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Sumário 

 Desenvolvimento e aplicação nas matérias de Voleibol e Basquetebol; 
 Aptidão física. 

Objetivos sessão 
 Trabalhar o nível introdutório e elementar dos alunos nas matérias de Voleibol e Basquetebol; 
 Melhorar a aptidão física dos alunos e preparar para o fitnessgram; 
 Avaliação da composição corporal e da flexibilidade; 
 Fornecer feedbacks tanto de perto como à distância; 
 Manter os alunos o máximo de tempo em prática. 

Recursos Materiais 
 Rádio; faixa de música para a corrida e para a aptidão física; Fita; 10 bolas de voleibol e basquetebol; 

Bolas de fitness; Fichas de heteroavaliação. 

 

Tarefas (componentes 
críticas) 

Organização 
(esquema/descrição) 

Observações/estratégias 
P´ T´ 

Instrução inicial 
- Objetivos da sessão; 
- Critérios de êxito; 
- Verificar presenças. 

 
 
 

Alunos sentados em frente ao 
professor 
 

5’ 5’ 

Aquecimento 
1) Corrida 6 minutos; 

2) Aptidão física 

1) Com música a cada dois 
minutos devem aumentar 
o ritmo da corrida; 

2) Divididos por sete 
estações (bicípites, 
prancha abdominal, 
abdominais, saltos à 
corda, split jump, 
extensões de braços, 
agaixamentos).  

1)Intervir junto dos mesmos 
para que aumentem o ritmo da 
corrida 
2) Devem realizar ao som da 
música o trabalho 
correspondente a cada 
estação durante 30 segundos 
e depois descansam e tocam 
de estação durante 15 
segundos. 

15’ 20’ 

1) Voleibol 
a) Sequência de toque de 

dedos + passe; 
b) Serviço por baixo; 
c) Jogo + passes e 

manchetes 
 

2) Basquetebol 
a) Circuito; 

b) Jogo reduzido. 
 

3) Aptidão física (preparação 
fitnessgram). 

 
 

1)  
a) Dois a dois, cada um do 

seu lado da rede, os 
alunos realizam uma série 
de auto passes (toque de 
dedos) desde a linha final 
até perto da rede (fita), 
onde passarão para o 
colega que se encontra 
do outro lado e que 
realizará a mesma tarefa. 
Os alunos mais evoluídos 
realizam toques de 
sustentação em grupos 
de quatro alunos; 

b) Um dos alunos serve por 
baixo para o outro lado da 
rede e o colega recebe a 
bola com toque de dedos 
ou manchete, levantando 

1)  
a) Colocar as duplas em 

competição, ver quem 
consegue fazer mais 
sequências sem que a bola 
caia no chão.  
Para os alunos com mais 
dificuldades, usar as bolas 
moles; 

b) Utilizar a competição entre 
duplas, ver quem 
consegue realizar mais 
serviços e receções sem 
perder o controlo da bola; 

c) O grupo dos alunos de 
nível superior realizam 
logo jogo 4x4. 

O grupo de alunos dos casos 
críticos que ainda demonstram 
dificuldades no passe e na 

45’ 65’ 
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a mesma numa trajetória 
vertical e agarrando-a de 
seguida (auto passe); 

c) Os alunos mais evoluídos 
realizam jogo reduzido 
2x2 ou 3x3, utilizando 
serviço por baixo; 

 
2) 
a) O aluno perto da tabela 

depois de ir ao ressalto 
efetua rotação com um 
apoio e dribla em direção 
à outra tabela, realiza 
passe para o colega 
situado perto da linha dos 
3 pontos, desmarca-se e 
corta para o cesto. Após 
rececionar a bola com as 
duas mãos realiza 
lançamento de curta 
distância ou lançamento 
na passada; 

b) Grupo Superior e Médio 
realizam jogo numa 
tabela, respeitando a 
regra dos 3 segundos no 
interior do garrafão. Após 
três falhas trocam de 
funções (defesa – 
ataque). Grupo dos casos 
críticos realizam jogo 
reduzido 

 
3) 
Abdominais: 
- Mãos contornam a 
articulação do joelho; 
- Nuca não toca no chão; 
Extensões de Braços: 
- Mãos à largura dos ombros; 
- Posição de prancha. 
+ 
Corrida nas bancadas 
 

 
 

manchete, continuam em 
trabalho analítico, efetuando, a 
pares, passes e manchetes. 
 
2)  
a) Pedir aos alunos para 

driblar com a mão 
dominante.  
Alternar lançamento da 
passada com lançamento 
de curta distância; 
Alternar passe de peito 
com passe picado. Trocar 
sistematicamente os 
alunos que só estão a 
realizar passe e receção; 

b) Estão sempre de fora um 
ou dois alunos que 
realizam uma 
heteroavaliação dos 
colegas. 

 
3) Os alunos realizam em 

conjunto o as abdominais e 
as extensões de braços 
até não conseguirem mais 
e depois realizam corrida 
até trocarem de estação. 

 
Após o apito aos 7 minutos e 
30 segundos os alunos iniciam 
as situações de competição (1 
e 2) 
 
- Estilo de ensino por tarefa 

1 

2 

3 
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Retorno à calma e conversa 
final 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Arrumação do material; 

- Jogo do mata com bola de 
fitness 
- Alongamentos; 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Comunicar aos alunos 
informação necessária para a 
próxima sessão. 

- Dentro dos 9 metros; 
- Alunos dispostos em frente 
ao professor; 
- Alunos sentados para a 
conversa final;  
 
- Estilo de ensino por 
comando. 

10’ 75’ 

Grupos  

André, Aureo, Ricardo, Telmo, 
Edivaldo, Hugo, Rui, Simão, 

Barreto, Senyk 

Bárbara, Catarina, Domingas, 
Edmara, Jéssica, Elena, Moreira, 

Melissa, Raquel, Soraia, 

Ana, Cátia, Diana, Diogo, Correia, 
Débora, Jean, João, 

 


