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RELATÓRIO DE AULA 29/09/2009- 12º CT3 

Ricardo Jorge Monteiro Igreja 

 

Escola Secundária com 3º CEB do Fundão 

 

Resumo. Serve o presente documento, para dar seguimento a uma progressão do estado físico 

dos alunos, e para dar continuidade ao trabalho realizado nas aulas anteriores, na modalidade 

de voleibol, mais concretamente no gesto técnico de passe, serviço e recepção da bola durante 

o jogo. No seguimento da aula o jogo formal de 6x6 serviu-nos para averiguar o nível dos alunos 

face às novas competências solicitadas no decorrer dos diversos exercícios realizados na aula. 

1.Relatório 

Dando inicio à actividade lectiva, o professor Francisco Borges estabeleceu um breve 

diálogo com os alunos onde, de forma resumida, referiu quais os pontos a abordar na 

aula e a pertinência dos mesmos. 

Relativamente à estruturação do plano de aula, posso referir que esta foi constituída 

por uma Parte Inicial, onde se deu mais atenção ao aquecimento, activação funcional 

dos alunos, realizando marcha e corrida. Nesta fase foi utilizado, na minha opinião, o 

tempo necessário para que os alunos pudessem estar num nível confortável para a 

próxima etapa da aula. Essa etapa foi concretizada por deslocamentos pelas várias 

posições do terreno de jogo, e planeou-se que os alunos tivessem atenção ao 

posicionamento dos apoios, a componente técnica do bloco e ao seu deslocamento. 

Quanto à parte Fundamental propriamente dita da aula, o trabalho que se realizou 

teve mais a ver com fundamentos e aspectos técnicos que vão ser solicitados ao longo 

do jogo formal de voleibol. Nesta fase todos os exercícios, na minha opinião, tiveram 

uma sequência lógica de aprendizagem, visto que todos tinham um seguimento de 

progressão pedagógico da modalidade de voleibol. Referente à sequência dos 

exercícios, o Professor Francisco deu inicio à parte fundamental da aula com um 

exercício onde o objectivo seria o trabalho do passe, seguidamente e sem perder muito 

tempo na transição dos exercícios, o próximo exercício dentro da mesma sequência 

seria os alunos realizarem auto-passe e passe aos colegas. Neste seguimento, no 

exercício seguinte, os alunos fizeram trabalho específico de serviço, visto que na última 

aula durante o jogo formal de 6x6 houve algumas dificuldades em realizar o mesmo. 

Neste exercício o Professor Francisco demorou algum tempo na instrução pois era 
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essencial transmitir aos alunos as variantes/componentes que estavam a ser mal 

executadas no serviço. 

Dando continuidade a progressão pedagógica dos exercícios, o exercício seguinte pôs 

em prática todo o trabalho realizado até aí, ou seja, os alunos foram divididos em grupos 

de 3 onde realizariam serviço para o outro campo, recepção em passe para um colega 

que estaria à rede, e se possível remate, posteriormente o aluno que faria o serviço no 

seguimento da jogada realizava bloco à rede.  

Para finalizar, na Parte fundamental da aula foi realizado jogo formal de 6x6, em que 

os alunos tiveram de pôr em prática tudo aquilo que realizaram e consolidaram durante 

o decorrer da aula. 

O retorno à calma foi feito através de alongamento, de resolução de dúvidas e 

rectificações de eventuais problemas e ajustes dos erros dos alunos. Acho que neste caso 

o tempo gasto é o suficiente, uma vez que também não temos muito tempo para 

gastarmos nesta parte da aula. 

No que toca aos níveis de alunos, grupos e heterogeneidade dos grupos, posso referir 

que, nesta fase do ano, e sabendo o nível dos alunos, visto que são alunos do Professor 

Francisco à 3 anos, ele optou por os deixar trabalhar de forma mais liberta e com menos 

orientações. Mas observando a turma verificámos que existem vários níveis no âmbito 

técnico e pensamento táctico do jogo, e só numa fase mais avançada é que me parece 

pertinente a divisão dos alunos por níveis motores e intelectuais. 

Relativamente ao posicionamento do Professor Francisco, posso referir que se 

colocou sempre numa posição adequada, conseguindo assim observar toda a turma a 

trabalhar e para corrigir erros e dificuldades dos alunos. Tendo sempre uma boa 

comunicação que fosse ao encontro das dificuldades/erros dos alunos e uma transmissão 

direccionada para os mesmos erros e problemas. 

Um ponto positivo da minha observação reside no tempo efectivo de aula, da qual o 

professor Francisco gastou 3’ de transições, 9’ de instruções / correcções e 49’ de aula 

prática, assim os alunos tiveram uma quota muito boa de aula efectiva.  

Durante a aula, em relação aos feedback’s, penso que o Professor soube sempre estar 

atento e receptível para incentivar e ajudar os alunos com mais dificuldades no passe, 

recepção, serviço e bloco, ajudando-os a ultrapassar as dificuldades/erros no âmbito 

técnico e de empenho. 

Por fim, na minha opinião, a turma apresenta um excelente clima que proporciona uma 
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excelente aprendizagem. Devido ao empenho e atitude dos alunos, a evolução deles é 

positiva. Não tenho nada a referir à questão da indisciplina. A densidade motora desta 

aula que observei é francamente acima dos 70 % visto que em 70’ de aula, os alunos 

estiveram em prática cerca de 50’, mais uma vez se comprova que o importante é 

aprender a jogar as modalidades, mas ao mesmo tempo trabalhar a condição física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


