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Introdução 

 O guia de estágio menciona, aquando da referência aos objetivos específicos e 

elementos orientadores para as atividades de estágio da área 3 – participação na escola, 

que o estagiário deverá “participar ativamente na coadjuvação do planeamento, 

condução e avaliação da atividade de um núcleo de Desporto Escolar”. 

Assim, no início do ano letivo, coube aos estagiários, distribuírem-se pelos 

diferentes núcleos de Desporto Escolar (DE) postos à disposição da professora 

orientadora da escola – Voleibol, Basquetebol, Patinagem e Ginástica Acrobática, 

existindo ainda na escola Futsal, Badminton e Ténis de Mesa.   

Eu deixei em primeiro lugar as minhas colegas escolherem os núcleos onde 

pretendiam lecionar, tendo escolhido as matérias onde sentiam maiores dificuldades, 

ficando eu com o Voleibol, matéria onde tendo alguma facilidade e gosto na prática, 

mas onde tinha algumas dificuldades em intervir juntos dos alunos que tinham maiores 

dificuldades. Deste modo, ao integrar este núcleo, fiquei a coadjuvar o professor 

Responsavel pelo núcleo nos treinos à terça-feira e à quarta-feira das 13:30 às 14:15, 

tenho a possibilidade de trabalhar e praticar a minha intervenção sobre esses mesmos 

alunos, assim como adquirir um maior conhecimento da modalidade e de como se 

leciona absorvendo todo o conhecimento transmitido pelo professor.   

Neste documento procurarei elucidar acerca da organização do DE na Escola 

Básica 2,3 Eugénio dos Santos, caracterizar o núcleo a que pertenço, indicar os 

objetivos gerais do DE e da minha formação no que respeita a esta atividade, fazer 

referência aos recursos disponíveis, às estratégias de planeamento e condução e 

avaliação da prática. Por último, haverá um ponto a referir como será feita a avaliação 

desta atividade de coadjuvação do DE. 
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Caraterização do Núcleo  

 O núcleo de Voleibol, caracteriza-se por, embora exista somente competição 

para os alunos nascidos até ao ano de 2000, ser um grupo aberto a todos os alunos da 

Escola Básica 2,3 Eugénio dos Santos, desde o 5º ao 9º ano, pois existem alunos que 

faziam parte do núcleo nos anos anteriores e que gostavam de continuar ligados a este, 

mesmo sem poderem competir. Este é da responsabilidade do professor Responsavel 

pelo núcleo e conta com a minha coadjuvação, professor estagiário Rui Oliveira. De 

realçar que às quartas-feiras a professora estagiária Diana também está presente, o que é 

uma forma de nos ajudar com o número elevado de alunos e de ela própria evoluir nesta 

mesma matéria. 

 Os treinos realizam-se, como já foi dito em cima às terças-feiras e quartas-feiras 

das 13:30 às 14:15, onde por norma todos os alunos estão presentes. Este núcleo de 

desporto escolar tem, no total e até ao momento, 54 alunos inscritos, dos quais existem 

alunos com grandes capacidades, onde estão incluídos também os alunos que já não 

podem competir, e outros com grandes dificuldades. Trata-se, então, de um grupo 

bastante heterogéneo no que diz respeito às suas capacidades e, como tal, há a 

necessidade de trabalhar com grupos de nível e diferenciar o ensino para cada um deles. 

Desta forma, depois de um período de aula em que procedemos a uma pequena 

avaliação inicial, dividiu-se o grupo em três grupos de nível, sendo o grupo um os 

alunos com mais capacidades e o grupo três o com maiores dificuldades, com objetivos 

destintos que serão apresentados mais à frente. 

Objetivos 

Objetivos Gerais 

Como objetivos gerais do núcleo de DE de Voleibol, posso enumerar: 

 Promover o gosto pela modalidade; 

 Desenvolver o nível de todos os alunos na modalidade; 

 Desenvolver em particular o nível dos alunos de nível mais reduzido, de 

modo a conseguirem manter a bola em sustentação; 

 Implementar treinos desafiantes para todos os elementos, com 

significado na aprendizagem; 
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 Fomentar nos alunos o respeito pelo oponente independentemente do 

nível; 

 Promover um clima positivo e de respeito nos treinos e competições. 

Objetivos de Formação 

Para esta competência pertencente à área 3 do estágio, pretendo realizar diversos 

objetivos de autoformação: 

 Melhorar o meu planeamento dos treinos; 

 Treinar a minha observação na matéria de voleibol. 

 Conseguir ajustar os exercícios às capacidades dos alunos 

 Perceber quais os procedimentos burocráticos inerentes a um núcleo de 

desporto escolar; 

 Participar ativamente e de forma autónoma em todos os treinos da 

modalidade, de forma a trabalhar a minha intervenção sobre os alunos; 

 Participar em todos os torneios, de forma a perceber a sua dinâmica, como se 

organizam e como se acompanha os alunos num dia de troneio. 

Recursos Materiais e Humanos 

 

 Relativamente aos materiais disponíveis, a escola está muito bem apetrechada 

tanto para as aulas de Educação Física como para os treinos de Desporto Escolar. Existe 

uma arrecadação onde estão guardados todos os materiais, em que existe sempre uma 

funcionária responsável pelo material. O núcleo de Desporto Escolar de Voleibol tem ao 

seu dispor um marcador de pontos, três redes de Voleibol, marcadores e bolas 

suficientes para lecionar uma aula para todos os alunos inscritos, tendo uma bola para 

cada aluno com maiores dificuldades. 
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 No que aos espaços diz respeito, o núcleo tem ao seu dispor o Ginásio A com 

um piso antiderrapante, que possui duas redes o que permite ocupar todo o campo. Em 

treinos onde vêm todos os alunos inscritos é necessário utilizar também o Ginásio B, 

que também possui uma rede que ocupa todo o espaço do ginásio. 

 

 

O professor responsável pelo núcleo, como já foi referido em cima é um, 

professor com uma vasta experiencia e que leciona nesta escola já a alguns anos, que 

contará com a minha coadjuvação nas atividades a serem desenvolvidas, sendo que às 

quartas-feiras a professora estagiária Diana também está presente nos treinos. 

Metodologia 

Contexto e População Alvo 

 Este projeto será desenvolvido na Escola Básica 2,3 Eugénio dos Santos, para 

alunos nascidos até o ano de 2000, embora ajam exceções para alunos que já estejam 
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fora do escalão, mas que nos últimos anos tenham pertencido ao núcleo, de forma a 

criar um bom ambiente de treino e a elevar o nível do mesmo, de forma a desenvolver 

as capacidades dos alunos mais desenvolvidos.  

 As atividades serão desenvolvidas prioritariamente em contexto de treino, que 

ocorrem semanalmente duas vezes por semana, sendo que também iram existir 

atividades fora da escola, os torneios, onde iremo-nos deslocar até às escolas da zona de 

Lisboa – Colégio Valsassina; Escola Secundária D. Dinis; Escola Secundária José 

Gomes Ferreira. 
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Atividades a Desenvolver 

1.  Divulgação 

1.1. Elaboração de cartaz: 

2. Elaboração de folhas de presença do DE. 

3. Marcação de presenças nos treinos. 

4. Liderança na condução dos treinos. 

5. Requisição e controlo do material necessário para os treinos. 

6. Autorização/Compromisso com os encarregados de educação (elaboração, envio e 

controlo) 

7. Pesquisa, na sala dos Diretores de Turma, dos dados necessários à inscrição. 

8. Inscrições no DE (via Net.) 

9. Planeamento anual 

10. Planeamento do treino 

11. Balanços 

12. Preenchimento dos relatórios do DE. 

13. Participação nos torneios abertos: 

13.1. Autorizações do EE, bem como a sua informação. 

13.2. Inscrição das equipas participantes no torneio em tempo útil. 

13.3. Acompanhamento dos alunos nos transportes e nos torneios. 

13.4. Requisição do material necessário para levar para os torneios. 
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Planeamento 

 1º Período 2º Período 3º Período 

O
b
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o

s 
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 1
 

E
m

 j
o

g
o

 4
x

4
 

 Colocação do serviço. 

 Deslocamentos para receção 

ao serviço. 

 Receção ao serviço feita para 

o passador. 

 Passador colocar a bola 

numa trajetória alta para os 

atacantes. 

 Serviço por cima em 

apoio. 

 Remate em apoio e em 

suspensão. 

 Colocar a bola numa 

zona livre do terreno 

adversário. 

 Posicionamento dos jogadores 

nos diferentes momentos do 

jogo. 

 O passador passar a bola para 

o atacante livre. 

 Os atacantes utilizarem remate, 

passes ou amorti consoante o 

posicionamento dos 

adversários. 

G
ru
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 2
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m
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o
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x

4
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x

2
 

 Disposição dos jogadores no 

4x4. 

 Serviço por baixo 

 Deslocamento para executar 

o toque de dedos. 

 Receção feita para o 

passador. 

 Colocação do serviço. 

 Introdução da manchete. 

 Toque de dedos 

realizado de forma a 

colocar a bola numa 

trajetória alta. 

 Serviço por cima. 

 Colocar a bola numa zona livre 

do terreno adversário. 

 Passe em suspensão. 

 Remate em apoio. 

 Passador coloca a bola no 

atacante em trajetória alta. 

G
ru

p
o

 3
 

E
m

 e
x

e
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io

 

cr
it

é
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o
 

 Na parede: 

o Deslocamento para 

executar o toque de dedos. 

o Colocação correta das mãos 

para executar o toque de 

dedos. 

 Em 1x1: 

o Deslocamento para 

executar o toque de 

dedos. 

o Colocação correta 

das mãos para 

executar o toque de 

dedos. 

 Conseguir manter a bola em 

sustentação num 1x1 com 

toque de sustentação. 

 

Calendarização dos Encontros 

 

 Data Hora Local 

1º torneio de apuramento 26.01.13 (sábado) 9.00h  Colégio Valsassina 

2º torneio de apuramento 06.02.13 (4.ª feira) 16.30h Esc. Sec. D Dinis 

3º torneio de apuramento 16.03.13 (Sábado) 9.00h 
Esc. Sec. José Gomes 

Ferreira 

4º torneio de apuramento 10.04.13 (4.ª feira) 16.30h Esc. Sec. D Dinis 

5º torneio de apuramento 04.05.13 (sábado) 9.00h Colégio Valsassina 

6º torneio de apuramento Inicio de Junho  A confirmar 
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Avaliação 

Tal como indica o guia de estágio, a avaliação do Projeto de Desporto Escolar 

será realizada através de relatório. Assim, será produzido um relatório no final de cada 

etapa de formação, onde será realizado um balanço acerca dos objetivos que tracei, bem 

como das dificuldades sentidas, projetando estratégias para a resolução das mesmas. 

 


