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Eventodebaterá
incentivoàleitura

SitedoNCE-USP
trazaulasdoJT

Osplanosdeaulapublica-
dospeloJT,emparceria

comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,coordenadopelo
professorIsmardeOliveiraSoa-
res,podemseracessadosnosite:
www.usp.br/nce,quetambémtraz
textosacadêmicossobreaEduco-
municação,mídianaescolaeinfor-
maçõessobreoprojetoEducom.rá-
dio,quefoiimplantandonarede
municipaldeensinodaCapitalem
2004.

Estádisponívelparaconsul-
tanositewww.inep.gov.bro

ÍndicedeDesenvolvimentodaEdu-
caçãoBásica(Ideb)porescola.Até
então,aconsultaerafeitaporesta-
doemunicípio.Comaprojeçãodo
Idebporescola,osgestoreseaso-
ciedadeconhecerãoasmetasinter-
mediáriasquecadainstituiçãode-
veatingir,até2021,paraqueoBra-
silalcanceasmetasnacionaisesta-
belecidaspeloPlanodoDesenvolvi-
mentodaEducação(PDE).

Consultenainternet
oIdebdasuaescola

Certificaçãoparaescolapúblicasolidária
Estãoabertasaté30de
junhoasinscriçõesdoSelo

EscolaSolidária2007,certifica-
çãodoInstitutoFaçaParteque
reconheceevalorizaasexperiên-
ciasdevoluntariadoeducativodas

escolasbrasileiras.Nesta3ª
edição,oSelopretendecriaruma
rededeescolassolidáriasnainter-
net,paraqueescolasdetodooPaís
possamtrocarexperiências.Infor-
mações:www.facaparte.org.br

Ovoleiboldesenvol-
veosensodecoleti-

vidade,aconfiançaea
comunicaçãoentreseus
participantes”,
JOSETEMARIAZIMMER

ESCOLAESTADUALFERNANDONOBRE

OsJogosPan-Americanos

>pais & mestres

Estãoabertasasinscrições
paraoSeminárioPrazerem

LerdePromoçãodaLeitura-Nos
CaminhosdaLiteratura,queserá
realizadonosdias22,23e24de
agostonaCâmaraAmericanado
Comércio,emSãoPaulo.Oevento,
promovidopeloInstitutoC&Ae
pelaFundaçãoNacionaldo
LivroInfantileJuvenil,reunirá
17autoresdoBrasileexterior.
Informações:www.prazeremler.
org.br/seminario

Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

>pódegiz Jáestánossites www.centropaulasouza.sp.gov.brewww.fatec2007.com.bra listaquetraz
olocaldoexameparaosinscritosnovestibulardasFatecs,queserárealizadonodia1ºdejulho

MARIA REHDER/AE DIVULGAÇÃO
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MARIAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

Aproveitando os dias que antece-
dem os Jogos Pan-Americanos, o
JT,emparceriacomoNúcleodeCo-
municaçãoeEducaçãodaUniversi-
dadedeSãoPaulo(NCE-USP),coor-
denado por Ismar de Oliveira Soa-
res, propõe o desenvolvimento de
umapráticaesportiva:ovoleibol.A
realizaçãodessetrabalho,comalu-
nosdos6ºe7ºanosdoEnsinoFun-
damental, permite a vivência de
açõeseducomunicativasnaescola,
pelo fato de o vôlei ser um esporte
coletivo,queexigeoudespertacon-
fiança e boa comunicação entre
seusintegrantes.

Aaulafoipreparadapelaprofes-
soraJoseteMariaZimmer,colabo-
radora do NCE-USP e professora
deEducaçãoFísicadaEscolaEsta-
dual Fernando Nobre e ex-árbitra
daFederaçãoPaulistadeVoleibol.

INTRODUÇÃO

1 O vôlei é o segundo esporte
coletivo mais praticado no

País,perdendoapenasparaofute-
bol. É jogado entre 2 equipes de 6
atletas, em uma quadra separada
por uma rede, por cima da qual a
bola deve passar na disputa pelos

pontos. Cada jogo é uma melhor
de5sets.Oobjetivodojogoé fazer
a bola cair na quadra do adversá-
rio, enviando-a por cima da rede e
também impedir que isso aconte-
çanaprópriaquadra.

Oesporte foi criado em1895pe-
lo americano William C. Morgan,
diretordeEducaçãoFísicadaAsso-
ciação Cristã de Moços (ACM), na
cidadedeHolyoke,emMassachu-
sets,nosEstadosUnidos.

Além do vôlei de quadra, existe
também o de areia, que pode ter
tantocom6jogadorescomocom2
(dupla). Nos Jogos Pan-America-
nos, o vôlei foi introduzido em
1955 e o de areia (modalidade ini-
ciada nas décadas de 1940 e 1950
nosEstadosUnidosenoBrasil)so-
menteem1999.

OBJETIVO

2 Aauladehojepretendepropi-
ciar a curiosidade dos alunos

emrelaçãoaoesporte,desenvolver
o senso de coletividade, a confian-
çaeacomunicaçãoentreospartici-
pantes da equipe, além de desen-
volver habilidades físicas e moto-
ras, assim como competências ati-
tudinaisemrelaçãoa elesmesmos
eàsociedade.

ATIVIDADE

3 O voleibol não é um esporte
fácil de ser ensinado porque

possuimuitosdetalhestécnicos,tá-
ticos e fundamentos necessários
para a construção das jogadas.
Alémdisso,hánecessidadedelocal
apropriado e material que, muitas
vezes,nãoestãodisponíveisnases-
colas públicas.No entanto, haven-
do o espaço, uma bola, uma rede
(oumesmoumacordaqueseparea
quadraaomeio)épossívelmotivar
alunos pré-adolescentes a envol-
ver-secomoesporte.Asatividades
aqui propostas – que visam a ape-
nasiniciaroalunonoesporte,utili-
zandomovimentosbásicosdojogo
– foram divididas em duas partes:
1) construção de um painel sobre
evolução,fundamentoseregrasdo
voleibol;2) jogopré-desportivo.

1ºETAPA

4 Pergunteaosalunosoqueco-
nhecem a respeito do volei-

bol. Explique sua origem e evolu-
ção até chegar aos dias atuais. Le-
vante perguntas como: o Brasil já
foi campeão mundial de voleibol?
Quando isso aconteceu e quais os
principais atletas? Há chances de
medalhas no Pan-Americano que

aconteceráemjulhode2007?
Em seguida, divida a classe em

grupos e peça uma pesquisa para
cada grupo sobre os seguintes te-
mas: 1) Jogos Pan-Americanos e a
participação do voleibol em cada
umdeles; 2)história dovoleibol; 3)
jogadoresquesedestacaramnoes-
porte;4)característicasdojogo,di-
mensõesdaquadraealturadarede
para atletas masculinos e femini-
nos; 5) fundamentos: toque, man-
chete,saque,cortadaebloqueio;6)
sistemasdejogo:5x1;4x2e6x0.

2ªETAPA

5 É o momento em que os alu-
nos vão apresentar suas des-

cobertas.Paratanto,sugere-seque
elesmontemummuralparadispo-
nibilizar as informações mais rele-
vantes que conseguiram coletar
em suas pesquisas. Neste espaço
podemsercoladasfotosdejogado-
res dos times favoritos ou mesmo
daSeleçãoOlímpica.Asescolason-
de há o Educom.rádio podem op-
tarporfazerprogramasderádiopa-
radivulgarosresultadosdos traba-
lhos. Finalmente, o terceiro lugar
para apresentar os resultados das
pesquisas é a própria sala de aula,
pormeiodeseminários.

3ºETAPA

6 Éhoradeirparaaquadra.An-
tes, é necessário fazer um

aquecimentofísicoealongamento
muscular, especialmente nas arti-
culações (cabeça, tronco, mem-
brossuperioreseinferiores).Numa
roda,deixe queabolacircule entre
os alunos e treine o uso de expres-
sõescomo“minha”,“tua”,“deixa”,
“vai”, ou qualquer outra que indi-
quequemassumearesponsabilida-
depelabolanaquelemomento.Ini-
cie algumas jogadas para promo-
veroaprendizadodo“rodízio”.Po-
sicione os jogadores na quadra de
acordocomodesenho.Apósabola
terpassado namãodetrês jogado-
res,eladeveráserlançadaparaoou-
tro ladodaquadra.Láosalunos fa-
rão também o rodízio no sentido
horário.Lembre-osde queoaluno
quevaipegaraboladeveusaruma
daquelas expressões. Esse exercí-
cio termina quando os seis alunos
passaremportodasasposições.

4ªETAPA

7 Realização do jogo pré-des-
portivo, conhecido como

“câmbio”. Para começar, distribua
6 alunos em cada lado da quadra.
Peça para o aluno da posição nº 1

golpear a bola com uma das mãos
(darumsaque)demodoqueabola
passe para o outro lado da quadra.
Oalunoquerecebeabola,antesde
recebê-la,deverámencionarapala-
vra“câmbio”.Aopassarparaocole-
gadamesmaequipe,tambémmen-
ciona a palavra “cambio”. Após a
bolaterpassadonamãodetrêspes-
soasdamesmaequipe,estadeverá
ser jogada para a quadra adversá-
ria. Quem a recebe, também pro-
nuncia a palavra “câmbio” e assim
por diante. Os jogadores não po-
demdeixarabolacair.(Aboladeve-
rá ser recebida e passada com as
duas mãos acima da cabeça.) Ga-
nha o jogo a equipe que conseguir
colocar a bola no chão da quadra
adversária mais vezes. A perfeição
do gesto técnico ocorre à medida
que os alunos vão se identificando
com o esporte, principalmente,
nas variações de exercícios viven-
ciados por eles. Para cada funda-
mentoaprendidoousituaçãodejo-
goéprecisoumgestotécnicocorre-
toeissoserádesenvolvidoaolongo
das atividades e experiências pro-
postaspeloprofessor.
EquipeNCE-USP:LuciFerraz,Iza-
bel Leão, Carmem Gattás e Salete
Soares

Anote
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