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Actividade Compal Air – Fase Escolar 

Introdução 

Segundo o Plano Anual de Actividades do agrupamento de escolas do Teixoso estava 

previsto no dia 17 de Dezembro de 09 a realização de uma actividade da fase escola que 

designa-se por Compal Air. 

Esta actividade baseia-se num torneio de Basquetebol de 3x3com objectivo de 

promover e proporcionar a oportunidade de todos os alunos participar numa actividade 

desenvolvida num ambiente agradável e harmonioso.  

A actividade escolar foi promovida por todo o grupo de Educação Física envolvendo 

os Professores como, Professor Armando, Professor Ana Paula, Professora Fernanda e 

Professora Carmelinda em conjunto com os Professor Estagiários de Educação Física 

como, Professor Estagiário Rui Morcela, Professor Estagiário Mário Santos, Professor 

Estagiário César Silva e Professor Estagiário Ricardo Cunha. 

Apenas de frisar que no inicio da actividade desloquei-me à ourivesaria do Teixoso 

para ir buscar uma pilha para que o aluno Pedro Pais pudesse realizar a actividade 

devido ao esquecimento do aluno. 

 

Desenvolvimento 

A actividade iniciou-se por volta das 10h 15m tendo tido um atraso de 15m visto que 

estava previsto para ter inicio às 10h, este atraso não veio alterar o desenrolar de toda a 

actividade.  

Para a actividade ter uma organização do princípio ao fim foi disponibilizado no 

quadro existente no pavilhão um calendário de todos os jogos e para completar existia 
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uma mesa de informação onde se encontrava constantemente um Professor de Educação 

Física para retirar quaisquer dúvidas.  

Na restante organização da actividade todo o Grupo de Educação e Professores 

Estagiário de Educação Física optou por enumerar os campos para que não existisse 

confusão nas equipas que iriam realizar os jogos. 

 

Disposição da Actividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os recursos foram: 

 2 campos de Basquetebol; 

 1 megafone; 

 4 apitos; 

 10 bolas de Basquetebol; 

 1 mesa; 

 1 portátil; 

 Fita isoladora; 

 Cones; 
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O quadro competitivo
1
 foi elaborado pelos Professores Estagiários, existiu um pré 

sorteio para organizarmos os jogos que iriam decorrer e os campos onde se iriam 

defrontar. Os escalões presentes no torneio foram os infantis masculinos e infantis 

femininos, iniciados/juvenis femininos, iniciados masculinos e juvenis masculinos.  

Tivemos algumas preocupações na disposição dos campos visto que os escalões 

femininos jogaram nos campos 3 e 4 pois as tabelas estavam num nível mais acessível, 

os campos 1 e 2 estavam com as tabelas mais elevadas o que levou ao escalão 

masculino efectuar praticamente todos os jogos nesses campos.  

Outra preocupação tida por nós Professores Estagiários na elaboração do quadro 

competitivo foi ao nível da gestão do tempo dos grupos aquando do tempo isto porque a 

ideia inicial seria que todas as equipas efectuassem vários jogos mas devido ao tempo 

que tínhamos para a realização da actividade não foi possível continuar com essa ideia. 

Visto o elevado número de equipas nos infantis masculinos optamos então em realizar 

um torneio em Play Off enquanto os restantes escalões realizaram fase de grupos. 

Os jogos disputavam-se todos ao mesmo tempo, a Professora Ana Paula tinha como 

função dar inicio e finalizar os jogos enquanto os restantes dispunham-se pelas restantes 

funções como arbitrar os jogos e ajudar na coordenação dos mesmos, antes de cada jogo 

todas as equipas iam ao meio do campo (onde se encontrava o banco sueco 

anteriormente representado) para que a Professor Ana Paula com o megafone 

informação a distribuição das equipas pelos respectivos campos. As restantes equipas 

estavam sentadas nas bancadas para evitar a aglomeração na área de jogo.  

A gestão dos tempos de jogo foram de, jogos de 10 minutos corridos para aproveitar 

o tempo ao máximo, o intervalo desses jogos foi apenas o tempo de transmissão dos 

resultados à mesa de informação onde seriam registados no computador portátil todos os 

resultados e colocados de imediato no quadro competitivo onde todos os alunos 

poderiam verificar. Neste intervalo todas as bolas seriam recolhidas por parte do 

Professores para que a ordem fosse mantida e não existisse atrasos. 

 

                                                           
1 Ver anexo 1 e 2 
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De realçar ainda que, devido ao número reduzido de inscrições, os escalões de 

Juvenis e Juniores masculinos jogaram ambas no mesmo escalão e também os Iniciados 

e Juvenis Femininos jogaram no mesmo escalão sem que isso interferir-se nos 

objectivos principais do torneio. 

Os vencedores de cada escalão terão a oportunidade de poder disputar a fase regional 

do torneio do Compal Air de 3x3. 

 

A nível de resultados as classificações foram: 

 Infantis Femininos – 1º Gandas malucas  

 2º Bolinhas no Cesto 

 3º Three Girls 

 Iniciados Masculinos – 1º Esfomeados 

 2º Star Quality 

    3º Curral de Moinas 

 Juvenis/Juniores Masculinos – 1º Choco-Power 

 2º Esgota Pipas 

 3º Os Mobidick 

 Iniciados/Juvenis Femininos – 1º Starrshuss 

 2º Rebeldes 

Por fim deu-se à entrega dos prémios, para isso montou-se o pódio no meio do 

campo virado para as bancadas onde se encontrava os restantes alunos da escola. A 

Professora Carmelinda ficou encarregue de tirar as fotografias, a Professor Ana Paula 

ficou encarregue de anunciar os vencedores, o Professor Armando e os Professores 

Estagiários como Professor Estagiário Rui Morcela, Professor Estagiário César Silva, 

Professor Estagiário Ricardo Cunha e Professor Estagiário Mário Santos ficamos 

encarregues das entregas dos prémios aos vencedores.  

Os prémios consistiam, para o 1º lugar 1 caneca para cada elemento da equipa, o 

prémio para o 2º lugar foi um porta canetas e o prémio para o 3º lugar foi um estojo. 

Como não podia deixar de ser no final todos os alunos participantes receberam prémios 
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pela participação na actividade, este prémio era constituído por uma caneta, um bloco 

de notas e porta-chaves. 

Conclusão 

Por fim pode-se retirar que toda a actividade decorreu conforme previsto apenas com 

um atraso inicial que veio por consequente atrasar o término da prova. Todos os alunos 

tiveram um comportamento admissível para o bom funcionamento da actividade e a 

entreajuda/coordenação dos Professores como dos Professores Estagiários e auxiliares 

forma de extrema importância para um balanço positivo da actividade. 

Os alunos no final sem estar à espera tiveram a oportunidade de receber uma 

lembrança de participação na actividade para que também não sentissem que estiveram 

apenas a fazer número e futuramente outros alunos possam tomar a iniciativa e 

participar também em outras actividades desenvolvidas pela escola do Teixoso. 

 


