
 

Escola Secundária Manuel Arriaga 
Ano letivo 2013/2014 

Departamento de Educação Física 
 

 
Voleibol de 4 junta duas centenas de alunos no pavilhão da ESMA 

 
O 30 de outubro foi o dia escolhido para a 1.ª manhã desportiva da ESMA. Esta manhã contou com 
3 eventos desportivos, o mega salto e mega sprinter escolar, o corta-mato escolar e com a 
competição de Voleibol. 
Este foi o 1.º ano que o torneio se realizou na escola, nestes moldes. Entre as 08h45 e as 12h00, 
mais de duzentos alunos, pertencentes a 38 equipas, competiram em 5 torneios diferentes.  
 

 
 
Os torneios efetuaram-se num sistema de eliminatórias, à primeira derrota. Isto é, a equipa que 
perdia um jogo saía da prova.  
Face ao elevado número de alunos e de equipas inscritos previamente, foi necessário organizar os 
seguintes torneios: 1 – para alunos do 7.º ano, que contou com 10 equipas; 2 – para alunos do 8.º 
ano (5 equipas), 3 – para alunos do 9.º ano e do ensino secundário (10 equipas); 4 – para alunas do 
7.º e do 8.º ano (12 equipas); e 5 – para alunas do 9.º ano e do ensino secundário (11 equipas). 
 

 
 
Os jogos, que tinham a duração de 10 minutos, foram decorrendo com bastante animação, em 4 
campos distintos. A equipa vencedora do torneio do 7.º ano masculino foi a constituída por alunos 
do 7E. Já os alunos da turma C levaram a melhor sobre as restantes equipas do 8.º ano de 
escolaridade. Na outra competição masculina, os alunos do 10G, com um reforço de peso, 
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proveniente do 9I, saíram vitoriosos, batendo de forma expressiva na final outra equipa de alunos 
do 10.º ano de escolaridade. 
 

 
 
Em femininos, as alunas do 7.º e do 8.º ano competiram no mesmo torneio, e a vitória acabou por 
sorrir a um misto de alunos da turma F e da turma G do 7.º ano. No 5.º torneio, que opôs as alunas 
do 9.º ano e do ensino secundário, vence a turma do 12D, que também recebeu um reforço de uma 
aluna do 10A. Na final bateram as alunas do 11A por apenas 1 ponto de diferença. 
 

 
 
Esta organização do departamento de Educação Física teve como responsável a docente Ana 
Gonçalves e como colaboradores todos os membros do departamento, assim como o aluno 
estagiário Bruno Silveira.  
Um agradecimento especial a todos os que colaboraram na arbitragem dos 38 jogos desta manhã 
intensa e divertida.  
Esperamos que tenham gostado e que queiram repetir a experiência no dia 18 de fevereiro, data da 
próxima manhã desportiva. 
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