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Este documento surge no seguimento da leccionação da primeira aula de Voleibol à 

turma CT3 do 12º ano da Escola Secundária do Fundão. Sendo já a segunda rotação no 

espaço de voleibol, a minha avaliação diagnóstica dos alunos já tinha sido feita em outra 

aula. Assim encontrava-me calmo e a recepção dos alunos foi positiva. 

 

Estruturação do plano de aula e organização/ selecção dos exercícios. 

Em relação ao meu plano de aula, este foi elaborado conhecendo o nível de execução e 

o domínio da modalidade por parte dos alunos. A primeira aula coincidiu com a terceira 

rotação pelos espaços. 

Relativamente à estruturação do plano de aula, esta foi feita de acordo com as 

características dos alunos, sem nunca deixar de lado a componente física e prática da 

modalidade. Assim a estrutura do plano de aula evidência uma relação directa entre os 

exercícios de forma a proporcionar uma aprendizagem e consequentemente uma 

evolução das capacidades dos alunos. A minha aula tinha aula tinha como objectivos 

operacionais, o desenvolvimento das acções técnico-táctico e a aplicação das regras que 

regem o jogo de voleibol. 

A selecção de exercícios, foi feita de acordo com o objectivo a que me propus, e para 

isso, seleccionei um exercício no qual as componentes passe, serviço, recepção, remate, 

bloco e distribuição à rede estariam sempre presentes, de forma a proporcionar uma 

componente evolutiva aos alunos. No jogo formal verifiquei se tudo aquilo que 

tínhamos vindo a realizar ao longo da aula, tinha sido assimilado pelos alunos. Quanto 

ao nível dos alunos, eu tive o cuidado de corrigir e ajudar os alunos com mais 

dificuldades de forma a alcançar o objectivo do exercício. Aos alunos com um nível 

mais elevado, foram propostas variáveis no exercício de modo a adequar às suas 
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capacidades. Os grupos de trabalho foram os mesmos das últimas aulas uma vez que na 

minha opinião são grupos equivalentes quanto ao seu nível e aptidão. 

  

 Posicionamento, Tempo de Instrução/Transição/Organização, Feddback’s e 

Comunicação/Transmissão. 

Em relação ao meu posicionamento durante a aula, posso dizer que na minha opinião foi 

sempre o mais correcto. Ou seja, no inicio da aula enquanto esclareci os objectivos, as 

expectativas e comportamentos esperados por mim em relação ao desempenho dos 

alunos, mantive contacto directo em semi-círculos com os alunos. No decorrer dos 

vários exercícios, tanto na parte inicial como na parte fundamental da aula, ocupei 

sempre uma posição que me permitisse o alcance visual total da turma. Na parte de 

retorno à calma, os alunos voltaram a colocar-se em semi-circulo e eu mantive um 

posicionamento que me permitia visualizar toda a turma. 

Quanto ao tempo de instrução/transição/organização, penso que foi o correcto, porque 

em relação ao tempo de instrução, utilizei o tempo estritamente necessário para que os 

alunos percebessem o exercício em causa. No tempo de organização e transição foi o 

mais curto possível, uma vez que optei por exercícios que tivessem seguimento uns para 

os outros. 

Ao longo da aula, fui dando feedback’s positivos, encorajadores e de correcção aos 

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

ao longo dos exercícios. 

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

acredito que foi positiva, uma vez que depois de ajustar ou corrigir algum 

posicionamento ou batimento, o aluno dando seguimento aquilo que eu teria corrigido, 

era capaz de executar o gesto técnico. Quanto à minha qualidade de intervenção para a 

melhoria da execução técnico/táctica dos alunos, penso que foi razoável, visto que após 

a minha intervenção os alunos tiveram mais êxito na realização das suas tarefas. 
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Aprendizagem/evolução/empenho dos alunos, Clima/disciplina, Densidade motora; 

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

alunos, e relação já existente entre mim e os alunos, apesar de um dos exercícios que eu 

seleccionei ser novo para os alunos, acho que existiu uma evolução positiva no 

desempenho dos alunos. 

Por fim quanto à densidade motora, penso que foi razoável. Para a melhorar só 

teria que ajustar os exercícios onde houve algumas dúvidas por parte dos alunos. 

No final da aula realizei  alongamentos, referi também se os objectivos da aula 

tinham sido alcançados, e que o empenho dos alunos correspondeu às minhas 

expectativas. 

 


