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Escola Secundária com 3º CEB do Fundão 

 

No dia 15 de Outubro coube-me observar a aula orientada pelo Luís, tendo 

orientado a unidade didáctica de Voleibol à turma 12º CT3. 

Para esta aula da unidade didáctica de Voleibol, o meu colega tinha como 

objectivos a consolidação/exercitação dos gestos técnicos (passe, remate, bloco e 

serviço) no Voleibol. 

Assim, na minha opinião a estruturação do plano de aula, evidencia uma 

estrutura concisa num bom progresso pedagógica, estando neste uma boa sequência de 

exercícios.  

O plano de aula do meu colega, foi cumprido totalmente conseguindo gerir da 

melhor maneira o tempo que tinha disponível para a prática. Devido ao nível dos alunos 

no Voleibol, ser elevado, e pelo facto do meu colega possuir indicadores desse mesmo 

nível, a selecção de exercícios foi a mesma que o Professor Francisco tem vindo a fazer 

nas suas aulas, e na minha opinião bem seleccionados.  

Neste ponto posso também rever uma questão, que tem a ver com os grupos e a 

heterogeneidade dos mesmos, em relação aos grupos de trabalho que o meu colega 

escolheu para realizarem a aula, penso que esteve bem, porque todos os grupos que ele 

escolheu foram trabalhando com um bom empenho ao longo da aula. E ai é uma 

vantagem de fazer grupos de trabalho que nos garantam que a aula vai decorrer de 

forma organizada. 

Em relação ao modo como ocupou os espaços, penso que foi de uma forma 

organizada e correcta em alguns instantes, porque no decorrer da aula nos diferentes 

exercícios da parte fundamental, verificou-se que por vezes tinha metade da turma nas 

costas e isso não deveria acontecer, nos outros exercícios a posição foi a mais correcta.  

Ao longo da unidade didáctica foi dando feedback’s positivos e encorajadores os 

alunos, fui também corrigindo posições e erros nos deslocamentos e nos gestos técnicos 

da modalidade. Aqui só quero reforçar mais um aspecto que tem a ver com o seguinte: 

mesmo que os nossos alunos façam algum gesto ou técnica mal devemo-los encorajar, 



Relatório 29 de Setembro 2009 

Núcleo de Estágio de Educação Física 
 Escola Secundária com 3 CEB do Fundão 

2009/10 

 

mas também devemo-los corrigir naquilo que está a ser mal executado, e o meu colega 

muitas vezes só encorajava os alunos e não os corrigia.  

Onde não esteve tão efectivo foi no final de cada exercício, onde lhe caberia a 

tarefa de clarificar com os alunos, se os objectivos do exercício tinham sido cumpridos e 

se o seu comportamento/empenho tinham sido correctos. 

Quanto ao tempo de organização/instrução/transição foi razoável (pode fazer 

sempre melhor) para que a aula tivesse um bom ritmo e prática efectiva.  

Quanto à qualidade de intervenção, creio que o meu colega não esteve muito 

bem, porque durante o decorrer da aula foi utilizando temos de correcção que não eram 

os mais apropriados para a evolução técnico/táctica. 

A comunicação e transmissão de objectivos, feedback’s e correcções acredito 

que foi positiva, faltou-lhe só um ajuste nos conceitos base da modalidade quando 

indicava as correcções aos alunos, e ajustar a voz e a expressão não verbal consoante a 

atenção desejada. 

Na aula efectiva o clima e a disciplina foi boa devido ao empenho dos alunos, 

apesar dos exercícios que ele seleccionou serem os mais indicados para o seu nível, 

acho que ouve uma evolução positiva no desempenho dos alunos. 

Por fim quanto à densidade motora, penso que foi razoável, na qual todos os 

alunos participaram efectivamente. 

No final da aula realizou simplesmente alongamentos, esquecendo-se de referir 

se os objectivos da aula tinham sido alcançados, e se o empenho dos alunos tinha 

correspondido às suas expectativas. 

 


