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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Esportes. 

Objetos do conhecimento: Jogos pré-desportivos de campo e taco e de invasão. 

 

Handebol 

 

Como vimos nas aulas anteriores, existem vários 

esportes de invasão, dentre eles está o handebol. O 

handebol é claramente caracterizado como esporte 

de invasão, pois há disputas de uma equipe que 

tenta ocupar a área da quadra defendida pelo time 

adversário e também fazer gol.  

O jogo de handebol funciona da seguinte forma: 

Duas equipes com 7 atletas cada uma, sendo 6 

jogadores de linha e 1 goleiro. O objetivo é fazer o 

maior número de gols possíveis. Os atletas podem 

caminhar ou correr com a bola, no entanto, a cada 

três passos é necessário quicar a bola no chão.  

O jogo é dividido em dois tempos, sendo 30 minutos 

cada. O intervalo da partida é de 10 minutos. 

Fonte: Freepik.com Acesso em 23/07/2020 
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Regras do Handebol 

 

O Goleiro 

 

Não permitido 

Colocar em perigo o adversário em uma tentativa defensiva. 

Sair da área de gol com a bola dominada. 

Tocar a bola que está parada ou rolando no solo do lado de fora da área de gol, estando ele 

dentro da área de gol. 

Entrar na área de gol vindo da área de jogo com a bola dominada. 

Tocar a bola com o pé ou com a perna abaixo do joelho, quando ela estiver movendo-se para 

fora da área de gol. 

Ultrapassar a linha de limitação do goleiro (linha de 4 metros), antes que a bola tenha saído da 

mão do adversário que esteja executando um tiro de 7 metros. 

 

É Permitido 

Tocar a bola com qualquer parte do corpo, numa tentativa de defesa, dentro da área de gol. 

Mover-se com a bola dentro da área de gol. 

Sair da área de gol sem a bola e participar do jogo como jogador de linha. 

 

Área de Gol 

 

A área de gol no handebol é restrita a atuação dos goleiros. Quando um jogador de linha entrar na 

área de gol, será marcado: 

 Tiro de meta - quando um jogador da equipe atacante entrar na área de gol com a bola ou 

entrar sem a bola, mas conseguir alguma vantagem ao entrar. 

 Tiro livre - quando um jogador da equipe defensora entrar na área de gol e ganhar 

vantagem. 

 Tiro de 7 metros - quando um jogador da equipe defensora entrar na área de gol e impedir 

uma clara chance de gol. 
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Manejo de bola 

 

Não permitido 

Tocar a bola com o pé ou perna abaixo do joelho, exceto se a bola for jogada por um adversário. 

 

É Permitido 

Lançar, agarrar, parar, empurrar ou golpear a bola usando as mãos (abertas ou fechadas), 

braços, cabeça, tronco, coxas e joelhos. 

Segurar a bola durante, no máximo 3 segundos. 

Dar no máximo 3 passos segurando a bola. 

Quicar a bola uma vez e agarrá-la novamente com uma ou duas mãos. 

Dar no máximo 3 passos segurando a bola. 

Quicar a bola uma vez e agarrá-la novamente com uma ou duas mãos. 

Quicar a bola repetidamente com uma mão (drible) e então agarrá-la novamente com uma ou 

ambas as mãos. 

Quicar a bola repetidamente com uma mão. 

Rolar a bola sobre o solo repetidamente com uma mão e então agarrá-la com uma ou ambas as 

mãos. 

 
1- De acordo com o texto, quantos atletas possui cada time de handebol? 

  

  

  

 
 
2- Assinale (V) verdadeiro ou (F) falso para cada sentença abaixo: 

A) É permitido dar no máximo 3 passos segurando a bola. (    ) 

B) É tiro de meta quando um jogador da equipe defensora entrar na área de gol e ganhar 

vantagem. (    ) 

C) A área de gol no handebol não é restrita a atuação dos goleiros. (    ) 

D) Arrancar ou golpear a bola das mãos do adversário é considerado uma falta. (    ) 
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3- Vamos praticar um jogo com alguns princípios do handebol? O jogo é chamado de Hand 

point e precisa de apenas um pequeno espaço de sua casa. Observe o passo a passo a 

seguir: 

 

Materiais necessários: 

 

  

Fita adesiva Garrafa pet Bolas de meia 

Fonte: Freepik.com Acesso em 23/07/2020 

 

Como jogar: 

a) Desenhe com a fita no chão um quadrado grande e uma cruz no meio, formando quatro 

quadrados. 

b) Numere cada pequeno quadrado. 

c) Coloque uma garrafa em cada canto do quadrado. 

d) O objetivo do jogo é derrubar a garrafa do colega enquanto defende a sua. 

e) Para uma melhor organização, vocês podem determinar quem será o seu adversário.  

 

 

Fonte: Freepik.com Acesso em 23/07/2020 


