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1. Nome do exercício: 

Lançar e jogar.
2. Objetivo: Determinar com precisão a direção e a velocidade de uma bola no 
momento de correr e pegá-la (Kroger e Roth, 2002).

3. Descrição: Em trios, um dos alunos ficará com uma bola nas mãos. Outros 
dois alunos ficarão de costas para o mesmo. Ao sinal do professor, o aluno 
em posse de bola deverá lançá-la em qualquer direção, e os outros dois alunos 
correrão atrás dela. O aluno que a dominar realizará um ataque com o apoio do 
jogador de posse de bola no início da atividade. O objetivo dos atacantes é con-
seguir o gol, enquanto que o defensor deverá impedir o sucesso ofensivo. Para 
dificultar a marcação do gol deverá existir um goleiro. As metas são formadas 
por cones e podem ser alterados de acordo com o nível dos praticantes. Os 
praticantes podem alterar as suas funções no decorrer do jogo.

4. Desenho 

5. Materiais: Bolas e cones. Materiais: Bolas e cones.
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ATIVIDADE 01

1. Nome do exercício: 

Minifutvôlei.
2. Objetivo: Determinar com precisão a direção e a velocidade de uma bola no 
momento de correr e pegá-la (Kroger e Roth, 2002).

3. Descrição: Será delimitada no espaço de jogo uma miniquadra de futvôlei. A 
rede será adaptada com cones. Dois alunos deverão jogar na estrutura funcio-
nal de 1x1, não podendo tocar a bola com as mãos. Será permitido que a bola 
quique uma vez no chão da meia quadra de cada um dos participantes antes 
que a bola seja direcionada para a meia quadra do adversário. O aluno que fizer 
três pontos vencerá a partida e jogará contra outro aluno.

4. Desenho

5. Materiais: Bolas e cones.

ATIVIDADE 02
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ATIVIDADE 04

1. Nome do exercício: 

Passes altos.
2. Objetivo: Determinar com precisão a direção e a velocidade de uma bola no 
momento de correr e pegá-la (Kroger e Roth, 2002).

3. Descrição: Os alunos serão organizados em trios, sendo que dois estarão em 
posse de bola. Um aluno deve se posicionar a uma distância de 3 a 4 m entre 
deles para que troquem passes cavados entre si. Para essa atividade, entende-
-se como passe errado quando a bola se distancia demasiadamente do possível 
receptor. O objetivo da atividade é reagir ao passe e antecipar o local onde a 
bola foi direcionada, recebê-la ainda no alto, e então executar o próximo passe. 
As bolas não poderão cair no chão. O professor determinará o tempo para a 
realização da atividade e orientará os participantes a aumentar o nível de difi-
culdade do passe e o número de passes realizados.

4. Desenho 

5. Materiais: Bolas.

 Desenho

 Materiais: Bolas.

ATIVIDADE 03

1. Nome do exercício: 

Jogo direto.
2. Objetivo: Determinar com precisão a direção e a velocidade de uma bola no 
momento de correr e pegá-la (Kroger e Roth, 2002).

3. Descrição: Em um espaço de jogo de aproximadamente 30x15 m, deverão 
ser formadas duas filas de jogadores, cada qual em uma meia quadra de jogo, e 
em lados opostos. Cada uma das metas será ocupada por goleiros que lançarão 
uma bola, pelo alto, em direção à meia quadra oposta. Após o lançamento, o 
primeiro jogador da fila posicionada na meia quadra do goleiro correrá em di-
reção à bola e a finalizará em gol. Caso seja realizada a defesa, o goleiro que 
defendeu reiniciará a atividade. Caso contrário, o mesmo goleiro a reinicia. 

4. Desenho 

5. Materiais: Bolas.
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4. Desenho

5. Materiais: Bolas e arcos.

     

1. Nome do exercício: 

Dominando com o cone.
2. Objetivo: Desenvolver a percepção do posicionamento do colega e a preci-
são do arremesso.

3. Descrição: A quadra de jogo deverá ser divida em três setores e os alunos 
que conformarão o grupo de jogo deverão se dividir nos setores. Cada grupo 
deverá ter em posse dois cones, um arco e uma bola. No primeiro setor, de-
verá ficar um aluno com um cone e a bola; no segundo setor, um aluno com o 
arco, e no terceiro setor; outro aluno com um cone. O aluno com o arco deverá 
movimentar-se até o momento em que o colega que estiver com a bola inicie o 
lançamento da mesma. Ao lançar a bola, esta deverá quicar no segundo setor, 
passando pelo meio do arco do segundo aluno, e seguindo em direção ao tercei-
ro aluno, com cone. Esse aluno deverá então se deslocar e dominar a bola com 
o cone, fazendo com que a mesma fique dentro deste. O exercício segue agora 
em sentido oposto, sendo reiniciado pelo aluno no setor 3. O professor deverá 
trocar os alunos de função a cada período de tempo determinado.

ATIVIDADE 05
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1. Nome do exercício: 

Lançando no arco.
2. Objetivo: Determinar com precisão a direção e a velocidade de uma bola no 
momento de correr e pegá-la (Kroger e Roth, 2002).

3. Descrição: Os alunos deverão formar grupos de três integrantes, sendo que 
cada grupo deverá ter em posse um arco e duas bolas. O aluno que estiver com 
o arco deverá lançá-lo para cima e os outros dois alunos deverão lançar a bola 
um para o outro, por entre o arco. A cada três tentativas, os alunos deverão 
trocar de função. 

4. Desenho 

5. Materais: Bolas e arcos.
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ATIVIDADE 06
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