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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

4ª  ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04 

 

DATA DE ENVIO: 30 abril de 2021 

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

 

ATIVIDADE 04 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 03/05 

 

QUERIDOS ALUNOS (AS) E SR. RESPONSÁVEIS: 

Gostaria de frisar que as atividades de vivência, também conhecidas como atividades 

práticas, são de extrema importância para as crianças e fazem parte do roteiro, portanto, 

também são avaliadas. Essas atividades são de grande importância para a compreensão 

dos conteúdos, mas também auxiliam nesse momento de pandemia que estamos vivendo, 

bem como na interação com a família!  

Abraços, Profa. Valleria.  

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

Oie... 

Tudo bem por aí?? 

Vamos conhecer mais um elemento da cultura corporal??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nas nossas aulas, iniciamos o voleibol a partir de um diálogo sobre esportes 

que são individuais e outros que são coletivos. Algumas brincadeiras podemos 

fazer sozinhos (as), e isso é ótimo porque nem sempre se tem com quem 

 

 

 
 

 

SEJA BEM-VINDO!! 

VOLEIBOL 

 

á  
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brincar, mas outras só acontecem coletivamente, o que também é maravilhoso, 

pois socializar, dar risada juntos (as) e ter com quem compartilhar bons 

momentos é sempre muito bacana. Cite abaixo um jogo ou uma brincadeira 

que pode ser realizada apenas de forma individual (sozinho) e outro (a) que só 

realizamos coletivamente (em grupo).  

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2) Qual você prefere: jogos ou brincadeiras coletivas ou individuais? Por que? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3) Agora me conta uma coisa.... Quando você vê um jogo de futebol, vôlei, ou 

outro esporte na televisão, nos campeonatos brasileiros, mundiais, você 

identifica como sendo esportes profissionais ou como lazer? Por que? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Quando falamos em competição, o que lhe vem à cabeça? O que significa a 

palavra competição para você? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Identifique e escreva, segundo as imagens abaixo, quais jogos e esportes você 

considera ser profissional e qual você entende como lazer. 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Quando estamos jogando, brincando ou praticando qualquer atividade física 

no nosso dia a dia, podemos parar para descansar, beber água, escolher outro 

jogo ou mesmo voltar para dentro de casa para jogar Brawl stars. Nos 

campeonatos esportivos sejam eles estaduais, brasileiros ou mundiais, o 

jogador (a) ou atleta não pode simplesmente sair da partida de basquete, por 

exemplo, sem permissão do juiz ou mesmo decidir não ir treinar pela manhã 

porque prefere ficar em casa assistindo jovens titãs, concorda? Explique o 

porquê esses jogadores e jogadoras não podem escolher tal qual nós 

escolhemos. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

                               
 

_______________________                                _________________________ 

 

                                  
 

_______________________                                    ______________________ 

                    

 

                                 
 

________________________                                 _______________________ 
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7) Vamos brincar um pouquinho??  

Para isso vamos precisar de: 

- 1 Balde ou cesto de roupa; 

- Uma bola (qualquer uma) 

- E uma cadeira 

 

             
 

a) Coloque o balde ou o cesto de roupa no chão e conte 2 passos de distância 

– passo de gigante. 

b) Como as mãos em posição à frente do rosto, como demostra a figura 

abaixo, segure a bola, flexione os joelhos e tente acertá-la no cesto. 

 

                                      
 

c) É importante compreender esse movimento, de modo que a bola faça o 

movimento de uma parábola. 

-  Variação da brincadeira com a cadeira: 

a) Coloque a cadeira entre você o balde; 

b) Tente, utilizando a mesma movimentação de mãos e pernas flexionadas, 

acertar o cesto, de modo que a bola deve passar por cima da cadeira. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

4ª  ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05 

 

DATA DE ENVIO: 30 abril de 2021 

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

 

 

ATIVIDADE 05 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 10/05 

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

1) Ainda sobre as diferentes formas que o voleibol se apresenta, podemos dizer que 

ele se divide em 4 dimensões diferentes: na escola, como treinamento de atletas, 

como lazer e para auxiliar na promoção da saúde. Como treinamento de atletas, o 

voleibol profissional, já sabemos que há regras definidas, uma federação, 

uniforme, e contrato de trabalho; como lazer também já identificamos que seria 

um momento de diversão, de não obrigação; na escola sabemos que, assim como 

a ginástica, a intensão é passar o conhecimento e permitir que os alunos (as) 

experimentem e tenha a oportunidade de jogar. Mas, e na promoção da saúde, 

como você acha que o voleibol poderia atuar?  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) O voleibol tem algumas especificidades, algumas características, e dentre elas, 

algumas que moldam o jogo como ele é. Mas há também outros esportes que tem 

característica semelhantes ao voleibol. Observe as imagens abaixo e cite 3 coisas 

que há em comum entre os esportes mostrados nas fotografias.  
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) O vôlei é um esporte que combina vários elementos diferentes, e que permite o 

ataque a defesa, jogadas criativas, garantindo que ele seja um jogo que incentiva 

a coletividade, pois necessita de passes de bola entre os jogadores (as) do próprio 

time para que o objetivo seja alcançado, diferente do futebol, por exemplo, que 

existem muitos jogadores (as), os famosos fominhas, que não passam a bola. No 

voleibol, os participantes não podem reter a bola consigo e nem dar dois toques 

seguidos. Deste modo, um dos objetivos do voleibol é manter a bola no alto, de 

modo que cada time pode dar no máximo 3 toques na bola antes de passar para a 

quadra adversária.  

 

Vamos experimentar um pouquinho?? 

Para isso vamos precisar de apenas uma bola. 

 

- Tente controlar a bola no alto sem deixa-la cair no chão, e para isso você deverá 

dar toques, com as mãos, na bola para cima – da maneira que você preferir. 

- O objetivo é não deixar a bola cair no chão. Conte o máximo de toques você 

consegue dar na bola sem que ela caia no chão. 

 

4) O voleibol é composto por fundamentos específicos, tais como: toque, manchete, 

saque, ataque e bloqueio. Esses fundamentos são utilizados para auxiliar os 
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jogadores (as) a manterem a bola no alto e a passarem a bola, seja para seus 

companheiros de time ou para o time adversário, e também para se defenderem. 

Na atividade anterior, experimentamos tentar manter a bola no alto com toques 

aleatórios, da maneira como você se sentiu melhor, mas dessa vez, vamos tentar 

com o fundamento toque para cima do voleibol, ok? 

 

a) - Como as mãos em posição à frente do rosto, como demostra a figura 

abaixo, segure a bola, flexione os joelhos e realize o toque na bola para 

cima. 

 

 
 

b) Sem permitir que ela caia no chão, realize outro toque nela, jogando-a para 

cima com as mãos na posição como indica a figura abaixo. Caso você 

perceba que a bola fugiu do seu controle ou que vai cair no chão, pode 

segurá-la com as mãos e iniciar novamente. 

c) Assim que conseguir dar mais de 3 toques para cima, caso seus 

responsáveis autorizem, faça essa atividade novamente utilizando a 

parede. Dê um toque na bola com a intenção que ela bata na parede e volte 

para você, assim você pode ir experimentando o toque na bola, simulando 

como se estivesse alguém jogando com você.  

 

 
  

5) No voleibol profissional, muito é cobrado dos (as) atletas que representam os seus 

times e tem contrato assinado com patrocinadores, bem como a estimulação de 

uma hipercompetitividade que faz com que atletas se desgastem, joguem 

machucados ou até mesmo sejam desleais durante o jogo. Entretanto, eu acredito 

que o excesso de competitividade também faz com que crianças e adolescentes ao 

jogarem, mesmo que por brincadeira, também excedam na força e cometam 

atitudes faltosas.  Você já ouviu falar na expressão “Fair Play”? Sabemos que nos 

jogos competitivos a grande maioria dos jogadores e jogadoras ficam ansiosos 
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para ganhar, sair vitoriosos (as) e com isso acabam desrespeitando as regras, 

machucando quem está jogando, xingando e sendo grosseiro até com os colegas 

do próprio time. Mas sabemos que nem todos (as) são assim, certo? Por mais que 

haja competição, a vontade de participar e vencer, sabe-se que as regras servem 

para proteger quem está jogando e também garantir que tenha igualdade de 

participação durante o jogo. Deste modo, alguns jogadores e jogadoras deixam de 

lado o famoso “vencer a qualquer custo”, e praticam a lealdade e honestidade 

como uma das regras mais importantes. O Fair Play é caracterizado por aqueles e 

aquelas que durante o jogo são honestos, que aceitam as regras e respeitam os 

outros e por si próprio. Você já presenciou alguma atitude de Fair Play? Relate 

nas linhas abaixo. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

4ª  ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06 

 

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021 

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

 

ATIVIDADE 06 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 17/04 

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

A HISTÓRIA DO VOLEIBOL 

 

  O voleibol de quadra foi criado em 1895 pelo professor de Educação Física 

Willian George Morgan, nos Estados Unidos.  

 

 
 

Apesar da prática do recém-criado basquetebol, um grupo de alunos, adultos, 

pediu ao professor George Morgan que inventasse um jogo no qual não houvesse tanto 

contato físico. Morgan pegou uma rede de tênis e a fixou a uma distância maior do chão, 

dividindo o espaço de jogo em dois lados. Ele usou uma câmara de bola de basquete e 

apresentou para os alunos algumas regras, e chamou esse esporte de mintonette. 

 

 

 

 
 

 

mailto:5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com


10 

 

 
 

O voleibol surgiu devido a necessidade de um jogo mais recreativo, menos 

intenso e sem violência, para que os idosos também pudessem praticá-lo. As 

primeiras regras, foram: manter a bola em movimento por cima da rede; a mesma 

quantidade de jogadores para cada lado – não havia quantidade determinada a 

princípio, ou seja, podia ter quantos jogadores quisesses, desde que fosse a mesma 

quantidade em cada time; 1 “game” de 21 pontos. 

Com a institucionalização do esporte, criação dos campeonatos, novas 

regras foram criadas, mas mesmo assim o jogo era muito demorado e as pessoas 

não iam assistir, e por isso também, o vôlei não era considerado um esporte que 

rendesse lucro para os clubes, e ginásios, pois havia um público muito pequeno. 

Devido a mercadorização, as regras foram alteradas para que fosse um jogo mais 

rápido e mais competitivo, fazendo com que assim houvesse maior adesão de 

público e assim atraindo patrocinadores. 

Em 1949, foi realizado o primeiro Campeonato Mundial Masculino, em 

Praga. 

 

 
 

E em 1951, o primeiro Campeonato Mundial Feminino, em Moscou. 
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1) Olhe as imagens abaixo e me responda a seguinte pergunta: há mais nomes de 

patrocínios, marcas e propagandas nas camisas, ou mais informações sobre o 

próprio time? Explique de acordo com os seus conhecimentos o porquê. 

 

                                        
 

 

                               
 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Nas aulas e em roteiros anteriores, já dialogamos sobre atletas profissionais, que 

àqueles (as) atletas que dedicam seus dias aos treinamentos e cumprimento de 

exigências para se manterem nos clubes, competições, e que também tem contrato 

de trabalho. Para além dos salários pagos pelos clubes, os (as) atletas também 

dependem de patrocínios, ou seja, de pessoas e empresas que invistam 

financeiramente nesses atletas e clubes. Você acha que os (as) atletas profissionais 

de voleibol do Brasil ganham o mesmo salário que os jogadores da seleção 

brasileira de futebol? Por que? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3)  Se fosse para você escolher um esporte como profissão, qual você escolheria 

e por que? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Dos fundamentos do voleibol, até agora experimentamos o toque para cima, 

certo? Vamos conhecer outros? 

 

Manchete: A manchete é um fundamento utilizado, em geral, para 

recepcionar bolas rápidas e mais baixas, mas também para levantá-la para o 

atacante. Posicione os braços a frente, de acordo com a imagem abaixo, 

compreendendo que a bola, quando recebida, deve-se tocar prioritariamente 

no antebraço. 

 

 
 

- Realize a mesma atividade de controle de bola no alto que fora feita com o 

toque para cima, agora, você poderá usar mais um recurso para que mantenha 

a bola mais tempo sem cair no chão. Primeiramente realize a atividade no alto 

sem o apoio da parede, e somente depois que conseguir manter a bola em cima 

com mais de três toque, utilize a parede para simular o toque para outra pessoa. 
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5) Convide alguém para fazer a atividade de controle de bola com você. Pode ser 

uma ou mais pessoas. Podem usar o toque para cima, manchete ou outro 

recurso que precisarem no momento para que a bola não caia no chão. Tente 

contar quantos toques vocês conseguiram dar na bola sem que ela caia. Relate 

nas linhas abaixo como foi a experiência.  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

4ª  ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07 

 

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021 

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

 

 

ATIVIDADE 07 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 24/05 

 

QUERIDOS ALUNOS (AS) E SR. RESPONSÁVEIS: 

Gostaria de frisar que as atividades de vivência, também conhecidas como atividades 

práticas, são de extrema importância para as crianças e fazem parte do roteiro, portanto, 

também são avaliadas. Essas atividades são de grande importância para a compreensão 

dos conteúdos, mas também auxiliam nesse momento de pandemia que estamos vivendo, 

bem como na interação com a família!  

Abraços, Profa. Valleria.  

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

1) Leia o texto abaixo, e realize as atividades indicadas. 

 

PRINCIPAIS REGRAS DO VOLEIBOL 

 

Um dos principais objetivos do voleibol de quadra, nos moldes 

competitivos, e fazer com que a bola caia no chão da quadra adversária, ou 

fazer com que o time adversário jogue a bola para fora dos limites da quadra, 

pois assim, marca-se ponto. E para isso, os jogadores (as) utilizam-se de 

técnicas e sistemas táticos. São 6 jogadores (as) de cada lado que devem 

contribuir com a equipe para que a bola não caia no chão e seja transferida 

para o outro lado por cima da rede e dentro dos limites da quadra.  
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O jogo é sempre iniciado com o saque. O saque é um fundamento em que 

o jogador (a) deve-se posicionar atrás da linha de funda da quadra e jogar a 

bola direto para a quadra do adversário, por cima da rede.  

 
 

a) O saque pode ser realizado por baixo ou por cima. Vamos experimentar o 

saque por baixo?? 

 

Saque por baixo 

 

- Vamos precisar novamente de uma bola, um balde ou cesto de roupa e uma 

cadeira. 
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1° - Inicialmente utilizaremos apenas a bola e o balde. 

2° - Segure a bola com uma das mãos, e utilize a outra para bater por baixo da 

bola, assim como na imagem abaixo. A mão que será utilizada para bater na 

bola pode estar aberta ou fechada. 

 

 
3° Tente, primeiramente, realizar o movimento indicado, sem o objetivo de 

acertar o balde. Primeiramente é necessário entender o movimento. 

4° Depois que compreender o movimento do saque por baixo, dificulte um 

pouco a atividade. Dê dois passos de distância do balde, e com o saque por 

baixo, tente acertar o alvo. Tente quantas vezes for preciso, e nas linhas 

abaixo, relate a experiência.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) Outro fundamento importante é o ataque. Esse fundamento permite que o 

jogador (a) direcione a bola para o chão da quadra adversária com mais 

precisão e velocidade. Geralmente esse fundamento é realizado a partir de 

uma bola no alto, e com a palma das mãos abertas, o jogador (a) pode saltar 

ou não para bater na bola e fazer com que ela vá para a quadra adversária. 

Vamos experimentar o ataque?? 

Para isso vamos precisar de balões e cadeiras. 
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Ataque: 

- Encha os balões e posicione as duas ou três cadeiras uma do lado, simulando a 

rede.  

- Fique atrás da “rede de cadeiras” e jogue os balões para o outro lado simulando 

o ataque. Jogue o balão para cima e bata nele com a palma da não aberta, de 

modo que ele seja direcionado para o outro lado. 

 

Ataque e defesa 

 

- Com os mesmos balões e cadeiras posicionadas, convide alguém para jogar 

com você.  

- Distribua a mesma quantidade de balões para cada lado – quanto mais balões 

tiver, mais divertido será. 

- Coloque no celular o cronometro para apitar em 2 minutos. 

- Assim que o cronometro começar, os dois jogadores (as) deverão pegar os 

balões que estão no seu lado da “quadra” e jogar ele por meio do fundamento 

ataque, ou seja, não pode ser jogado de qualquer jeito, deve-se fazer como foi 

guiada na atividade anterior. 

- Você deve atacar os seus balões, mas também atacar para o outro lado os balões 

que seu oponente jogou no seu lado.  

- Ao final de 2 minutos, quem tiver menos balões no seu lado da quadra marcará 

ponto, ou pode-se considerar o vencedor. Realize a atividade quantas vezes 

quiser e divirta-se!! 

 

Nas linhas abaixo, relate a experiência, e se puder e quiser, me mande um vídeo!!  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Aqui vamos nós para o nosso último bloco de roteiro do 5° ano! 

Eu amei ser professora de vocês novamente, pois vocês foram os primeiros (as) 

alunos (as) para quem dei aula quando cheguei no CEPAE, em 2018. 

Mas a notícia boa é que o departamento de Educação Física fica no prédio da 2ª fase, 

e quando estiverem no 6° ano em diante, poderão me visitar no recreio sempre que 

puderem!! Espero que gostem do prof. Cleydon. Ele é um ótimo professor, gente boa 

e divertido!!! Beijo no coração de cada um  

 


