DIÁRIO DE UM CANDIDATO À CAT. B

AULA 14
AULA 14– 16.06 – 2ª 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
Aula 12 - baliza
Aula 13 - percurso e baliza

Cenário
Ambiente: tarde chuvosa, com garoa e neblina 15h.
Locais: área de realização da baliza
Comportamentos desejados para o final desta aula
1. Recapitular os conteúdos das aulas anteriores.
2. Estacionar o veículo em espaço delimitado entre hastes de baliza.
Conteúdos desenvolvidos
1. Recapitulação dos conteúdos das aulas anteriores, inclusive instrumentos
do painel e acionamento das luzes de posição e limpador de parabrisa (por
estar garoando).
2. Estacionamento do veículo no espaço delimitado entre balizas, com a
indicação dos piscas a critério da aluna.
Procedimentos pedagógicos
Revisão das habilidades necessárias para a realização da baliza

Para a realização da baliza, nessa etapa da aprendizagem em que a aluna se
encontra, julgamos necessário que ela faça o seguinte:
a) Com o veículo parado, engatar exaustivamente primeira marcha e
marcha à ré, antes de iniciar os movimentos com o veículo para a
colocação do mesmo na vaga;
b) Movimentar o veículo para frente e para trás, em pequenas distâncias
para ter o domínio dos pedais e o engate das marchas, antes de iniciar
os movimentos da manobra da baliza;
c) Movimentar o veículo em marcha à ré em velocidade reduzida;
d) Sempre acionar o pedal da embreagem com o pé no fundo.
Desempenho da aluna
Desempenho regular, devido
aprendizagem.
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Notas Pedagógicas
A realização da baliza é uma manobra
complexa, por isso, o aluno não pode ter
pressa de realizá-a e nem de aprender (e
tampouco o instrutor pode querer apressar o
processo). O candidato deve ter habilidade
para manobrar o veículo a baixa velocidade e
acostumar o cérebro a realizar inúmeras
ações em sequência, cada uma com seu significado.
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