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PERÍODO:  PORTUGUÊS



PERÍODO: GEOGRAFIA

Dentre as paisagens Naturais do Rio Grande do Sul,  são: o gaúcho, o churrasco e o
chimarrão.

PERÍODO: EDUCAÇÃO FÍSICA

Aula 1 / dia:  07 Julho                                     

Base Nacional curricular

Competências específicas  7, 10

Unidade temática  Esporte

Objetos do conhecimento  Esporte de invasão

Habilidade desenvolvida  (EF35EF05) 

Conteúdo trabalhado  Conhecer a origem do Voleibol

Desenvolvimento do Trabalho.

Ler o texto no anexo 1.

Após responder as questões sobre o mesmo. Anexo 1.

ANEXO 1
História do Voleibol

O vôlei foi criado em 1895, pelo americano William G. Morgan, então diretor de educação física da As -
sociação Cristã de Moços (ACM) na cidade de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O primeiro
nome deste esporte que viria se tornar um dos maiores do mundo foi mintonette.

Naquela época, o esporte da moda era o basquetebol, criado apenas quatro anos antes, mas que tivera um
rápida difusão. Era, no entanto, um jogo muito cansativo para pessoas de idade. Por sugestão do pastor Law-
rence Rinder, Morgan idealizou um jogo menos fatigante para os associados mais velhos da ACM e colocou
uma rede semelhante à de tênis, a uma altura de 1,98 metros, sobre a qual uma câmara de bola de basquete
era batida, surgindo assim o jogo de vôlei.



A primeira bola usada era muito pesada e, por isso, Morgan solicitou à firma A.G. Spalding & Brothers a
fabricação de uma bola para o referido esporte. No início, o mintonette ficou restrito à cidade de Holyoke e
ao ginásio onde Morgan era diretor. Um ano mais tarde, numa conferência no Springfield's College, entre di-
retores de educação física dos EUA, duas equipes de Holyoke fizeram uma demonstração e assim o jogo co-
meçou a se difundir por Springfield e outras cidades de Massachussetts e Nova Inglaterra.

Em Springfield, o Dr. A.T. Halstead sugeriu que o seu nome fosse trocado para voleibol, tendo em vista
que a idéia básica do jogo era jogar a bola de um lado para outro, por sobre a rede, com as mãos.

O voleibol foi rapidamente ganhando novos adeptos, crescendo vertiginosamente no cenário mundial ao
decorrer dos anos. Em 1900, o esporte chegou ao Canadá (primeiro país fora dos Estados Unidos), sendo
posteriormente desenvolvido em outros países, como na China, Japão (1908), Filipinas (1910), México entre
outros países europeus, asiáticos, africanos e sul americanos.

Na América do Sul, o primeiro país a conhecer o voleibol foi o Peru, em 1910, através de uma missão
governamental que tinha a finalidade de organizar a educação primária do país.

O  primeiro  campeonato  sul-americano  foi  patrocinado  pela  Confederação  Brasileira  de  Desportos
(CBD), com o apoio da Federação Carioca de voleibol e aconteceu no ginásio do Fluminense, no Rio, entre
12 e 22 de setembro de 1951, sendo campeão o Brasil, no masculino e no feminino.

A Federação Internacional de voleibol (FIVB) foi fundada em 20 de abril de 1947, em Paris, sendo seu
primeiro presidente o francês Paul Libaud e tendo como fundadores os seguintes países: Brasil, Egito, Fran-
ça, Holanda, Hungria, Itália, Polônia, Portugal, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Estados Unidos e
Uruguai.

O primeiro campeonato mundial foi disputado em Praga, na Tchecoslováquia, em 1949, vencido pela
Rússia.

Em setembro de 1962, no Congresso de Sofia, o voleibol foi admitido como esporte olímpico e a sua pri-
meira disputa foi na Olimpíada de Tóquio, em 1964, com a presença de 10 países. No feminino, o campeão
foi o Japão, ficando a Rússia em segundo e a Polônia em terceiro.

O criador do voleibol, Willian Morgan, conhecido pelo apelido de "armário", devido ao seu porte físico,
morreu em 27 de dezembro de 1942, aos 72 anos de idade.

Voleibol no Brasil

      Tudo começou em 1917 e  creditam o  pioneirismo à  Associação  Cristã  de  Moços  de  São Paulo.  A
Confederação Brasileira de Vôlei foi criada em 1954, com o objetivo de difundir e desenvolver o esporte por
meio de cursos e "escolinhas". Dez anos depois, o voleibol brasileiro marcou presença na Olimpíada de
Tóquio, quando o esporte fez sua estréia nos Jogos. Assim como no futebol- o Brasil é o único país que
disputou todas as Copas do Mundo, os sextetos nacionais masculino e feminino participaram de todas as
edições dos Jogos Olímpicos. A grande virada do voleibol brasileiro tem como marco inicial o ano de 1975,
quando Carlos Arthur Nuzman assumiu a presidência da CBV. Sob a bandeira da organização, Nuzman lutou
para que o Brasil sediasse os mundiais masculino e feminino da categoria.

Responda as questões sobre o texto

1- Quem criou o Voleibol, qual ano e país?
2- Como foi o primeiro nome deste esporte?
3- Quem sugeriu que o seu nome fosse trocado para voleibol,?
4- Em qual ano o esporte chegou ao Canadá, China e Japão?
5- Na América do Sul, qualo primeiro país a conhecer o voleibol e qual o ano?
6- Quem patrocinou o primeiro campeonato sul-americano? Onde aconteceu? E quem foi campeão?
7- Em que ano foi fundada A Federação Internacional de voleibol? Qual País? Qual 1º presidente?
8- O que aconteceu em 1962 no Congresso de Sofia?  
9- Quando foi criada a Confederação Brasileira de Vôlei? 
10- O que aconteceu no marco inicial no ano de 1975?

Obs.: 
Se você tiver acesso à internet, ACESSE O LINK abaixo e conheça mais sobre o VOLEIBOL. 
https://youtu.be/PeQCcwmxApo
Um esporte de muita força, agilidade e impulsão...entre outras habilidades.

https://youtu.be/PeQCcwmxApo


PERÍODO: ARTES

Continuação da aula anterior.

PERÍODO: CIÊNCIAS


