
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: / /2021

Unidade Escolar: Ano: 6° ano.

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Esportes e paradesporto de marca; Esporte de precisão.

Habilidade:
(GO-EF06EF03): Vivenciar e fruir diversas modalidades esportivas e paradesportivas de marca, de

precisão, de parede, de rede, de invasão, de campo/taco, valorizando o trabalho coletivo e o

protagonismo.

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados/as para aprenderem um

pouco mais. Hoje continuaremos estudando e vivenciando os esportes de rede. Bora lá!

Fonte: https://ge.globo.com/df/volei/noticia/com-ginasio-lotado-no-df-brasil-domina-a-russia-e-se-recupera-na-liga-das-nacoes.ghtml acesso em:
20/08/2021

https://ge.globo.com/df/volei/noticia/com-ginasio-lotado-no-df-brasil-domina-a-russia-e-se-recupera-na-liga-das-nacoes.ghtml


ATIVIDADE 1 - Leia o texto abaixo.

Origem do voleibol

O voleibol foi criado nos Estados Unidos, no dia 9 de fevereiro de 1895, pelo diretor de educação física

da ACM (Associação Cristã de Moços de Massachusetts) William George Morgan.

Ao inventar o voleibol e suas regras, Morgan tinha como objetivo principal a criação de um esporte

sem contato físico entre os jogadores. Desta forma, ele pretendia oferecer às pessoas (principalmente

aos mais velhos) um esporte em que as lesões físicas, provocadas por choques entre pessoas, seriam

raras.

Primeiros anos do esporte

Nos primeiros anos, o voleibol ainda não contava com uma bola específica, sendo praticado com uma

câmara da bola de basquete. A rede era improvisada, a mesma usada nas partidas de tênis. Neste

período, o esporte era conhecido por Mintonette. Com o passar do tempo, foi ganhando o nome

popular de volleyball, que acabou se tornando oficial.

Principais fatos após a invenção do voleibol:

- 1900 - o voleibol chega ao Canadá, primeiro país fora dos Estados Unidos.

- 1908 - o esporte vai para o continente asiático e começa a ser praticado na China e no Japão.

- 1910 - o esporte chega ao Peru, primeiro país da América do Sul a praticar o esporte.

- 1942 – morre, aos 72 anos de idade, o criador do voleibol, William George Morgan.

- 1947 - Foi fundada na França a FIVB ( Federação Internacional de Voleibol).

- 1949 - realizado o primeiro campeonato mundial masculino na Tchecoslováquia (foi vencido pela

Rússia).

- 1951 – realizado o primeiro campeonato sul-americano de voleibol, na cidade do Rio de Janeiro. O

Brasil tornou-se campeão masculino e feminino.

- 1952 – realizado o primeiro campeonato mundial feminino.

- 1964 – o esporte passa a fazer parte do programa oficial das Olimpíadas, realizadas em Tóquio no

Japão.



Você sabia?

- É comemorado em 27 de junho o Dia Nacional do Vôlei.

- A principal jogada de ataque no voleibol é a cortada. Já as duas mais usadas na defesa são o bloqueio

e a manchete.

Fonte do texto:https://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/historia_do_voleibol.htm, acesso em 20/08/2021.

ATIVIDADE 2 - Responda as questões:

A. Com base em seus conhecimentos sobre essa modalidade e em suas experiências anteriores,

reflita sobre a importância do voleibol na sua formação como aluno de educação física, e como

você enxerga esse conhecimento construído pela humanidade?

B. Quais capacidades físicas e motoras o voleibol pode nos ajudar a desenvolver?

SUGESTÃO REFLEXIVA: O voleibol é um esporte muito praticado no mundo, e ele pode ser praticado

tanto para exercitar o corpo e  manter uma boa saúde ou para o lazer nas horas vagas. Pratique!!

Até a próxima atividade!!

https://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/historia_do_voleibol.htm

