DIÁRIO DE UM CANDIDATO À CAT. B

AULA 12
AULA 12 –11.06 – 4ª FEIRA

BALIZA
Perfil da candidata
Idade 35 anos
Escolaridade – 5º ano do ensino fundamental
Dificuldade de aprendizagem
Resumo das aulas anteriores
Aula 01 – contato inicial – conhecimento do veículo – arrancada e parada
Aula 02 – arrancada e parada
Aula 03 – conversões à direita em terreno plano
Aula 04 – conversões à direita em terreno plano
Aula 05 – conversões à direita em terreno plano
Aula 06 – conversões à esquerda em terreno plano
Aula 07 – conversões à direita e à esquerda
Aula 08 – parada em aclives pouco acentuados
Aula 09 – percurso até terceira marcha e redução
Aula 10 – manobra de marcha à ré
Aula 11 – baliza – movimentos iniciais
Cenário
Ambiente: tarde nublada, 15h.
Locais:
1. Vias urbanas coletoras com pouco fluxo de trânsito, terreno plano e com
aclives e declives pouco acentuados.
2. Passagem pelo local de treinos e testes de baliza
3. Via de fluxo quase inexistente de veículos para as manobras de
estacionamento entre balizas.
Comportamentos desejados para o final desta aula
1. Estacionar o veículo no espaço delimitado entre balizas (somente com duas
hastes): uma externa dianteira e uma interna traseira, com o delimitador
para o embarque do examinador e com a indicação dos piscas a critério da
aluna.
2. E todos os comportamentos das aulas anteriores.
Conteúdos desenvolvidos
1. Recapitulação dos conteúdos das aulas anteriores.
2. Observação de alunos realizando as manobras de estacionamento entre
balizas.
3. Estacionamento do veículo no espaço delimitado entre balizas, e somente
com duas hastes da baliza: uma externa dianteira e uma interna traseira,
com o delimitador para o embarque do examinador e com a indicação dos
piscas a critério da aluna.

Procedimentos pedagógicos
1. No percurso, foi feita uma parada na área de treinos e testes de baliza.
Aluna e instrutora desembarcaram do veículo. Aluna observou outros
alunos realizando a manobra de estacionamento entre balizas, ao mesmo
tempo em que a instrutora dava as devidas explicações.
2. Em via coletora de pouco fluxo de veículos, foi feita a recapitulação da aula
anterior e realizada a aula de estacionamento do veículo na vaga delimitada
por balizas, com a orientação do instrutor no interior do veículo.
Desempenho da aluna
O desempenho foi regular, ainda mostrando dificuldade no controle dos pedais,
nos giros do volante de direção para o controle do veículo e na mudança de
marchas (em vez de engatar a primeira marcha, a aluna continuava engatando
a marcha à ré).
Reforço da aprendizagem
Foi recomendado que a aluna refizesse a leitura do manual das páginas
70 a 78 e, se pudesse, assistisse aos vídeos ali indicados. Poderia fazer
isso aproveitando o “feriado” do jogo de estreia do Brasil na Copa do
Mundo.
Notas Pedagógicas
O estacionamento de um veículo no espaço
delimitado entre balizas exige do candidato
várias habilidades ao mesmo tempo e de um
modo diferenciado de transitar na via pública
em percursos mais longos.

São habilidades:
Domínio dos pedais – importante o controle da embreagem, do freio e do
acelerador, de forma quase que simultânea para movimentar o veículo em
pequenas e abaixas velocidades;
Domínio da mudança de marchas – principalmente engate da primeira
marcha e marcha à ré;
Domínio da velocidade do veículo – o aluno somente conseguirá realizar o
estacionamento entre balizas, se conseguir movimentar o veículo a baixa
velocidade e a parar no momento oportuno;
Domínio das distâncias laterais e frontais – além das habilidades acima, o
candidato deve também ter o domínio das distâncias laterais (em relação ao
meio fio) e frontais em relação às balizas.
Desse modo, a baliza que, para o instrutor pode parecer uma manobra fácil de
ser executada, para o candidato exige uma série de habilidades nem sempre
dominadas nas primeiras lições.
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