
 
DIÁRIO DE UM CANDIDATO À CAT. B 

AULA 11 
 
 

AULA 11 –10.06 – 3ª FEIRA 

BALIZA – MOVIMENTOS INICIAIS 
 
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 
 
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. Percursos mais extensos. 
3. Via de fluxo quase inexistente de veículos para as manobras iniciais da 

baliza.  
 
Comportamentos desejados para o final desta aula 
1. Estacionamento do veículo no espaço delimitado entre balizas, sem a 

indicação do pisca. 
2. E todos os comportamentos das aulas anteriores. 
 
Conteúdos desenvolvidos 
1. Recapitulação dos conteúdos da aula anterior. 
2. Paradas em aclive, com posicionamento do veículo em relação ao meio fio 

e acionamento do freio estacionário. 
3. Utilização da terceira marcha e redução para segunda. 
4. Realização de percursos mais extensos, com observação das normas de 

preferência de passagem, sinalização e controle da velocidade máxima 
permitida para a via. 



 

5. Estacionamento do veículo no espaço delimitado entre balizas, sem a 
indicação do pisca, e somente com duas hastes da baliza: uma externa 
dianteira e uma interna traseira e sem o delimitador para o embarque do 
examinador. 

 
Conteúdos novos desta aula 
Estacionamento do veículo no espaço delimitado entre balizas, sem a 
indicação do pisca, e somente com duas hastes da baliza: uma externa 
dianteira e uma interna traseira e sem o delimitador para o embarque do 
examinador. 
 
Procedimentos pedagógicos 
1. Foi feita a revisão dos procedimentos de marcha à ré em todas as direções. 
2. Foram montadas as duas hastes da baliza, e explicado o significado de 

cada uma. 
3. Com a aluna no exterior do veículo, a instrutora realizou a manobra de 

estacionamento do veículo na vaga, sem a indicação dos piscas. 
4. Com a aluna no interior do veículo, a instrutora realizou a manobra de 

estacionamento do veículo, com as devidas explicações, sem a utilização 
dos piscas. 

5. Tomando a posição de condutora, a aluna, ao lado da instrutora, realizou as 
manobras de estacionamento do veículo, sem a utilização dos piscas. 

 
Desempenho da candidata 
Bom, demonstrando controle do veículo e compreensão dos conteúdos, 
realizando a manobra sem maiores dificuldades. 
 
Reforço da aprendizagem 
Leitura das páginas 70 a 78 do manual MINHAS AULAS PRÁTICAS, com 
acesso aos vídeos – conteúdo: Baliza. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas pedagógicas  

 
1. Como a manobra de estacionamento 
entre balizas é um procedimento complexo, 
partiu-se de uma infraestrutura mínima, 
utilizando apenas duas hastes da baliza e 
dispensando o delimitador para o embarque 
do examinador. 

Tudo isso e muito mais está disponível nesse manual elaborado 
especialmente para atender às necessidades de aprendizagem dos 
candidatos. 

DISPONÍVEL NOS CFCs (Centros de Formação de Condutores) ou 
diretamente na Editora Águia -  51.3344.5616 – 
www.editoraaguia.com.br – editoraaguia@gmail.com.br  

Para ver o vídeo, acesse: 
https://www.youtube.com/watch?v=vVjZO72e3gk 

 
Confira ao lado o ÍNDICE 
dos inúmeros VÍDEOS 
disponíveis ao candidato 
que utilizar o manual 
MINHAS AULAS 
PRÁTICAS. 
 
Veja também os 
ASSUNTOS desenvolvidos 
no MANUAL. 
 
Uma FERRAMENTA 
PEDAGÓGICA importante 
para o processo ensino-
aprendizagem das aulas 
em veículo automtor. 
 
 

http://www.editoraaguia.com.br/
mailto:editoraaguia@gmail.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=vVjZO72e3gk


 

 
 
2. Também reduziu-se ao máximo o nível de dificuldade, dispensando a 

utilização do pisca e a posição do veículo para o embarque do examinador. 
 
3. No momento em que a candidata dominar as manobras, passar-se-á a 

exigir a utilização do pisca e o posicionamento do veículo no espaço 
delimitado para o embarque do examinador. 
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