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ESPORTES 

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: 

Esporte de Invasão: Voleibol 
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, 2 e 3 computador/celular ou material retirado na escola. 
Aplicação/Fixação: 

- Aula 1: O aluno deverá ler a história do voleibol algumas vezes, copiar em seu caderno, para 
posteriormente responder algumas perguntas da aula 2 e 3. 
 

VOLEIBOL 

O voleibol, popularmente conhecido como vôlei, é um esporte praticado por duas equipes. Os 

jogos são realizados em quadras, que podem ser cobertas, ou não. As jogadas são feitas com as 

mãos, e o objetivo é tocar, com a bola, o piso da quadra do time adversário. 

As seleções brasileiras de voleibol, tanto masculina, quanto feminina, são times de muito 

destaque, inclusive em competições mundiais. 

História do Voleibol 

O voleibol é um esporte originário dos Estados Unidos, mais precisamente, na cidade de 

Massachusetts. A modalidade tem origem no ano de 1895, onde foi criada por William George 

Morgan, que naquele período trabalhava como professor de Educação Física 

Com a criação da modalidade, o intuito do professor era estabelecer um esporte onde não 

houvesse tanto contato físico, como aqueles que eram praticadas, até então, como o Basquetebol. 

Assim que foi criado, o esporte recebeu o nome de “mintonette, logo depois, foi chamado de 

“volleyball”. 

Apesar de sido criado nos Estados Unidos, somente a partir do momento em que foi levado para 

o Canadá, mais ou menos cinco anos depois, é que ele alcançou proporções mundiais. 

O voleibol foi inserido nas Olimpíadas a partir de 1964, no Japão, e é disputado na competição 

até os dias de hoje. 



Hoje, temos algumas das principais competições de Voleibol, como os Jogos Olímpicos e a Liga 

das Nações. 

No Brasil, o esporte começou a ser praticado em meados do século XX. Ao contrário de muitos 

outros países, aqui ele chegou como um esporte tipicamente feminino, um conceito que foi mudando 

com o passar do tempo. 

Um acontecimento muito importante, que impulsionou, ainda mais, a modalidade do país, foi a 
medalha de ouro da seleção masculina nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. Desde então, o 
país tornou-se uma potência no esporte. Somente em Olimpíadas, o voleibol brasileiro tem quatro 
títulos. 

 

- Aula 2: O aluno deverá ler sobre as regras do voleibol algumas vezes. Copiar em seu caderno, 
para posteriormente responder algumas perguntas da aula 3. 

 
Regras do Voleibol 

Veja a seguir, quais são as principais regras que norteiam a prática oficial do esporte. 

- As partidas são disputadas por duas equipes, cada uma delas com seis jogadores em quadra, 

e outros seis como reserva. Ou seja, cada jogo conta com doze jogadores em quadra. 

- As jogadas são feitas com as mãos e braços, mas pode-se usar os pés para tocar a bola. 

- Para marcar pontos, é preciso atingir o piso da quadra adversária. 

- Depois de sacar, a equipe só poderá tocar na bola três vezes, sendo que um mesmo jogador 

não poderá efetuar dois toques consecutivos. 

- Os jogos são disputados em 3 sets vencedores, com tempo de duração indefinido. 

- Vence o set a primeira equipe que fizer 25 pontos, com uma diferença mínima de dois pontos 

em relação ao adversário. 

- Se, ao final do set, ele estiver empatado (24×24), ele segue até que alguma equipe atinja a 

diferença de dois pontos. 

- Para vencer o jogo é necessário ganhar três sets. 

- Ao final do quarto set, se a partida estiver empatada em 2×2, a decisão acontecerá no último 

set que vai até 15 pontos. 

 
Quadra do Voleibol 

 
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 na 

categoria adulta. Em toda a parte superior da rede há uma faixa de lona branca, que mede sete 

centímetros de largura. 



 

 

- Aula 3: Os alunos deverão responder as perguntas propostas pelos Professores (lembrando que 
aluno que deverá responder as questões no caderno). 

1. Quem foi o criador do Voleibol? 
2. Em quer país foi criado o Voleibol? 
3. Em que ano foi criada esta modalidade? 
4. Qual é o limite de pontos de um set? 
4. Quantos metros mede uma quadra de Voleibol? 
7. Quantos jogadores possui uma equipe de Voleibol? 
8. Quando começou a ser praticado o Voleibol no Brasil? 
9. Qual o primeiro nome do Voleibol? 
10. Por qual motivo o Voleibol foi criado? 

Síntese/Avaliação: 

Ao retorno às aulas, o professor irá corrigir o caderno do aluno. 
Registro de Frequência: 

Será registrado no retorno das aulas, verificando as atividades realizadas e com as datas, no caderno. 

Referencial: 

https://escolaeducacao.com.br/voleibol 
https://www.suapesquisa.com/educacaoesportes 

 

http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes

