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VôleiVôleiVôlei
de praiade praiade praia

o vôlei de praia é uma adaptação do

voleibol de quadra, jogado na areia. A

modalidade surgiu na década 20 nas

praias da Califórnia. no entanto, era

disputada apenas como lazer. Na

década de 40 começaram a ser feitos

torneios amadores e, na década de 70,

ocorreram os primeiros torneios

profissionais. O esporte passou a

integrar os Jogos Olímpicos em 1996.
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VocêVocêVocê
conhece?conhece?conhece?
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O jogo é disputado em uma

quadra de areia de 16 x 8 m,

dividido em dois campos

iguais. Embora a maioria

das regras   seja igual a do

voleibol, existem algumas

diferenças. mas O objetivo

do jogo é o mesmo: fazer

com que a bola caia no

campo adversário.

E qual aE qual aE qual a   
diferença?diferença?diferença?

2



ganha o jogo quem fizer 21 pontos, respeitando

uma diferença de dois pontos. As partidas são

disputadas por 2 a 4 jogadores, sendo na maioria

das vezes disputada por 2 jogadores. Nessa

modalidade não existe substituição de

jogadores, se por acaso o jogador se machucar,

serão dados cinco minutos para sua

recuperação, caso contrário a dupla será

considerada incompleta.

ComoComoComo
joga?joga?joga?
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VamosVamosVamos
praticar?!praticar?!praticar?!



junte as pessoas da sua casa, faça

uma roda e joguem uma dessas

sugestões:

- recorde: o objetivo é jogar a bola

rebatendo de um para o outro na

roda o máximo de vezes que

conseguir, sem deixar a bola cair.

- 3 cortes: a ideia é a mesma, porém

no terceiro toque a pessoa deve

cortar a bola tentando acertar

alguém.
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1º1º1º

2º2º2º
monte time de 2, 3 ou 4 jogadores

de cada lado, adapte a quadra

no quintal utilizando um varal

ou corda (pode amarrar em duas

cadeiras) para ser a rede e

comece o jogo. caso não tenha

bola, pode criar uma

alternativa de jornal amassado

com uma fita por fora ou uma

peteca para substituir a bola.

Conte como foi!Conte como foi!Conte como foi!


