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Origem do Voleibol  
 O voleibol foi criado nos Estados 

Unidos, no dia 9 de fevereiro de 
1895, pelo diretor de educação 
física da ACM (Associação Cristã 
de Moços de Massachusetts) 
William George Morgan. 
  
Ao inventar  o voleibol e suas 
regras, Morgan tinha como 
objetivo principal a criação de um 
esporte sem contato físico entre os 
jogadores. Desta forma, ele 
pretendia oferecer às pessoas 
(principalmente aos mais velhos) 
um esporte em que as lesões 
físicas, provocadas por choques 
entre pessoas, seriam raras. 

 



 
 Uma partida é constituída de 5 

sets; 
 Não existe tempo pré-determinado 

para cada set; 
 Cada set tem um máximo de 25 

pontos com uma diferença mínima 
de 2 pontos; 
 Em caso de empate no set no final 

(24 x 24), a partida continua até 
que a diferença de dois pontos seja 
atingida (26 x 24, 27 x 25, etc.); 
 Após o saque, a equipe só pode 

tocar três vezes na bola; 
 Ganha a equipe que vencer três 

sets; 
 Se houver empate nos sets (2x2) o 

5º set será decisivo. 
 



O vôlei de quadra é 
formado por duas 
equipes com 6 
jogadores em cada. 
No total, são 12 
jogadores. Existem 
ainda 6 jogadores 
reserva. 
• Medidas da quadra: 18m x 

9m 
 
• Altura da rede: 2,43 

(masculino adulto) 
     2,24 (feminino adulto) 
 



Fundamentos básicos do Vôlei 
Manchete: as pernas devem 

estar afastadas até a largura 
dos ombros e levemente 
flexionadas, com uma perna 
à frente da outra e os braços 
devem ser unidos pelas mãos 
sobrepostas, estendidos à 
frente do corpo. A bola deve 
ser rebatida com os 
antebraços, o que permite 
que ela seja amortecida e 
tome outra direção. 



 Toque: As pernas devem 
estar abertas na largura dos 
ombros e semiflexionadas. 
Os braços também devem 
estar semiflexionados, 
direcionados acima da 
cabeça e a frente do corpo. O 
contato das mãos com a bola 
dar-se-á delicadamente por 
meio da parte interna dos 
dedos. 



  Saque por baixo: O 
movimento inicial deve 
acontecer com os pés em 
paralelo e a perna contrária 
ao braço que irá bater na 
bola deve ficar à frente. A 
bola deve ser segurada à 
frente da mão que fará o 
saque, enquanto o braço de 
ataque se movimenta de trás 
golpear a bola. 



Bons estudos!!! 
Professor Ricardo 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/voleibol/ 
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