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ATIVIDADE 02ATIVIDADE 01

1. Nome do jogo: 

Jogo de estafeta fila dupla.
2. Objetivo: Trabalhar a condução de bola em velocidade.

3. Descrição: Deverão ser formadas duas ou mais equipes. Cada equipe se divi-
dirá em duas filas, uma de frente para a outra. O primeiro da fila irá transportar 
a bola para o outro lado e depois para o final da fila. A equipe que passar todos 
os integrantes de um lado para o outro primeiro vencerá. Paralelo a troca de 
lado dos jogadores em cada fila se joga com uma segunda bola. A mesma é 
passada da frente da fila para o final da fila, sempre “vai”  por sobre a cabeça 
dos jogadores e “volta” do final da fila para a frente da mesma passando por 
baixo das pernas dos jogadores, rolada pelo ultimo jogador da fila. Esta segunda 
bola tem como função que os participantes distribuam sua atenção durante o 
jogo. Devem ser contadas as bolas que vão e voltam entre a fila.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas.

1. Nome do jogo: 

Dois contra dois sem gol.
2. Objetivo: Trabalhar a condução da bola e o passe.

3. Descrição: Os alunos deverão se organizar em duplas e jogarão dois contra 
dois com o objetivo de transportar a bola, pela condução e passe, até a linha 
de fundo da quadra adversária. Conforme o nivel da turma o professor deverá 
determinar quantos passes devem ser realizados em  cada setor antes de se 
passar ao seguinte. A quadra poderá ser dividida em várias miniquadras, para 
permitir que mais jogos aconteçam simultaneamente. 

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas.
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ATIVIDADE 04ATIVIDADE 03

1. Nome do jogo: 

Jogo do rouba-bola.
2. Objetivo: Trabalhar a agilidade, controle da bola para a recepção e precisão 
no passe.

3. Descrição: A turma deverá ser organizada em duas equipes. Cada equipe 
deverá delimitar um local para que as bolas fiquem dispostas. O objetivo será o 
de transportar todas as bolas que estão dentro da quadra adversária para dentro 
da sua própria área. Para defender, os alunos deverão roubar a bola dos pés do 
adversário e ser colocada de dentro da área de origem. Vencerá a equipe que 
primeiro transportar todas as bolas.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas.

1. Nome do jogo: 

Gol móvel.
2. Objetivo: Passe e drible.

3. Descrição: O professor deverá amarrar uma corda no arco, para que este 
sirva de gol móvel. Os alunos em duplas, deverão se deslocar pela quadra dri-
blando ou passando a bola. Sempre que uma dupla acertar a bola dentro do 
arco em movimento, a dupla marca um ponto e troca-se o goleiro. O professor 
poderá colocar um ou mais gols na atividade. 

4. Desenho  

  

    

     

5. Materiais: Bolas corda, arco.
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ATIVIDADE 06ATIVIDADE 05

1. Nome do jogo: 

Bolas do vizinho.
2. Objetivo: Drible, condução, orientação espacial.

3. Descrição: o professor deverá dividir três equipes, sendo que cada equipe 
será responsável por um arco. Dentro dos arcos deverão ter bolas de futsal, 
iniciação, handebol, tênis, vôlei, basquete. Ao sinal do professor os alunos 
deverão tentar pegar o maior número de bolas das outras equipes. Para se des-
locar, os alunos deverão correr sem bola em duplas e com bola, driblando ou 
conduzindo a mesma. Para roubar a bola dos aros adversários os alunos correm 
sem bola até o espaço do adversário. quando roubam uma bola, devem correr 
quicando ou passando-se esta com algum colega. A equipe que obtiver a maior 
quantidade de bolas, após determinado tempo será a equipe vencedora.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Arcos e bolas diversas. 

1. Nome do jogo: 

Rouba bolinhas com passe.
2. Objetivo: Passe, interceptação, drible, e orientação espacial.

3. Descrição: Divide-se a turma em duplas. As duplas do ataque devem atra-
vessar a quadra passando a bola e tentar roubar uma bola de tênis de dentro 
do gol das duplas de defesa. Quando a defesa interceptar o passe do ataque, o 
mesmo deve retornar ao início da quadra para recomeçar. Todas as duplas atra-
vessam ao mesmo tempo, e os defensores devem se organizar e se orientar no 
espaço para tentar interceptar o passe. Após determinado de jogo trocam-se as 
funções, os defensores atacam e os atacantes realizam funções de defensores. 
Ganha quem finalizar a tarefa em menos tempo.

4. Desenho 

 

  

    

     

5. Materiais: Bolas de tênis e bolas. 
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