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Abreviaturas 

 
EBSC – Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

DE – Desporto Escolar 

GEF – Grupo de Educação Física 

EE – Encarregado de Educação  
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Caraterização do Núcleo 

Do geral… 

A preparação dos núcleos do DE, tal como todas as atividades que são 

desenvolvidas na EBSC, é realizada ainda antes das aulas iniciarem. Deste modo, nas 

primeiras reuniões do GEF foram prontamente definidos os horários de todos os 

núcleos. Relativamente à divulgação, essa fica ao cargo de cada núcleo, sendo que, na 

apresentação no início do ano letivo essa informação relativa à inscrição também foi 

transmitida aos encarregados de educação (EE), através do Diretor de Turma. 

Essa inscrição é feita no PBX ou no Pavilhão da EBSC, onde é necessário 

preencher os campos relativos a alguns dados pessoais e onde é indispensável a 

autorização do EE, através de uma assinatura. Essa ficha é, posteriormente, entregue ao 

coordenador do GEF, professor Ricardo Costa, no sentido de fazer uma base de dados 

com todos os alunos que pertencem ao DE. 

Durante os treinos, os professores de cada núcleo de DE são os responsáveis por 

controlar a assiduidade dos alunos (ver ficha de registo das presenças em anexo). 

 

… Para o particular 

Este núcleo é um dos dois núcleos ligados à matéria de Voleibol que existem 

na EBSC. Juntamente com a professora Ana Cristina Carvalho, responsável pelo 

núcleo, irei ao longo deste ano dinamizar este núcleo. 

O núcleo ao qual pertenço diz respeito ao escalão de Infantis (A – 2002 e 2003 e 

B – 2001 e 2000), enquanto o outro núcleo destina-se a alunos Iniciados. Apesar de, no 

presente ano letivo, os Infantis serem os alunos nascidos nos anos 2000, 2001 e 2002, 

há vários alunos nascidos no ano de 2000 que já transitaram para o escalão acima. Esta 

transição deveu-se ao nível de jogo mais desenvolvido que estes alunos apresentam. 

Como se pôde constatar desde o primeiro treino, este é dos núcleos do DE da 

EBSC que apresenta maior número de inscrições e, portanto, maior número de alunos 

em cada treino. Ao fim de algum tempo, o número de alunos estabilizou à volta dos 25 

alunos por treino. 

As competições irão ser destinadas para o escalão de Infantis B Masculinos. Esta 

decisão foi feita com base na transição de várias alunas do ano de 2000 que se efetuou 

para o escalão superior. 
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Objetivos 

Objetivos do Núcleo 

Relativamente aos objetivos gerais que o núcleo pretende atingir são os 

seguintes: 

 Aumentar as oportunidades de prática desportiva de qualidade; 

 Oferecer aos alunos a possibilidade de adquirirem competências como 

fator de recuperação, desenvolvimento ou complemento em relação ao 

seu currículo em Educação Física; 

 Divulgar e motivar os alunos para a prática de Voleibol; 

 Dar continuidade ao trabalho efetuado em anos anteriores; 

 Fomentar o espírito de grupo. 

 

Objetivos de Formação 

Apesar do Voleibol ser um Jogo Desportivo Coletivo, domínio com o qual me 

considero estar à vontade, na minha ótica há ainda vários aspetos a melhorar. Deste 

modo, o núcleo de DE do Voleibol poderá permitir-me atingir determinados objetivos 

que pretendo melhorar na minha formação. Neste sentido, os objetivos que pretendo 

atingir ao longo do ano letivo são: 

 Aumentar o meu conhecimento em relação a exercícios e progressões 

pedagógicas utilizados no ensino na matéria de Voleibol; 

 Adquirir conhecimento que me ajude a detetar e a corrigir os erros cometidos 

pelos alunos no sentido de modificar os exercícios de acordo com o nível dos 

mesmos; 

 Transferir todo esse conhecimento, adquirido durante os treinos do DE, para as 

aulas lecionadas na minha turma; 

 Conhecer a estrutura e ajudar na organização de uma atividade do DE; 

 Participar ativamente na coadjuvação em todos os treinos 

 Acompanhar e enquadrar os alunos nas atividades de competição – torneios. 
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Recursos 

Humanos 

Relativamente aos recursos humanos pode-se identificar todos os elementos que 

pertencem e permitem o desenrolar dos treinos: Professora Ana Cristina Carvalho, que é 

a responsável pelo núcleo, o professor estagiário João Roseiro, coadjuvo o papel da 

professora responsável, os alunos inscritos que marcam presença nos treinos e, por 

último mas não menos importante, o funcionário do pavilhão. 

 

Espaciais 

Os treinos de DE de Voleibol são realizados no Pavilhão da EBSC. No treino de 

terça-feira este é dividido com o outro núcleo de DE do Voleibol e, por vezes, com uma 

turma do 10º ano de escolaridade do curso de Turismo. Quando o espaço tem de ser 

dividido pelos três torna-se difícil a lecionação do treino, visto que fica apenas à 

disposição do núcleo duas redes de Voleibol. Adicionalmente a este constrangimento, 

há ainda outro devido ao número elevado de alunos inscritos neste núcleo de Voleibol. 

No treino de quarta-feira o Pavilhão é apenas divido pelos dois núcleos do DE de 

Voleibol, tendo, desta forma, à disposição três redes de Voleibol e metade do Pavilhão. 

 

Materiais 

No que diz respeito aos recursos materiais o núcleo tem à sua disposição duas ou 

três redes de Voleibol, consoante a disponibilidade, no que diz respeito ao treino de 

terça-feira. Relativamente ao treino de quarta-feira tem sempre disponíveis três redes. 

No que concerne ao número de bolas, estas são sempre divididas com o outro núcleo, 

visto que treinam à mesma hora. No entanto, é garantido sempre um número bastante 

aceitável de bolas (no mínimo 12). São ainda utilizados outros recursos que variam 

consoante o planeamento do treino. Como forma de progressões são utilizados arcos, 

tapetes de fitness, tabelas de Basquetebol, postes de Corfebol, sinalizadores e pinos. Por 

vezes, com a montagem de estações com condição física são ainda usadas cordas, 

barreiras e bancos suecos. 
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Planeamento 

 

No que se refere ao planeamento e à condução dos treinos de Voleibol, o meu 

objetivo passa por ter um papel ativo durante o treino. Neste momento, este papel 

encontra-se mais ativo na parte de condução do treino, visto que em várias ocasiões fico 

responsável por parte do grupo, sendo que em dois treinos fiquei responsável por toda a 

lecionação. Relativamente à parte do planeamento dos treinos, este só foi realizado por 

mim em duas situações. 

Desde o início do ano letivo, os treinos caraterizam-se pelo desenvolvimento 

fundamental de um gesto técnico: passe em toque de dedos. A procura sistemática do 

desenvolvimento deste gesto prende-se com o objetivo de desenvolvimento do jogo, 

através da sustentação da bola. Adicionalmente, na primeira competição, o único gesto 

técnico que se pode utilizar é o passe em toque de dedos, daí a preocupação com este 

gesto ser maior. Não obstante, a introdução de outros gestos técnicos, como o serviço 

por baixo e a manchete, também já foi realizada. 

Nos treinos, os alunos são divididos consoante o seu nível de jogo, no sentido de 

poderem trabalhar aquilo que mais se adequa às suas capacidades. Neste sentido, os 

alunos que estão mais desenvolvidos, trabalham em situação de 2x2, na rede, 

desenvolvendo o seu jogo em equipa. Estes alunos têm também a preocupação de um 

posicionamento e comunicação com o parceiro. Os alunos que se encontram num nível 

intermédio, efetuam 1x1, na rede, aperfeiçoando o seu nível técnico do toque de dedos. 

Os alunos que demonstram ainda maiores dificuldades na sustentação da bola através do 

toque de dedos, realizam situações de 1+1, com ou sem rede, ou então trabalham através 

de exercícios-critério, sem rede. 

 

Calendarização das Atividades 

 

Data 1º Torneio Jogos 

26 

Janeiro 

Torneio 

2X2 

Esc. Sec. 

Carcavelos 
 

Carcavelos X Roque Gameiro 

Alfragide X Miraflores 

Conde de Oeiras X Carcavelos 

Roque Gameiro X Alfragide 

Miraflores X Conde de Oeiras 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

7 

 

 

 

 

Carcavelos X Alfragide 

Roque Gameiro X Miraflores 

Conde de Oeiras X Alfragide 

Carcavelos X Miraflores 

Roque Gameiro X Conde de Oeiras 

Data 2º Torneio Jogos 

9 Março 

Torneio 

4X4 

Esc. Sec. 

Miraflores 
 

Carcavelos X Roque Gameiro 

Alfragide X Miraflores 

Conde de Oeiras X Carcavelos 

Roque Gameiro X Alfragide 

Miraflores X Conde de Oeiras 

Carcavelos X Alfragide 

Roque Gameiro X Miraflores 

Conde de Oeiras X Alfragide 

Carcavelos X Miraflores 

Roque Gameiro X Conde de Oeiras 

Data 3º Torneio Jogos 

20 

Abril 

Torneio 

4X4 

Roque 

Gameiro 
 

Carcavelos X Roque Gameiro 

Alfragide X Miraflores 

Conde de Oeiras X Carcavelos 

Roque Gameiro X Alfragide 

Miraflores X Conde de Oeiras 

Carcavelos X Alfragide 

Roque Gameiro X Miraflores 

Conde de Oeiras X Alfragide 

Carcavelos X Miraflores 

Roque Gameiro X Conde de Oeiras 

Data 4º Torneio Jogos 

18 Maio 

Torneio 

4X4 

Conde de 

Oeiras 
 

Carcavelos X Roque Gameiro 

Alfragide X Miraflores 

Conde de Oeiras X Carcavelos 

Roque Gameiro X Alfragide 

Miraflores X Conde de Oeiras 
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Carcavelos X Alfragide 

Roque Gameiro X Miraflores 

Conde de Oeiras X Alfragide 

Carcavelos X Miraflores 

Roque Gameiro X Conde de Oeiras 
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Principais 

Regras 

 

 

1º Torneio 

2X2 

 

26.01.2013 

 

Forma de Jogo 

2X2 - (Cada campo de voleibol é dividido em dois campos de 8m (comprimento) x 4m (largura). (Rede a 

2.10m). 

Em cada período estão duas duplas de cada equipa em ação. Os mini jogos decorrem simultaneamente. 

Nenhum jogador ou dupla poderá jogar dois períodos seguidos. 

O “PASSE” é o único procedimento técnico a utilizar. 

Duração do Jogo Um jogo dura 24 minutos, divididos em três períodos de 8 minutos, com um intervalo de 2 minutos entre cada. 

Contagem dos Pontos Marcação de pontos contínua (“rally point scoring”). 

Equipa Vencedora Aquela que no final do jogo totalizar, no conjunto dos mini jogos, o maior número de pontos. 

Empates O final do jogo prolonga-se até que uma das equipas obtenha a vantagem de 2 pontos. 

Constituição da Equipa Uma equipa é constituída no mínimo por 10 jogadores (5 duplas) e por 12 no máximo (6 duplas). 

Substituições 

Não são permitidas durante o decorrer dos mini jogos (a não ser por lesão de jogador) 

As duplas podem ser alteradas em cada período de jogo, desde que cada jogador não jogue dois períodos 

seguidos ou mais do que dois períodos, em cada jogo. 

Serviço Cada jogador só pode executar dois serviços seguidos. 

Nº de Toques Obrigatório dar um mínimo de 2 toques antes de devolver a bola para o meio campo adversário. 

   

Principais 

Regras 

 

2º, 3º e 4º 

Torneios 

4X4 

Forma de Jogo 4x4 (Campo - 13mx6,5m) (Rede a 2.15m). 

Duração do Jogo Um jogo dura 24 minutos, divididos em três partes de 8 minutos, com um intervalo de 2 minutos entre cada. 

Contagem dos Pontos Marcação de pontos contínua (“rally point scoring”) 

Equipa Vencedora Aquela que no final do jogo totalizar o maior número de pontos. 

Empates O jogo prolonga-se até que uma das equipas obtenha a vantagem de 2 pontos. 

Constituição da Equipa Uma equipa é constituída no mínimo por 10 jogadores e por 12 no máximo. 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

10 

 

 

 

 

 Utilização dos Jogadores Cada jogador inscrito no boletim de jogo, terá de jogar, no mínimo 1 e no máximo 2 períodos de jogo. 

Substituições Não são permitidas durante o decorrer do jogo. 

Serviço Cada jogador só pode executar dois serviços seguidos, podendo ser por cima ou por baixo. 

Nº de Toques Obrigatório dar um mínimo de 2 toques antes de devolver a bola para o meio campo adversário. 
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Avaliação 

A avaliação do projeto do DE será feita através dos relatórios que deverão ser 

elaborados no final de cada período letivo. Estes relatórios servirão para fazer um 

balanço, fazendo uma ponte em relação àquilo que foi previamente projetado e aquilo 

que verdadeiramente se desenrolou. Deste modo, procurarei refletir para que possa 

perceber quais são as dificuldades que mais se evidenciam no sentido de definir 

estratégias para as ultrapassar. 

  



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

12 

 

Anexos
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Registo de Presenças (Exemplo) 

Data 

Nome 

Outubro Novembro Dezembro 

2 3 9 10 16 17 23 24 30 31 6 7 13 14 20 21 27 28 4 5 11 12 

Afonso Miguel 
                      

Beatriz Deslandes  
    

P P P 
              

Miranda Cruice 
                      

Diogo Ralo 
 

P P 
 

P 
 

P 
               

Matilde Cardoso 
  

P P P P P P P 
             

Vasco Figueiredo 
 

P P 
 

P 
 

P P P 
             

Nuno Neves P P 
 

P P P P P P 
             

Beatriz Ferreira 
                      

João André 
 

P P P P P P P P 
             

Beatriz Jorge 
     

P 
                

Bruno Feiteira 
 

P P P P P P P 
              

 Carlos Fernandes 
 

P P 
 

P 
 

P 
 

P 
             

João Pedro Correia 
 

P P P P P P P P 
             

 Luísa Uare 
 

P P P P P P P P 
             

Carolina 
 

P P P P P P P P 
             

Pamela Diniz 
 

P 
 

P P 
                 

Francisca Cardoso 
 

P 
   

P 
 

P 
              

Matilde Oliveira 
 

P 
 

P P P P P P 
             

Marta Camilo   P P P P P P P              

Madalena   P  P   P P              

Rita Mouta   P P   P P               

Beatriz Inça   P  P                  

Francisca Inça   P P   P P               

Joana Jerónimo   P P P P P P P              
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Bernardo   P  P P P  P              

Ana Hellen   P                    

Beatriz Soares   P P P P P P P              

Catarina Baptista      P  P               

 

 

 

  
                    

Data 

Nome 

Outubro Novembro Dezembro 

2 3 9 10 16 17 23 24 30 31 6 7 13 14 20 21 27 28 4 5 11 12 

Rita Pereira 
  

P P P 
                 

Catarina Santos  
 

P 
 

P 
                 

Gonçalo Correia 
  

P P P 
 

P P 
              

Joana Pereira 
  

P P P 
                 

Eva Capetia 
   

P 
 

P P P 
              

Domingas Uare 
   

P 
                  

Margarida Raposo 
  

P P P P P P P 
             

Catarina Candeias 
   

P P P P P 
              

Henrique Pereira 
    

P P P P 
              

Marta Teodoro 
    

P 
 

P P 
              

Carolina Soares 
     

P 
 

P 
              

Diogo Fernandes 
      

P 
 

P 
             

Camila 
        

P 
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Cartaz de Divulgação 

 


