
Práticas Esportivas 

 

Voleibol: Para se jogar voleibol são necessários 12 jogadores divididos igualmente em 

duas equipes de seis jogadores cada. As equipes são divididas por uma rede que fica no 

centro da quadra. É necessário uma bola. O jogo começa com um dos times que deve 

"sacar". Logo depois do saque a bola deve ultrapassar a rede e seguir ao campo do 

adversário onde os jogadores tentam evitar que a bola caia no seu campo usando 

qualquer parte do corpo (antes só era válido usar membros da cintura para cima, mas as 

regras foram mudadas). O jogador pode rebater a bola para que ela passe para o campo 

adversário sendo permitidos dar três toques na bola antes que ela passe, sempre 

alternando os jogadores que dão os toques. Caso a bola caia dentro do campo é ponto do 

time adversário. Outra regra importante é que durante o jogo os jogadores não podem 

encostar na rede. O mesmo jogador não pode dar 2 ou mais toques seguidos na bola 

(com excessão do bloqueio, que não conta como toque). 

Um time que deseja competir precisa dominar um conjunto de seis habilidades 

básicas, denominadas usualmente sob a rubrica "fundamentos". Elas são: saque, passe, 

levantamento, ataque, bloqueio e defesa. A cada um destes fundamentos compreende 

um certo número de habilidades e técnicas que foram introduzidas ao longo da história 

do voleibol e são hoje consideradas prática comum no esporte. 

 

Basquetebol: O basquetebol é jogado por duas (2) equipes de cinco (5) jogadores cada. 

São sete reservas e as substituições são ilimitadas. O objetivo de cada equipe é marcar 

pontos na cesta de seus adversários e impedir a outra equipe de ganhar o controle da 

bola ou marcar pontos. O jogo começa quando um dos árbitros lança a bola para cima. 

A bola será, então, disputada pelos jogadores que se encontram no círculo central a 

partir do momento em que ela atingir o ponto mais alto de sua trajetória. 

A duração do jogo é de quatro tempos de dez minutos. Haverá intervalos de dois (2) 

minutos entre o primeiro e o segundo períodos (primeiro tempo), entre o terceiro e o 

quarto períodos (segundo tempo) e antes de cada período extra. Haverá um intervalo de 

meio-tempo de quinze (15) minutos. O cronômetro é parado quando a bola sai da 

quadra, entra na cesta ou em qualquer infração.  

Se houver empate, há prorrogações de cinco minutos até que haja um vencedor 

(quantas forem necessárias). A equipe que marcar o maior número de pontos no final do 

tempo de jogo será a ganhadora. O manejo da bola deve ser feito somente com as mãos. 

É proibido, entretanto, caminhar com ela em mãos por mais de dois passos. 

Deslocamentos maiores com a bola devem ser feitos quicando-a continuamente. 

Depois da marcação de uma falta, o jogo recomeça por um lançamento fora das 

linhas laterais, exceto no caso de lances livres. Após a marcação de ponto, o jogo 

prossegue com um passe realizado atrás da linha do campo da equipe que está se 

defendendo. As equipes deverão trocar de cestas para o terceiro período. 

Os principais fundamentos do basquetebol são: Controle do Corpo, Manejo de bola, 

Drible, Passe, Arremesso, Bandeja, Jump e Rebote. 

 



Futsal: Futebol de salão (ou futsal) é o futebol adaptado para prática em uma quadra 

esportiva por times de 5 jogadores. As equipes, tal como no futebol, têm como objetivo 

colocar a bola na meta adversária, definida por dois postes verticais limitados pela altura 

por uma trave horizontal. Quando tal objetivo é alcançado, diz-se que um gol foi 

marcado, e um ponto é adicionado à equipe que o atingiu. O goleiro, último jogador 

responsável por evitar o gol, é o único autorizado a segurar a bola com as mãos. A 

partida é ganha pela equipe que marcar o maior número de gols em 40 minutos 

divididos em dois tempos. 

Devido às proporções da área de jogo, o menor número de jogadores e a 

facilidade em que se pode jogar uma partida, o futsal já é considerado por muitos como 

o esporte mais praticado do Brasil, superando o futebol que ainda assim é o mais 

popular. 

Os principais fundamentos do futsal são: passe, drible, finta, cabeceio, chute, 

recepção, condução, domínio de bola, chute no gol. 

  

Atletismo: O Atletismo é o esporte olímpico mais antigo do mundo. Pessoas se 

organizavam para competir em corridas, saltos e lançamentos ainda antes das 

primeiras Olimpíadas organizadas pelos gregos muitos séculos antes de Cristo. Dentre 

as três modalidades (corrida, lançamento e salto), destaca-se um que exige muita técnica 

e concentração: o salto. Existem basicamente quatro tipos de provas envolvendo saltos 

no atletismo: salto em distância, salto em altura, salto triplo e salto com vara. Veja 

agora quais são as regras e as principais características de cada uma destas provas. 

 

Salto em Altura: O salto em altura é um salto que exige muita técnica e força aliadas, 

já que a corrida é feita de frente, mas o salto é feito de costas e o atleta ainda precisa 

ganhar altura. Neste salto, há um sarrafo (obstáculo feito em fibra de vidro ou alumínio) 

suportado por dois postes laterais. O objetivo dos competidores é superar a maior altura 

do sarrafo. Cada um possui três tentativas para superar uma determinada altura. Veja 

algumas regras e informações sobre esta prova: 

• A altura mínima do sarrafo é determinada pelos juízes. Mas cada atleta pode escolher 

a altura inicial para seu primeiro salto, desde que respeite a altura mínima determinada 

pelos juízes; 

• Durante a corrida – que geralmente é de 40 metros – o atleta pode abortar o salto, mas 

terá um minuto para voltar e fazer a corrida e o salto novamente. Caso não respeite este 

tempo, o salto será invalidado; 

• A cada avanço dos atletas a barra é, geralmente, erguida de três a cinco centímetros 

por vez, mas os atletas podem fazer diferente se quiserem; 

• Para fins de desempate, será considerado vencedor aquele que tiver alcançado 

determinada marca com menos tentativas. 

 

Salto com Vara: Esta modalidade é parecida com o salto em altura, mas é realizada 

com o auxílio de uma vara feita de fibra de vidro para impulsionar o atleta para cima a 

fim de superar o sarrafo. No caso do salto com vara, há uma corrida e o impulso deve 

ser dado com a vara no chão. As alturas são maiores em decorrência do maior impulso. 

Antes do obstáculo há uma caixa de apoio, feita em metal ou madeira para que a vara 



não escorregue no momento em que o atleta apoiar a vara no chão para realizar o salto. 

As regras são basicamente as mesmas do salto em altura. 

 

Salto em Distância: Esta é talvez a principal prova de saltos no atletismo. A prova 

consiste, basicamente, em correr uma distância antes de efetuar um salto sobre uma 

caixa de areia. O vencedor da prova é aquele que, em suas três tentativas, efetuar o salto 

mais longo de todos. No entanto, é preciso estar atento a algumas regras para não ter 

nenhum salto invalidado pelos juízes de prova: 

• O salto em distância é realizado por um atleta de cada vez, alternando entre as 

chances, ou seja, o primeiro atleta faz sua primeira tentativa. Em seguida vai o segundo 

atleta, também em sua primeira tentativa e assim sucessivamente até que todos tenham 

feito sua primeira tentativa. A segunda tentativa só pode ser feita depois que todos 

fizeram a primeira; 

• Para que o salto seja validado é obrigatório que o atleta dê o impulso com um dos pés 

antes da faixa delimitadora que fica antes da caixa de areia. Caso contrário, ou caso ele 

pise ao lado da faixa delimitadora, o salto será invalidado; 

• A aterrissagem deve ser feita dentro da caixa de areia, na maior distância possível da 

faixa delimitadora para que seja considerado um salto bom e válido. Caso o atleta 

aterrisse fora da caixa de areia, seu salto será invalidado; 

• Após aterrissar, o atleta deve sair sempre para frente, nunca para trás. Caso ele 

caminhe sobre a caixa de areia, seu resultado será anulado. 

 

Salto Triplo: O salto triplo possui a mesma premissa do salto em distância. A única 

diferença é que a faixa delimitadora está localizada bem antes da caixa de areia para que 

o atleta tenha que dar mais duas passadas após o impulso realizado antes da faixa 

delimitadora. No salto triplo o atleta deverá correr na pista até a primeira linda, nela ele 

dará 2 saltos em forma de corrida usando a mesma perna, tentando chegar o mais 

próximo possível da caixa de areia, onde irá realizar o terceiro salto usando uma perna 

diferente que usou nos dois primeiros saltos e buscando atingir a maior distância 

possível. 

 


