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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 

6º e 7º anos 

Data de Realização das 
Atividades: 

28/05 a 03/06 

Carga Horária: 

03 aulas 
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Central: 
 

Educação Física 

Componente  Curricular  
Participante: 

Professores: 

Douglas Zanatta, Luana Bridi, Marcos 
Reis, Ricardo Kinal, 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Voleibol / Esportes de campo e taco 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano: 

Analisa as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes 
manifestações (profissional e comunitário/lazer). 

Objetos de Conhecimento: 

Voleibol / Esporte de Campo e Taco 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula: 

EF67EF06 – Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas 
diferentes manifestações (profissional e comunitário/lazer). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

- Espaço físico: qualquer espaço em sua casa. 
- Material: 

Aula 1 e 2: computador/celular ou material retirado na escola. 
Aula 3: 2 cabos de vassouras (ou pedaço de madeira parecido com um taco) e uma bolinha do 
tamanho da bolinha de tênis (pode ser confeccionada de papel ou feita de meia), 2 garrafas (pode 
ser de água ou refrigerante) e 2 cadeiras. 

Aplicação/Fixação: 

- Aula 1: O aluno deverá ler sobre a quadra e suas medidas, do Voleibol, copiar em seu 

caderno. 

Encerramento da modalidade: QUADRA DO VOLEIBOL E SUAS MEDIDAS 
 

 
A quadra onde são disputadas as partidas de Voleibol mede 18 metros de comprimento por 9 

metros de largura. Ao meio, ela é dividida por uma rede que demarca, além do centro da quadra, o 

campo de cada uma das equipes. 

A altura da rede é variável de acordo com a modalidade, se é masculina ou feminina. Para 

homens, ela fica posicionada a 2,43 metros de altura, para mulheres, a altura será de 2,24 metros. 

Em toda a parte superior da rede há uma faixa de lona branca, que mede 5 centímetros de largura. 

O piso pode ser de madeira ou algum material sintético, aqui, o importante é que ele seja bem 

liso. Além disso, as linhas que demarcam a quadra devem ser bastante visíveis, por isso, geralmente 

elas são feitas de cores chamativas. 

Na quadra são feitas algumas divisões, sendo as principais a zona de ataque, zona de defesa  

e a área da rede. 



 

 

Medidas de uma quadra de Voleibol 

 
ESPORTES DE CAMPO E TACO 

 
O que são esportes de campo e taco? 

 
Esportes de campo e taco são os esportes nos quais a estratégia de jogo para pontuar requer  

o ato de rebater a bola o mais longe possível e tentar percorrer no campo a maior quantidade de 

bases. 

Nessas modalidades, os times alternam entre ataque e defesa e, no início do jogo, o time que 

está defendendo sempre começa com a posse da bola para que a dinâmica do jogo seja possível. 

Exemplo: beisebol, brännboll, críquete, lapta, pesapallo, rounders, softbol. 

 
Beisebol 

O beisebol, basebol ou baseball é um esporte coletivo praticado com uma bola e um taco. O 

termo vem da língua inglesa “baseball”. 



 

Jogador brasileiro de basebol 
 

Nos Estados Unidos é um dos esportes mais populares, o qual é praticado por homens e 
mulheres. 

A sua prática exige muito treinamento dos jogadores. Agilidade, condicionamento físico e 
precisão são indispensáveis. 

 

 

- Aula 2: Exemplos de esportes de campo e taco que podem ser praticados na escola e em 

casa. Os alunos deverão copiar no caderno esses esportes e realizarem os mesmos em casa  

com a ajuda dos pais/família para a Aula 3. 

 
1. Bets/Bate-Ombro/Taco 

 
Para jogar bets, são necessários dois tacos de tamanho médio, dois alvos (podem ser garrafas 

plásticas) e uma bola pequena de borracha, ou uma bola feita de meias, ou até mesmo uma bola de 

tênis. 

O campo pode ser de qualquer tamanho ou não possuir limites, e de qualquer tipo de terreno.  

É praticado preferencialmente em rua, também sendo possível jogar na grama ou no campo. 

É jogado por duas duplas, sendo que uma detém os tacos (os rebatedores) e a outra, 

a bola (os lançadores). 

A dupla de lançadores tem por objetivo derrubar o alvo do lado oposto do campo através do 

lançamento da bola. 

Conseguindo, alternam-se os papéis, os lançadores tornam-se rebatedores (conquistando a 



oportunidade de pontuar) e os rebatedores tornam-se lançadores. 

A dupla de rebatedores procura defender o alvo dos arremessos adversários, rebatendo, se 

possível, a bola o mais longe possível para marcar pontos. Durante o tempo em que a dupla 

adversária corre atrás da bola, a dupla de rebatedores pode ficar alternando de lado no campo, 

sempre batendo os tacos no meio da quadra e sempre encostando o taco na circunferência da 

casinha, validando o ponto. 

Se os lançadores derrubarem o alvo ou "queimarem" os rebatedores (ou seja, acertá-los com a 

bola antes de estarem de "taco no chão" em suas casinhas), esta dupla ganha os tacos. O jogo 

acaba quando uma das duplas conseguir marcar um determinado número de pontos (geralmente 10 

pontos, ou 5 pontos para jogos mais curtos), e cruzar os tacos no meio do campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Mini Beisebol 

 
Deve-se usar como material, um taco de madeira (pode usar um cabo de vassoura), e uma 

bolinha de tênis, borracha, papel, ou de meia, pode ser jogado em qualquer lugar que se tenha 

espaço adequado, joga-se dois jogadores, o lançador e o rebatedor, cada jogador tem direito a 10 

rebatidas, o jogador que acertar mais rebatidas vence. 

 

 
3. Mini Hóquei 

 
O material utilizado nessa brincadeira, são dois cabos de vassouras, e uma bolinha de tênis, 

borracha, papel, ou de meia, e duas cadeiras, ou duas garrafas (que serão os “gols”), a bolinha sairá 

com quem ganhar no par ou ímpar, e o jogo começara atrás do gol de quem ganhou, o objetivo é 

controlar a bolinha com o cabo de vassoura até o gol adversário, quem fizer o gol vence (ou pode se 

definir um número de gols para o vencedor, exemplo: 5 ou 10 gols o primeiro vence.) 



- Aula 3: Os alunos deverão realizar em casa as atividades da Aula 2, juntamente com seus 

familiares (se possível tirar fotos) e, na volta as aulas, repassar aos professores como foi a 

experiência. 

Síntese/Avaliação: 

Ao retorno às aulas, o professor irá corrigir o caderno do aluno. 

Registro de Frequência: 

No retorno às aulas com as atividades realizadas no caderno. 

Referencial: 

https://www.todamateria.com.br/fundamentos-voleibol/ 
https://escolaeducacao.com.br/voleibol/ 
https://.suapesquisa.com/educacaoesportes 
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/classificacao-dos-esportes/ 
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=392 
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