
 

CP II – CSCII – Educação Física 2ª CERT. 2019 

9º ano – Prof.: _____________________________ TURMA _________ 

AVALIAÇÃO EM GRUPO – VOLEIBOL 

ROTEIRO  
1. A TURMA DEVE SE DIVIDIR EM 6 GRUPOS, COM TEMAS DIFERENCIADOS: 

A – HISTÓRIA DO VOLEIBOL E CONTEXTO – o grupo deve relatar curiosidades acerca da história do voleibol e relacionar 
com o que acontecia na sociedade na época de sua criação. 
B – VOLEIBOL E PRECONCEITO – o grupo deve escolher uma notícia sobre preconceito envolvendo o vôlei e analisar a 
situação sob diversos ângulos (as pessoas envolvidas, as ações realizadas ou não, a participação da família, educação, 
instituições etc). 
C – VOLEIBOL NA ESCOLA – o grupo deve analisar as facilidades e dificuldades da aprendizagem na escola e criar uma 
versão de voleibol que facilite a participação de todos, modificando suas características – fundamentos, regras e/ou 
equipamentos. 
D – VOLEIBOL E INCLUSÃO – o grupo deve analisar as versões adaptadas já existentes do volêi, destacando as 
dificuldades/facilidades destas práticas e sugerir outras adaptações para possíveis grupos que não realizam esta prática. 
E – VOLEIBOL E VALORES – o grupo deve analisar como esta prática pode influir na construção de valores sociais, bem 
como auxiliar na formação global dos/das estudantes, relacionando com sua vivencia no cotidiano da escola. 
F – VOLEIBOL E MÍDIA – o grupo deve analisar as influências da mídia no esporte e relacionar com as mudanças de regras 
ao longo dos anos. 

2. O grupo deve consultar sites confiáveis, selecionar o material e realizar uma reunião para debate e escrita. Lembremos 
que o texto do grupo deve ter redação própria, sem cópias da internet. 

3. O trabalho escrito deve conter o título, nome e número de todos os integrantes do grupo e, ao final, as fontes 
pesquisadas. 

4. Pode ser marcada uma apresentação verbal para a turma. 
Critérios = apresentação (lay-out) + conteúdo (análises) + conclusão do grupo (síntese) + apresentação verbal (se marcada). 
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