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OLÁ TURMA! NA AULA PASSADA ESTUDAMOS UM POQUINHO SOBRE A 
HISTÓRIA DO VOLEIBOL. AGORA VAMOS COMPREENDER UM 
POUQUINHO SOBRE O QUE É VOLEIBOL E SUAS PRINCIPAIS REGRAS? 
VAMOS LÁ! 
 

QUADRA DE VOLÊI 

O voleibol ou vôlei é um esporte praticado entre duas equipes numa 
quadra retangular (aberta ou fechada). Ela é dividida por uma rede colocada 
verticalmente sobre a linha central. O voleibol é jogado com uma bola e inclui 
diversos passes com as mãos. O objetivo principal é lançar a bola por cima da 
rede e fazê-la tocar no chão do adversário. 

PRINCIPAIS REGRAS DO VOLEIBOL 

Uma partida de vôlei é disputada em 5 sets, sendo que não existe tempo 
definido para disputar cada set ou partida. Cada set é encerrado quando uma 
equipe alcança os 25 pontos, tendo que obter sempre 2 pontos de vantagem 
sobre a equipe adversária. Caso não tenha essa vantagem, o set prossegue até 
que uma equipe conquiste a tal vantagem.  Como por exemplo : em um set 
qualquer o placar está (24 x 24), a partida continua até que a diferença de dois 
pontos seja atingida (26 x 24, 27 x 25, etc.); 

Cada time é composto por 6 jogadores em quadra e 6 jogadores reserva 
no qual, cada time possuiu um técnico que é o responsável por comandar a 
equipe. 

Cada time só poderá tocar a bola três vezes, sendo proibido que um 
jogador toque a bola duas vezes seguidas. 

A equipe vencedora é aquela que ganhar o maior número de sets. Em 
caso de empate 2 sets para cada equipe,  o 5º set será disputado. Chamamos o 
5º set de tie break.  

O tie break é o set decisivo do jogo. Sua pontuação se difere dos de mais 

sets, pois sua pontuação é de 15 pontos. Quem completar os 15 pontos abrindo 
uma vantagem de 2 pontos, é o vencedor da partida. 

 
 
 
 

Não fique triste caso você não tenha bola de 

vôlei.  Explore com bola de plástico, de futebol 

(cuidado pois a bola é mais pesada) ou até 

mesmo um balão. Se mesmo assim, você não 

tiver nenhuma dessas opções. Faça uma 

atividade física e anote no seu caderno o que 

você fez! 


