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*EM NOSSA PENULTIMA AULA VIMOS SOBRE A NOSSA QUADRA DE VÔLEI E ALGUMAS REGRAS 
DA MODALIDADE. NA AULA ANTERIOR REALIZAMOS UMA ATIVIDAE ESPECIAL EM 
COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. HOJE RETORNAMOS AO NOSSO CONTEÚDO VOLEIBOL. 

 
FUNDAMENTOS DO VÔLEI/VOLEIBOL 

 
Os fundamentos básicos do voleibol são cinco: saque, ataque, bloqueio, 

levantamento e recepção. Esses fundamentos são movimentos utilizadas pelos 
jogadores que dão dinâmica ao jogo. Veremos abaixo cada fundamento: 
Saque: O saque é considerado o primeiro movimento utilizado em uma partida de 

voleibol porque é o fundamento que dá início ao jogo. Para executar um saque, o 
sacador segura a bola com uma mão e com a outra bate nela para a lançar por cima da 
rede em direção à quadra adversária. Se a bola tocar na quadra do adversário, a equipe 
marca ponto, mas se a bola for longe e sair da quadra, a equipe adversária marca o 
ponto e tem direito a fazer um novo saque. Um saque cuja bola bata na rede, por sua 
vez, garante ponto à equipe adversária. Os principais tipos de saques são: 
Saque por baixo: é o saque menos potente. O jogador deve segurar a bola com uma 

mão e bater-lhe com a outra, aberta ou fechada, fazendo um movimento de baixo para 
cima. 

 
Saque por cima: é o saque mais utilizado e em que a bola é lançada com força. Nesse 

tipo de saque, o jogador deve lançar a bola para cima, com uma mão, e bater-lhe com 
a outra. 

 
 
Saque em Suspensão (conhecido como "Viagem ) : é o saque mais potente. O jogador 
lança a bola para cima e, saltando, bate nela como se fosse fazer uma cortada, ou seja, 
num movimento de cima para baixo. 

 
 
 
 
DÚVIDAS? ENTREM EM CONTATO!  
(51) 998611132 PROF HIANDRA 

VAMOS DE PRÁTICA? SUA MISSÃO É... 

REALIZAR O MOVIMENTO SAQUE POR 

CIMA, POR BAIXO E O SAQUE EM 

SUSPENSÃO COM BOLA DE VOLEI, 

PLÁSTICO, OU OUTRA. MAS CUIDADO COM 

BOLAS PESADAS POIS PODERÁ SE 

MACHUCAR! 


