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APRENDIZAGEM TÁTICA

1X1+1

ESTRUTURAS FUNCIONAIS

VOLEIBOL

PRINCIPIANTE

ATIVIDADES

PRINCIPIANTE 01

1. Nome do jogo:

4. Desenho

Jogo do levantamento.
2. Objetivo: Permitir a vivência do levantamento e o domínio corporal no momento de se posicionar embaixo da bola.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz,
miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-a ao meio.
O jogo será na estrutura funcional de 1x1 +1 com levantador, sendo que na
primeira ação, o aluno poderá segurar a bola e logo, em seguida, deverá lançá-la
para cima e realizar um toque para o levantador. O levantador deverá, caso precisar, segurar a bola, posicionar-se de lado para a rede, lançar a bola para cima
e realizar um levantamento que deverá ser rebatido para a quadra adversária
de toque pelo jogador que realizou a primeira ação. O aluno que rebater a bola
para a quadra adversária deverá passar para a quadra adversária, por debaixo
da rede, para desempenhar a função de levantador (+1). O aluno, após realizar
o levantamento, deverá se posicionar no fundo da quadra se preparando para
receber a bola que será rebatida a partir da quadra adversária. Quando a bola
cair no chão, o aluno que errou deverá sair da quadra e outro aluno que estava
esperando o substitui.

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do levantador e uma postura de defesa modiﬁcada, uma vez
que o defensor deverá se posicionar de frente para o atacante.
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APRENDIZAGEM TÁTICA

1X1+1

ESTRUTURAS FUNCIONAIS

VOLEIBOL

PRINCIPIANTE

ATIVIDADES

PRINCIPIANTE 02

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.

1. Nome do jogo:

Jogo do primeiro quadrante.

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do levantador e uma postura de defesa modificada,
uma vez que o defensor deverá se posicionar de frente para o atacante.

2. Objetivo: Permitir a vivência do jogo, com ênfase no levantamento.
3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra de voleibol longitudinalmente
ao meio. Esta meia quadra será divida em dois quadrantes, sendo o primeiro
quadrante correspondente à área formada pela linha lateral, linha central e linha
dos 3 m, enquanto o segundo quadrante será determinado pela linha lateral,
linha dos 3 m e linha de fundo. No primeiro quadrante dos dois lados, deverá jogar o levantador que será responsável pelo levantamento em ambas as quadras.
Enquanto isso, no segundo quadrante de cada lado da quadra deverão ficar os
alunos que irão receber a bola e golpeá-la para a quadra adversária. O jogo será
na estrutura funcional 1x1+1, sendo que só será permitido rebater a bola no
terceiro toque e para o segundo quadrante da quadra adversária. Quando a bola
cair no chão, o aluno que errou deverá sair da quadra e outro aluno que estava
esperando o substitui. O levantador deverá ser substituído a cada período de
tempo de 5 min.
4. Desenho
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1X1+1

ESTRUTURAS FUNCIONAIS

VOLEIBOL

INTERMEDIÁRIO

ATIVIDADES

INTERMEDIÁRIO 01

1. Nome do jogo:

4. Desenho

Domínio de toque e manchete.
2. Objetivo: Proporcionar o domínio da bola por meio das técnicas de toque e
manchete.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz,
miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-a ao meio.
O jogo será na estrutura funcional de 1x1 +1, sendo que na primeira ação, o
aluno poderá segurar a bola e, logo em seguida, deverá lançá-la para cima e realizar uma manchete e um levantamento de toque para o seu colega (+1) que irá
rebater a bola para a quadra adversária de toque. Após este momento, o aluno
que rebateu a bola deverá passar por baixo da rede para realizar o levantamento
na outra quadra. Deste modo, na outra quadra, o aluno deverá receber a bola
de manchete para o levantador (+1), que irá realizar o levantamento de toque,
para que o aluno que realizou a primeira ação rebata a bola para a quadra adversária de toque e passe por baixo da rede para assumir a função de atacante
(+1) na outra quadra. Após o aluno realizar o levantamento, este deverá sair
deste lado da quadra para o outro, esperando a sua vez de participar novamente, permitindo que outro aluno possa participar do exercício.

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado dos participantes.
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INTERMEDIÁRIO 02

4. Desenho

1. Nome do jogo:

Acerte o quadrante.
2. Objetivo: Permitir a vivência do jogo, com ênfase nas técnicas de toque e
manchete.
3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra de voleibol longitudinalmente
ao meio. Esta meia quadra será divida em dois quadrantes, sendo o primeiro
quadrante correspondente à área formada pela linha lateral, linha central e linha
dos 3 m, enquanto o segundo quadrante será determinado pela linha lateral,
linha dos 3 m e linha de fundo. Divide-se a quadra de voleibol longitudinalmente
ao meio. No primeiro quadrante dos dois lados deverá jogar o levantador que
será responsável pelo levantamento em ambas as quadras. O segundo quadrante deverá ser divido em quatro partes iguais. O jogo será na estrutura funcional
de 1x1+1, só será permitido rebater a bola no terceiro toque e para o segundo
quadrante da quadra adversária, sendo que o levantador, após o levantamento,
deverá orientar para qual parte do quadrante a bola deverá ser golpeada. Quando a bola cair no chão, o aluno que errou deverá sair da quadra e outro aluno
que estava esperando o substitui. O levantador deve ser substituído a cada
período de tempo de 5 min.

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do levantador e uma postura de defesa modificada,
uma vez que o defensor deverá se posicionar de frente para o atacante.

Capitulo 7 - Voleibol

cap7.4.indd 6

286

27/05/13 18:21

APRENDIZAGEM TÁTICA

1X1+1

ESTRUTURAS FUNCIONAIS

VOLEIBOL

AVANÇADO

ATIVIDADES

AVANÇADO 01

1. Nome do jogo:

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.

Levantador fixo.

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicio-

namento diferenciado do levantador e uma postura de defesa modiﬁcada, uma vez
que o defensor deverá se posicionar de frente para o atacante.

2. Objetivo: Permitir a vivência do jogo, com ênfase no levantamento.
3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra de voleibol longitudinalmente
ao meio. Esta meia quadra será divida em dois quadrantes, sendo o primeiro
quadrante correspondente à área formada pela linha lateral, linha central e linha
dos 3 m, enquanto o segundo quadrante será determinado pela linha lateral,
linha dos 3 m e linha de fundo. No primeiro quadrante dos dois lados deverá
jogar o levantador que, após realizar a infiltração, será responsável pelo levantamento. Enquanto isso, no segundo quadrante de cada lado da quadra, deverão
ficar os alunos que irão receber a bola e golpeá-la para a quadra adversária.
Após golpear a bola, o aluno deverá sair da quadra e trocar de lado, permitindo
que outro aluno entre em seu lugar. O jogo será na estrutura funcional 1x1+1,
sendo que só será permitido rebater a bola no terceiro toque e para o segundo
quadrante da quadra adversária. O levantador deverá ser substituído a cada
período de tempo de 5 min.
4. Desenho
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AVANÇADO

ATIVIDADES

AVANÇADO 02

4. Desenho

1. Nome do jogo:

Escolha como fazer.
2. Objetivo: Permitir a vivência do jogo, com ênfase no levantamento.
3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra de voleibol longitudinalmente
ao meio. Esta meia quadra será divida em dois quadrantes, sendo o primeiro
quadrante correspondente à área formada pela linha lateral, linha central e linha
dos 3 m, enquanto o segundo quadrante será determinado pela linha lateral,
linha dos 3 m e linha de fundo. No primeiro quadrante dos dois lados deverá jogar o levantador que será responsável pelo levantamento em ambas as quadras.
Enquanto isso, no segundo quadrante de cada lado da quadra, deverão ficar
os alunos que irão receber a bola e golpeá-la para a quadra adversária. O jogo
será na estrutura funcional 1x1+1, sendo que só será permitido rebater a bola
no terceiro toque e para o segundo quadrante da quadra adversária. O levantador, após o levantamento, deverá falar para qual quadrante a bola deve ser
golpeada. Sempre que o quadrante for ímpar, o aluno deverá realizar o toque,
enquanto que para os números pares, deverá realizar o ataque. Quando a bola
cair no chão, o aluno que errou deverá sair da quadra e outro aluno que estava
esperando o substitui. O levantador deverá ser substituído a cada período de
tempo de 5 min.
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5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do levantador e uma postura de defesa modificada,
uma vez que o defensor deverá se posicionar de frente para o atacante.
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APRENDIZAGEM TÁTICA

1X1

ESTRUTURAS FUNCIONAIS

VOLEIBOL

PRINCIPIANTE

ATIVIDADES

PRINCIPIANTE 01

1. Nome do jogo:

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário. Além disso, pode-se
permitir que o aluno rebata a bola para a quadra adversária em qualquer uma das
três ações, não tendo a obrigatoriedade de ser apenas na terceira ação.

Jogo dos toques.
2. Objetivo: Permitir a vivência do gesto técnico do toque.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz,
miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-a ao meio.
O jogo será na estrutura funcional de 1x1,podendo, na primeira ação, segurar a
bola e, logo em seguida, lançá-la para cima e realizar três toques consecutivos.
Neste jogo, será obrigatório rebater a bola para a quadra adversária no terceiro
toque, permitindo que o aluno tenha maior contado com a bola e experiencie as
situações que mais ocorrem no jogo de voleibol. Quem perder o ponto, deverá
sair da quadra para jogar com outro aluno em outra miniquadra.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.
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1X1

ESTRUTURAS FUNCIONAIS

VOLEIBOL

PRINCIPIANTE

ATIVIDADES

PRINCIPIANTE 02

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.

1. Nome do jogo:

Jogo dos quadrantes.

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do levantador e uma postura de defesa modificada,
uma vez que o defensor deverá se posicionar de frente para o atacante.

2. Objetivo: Permitir a vivência do gesto técnico do toque e manchete.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz, miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-as ao meio.
Cada miniquadra deverá ser divida em dois quadrantes, sendo que o aluno
deverá receber a bola no quadrante mais afastado da rede para o mais próximo
à rede, tendo que rebater a bola para o outro lado da rede na terceira ação. O
jogo será na estrutura funcional de 1x1 sendo permitido segurar a bola e, em
seguida, realizar o toque ou a manchete.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.
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1X1

ESTRUTURAS FUNCIONAIS

VOLEIBOL

INTERMEDIÁRIO

ATIVIDADES

INTERMEDIÁRIO 01

1. Nome do jogo:

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário.

Jogo do espelho.
2. Objetivo: Permitir a vivência do gesto técnico do toque e manchete.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz,
miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-a ao meio.
O jogo será 1x1 sendo que o aluno que iniciar o jogo com o saque deverá repetir a mesma sequência de ações que o colega que está na quadra adversária,
como se fosse um espelho. Neste jogo, será permitido realizar apenas toque e
manchete e a bola poderá ser golpeada para a quadra adversária em qualquer
uma das três ações. O aluno que perder o ponto deverá sair da quadra para
jogar com outro aluno em outra miniquadra.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.
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4. Desenho

1. Nome do jogo:

Alternância de quadrantes.
2. Objetivo: Permitir a vivência do gesto técnico do toque e manchete.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz, miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-as ao meio.
Cada miniquadra deverá ser divida em dois quadrantes, sendo que o aluno
deverá sempre realizar o levantamento no quadrante mais próximo à rede e
podendo rebater a bola para a quadra adversária de toque, toque em suspensão
ou manchete. Contudo, quando na 3ª ação for realizado o toque, este deverá
ser rebatido para o quadrante mais afastado da rede; quando for de manchete
esta deverá ser rebatida para o quadrante mais próximo à rede e o aluno que for
defender deverá realizar as três ações dentro deste quadrante; quando a bola
for rebatida através do toque em suspensão o aluno poderá escolher para qual
quadrante rebater a bola. O jogo será na estrutura funcional de 1x1 e os alunos
poderão segurar a bola apenas na 1ª ação, caso necessário. O aluno que perder
o ponto deverá sair da quadra para jogar com outro aluno em outra miniquadra.

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário.
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APRENDIZAGEM TÁTICA

1X1

ESTRUTURAS FUNCIONAIS

VOLEIBOL

AVANÇADO 01

AVANÇADO

1X1

ATIVIDADES

AVANÇADO 02

1. Nome do jogo:

1. Nome do jogo:

Jogo dos dois toques.

Minivôlei.

2. Objetivo: Domínio de bola.

2. Objetivo: Permitir a vivência do gesto técnico do toque, manchete e largada.

3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra de voleibol longitudinalmente
ao meio. O jogo será na estrutura funcional 1x1 na paralela. Os alunos deverão,
na primeira ação, dominar a bola de manchete ou toque e na segunda ação
realizar o ataque. Após golpear a bola por cima da rede, o aluno deverá sair da
quadra e ir para o outro lado da quadra ficar esperando, enquanto outro aluno
entra em seu lugar. Vencerá o jogo os alunos que conseguirem manter a bola
no ar por mais tempo.

3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz,
miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-as ao meio.
Cada miniquadra deverá ser divida em dois quadrantes, sendo que o aluno
deverá sempre realizar o levantamento no quadrante mais próximo à rede, podendo rebater a bola para a quadra adversária de manchete, toque ou largada.
Quando o aluno receber a bola no primeiro quadrante, deverá passar a bola, na
segunda ação, para o segundo quadrante da quadra adversária de toque ou na
terceira ação para o primeiro quadrante da quadra adversária de largada. Quando o aluno realizar na terceira ação a largada, poderá escolher em qual quadrante deseja passar a bola. O aluno que perder o ponto deverá sair da quadra para
jogar com outro aluno em outra miniquadra.

4. Desenho

4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do levantador e uma postura de defesa modiﬁcada, uma vez
que o defensor deverá se posicionar de frente para o atacante.
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5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário.
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PRINCIPIANTE

ATIVIDADES

PRINCIPIANTE 01

1. Nome do jogo:

4. Desenho

Levantador fixo.
2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz,
miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-a ao meio.
O jogo será na estrutura funcional de 2x1, sendo que em um lado deverá ficar
um levantador fixo. Na primeira ação, o aluno poderá segurar a bola, caso seja
necessário e, logo em seguida, lançá-la para cima e realizar um toque para o
levantador. O levantador que está fixo (veja desenho, jogador com letra “l”)
deverá realizar o levantamento, preferencialmente de toque, que deverá ser
rebatido para a quadra adversária de toque pelo jogador que realizou a primeira
ação. Do lado em que existir apenas um jogador, este poderá, segurar a bola
e, logo em seguida, lançá-la para cima e realizar três toques consecutivos. É
obrigatório rebater a bola para a quadra adversária na terceira ação. O aluno que
fizer o ponto joga com o levantador na sua equipe e o aluno que perder deverá
sair da quadra para jogar com outros alunos em outra miniquadra.

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário. Além disso,
pode-se permitir que o levantador rebata a bola para a quadra adversária na segunda
ação, ao invés de realizar o levantamento.
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PRINCIPIANTE 02

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.

1. Nome do jogo:

Cada um no seu quadrado.

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo.
3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra de voleibol longitudinalmente
ao meio. Esta meia quadra será divida em dois quadrantes, sendo o primeiro
quadrante correspondente à área formada pela linha lateral, linha central e linha
dos 3 m, enquanto o segundo quadrante será determinado pela linha lateral,
linha dos 3 m e linha de fundo. O jogo será na estrutura funcional de 2x1, sendo que do lado que ficarão dois alunos, um terá a sua ação limitada a quadra
menor e o outro a quadra maior, não podendo invadir o espaço do colega. Contudo, o lado que terá apenas um aluno, a quadra será restrita a linha dos 3 m,
linha lateral e linha central. O aluno que errar ou for o responsável pela perda
do ponto deverá sair da quadra, cedendo lugar ao aluno que estava de fora da
atividade esperando.
4. Desenho
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INTERMEDIÁRIO

ATIVIDADES

INTERMEDIÁRIO 01

1. Nome do jogo:

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário. Além disso,
pode-se permitir que o levantador rebata a bola para a quadra adversária na segunda
ação, ao invés de realizar o levantamento e saia da quadra logo em seguida.

Quem ataca sai.
2. Objetivo: Contextualizar a função do atacante, do levantador e manter a bola
no ar (jogo de sustentação) o maior tempo possível.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz,
miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-a ao meio.
O jogo será na estrutura funcional de 2x1, sendo que o aluno que realizar o ataque deverá sair da quadra em que se encontra e ficar de fora na outra quadra,
sem que a bola, necessariamente, caia no chão. Do lado em que existir apenas
um jogador, este poderá, segurar a bola na primeira ação e, logo em seguida,
lançá-la para cima e realizar três toques consecutivos. É obrigatório rebater a
bola para a quadra adversária na terceira ação.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.
Capitulo 7 - Voleibol
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6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário.

1. Nome do jogo:

Jogo de sustentação com rodízio.
2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo.
3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra de voleibol longitudinalmente
ao meio. Esta meia quadra será divida em dois quadrantes, sendo o primeiro
quadrante correspondente à área formada pela linha lateral, linha central e linha
dos 3 m, enquanto o segundo quadrante será determinado pela linha lateral,
linha dos 3 m e linha de fundo. O jogo será na estrutura funcional de 2x1, sendo
que o lado em que dois alunos estiverem jogando a quadra será o segundo quadrante, enquanto que o lado em que estiver apenas um aluno jogando a quadra
será o primeiro quadrante. Neste jogo, os alunos que rebaterem a bola para a
quadra adversária deverão sair da quadra em que estão para a outra quadra, esperando a sua vez de retornar ao jogo, enquanto outro aluno entra em seu lugar.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
Capitulo 7 - Voleibol

cap7.4.indd 18

298

27/05/13 18:21

APRENDIZAGEM TÁTICA

2X1

ESTRUTURAS FUNCIONAIS

VOLEIBOL

AVANÇADO

ATIVIDADES

AVANÇADO 01

1. Nome do jogo:

4. Desenho

Jogo da infiltração.
2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo.
3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra de voleibol longitudinalmente
ao meio. Esta meia quadra será divida em dois quadrantes, sendo o primeiro
quadrante correspondente à área formada pela linha lateral, linha central e linha
dos 3 m, enquanto o segundo quadrante será determinado pela linha lateral,
linha dos 3 m e linha de fundo. O jogo será na estrutura funcional de 2x1, sendo
que o lado em que dois alunos estiverem jogando a quadra será o segundo quadrante, enquanto que o lado em que estiver apenas um aluno jogando a quadra
será o primeiro quadrante. Do lado em que existirem dois alunos, um deverá
ficar atrás do outro, fazendo o papel de levantador, infiltrando para levantar.
Após o levantamento os alunos deverão alternar a função, sendo que o aluno
que realizou o levantamento passa a realizar a função de defensor e atacante
e o aluno que atacou passa a realizar a função de levantador. Nesta estrutura
funcional, só será permitida a realização do gesto de ataque do lado onde existe apenas um aluno. O lado que tem dois alunos deverá realizar a largada para
rebater a bola para a quadra adversária. O aluno que errar ou for o responsável
pela perda do ponto deverá sair da quadra, cedendo lugar ao aluno que estava
de fora da atividade esperando.
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6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário.

1. Nome do jogo:

Jogo dos ataques.
2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo.
3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra de voleibol longitudinalmente
ao meio. O jogo será na estrutura funcional de 2x1. Do lado em que existirem
dois alunos, sempre que o aluno que estiver mais próximo ao meio da quadra
defender, este deverá se posicionar para atacar uma bola de fundo a partir da
posição 1. Quando a defesa for realizada pelo aluno que se encontra mais próximo à linha lateral, este deverá se posicionar para atacar uma bola de fundo
a partir da posição 6. Do lado que tem apenas um aluno, poderá ser realizado
o ataque da rede. O aluno que errar ou for o responsável pela perda do ponto
deverá sair da quadra, cedendo lugar ao aluno que estava de fora da atividade
esperando.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
Capitulo 7 - Voleibol
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1. Nome do jogo:

4. Desenho

Jogo do ataque com levantador específico.
2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, com ênfase no levantamento.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz, miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-a ao meio. O
jogo será na estrutura funcional de 2x2+1, sendo que um aluno será o responsável pelo levantamento nos dois lados da quadra. O levantador poderá segurar
a bola, sempre que necessário, para posicionar o corpo de lado para rede e logo
após lançá-la para o alto e realizar o levantamento de toque. O aluno que for
golpear a bola para a quadra adversária, deverá realizá-lo pelo toque ou manchete e deverá sair da quadra e esperar do lado de fora da outra quadra, permitindo
que outro aluno que estava de fora possa entrar no jogo. O professor, a cada
período de tempo determinado (por exemplo, 5 min.), deverá substituir o aluno
que está como levantador.

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno levantador em relação à rede. Além disso, pode-se
permitir que o levantador rebata a bola para a quadra adversária na segunda ação,
ao invés de realizar o levantamento, não tendo a obrigatoriedade de levantar a bola
do outro lado da quadra quando isto acontecer.
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5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.

1. Nome do jogo:

Ataque com levantamento.

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, permitindo a iniciação ao
levantamento.
3. Descrição: Deve-se dividir a quadra de voleibol longitudinalmente ao meio. O
jogo será na estrutura funcional de 2x2+1 na paralela, sendo que será permito
atacar apenas as bolas que forem levantadas de dentro da zona de ataque. Um
aluno desempenhará a função de levantador (+1) nas duas quadras. Caso a
bola seja levantada de fora da zona de ataque, o aluno que for rebater a bola
para a quadra adversária deverá realizar um toque ou uma manchete. Caso o
levantador passe a bola na segunda ação para a quadra adversária, outro aluno
deverá entrar no lugar dele, enquanto o mesmo assume a função de atacante.
A dupla que sofrer o ponto deverá trocar de quadra, cedendo o lugar para outra
dupla que estava aguardando.
4. Desenho
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1. Nome do jogo:

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.

Jogo com levantador específico.

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno levantador em relação à rede. Além disso, pode-se
permitir que o levantador rebata a bola para a quadra adversária na segunda ação,
ao invés de realizar o levantamento.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, com ênfase no levantamento.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz,
miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-a ao meio.
O jogo será na estrutura funcional de 2x2+1, sendo que um aluno será o responsável pelo levantamento (+1). O levantador deverá infiltrar, estando sempre posicionado atrás da dupla de defensores. O aluno que for golpear a bola
para a quadra adversária, deverá realizá-lo pelo toque ou manchete e deverá
sair da quadra e esperar do lado de fora da outra quadra, permitindo que outro
aluno que estava de fora possa entrar no jogo. O professor, a cada período de
tempo determinado (por exemplo, 5 min.), deverá substituir o aluno que está
como levantador.
4. Desenho
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6. Variação: Modificar os locais de ataque (a direção dos ataques).

1. Nome do jogo:

Direcionando o ataque do fundo.
2. Objetivo: Iniciação à defesa, domínio da bola e domínio do ataque.
3. Descrição: O jogo será na estrutura funcional de 2x2+1, sendo que será
permitido atacar apenas as bolas do fundo da quadra e que forem levantadas
de dentro da zona de ataque. Os ataques deverão ser direcionados para a posição 6 e 1 e caso a bola seja levantada de fora da zona de ataque, o aluno que
for rebater a bola para a quadra adversária deverá realizar um toque ou uma
manchete na posição 5. Um aluno desempenhará a função de levantador (+1)
nas duas quadras. A dupla que sofrer o ponto deverá sair da quadra, cedendo
o lugar para outra dupla que estava aguardando. O professor deverá trocar o
aluno que desempenha a função de levantador a cada 5 min.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
Capitulo 7 - Voleibol
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1. Nome do jogo:

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.

Atacando para levantar.

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo.
3. Descrição: Deve-se dividir a quadra de voleibol longitudinalmente ao meio. O
jogo será na estrutura funcional de 2x2+1 na paralela, sendo que será permito
atacar apenas as bolas que forem levantadas de dentro da zona de ataque e
para o aluno que realizará o ataque de fundo. Os alunos que jogarem nas posições 1 e 6 deverão realizar o ataque a partir da posição 1 (ataque de fundo
1), enquanto que os alunos que estiverem jogando nas posições 6 e 5 deverão
realizar o ataque a partir da posição 6 (ataque de fundo 6). O aluno que realizar
o ataque deverá passar por debaixo da rede para desempenhar a função de levantador na outra quadra, enquanto outro aluno, que estava de fora, entra em
seu lugar para compor a dupla com o aluno que permaneceu na quadra. Após
levantar a bola, o aluno deverá se deslocar para o final da fila do lado que realizou o levantamento. Nesta atividade, o professor poderá estipular como meta
que o grupo que conseguir manter a bola mais tempo no ar é o vencedor.
4. Desenho
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1. Nome do jogo:

5. Materiais: bolas de voleibol ou iniciação e giz.

Direcionando o ataque do fundo.

6. Variação: Modificar os locais de ataque (a direção dos ataques).

2. Objetivo: Aprimorar a defesa, o domínio da bola e o domínio do ataque.
3. Descrição: O jogo será na estrutura funcional de 2x2+1, sendo que deverá
ser utilizada a quadra toda. Os alunos jogarão 2x2, com um aluno (+1) que
deverá realizar o papel do levantador e realizar o levantamento dos dois lados
da quadra. O ataque que for realizado pela posição 4, deverá ter como destino
a diagonal, respectivamente as posições 4 e 5 da quadra adversária, enquanto
que o ataque realizado a partir da posição 2, deverá ter como destino a paralela,
respectivamente as posições 5 e 6 da quadra adversária. A dupla que realizará
a defesa deverá ocupar estas posições e tentar realizar o contra-ataque. O professor deverá colocar a bola em jogo e a dupla que sofrer o ponto deverá sair da
quadra e permitir que outros alunos participem da atividade. O professor deverá
trocar o aluno que desempenha a função de levantador a cada 5 min.
4. Desenho
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1. Nome do jogo:

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.

Jogo com ataque.

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário. Além disso,
pode-se permitir que o levantador rebata a bola para a quadra adversária na segunda
ação, ao invés de realizar o levantamento. Outra possibilidade é modiﬁcar o tamanho das quadras, aumentando o espaço de atuação dos alunos.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, permitindo a iniciação ao
gesto técnico do ataque.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz,
miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-a ao meio.
O jogo será na estrutura funcional de 2x2 e as duplas deverão realizar obrigatoriamente três ações, sendo que na primeira ação é permitido segurar a bola,
lançá-la para o alto e realizar o toque; na segunda ação deve-se realizar o levantamento, não sendo permitido segurar a bola e na terceira ação o aluno poderá
segurar a bola lançá-la para o alto e realizar um ataque colocado em direção
à quadra adversária, objetivando o ponto. A dupla que sofrer o ponto deverá
trocar de quadra, cedendo o lugar para outra dupla que estava aguardando.
4. Desenho
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1. Nome do jogo:

Duplinha.
2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, permitindo a iniciação ao
gesto técnico do ataque.
3. Descrição: Deve-se dividir a quadra de voleibol longitudinalmente ao meio. O
jogo será na estrutura funcional de 2x2 na paralela, sendo que será permito atacar apenas as bolas que forem levantadas de dentro da zona de ataque. Caso
a bola seja levantada de fora da zona de ataque, o aluno que for rebater a bola
para a quadra adversária deverá realizar um toque ou uma manchete.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário.
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1. Nome do jogo:

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação, elástico e giz.

Correndo para levantar.

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário. Além disso,
pode-se permitir que o levantador rebata a bola para a quadra adversária na segunda
ação, ao invés de realizar o levantamento. Outra possibilidade é modiﬁcar o tamanho das quadras, aumentando o espaço de atuação dos alunos.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, com ênfase na infiltração
do levantador.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz,
miniquadras de aproximadamente 3x9 m com um elástico dividindo-a ao meio.
O jogo será na estrutura funcional de 2x2, sendo que um aluno deverá ficar
atrás do outro. O aluno que está na frente será o responsável pela primeira
ação (recepção ou defesa) e o aluno que estiver atrás será o levantador. Após
a primeira ação, o levantador deverá deslocar-se em direção à rede e realizar o
levantamento, para que a bola seja golpeada para quadra adversária de toque
pelo seu colega. Após a bola ser rebatida para a quadra adversária, os alunos
deverão trocar de posição, fazendo com que o levantador seja o aluno que golpeou a bola para a quadra adversária. A dupla que sofrer o ponto deverá trocar
de quadra, cedendo o lugar para outra dupla que estava aguardando.
4. Desenho
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6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na paralela, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário.

1. Nome do jogo:

Ataque do fundo na diagonal.
2. Objetivo: Contextualizar a função do atacante e do levantador.
3. Descrição: Deve-se dividir a quadra de voleibol longitudinalmente ao meio.
Divide-se a quadra de voleibol longitudinalmente ao meio. O jogo será na estrutura funcional de 2x2 na diagonal, sendo que será permitido atacar apenas as
bolas do fundo da quadra (quando o atacante salta atrás da linha dos 3 m para
golpear a bola) e que forem levantadas de dentro da zona de ataque. Caso a
bola seja levantada de fora da zona de ataque, o aluno que for rebater a bola
para a quadra adversária deverá realizar um toque ou uma manchete. Após o
ataque, o aluno que atacou deverá sair da quadra, cedendo o lugar para outro
aluno e ficando de fora na quadra à sua diagonal.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
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1. Nome do jogo:

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.

Jogo das quadras diferentes.

6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado do aluno em relação à rede e ao adversário.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo.
3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra de voleibol longitudinalmente
ao meio. Esta meia quadra será divida em dois quadrantes, sendo o primeiro
quadrante correspondente à área formada pela linha lateral, linha central e linha
dos 3 m, enquanto o segundo quadrante será determinado pela linha lateral,
linha dos 3 m e linha de fundo. O jogo será na estrutura funcional de 2x2 na
paralela, sendo que nas duas quadras que estão dispostas mais próximas à rede
(1º quadrante), os alunos jogarão em duplas, sendo obrigatório golpear a bola
para o lado adversário na terceira ação, por meio da largada; nas duas quadras
afastadas da rede (2º quadrante), será permitido golpear a bola na terceira
ação, por meio do ataque com os pés no solo. A dupla que perder na quadra
próxima à rede deverá esperar, fora da quadra, para jogar na quadra afastada
da rede e vice-versa.
4. Desenho
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6. Variação: Realizar esta estrutura funcional permitindo o ataque na paralela
apenas.

1. Nome do jogo:

Jogo da diagonal.
2. Objetivo: Trabalhar o gesto técnico de ataque com o domínio da bola.
3. Descrição: Neste jogo, deverá ser utilizada a quadra toda. Os alunos jogarão na estrutura funcional de 2x2, sendo que é permitido apenas o ataque na
diagonal. O ataque que for realizado pela posição 4, deverá ter como destino
as posições 4 e 5 da quadra adversária. O ataque que for realizado a partir da
posição 2, deverá ter como destino as posições 2 e 1 da quadra adversária.
A dupla que está na defesa deverá ocupar estas posições de defesa e tentar
realizar o contra-ataque. O professor deverá colocar a bola em jogo e a dupla
que sofrer o ponto deverá sair da quadra e permitir que outros alunos participem
da atividade.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
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1. Nome do jogo:

4. Desenho

Domínio da bola.
2. Objetivo: Possibilitar maior domínio da bola e manutenção da mesma no ar
pelo maior tempo possível.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz,
miniquadras de tamanhos diferentes com um elástico servindo de rede. O jogo
será na estrutura funcional de 3x2, sendo que no lado maior, deverá ter três
alunos e do lado menor dois alunos. Do lado que estiver com três alunos, após
a bola ser rebatida para a quadra adversária, o aluno que realizou a terceira ação
deverá ir para outra quadra ficar esperando a sua vez de retornar ao jogo, enquanto outro aluno entra em seu lugar, promovendo um rodízio entre os alunos.
Da mesma forma, do lado que estiver com dois alunos, o aluno que realizar o
levantamento deverá ir para a outra quadra ficar esperando a sua vez de retornar ao jogo, cedendo o lugar para que outro aluno participe do jogo. Neste jogo,
é permitido segurar a bola na segunda ação, lançando-a para o alto e realizando
o levantamento em seguida.

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado dos alunos em relação à rede e ao adversário. Outra variação
seria permitir que do lado de maior tamanho tenham apenas dois alunos, enquanto
que o lado menor tamanho ﬁque com três alunos.
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6. Variação: Realizar esta estrutura funcional permitindo a realização do toque.

1. Nome do jogo:

Manchetobol.
2. Objetivo: Deslocamento e domínio da manchete.
3. Descrição: O jogo será realizado na estrutura funcional de 3x2 e deverá ser
realizado na quadra toda. A turma deverá ser dividida em duas equipes, contudo
em um lado da quadra devem ficar três alunos de uma equipe e do outro lado da
quadra dois alunos da outra equipe. Neste jogo, será obrigatório rebater a bola
para a quadra adversária na primeira ação e de manchete, sendo que o aluno
que rebater a bola deverá sair da quadra, cedendo o lugar para outro aluno da
sua equipe, promovendo um rodízio entre os participantes da mesma. O professor deverá colocar a bola em jogo pela lateral da quadra, obedecendo ao critério
de revezar o lado para o qual irá iniciar cada rally. A equipe que fizer 25 pontos
primeiro será a vencedora.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação.
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1. Nome do jogo:

4. Desenho

Quem ataca levanta.
2. Objetivo: Iniciação à defesa, domínio da bola e domínio do ataque.
3. Descrição: O professor deverá esticar um elástico atravessando a quadra
longitudinalmente que será utilizada como rede. Deve-se desenhar, com giz,
miniquadras de tamanhos diferentes com um elástico servindo de rede. O jogo
será na estrutura funcional de 3x2, sendo que do lado que estiver com três
alunos, um aluno deve ficar na posição de levantador e deverá realizar o levantamento para o aluno que não realizou a primeira ação. Após a bola ser rebatida
para a quadra adversária, o aluno que realizou a primeira ação vai para o lugar
do levantador, o aluno que levantou vai para o lugar de quem realizou a terceira
ação e o aluno que rebateu a bola por cima da rede, vai para outra quadra ficar
esperando a sua vez de retornar ao jogo. O lado que tem dois alunos deverá ter
um aluno atrás do outro, sendo que o aluno que está posicionado a frente é o
responsável pela primeira ação e por rebater a bola por cima da rede, enquanto
que o aluno que está atrás deverá, após a primeira ação, deslocar-se para realizar o levantamento. O aluno que rebateu a bola por cima da rede vai para outra
quadra ficar esperando a sua vez de retornar ao jogo e o aluno que levantou vai
para o lugar do aluno que rebateu a bola por cima da rede.

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado dos alunos em relação à rede e ao adversário. Outra variação
seria permitir que do lado de maior tamanho tenham apenas dois alunos, enquanto
que o lado menor tamanho ﬁque com três alunos.
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1. Nome do jogo:

Jogo dos dois toques.
2. Objetivo: Deslocamento e domínio de bola.
3. Descrição: O jogo será realizado na estrutura funcional de 3x2 e deverá ser
realizado na quadra toda. A turma deverá ser dividida em duas equipes, contudo
em um lado da quadra devem ficar três alunos de uma equipe e do outro lado
da quadra dois alunos da outra equipe. Neste jogo, será obrigatório rebater a
bola para a quadra adversária na segunda ação, sendo que o aluno que rebater
a bola deverá sair da quadra, cedendo o lugar para outro aluno da sua equipe,
promovendo um rodízio entre os participantes da mesma. Será permitida a realização de qualquer uma das técnicas do voleibol (toque, manchete, ataque etc).
O professor deverá colocar a bola em jogo pela lateral da quadra, obedecendo
ao critério de revezar o lado para o qual irá iniciar cada rally. A equipe que fizer
25 pontos primeiro será a vencedora.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol e iniciação.
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1. Nome do jogo:

1. Nome do jogo:

Dupla com levantador fixo.

Dupla com levantador fixo.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo e aprimorar o domínio de
bola.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo e aprimorar o domínio de
bola.

3. Descrição: O jogo será realizado na estrutura funcional de 3x2 e deverá ser
realizado na quadra toda. Em um dos lados, deverá ter um aluno que irá desempenhar a função de levantador. O lado que estiver com três alunos poderá realizar apenas ataques a partir da zona de defesa (ataques de fundo), enquanto que
o lado que estiver com dois alunos poderá realizar o ataque da rede, contudo o
levantador deverá realizar o bloqueio. A dupla que pontuar deverá deslocar-se
para o lado que o levantador encontra-se fixo.

3. Descrição: o jogo será realizado na estrutura funcional de 3x2 na quadra
toda, onde o lado em que estiver com os três alunos, cada aluno será responsável por uma ação (recepção/defesa, levantamento, ataque), enquanto que o
lado que estiver com os dois alunos será obrigatória a realização de apenas duas
ações, sendo que ao rebater a bola para a quadra adversária na segunda ação, o
aluno deverá, preferencialmente, realizar o gesto de ataque. Após rebater a bola
para a quadra adversária, o aluno deverá sair da quadra e aguardar a sua vez na
outra quadra, enquanto outro aluno entra no seu lugar para participar do jogo.
O professor deverá indicar um local específico para o ataque (posição 1, 6 ou
5), cada vez em que colocar uma bola em jogo para iniciar o rally.

4. Desenho

4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação.
5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação.
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5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação.

1. Nome do jogo:

Levantador fixo.

6. Variação: Permitir que o levantador rebata a bola para a quadra adversária na
segunda ação, ao invés de realizar o levantamento, não tendo a obrigatoriedade
de levantar a bola do outro lado da quadra quando isto acontecer.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, com ênfase no levantamento.
3. Descrição: Deve-se dividir a quadra de voleibol longitudinalmente ao meio.
O jogo será na estrutura funcional de 3x3+1, sendo que será permito atacar
apenas as bolas que forem levantadas de dentro da zona de ataque. Um aluno
será o responsável pelo levantamento nos dois lados da quadra e, sempre que
necessário, poderá segurar a bola para posicionar o corpo de lado para rede e
logo após lançá-la para o alto e realizar o levantamento de toque. O aluno que
for golpear a bola para a quadra adversária, deverá realizá-lo pelo toque ou manchete e deverá sair da quadra e esperar do lado de fora da outra quadra, permitindo que outro aluno que estava de fora possa entrar no jogo. O professor, a
cada período de tempo determinado (por exemplo, 5 min.), deverá substituir o
aluno que está como levantador.
4. Desenho
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1. Nome do jogo:

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação.

Infiltração do levantador.
2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, com ênfase no levantamento.
3. Descrição: O jogo será na estrutura funcional de 3x3+1, sendo que será permito atacar apenas as bolas que forem levantadas de dentro da zona de ataque.
Dois alunos serão responsáveis pelo levantamento e, sempre que necessário,
poderão segurar a bola para posicionar o corpo de lado para rede e logo após
lançá-la para o alto e realizar o levantamento de toque. O levantador deverá infiltrar, estando sempre posicionado na posição 1. O aluno que for golpear a bola
para a quadra adversária, deverá realizá-lo pelo toque ou manchete e deverá sair
da quadra e esperar do lado de fora da outra quadra, permitindo que um outro
aluno que estava de fora possa entrar no jogo. O professor, a cada período de
tempo determinado (por exemplo, 5 min.), deverá substituir o aluno que está
como levantador.
4. Desenho
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1. Nome do jogo:

1. Nome do jogo:

Jogo do líbero.

Jogo das pontas.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, com ênfase na defesa.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, com ênfase no ataque
de ponta.

3. Descrição: O jogo será na estrutura funcional de 3x3+1. Dois alunos realizarão a função de líbero, defendendo na posição 5. Os alunos deverão direcionar o ataque para a posição 5, sendo que após a defesa, um aluno deverá
levantar a bola atrás da linha dos 3 m (zona de ataque) para que outro aluno
possa atacar a bola para a quadra adversária. O aluno que golpear a bola para
a quadra adversária, deverá sair da quadra e esperar do lado de fora da outra
quadra, permitindo que outro aluno que estava de fora possa entrar no jogo. O
professor, a cada período de tempo determinado (por exemplo, 5 min.), deverá
substituir o aluno que está como líbero. É importante lembrar que o líbero não
pode golpear a bola para a quadra adversária acima do bordo superior da rede.

3. Descrição: O jogo será na estrutura funcional de 3x3+1. Dois alunos realizarão a função de atacante de ponta, e realizarão o ataque pela posição 4. Os
alunos direcionarão o ataque para as posições 6 e 1, sendo que após a defesa,
um aluno levantará a bola para a ponta (posição 4), permitindo o ataque do
curinga. O aluno que defender a bola deverá ir para o lugar do aluno que levantou; o aluno que levantou deverá sair da quadra e esperar do lado de fora da
outra quadra, e o aluno que estava de fora deverá entrar no lugar do aluno que
defendeu. O professor, a cada período de tempo determinado (por exemplo, 5
min.), deverá substituir o aluno que está como atacante de ponta.

4. Desenho

4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação.

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação.
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6. Variação: Permitir que o ataque seja realizado na diagonal, deslocando os
defensores para as posições 6 e 5.
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1. Nome do jogo:

1. Nome do jogo:

Jogo de fundo.

Preferência para o central.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, com ênfase no ataque
de fundo.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, com ênfase no ataque
do central.

3. Descrição: O jogo será na estrutura funcional de 3x3+1. Dois alunos realizarão a função de atacante de fundo, atacando pela posição 1 ou 6. Os alunos
direcionarão o ataque para as posições 5 e 6, sendo que após a defesa, um
aluno deverá levantar a bola para a fundo, permitindo o ataque do curinga. O
aluno que defender a bola deverá ir para o lugar do aluno que levantou; o aluno
que levantou deverá sair da quadra e esperar do lado de fora da outra quadra,
e o aluno que estava de fora deverá entrar no lugar do aluno que defendeu. O
professor, a cada período de tempo determinado (por exemplo, 5 min.), deverá
substituir o aluno que está como atacante de fundo.

3. Descrição: O jogo será na estrutura funcional de 3x3+1. Um aluno realizará
a função de levantador e será o responsável pelo levantamento dos dois lados
da quadra. Os alunos direcionarão o ataque para as posições 5 e 6, sendo que
após a defesa, o levantador deverá realizar um levantamento para o central. O
aluno que defender a bola deverá ir para o lugar do aluno que atacou, o aluno
que atacou deverá sair da quadra e esperar do lado de fora da outra quadra,
e o aluno que estava de fora deverá entrar no lugar do aluno que defendeu. O
professor, a cada período de tempo determinado (por exemplo, 5 min.), deverá
substituir o aluno que está como levantador. Caso o levantador não consiga
levantar dos dois lados da quadra, poderá ser inserido mais um curinga para
auxiliar no levantamento. Outra possibilidade é fazer com que o rodízio entre os
alunos aconteça após três ataques.

4. Desenho

4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação.
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5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação.
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6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado dos alunos em relação à rede e ao adversário.

1. Nome do jogo:

Ataque com rodízio.
2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo.
3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra ao meio, longitudinalmente,
com giz. O jogo será na estrutura funcional de 3x3, na meia quadra, sendo
permitido segurar a bola na primeira ação (recepção ou defesa) e podendo golpear a bola para a quadra adversária, na terceira ação, de toque, manchete ou
largada. O aluno responsável pelo levantamento deve ser modificado sempre
que a bola for rebatida para a quadra adversária, havendo um rodízio entre os
participantes e permitindo que todos os alunos possam realizar a função de
levantador e atacante. O trio que sofrer o ponto deverá sair da quadra, ficar
esperando fora da outra meia quadra para jogar novamente, enquanto outro trio
entra em seu lugar.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
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1. Nome do jogo:

Ataque com mudança de posição.
2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo.
3. Descrição: O jogo será realizado na estrutura funcional de 3x3 e deverá ser
realizado na quadra toda. Sempre após o ataque, os alunos deverão realizar um
rodízio sendo que quem estava na posição 1 deverá ir para a posição 6, quem
estava na posição 6 deverá ir para a posição 5 e quem estava na posição 5
deverá ir para a posição 1. O trio que sofrer o ponto deverá sair da quadra.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação.
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1. Nome do jogo:

1. Nome do jogo:

Jogo dos trios.

Ataque com mudança de posição.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo.

2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo, com ênfase no ataque a
partir da posição 1.

3. Descrição: O professor deverá dividir a quadra ao meio, longitudinalmente,
com giz. O jogo será na estrutura funcional de 3x3, na meia quadra. O levantador deverá infiltrar para realizar o levantamento, sendo que o aluno que deverá
rebater a bola para o lado adversário não poderá ser o mesmo que realizou a
primeira ação. Após a bola ser rebatida para a quadra adversária, deve haver um
rodízio entre os participantes, permitindo que todos os alunos possam realizar a
função de levantador e atacante. O trio que sofrer o ponto deverá sair da quadra, ficar esperando fora da outra meia quadra para jogar novamente, enquanto
outro trio entra em seu lugar.

3. Descrição: O jogo será realizado na quadra toda, na estrutura funcional
de 3x3. O ataque deverá ser sempre realizado do fundo da quadra a partir da
posição 1. Desta forma, o aluno que se encontra na posição 1 não poderá ser
o responsável pelo levantamento, obrigando outro aluno a desempenhar esta
função. Sempre após o ataque os alunos deverão realizar um rodízio sendo que
quem estava na posição 1 deverá ir para a posição 6, quem estava na posição 6
deverá ir para a posição 5 e quem estava na posição 5 deverá ir para a posição
1. O trio que sofrer o ponto deverá sair da quadra.

4. Desenho

4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação e giz.
6. Variação: Realizar esta estrutura funcional na diagonal, permitindo um posicionamento diferenciado dos alunos em relação à rede e ao adversário.
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1. Nome do jogo:

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação.

Ataque de fundo.
2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo.
3. Descrição: O jogo será realizado na estrutura funcional de 3x3 e deverá ser
realizado na quadra toda. O ataque deverá ser realizado do fundo da quadra a
partir da posição 1 ou 6, em direção as posições 5 e 6. O aluno que estiver na
posição 1 deverá se infiltrar para realizar o levantamento na segunda ação, enquanto que o aluno que estava na posição 6 deverá deslocar-se para a posição
1 e o aluno que estava na posição 5 deverá deslocar-se para a posição 6, para
poderem realizar o ataque de fundo. Caso o ataque seja realizado em direção
à posição 1, o aluno da posição 6 será o responsável pelo levantamento e os
alunos da posição 5 e 1 poderão realizar o ataque da rede (posições 4 e 2,
respectivamente). Sempre após o ataque os alunos deverão realizar um rodízio
sendo que quem estava na posição 1 deverá ir para a posição 6, quem estava
na posição 6 deverá ir para a posição 5 e quem estava na posição 5 deverá ir
para a posição 1. O trio que sofrer o ponto deverá sair da quadra.
4. Desenho
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1. Nome do jogo:

Ataque de fundo.
2. Objetivo: Replicar a lógica acontecimental do jogo.
3. Descrição: O jogo será realizado na estrutura funcional de 3x3 e deverá ser
realizado na quadra toda. O ataque deverá ser realizado em função do local da
defesa. Deste modo, sempre que a defesa for realizada na posição 5, o ataque
poderá ser realizado a partir das posições 1 e 4; quando a defesa for realizada
na posição 6, o ataque poderá ser realizado a partir das posições 6 e 2; quando
a defesa for realizada na posição 1, o ataque poderá ser realizado a partir das
posições 1 e 4. Sempre após o ataque, os alunos deverão realizar um rodízio
sendo que quem estava na posição 1 deverá ir para a posição 6, quem estava
na posição 6 deverá ir para a posição 5 e quem estava na posição 5 deverá ir
para a posição 1. O trio que sofrer o ponto deverá sair da quadra.
4. Desenho

5. Materiais: Bolas de voleibol ou iniciação.
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