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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 5 

 

Unidade Temática: Esporte. 

Objetos do Conhecimento: Jogos pré-desportivos de rede e parede de invasão. 

 

O vôlei 

 

O vôlei foi criado em 1895, pelo americano William G. Morgan, 

então diretor de educação física da Associação Cristã de Moços 

(ACM) na cidade de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. 

O primeiro nome deste esporte que viria a se tornar um dos maiores 

do mundo foi Mintonette. 

Naquela época, o esporte da moda era o basquetebol, criado 

apenas quatro anos antes, mas que teve uma rápida aceitação por 

todo o país. Porém, o basquete era um jogo muito cansativo para 

pessoas de idade. Por sugestão do pastor Lawrence Rinder, Morgan 

idealizou um jogo menos fatigante para os associados mais velhos da 

ACM e colocou uma rede semelhante à de tênis, a uma altura de 1,98 

metros, sobre a qual uma câmara de bola de basquete era batida, 

surgindo assim o jogo de vôlei. 

Fonte: http://www.fpv.com.br/historia_volleyball.asp | Imagem: freepik.com | Acesso em 15/01/2021 

 

 

1- Qual foi o primeiro nome do esporte vôlei? 

  

  

  

  

 

 

2- Qual foi o objetivo da criação do esporte? 
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3- Você já jogou vôlei? 

a) Sim. 

b) Não. 

 

 

4- Vamos fazer uma prática do vôlei com bexigas?  

Você vai precisar de bexigas e seguir o passo a passo abaixo: 

a) Convide alguém que mora com você para jogar vôlei adaptado e encha 2 bexigas. 

b) Separe os espaços que cada participante deverá ficar. Um participante não pode entrar 

no espaço do outro. 

c) Cada pessoa recebe uma bexiga e deve jogar no campo adversário, tocando levemente 

na bexiga. Só pode tocar uma vez antes de devolver para o adversário. 

d) O adversário por sua vez não pode deixar a bexiga cair no chão. 

e) Para que os participantes possam treinar, a brincadeira pode ser iniciada apenas com 

uma bexiga e, depois de algum tempo, pode ser colocada a segunda bexiga em jogo. 

f) Ganha quem conseguir que a bexiga caia no campo adversário primeiro. 

  




