste, de forma a 

garantir que cada equipa tinha mais hipóteses de alcançar o objetivo do jogo. O grupo 

de alunos de nível superior jogou com guarda-redes enquanto o outro grupo não e só 

podiam marcar dentro da área.  
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No jogo formal em campo inteiro optei por separar os alunos como casos 

críticos dos alunos de nível médio e coloquei-os a trabalhar o passe e a receção do 

futebol no exterior do campo. O grupo de nível médio foi o primeiro a jogar, enquanto 

os alunos do nível superior estavam também no exterior a realizar um exercício de 2x1 

com guarda-redes. Após dois minutos e meio trocava ambos os grupos que 

realizavam competição entre si. O grupo de nível médio teve algumas dificuldades a 

realizar o exercício 2x1, onde foi necessário demonstrar e explicar por diversas vezes. 

De seguida, foi tempo de realizar jogo no campo inteiro mas segundo as regras 

do corfebol. Foram constituídas duas equipas com metade dos elementos do género 

masculino e a outra metade do género feminino. As alunas do nível médio 

defrontavam-se num meio campo e os alunos de nível superior defrontavam-se noutro. 

Contudo, não considero que este exercício tenha sido uma mais-valia para os alunos 

porque os mesmos estavam muito tempo à espera que se jogasse no outro lado para 

depois poder jogar no seu lado. Desta forma decidi diminuir o tempo estipulado para 

este exercício e optei por realizar mais cedo os alongamentos finais.  

Os alongamentos decorreram da melhor forma e o aluno Telmo foi indicado 

para comandar os mesmos. 

No final apenas houve tempo para realizar uma pequena reflexão da aula e 

falar sobre o email e o facebook que criei para a turma. 

No geral considero que a aula decorreu como planeado mas penso que é 

fundamental referir que durante a sessão houve algumas palavras de desagrado de 

algumas alunas do grupo de nível médio para os alunos considerados como casos 

críticos devido às suas constantes falhas e insuficiente domínio da bola. Sempre que 

ouvi ou assisti a essas situações procurei intervir rapidamente junto dessas alunas, 

mas reconheço que devo ter muita atenção para situações deste género em futuras 

sessões. 
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 Pontos Fortes Pontos Fracos Aspetos a melhorar 

Instrução 

 Bem a recorrer ao quadro 
técnico; 

 Preocupação de perceber 
se os alunos tinham 
compreendido a estrutura 
da aula; 

 Marcar logo as faltas dos 
alunos ausentes e 
atrasados; 

 Devia ter sido de menor 
duração devido ao frio 
que se fazia sentir no 
exterior; 

 Atenção ao local onde 
esta a decorrer a aula 
e a temperatura; 

Organização 

 Explicação de toda a 
organização inicialmente; 

 Aula em que os alunos 
estiveram 
predominantemente em 
prática efetiva; 

 Todos os alunos 
envolvidos na aula, 
mesmo o que não 
realizaram aula prática; 

 Utilizar maioritariamente 
os alunos de nível 
superior para auxiliar nas 
tarefas de organização; 

 Maioritariamente estive 
junto dos alunos do grupo 
de nível médio e dos 
casos críticos; 

 Pouca luz na aula; 

 Envolver todos os 
alunos na preparação 
ou arrumação do 
material; 

Disciplina 

 Todos os alunos já 
sabem o que acontece a 
quem apresenta 
comportamentos fora das 
tarefas. Indicam logo que 
os colegas devem saltar 
10 vezes (“castigo” que 
utilizo muitas vezes); 

 Dificuldades em intervir 
com o aluno Edivaldo que 
apresentou alguns 
comportamentos fora da 
tarefa; 

 Maior atenção sobre 
os alunos com pior 
comportamento; 

Clima 
 Clima positvo de 

aprendizagem; 

 Alunos a não respeitar as 
dificuldades de alguns 
colegas; 

 Referir que todos os 
alunos devem manter 
um bom clima de 
aula, relacionando-se 
com cordialidade e 
respeito com o 
professor e colegas; 

Feedback 

 Procurei estar 
constantemente a 
transmitir FB aos alunos; 

  

 Mais FB para os alunos 
dos grupos de nível médio 
e casos críticos; 

 Transmitir FB e depois 
não verifico se melhoram; 

 Transmitir mais FB 
aos alunos do nível 
superior; 

 Fechar o ciclo de FB; 

Exercícios 
 Adequados aos alunos 

dos diferentes grupos de 
nível; 

 Poucas condicionantes do 
jogo; 

 Interromper algumas 
vezes; 

 Tempo reduzido de 
alguns exercícios; 

 Planear mais 
variantes de facilidade 
para os alunos com 
mais dificuldades; 


