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COORDENAÇÃO ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL

Torneio de quadras para afinar 
o encontro regional 

O primeiro torneio de quadras or-
ganizado pela Associação de Vo-
leibol de São Miguel teve lugar no 
pavilhão do complexo desporti-
vo das Laranjeiras no passado Sá-
bado, dia 31 de Maio. A novidade 
do torneio era o facto dos jogos se-
rem disputados em formato de mi-
nivoleibol mas incluir equipas de 
infantis (apenas as de 1º ano no es-
calão de iniciados). O torneio jo-
gado neste sistema foi pensado 
para permitir que as equipas de 
minivoleibol tivessem contacto 
formal com equipas de nível su-
perior, com vista à preparação dos 
representantes da AVSM no En-

A fechar a época e às 
portas do Encontro 
Regional de minivoleibol 
foi organizado o 1º 
torneio de quadras para 
as equipas da formação: 
minivoleibol e iniciadas. 
Compareceram  
3 clubes e 12 equipas  
que jogaram 7 jogos 

contro Regional de Minivoleibol, 
a decorrer no final do mês de Ju-
nho na ilha terceira. Para não com-
plicar não houve seriação por gé-
nero, as raparigas jogavam contra 
os rapazes. À chamada prontifi-
caram-se 3 clubes, os rapazes da 

Associação dos Antigos Alunos (3 
equipas - 2 minivoleibol + 1 ini-
ciados), as raparigas do Volei Clu-
be de São Miguel (6 equipas - 5 mi-
nivoleibol + 1 iniciadas) e da 
Ribeira Grande vieram as meninas 
do Clube Desportivo Escolar “Os 

Torneio de Quadras - Minivoleibol e Infantis

RESULTADOS TORNEIO DE  
QUADRAS AVSM - FASE DE GRUPOS 
 
SÉRIE CLASS EQUIPA 

 
    A 1º AAA2 
 2º FUS1 
 3º VCSM1 
 4º VCSM2 
    B 1º VCSM3 
 2º VCSM6 
 3º FUS2 
 4º AAA3 
    C 1º AAA1 
 2º VCSM4 
 3º VCSM5 
 4º FUS3 

RESULTADOS TORNEIO  
DE QUADRAS AVSM - FASE FINAL 
 
SÉRIE CLASS EQUIPA          PONTOS 

 
    A 1º VCSM3 15 
 2º AAA1 15 
 3º AAA2 -30 
   B 1º VCSM4 32 
 2º FUS1 -11 
 3º VCSM6 -21 
    C 1º VCSM5 32 
 2º VCSM1 7 
 3º FUS2 -39 
    D 1º VCSM2 20 
 2º FUS3 9 
 3º AAA3 -29 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
1º              VCSM3 
2º             AAA1 
3º             AAA2 
4º             VCSM4 
5º             FUS1 
6º             VCSM6 
7º              VCSM5 
8º             VCSM1 
9º             FUS2 
10º           VCSM2 
11º            AAA3 
12º            FUS3 

 

DIREITOS RESERVADOS

Fuseiros” (3 equipas minivoleibol). 
Numa primeira fase de 3 grupos 
com 4 equipas, foi feito o ranking 
para a fase final. Esta fase foi mais 
desequilibrada e serviu para dis-
por as equipas nas séries da fase fi-
nal, em que os primeiros de cada 
série jogavam entre sí para a clas-
sificação final. Na fase final tive-
mos maior equilíbrio havendo 
muitos empates no final do tempo 
de jogo, havendo necessidade de 
prolongamento. Inclusive as equi-
pas primeiras classificadas tiveram 
que jogar o desempate nas 2 ba-
talhas que tiveram. No final elas 
foram melhores. Venceu a equipa 
de iniciadas do Volei Clube São 
Miguel , em 2º os iniciados da As-
sociação dos Antigos Alunos e a 
fechar o pódio ficou a 2ª equipa 
de rapazes dos Antigos Alunos. 
Para o Encontro Regional de mi-
nivoleibol os representantes da 
AVSM serão no masculino a equi-
pa da Associação dos Antigos Alu-
nos e no feminino o Clube Kairós. 
Este Encontro é o culminar da épo-
ca neste escalão etário e engloba 
a parte competitiva e tem também 
um cariz social com atividades pa-
ralelas.� PROF. LUÍS ONÇA - AVSM

O Ensino  
do Voleibol 
Escolar

(Parte II) 
Observamos os programas atuais 
de educação física do Ministério 
de Educação (ME) para os vários 
anos de escolaridade, constata-
mos que necessitam de algumas 
reformulações pois já possuem vá-
rios anos e a modalidade evoluiu. 
Então vejamos o programa do 
1ºciclo (EB), não sofre alterações 
desde 1990, e no bloco dedicado 
aos Jogos, de 18 conteúdos ape-
nas 2 são dedicados ao voleibol. 
Apresentam uma aprendizagem 
do passe e manchete, muito à base 
de concursos individuais supor-
tado muito na técnica. Relativa-
mente ao 2º ciclo (EB), foi elabo-
rado em 1998, estando até à data 
em vigor, apesar de constar como 
uma modalidade desportiva co-
letiva e introduzir os gestos téc-
nicos, as suas componentes crí-
ticas, regras do jogo, continuamos 
a ter os gestos como atos isolados 
no jogo. Nos casos do currículo do 

3º ciclo e secundário são docu-
mentos mais recentes, ambos do 
ano 2001. Neste caso não deve-
mos ter jogo de 4x4 ou 6x6 sem 
desfragmentar todas as compo-
nentes do jogo (1x1, 2x2 e 3x3). 
O aluno tem que perceber a im-
portância da tática,  as diferentes 
trajetórias, a tomada de decisão, 
a procura do espaço vazio. Talvez 
já existam muitos docentes que ig-
noram as lacunas dos programas 
e colocam nas suas aulas muito 
jogo reduzido mas há muito a fa-
zer nesse sentido e obviamente 
muito trabalho e dedicação. Mas, 
nem tudo é mau no processo do en-
sino -aprendizagem do voleibol nas 
escolas, porque as condições dos 
pavilhões açorianos são dos me-
lhores do país, o rácio de bolas por 
turma é bastante satisfatório, a 
qualidade das bolas é inquestio-
nável e principalmente os alunos 
gostam do voleibol.  

Finalizando, o  jogo não pode ser 
só sustentação de bola, a oposição 
e competição terá que obrigato-
riamente estar presente nossa ati-
vidade letiva.�   

PROF. RICARDO OLIVEIRA - AVSM
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CDIVA no Encontro Nacional de Gira-Volei
 O Encontro Nacional de Gira-
Volei vai contar mais uma vez com 
a presença de duplas da Associa-
ção de Voleibol de São Miguel 
(AVSM), através do Clube Des-
portivo Internacional Volei Aço-
res (CDIVA). De destacar que, 
esta participação só se tornou 
possível graças à ajuda do clube, 
e de alguns colaboradores priva-
dos, nomeadamente Ourivesaria 
Pinto, Restaurante Canto da Fon-
te, Snack Bar Gonçalo, Mr. Pizza, 

Juntas de Freguesia do Pico da 
Pedra, São Roque e Câmara Mu-
nicipal da Ribeira Grande. O En-
contro Nacional esteve inicial-
mente marcado para o próximo 
fim-de-semana (7 e 8 de junho), 
mas foi alterado para 14 e 15 de 
Junho devido às más previsões  
das condições meteorológicas 
para estes dias e que influencia-
riam a qualidade deste evento 
praticado ao ar livre. A edição 
deste ano, terá lugar na cidade da 

Maia, no norte do país e na ver-
tente de 2x2 nos  escalões mas-
culinos e femininos. 

Os nossos representantes serão 
chefiados pela professora Amélia 
Frazão e Fábio Lopes, e os atletas 
que irão competir no escalão de 
8-10 anos são: Alexandra Pereira 
e Clara Medeiros, João Pedro Sou-
sa e Leonardo Pereira, Gonçalo 
Melo e Rodrigo Melo.  

A todos boa sorte.�  
PROF. RICARDO OLIVEIRADuplas do CDIVA 

RResultados&Classificações


