DeLeitura é um selo da Editora Aquariana

ROTEIRO DE LEITURA versão completa

Futebol é, sobretudo, Alegria
 conversa com o professor 

A escolha do tema: Apesar de o futebol ser o “esporte nacional”, há poucas publicações para
crianças e adolescentes abordando um tema tão presente no seu cotidiano e que desperta tanto
interesse, podendo facilmente ser associado a outras atividades cotidianas e expandido para
várias áreas.
A narrativa simples e clara de Futebol é Alegria presta-se tanto a leitura de lazer, leitura
um livro que aborda uma atividade prazerosa com a qual ele se identifica.

Tema: Futebol.
Temas transversais:

– Esporte, educação física (disciplina, treinamento, respeito às regras etc.);
– Saúde (nutrição, sono, não às drogas etc.);
– Ética, cidadania, valores da cultura da paz (amizade, não-violência, respeito pelo
adversário, solidariedade, união etc.).

Matérias: Português, Artes, Ciências, História, Geografia, Matemática.
Sinopse: A história acontece na cidade fictícia de Travessia que, apesar de pequena, possui um
belo estádio. João é um garoto que sonha em ser jogador de futebol. Mas na primeira vez em que
ele vai assistir a uma partida de seu time, o que vê é uma grande confusão envolvendo violência
entre jogadores e torcidas. Devido a este fato, o estádio é fechado e o futebol fica proibido na
cidade. O esporte só é novamente liberado depois de um acordo entre o prefeito e a população,
que se compromete a organizar o “jogo da paz”.

Atividades sugeridas:
Aproveitando o interesse pelo futebol e o conhecimento sobre o tema:

– Fazer pesquisas em jornais e revistas para montar painéis.
– Dramatizar a narração de um jogo de futebol.
– Fazer bandeiras – criando logotipos e símbolos.
– Escrever cartas com frases de apoio aos times e jogadores.
– Relatar como imagina ser o dia-a-dia de um esportista.
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leve para as férias, quanto para incentivar o leitor mais arredio que certamente ficará atraído por
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– Montar jogos de futebol de botão com material reciclável.
– Eleger um jogador de futebol e pesquisar sua biografia
– Descobrir quais os times preferidos dos alunos, o nome de jogadores da atualidade;
– Discutir as possíveis causas da paixão pelo futebol: ser jogado nas ruas, campinhos, exigir
apenas uma bola...

– Visitar uma escolinha de futebol ou convidar um atleta para visitar a escola.

Atividades associadas a matérias específicas.
Temas para debates, discussões e trabalhos em grupo:
1. ÉTICA E CIDADANIA

– Respeitar e ser respeitado. A liberdade de escolher um time.
– O respeito pelos espaços públicos (o dever de preservar / o direito de desfrutar).
– A valorização do patrimônio e o zelo pela sua conservação. O trabalho
em grupo, a participação da comunidade, os “mutirões”, a solidariedade.

– Respeito às regras – Qual a função do juiz no jogo?
– Regras da convivência em grupo
– Respeito à diversidade (social, cultural, religiosa etc.).
– Jogadores de times diferentes podem ser amigos?
Espírito esportivo:

– O que vem a ser “espírito esportivo”?
– Saber ganhar e perder: Reconhecer o mérito do adversário. Aplaudir o time vencedor.
Usar a derrota como incentivo.

– Jogar limpo: sem agressões, ofensas, palavrões, quebra de regras etc.
– Faltas desleais, tentativas de enganar o juiz, “cavar” um pênalti:
esperteza, malandragem ou falta de espírito esportivo?

– Ajudar um jogador ou torcedor machucado, mesmo que seja do outro time.
Violência:

– Como deve se comportar um torcedor? E um jogador?
– Causas da violência nos estádios: achar que um time é superior ao outro; preconceito,
discriminação, fanatismo, idéia de “revanche” ou vingança. Como solucionar esse problema?

– Qual o papel da torcida nos jogos? Incentivar o time com cartazes, frases, rimas etc.
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2. EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE
Educação Física:

– Curiosidades sobre o esporte: a evolução dos uniformes, chuteiras e bolas
– Regras, técnicas e jogadas do futebol – pênalti, impedimento, escanteio, cartões, escalação
do time etc.

– A importância do treinamento para conquistar objetivos.
– Esportes coletivos e esportes individuais
– Cara ou coroa? – decisões dependem apenas de sorte?
– O futebol feminino. As mulheres como jogadoras, torcedoras, juizas, bandeirinhas.
– Futebol: profissão ou brincadeira? Futebol amador e profissional.
– Esportes e jogos: Futebol de salão, futebol de botão, pebolim etc.

– O que é necessário para praticar esportes? (boa alimentação, sono, vida saudável, treinamento etc)

– A dieta dos atletas, nutrientes necessários para um bom preparo físico
– Hidratação e proteção solar
– Influência do clima ou da altitude em um jogo
– Primeiros socorros: a ambulância, a maca, as contusões e lesões etc.
– O que é “doping”? Um atleta que bebe em excesso, fuma ou está acima do peso pode ter
um bom desempenho?

– Os limites do corpo: Por que alguns atletas têm problemas nos joelhos ou nas articulações?
– O que mais é importante para ser um bom jogador de futebol: técnica, tática, inteligência,
espírito de equipe, respeito, persistência, dedicação....
3. PORTUGUÊS

– Definir, buscar origens de palavras e expressões do futebol: craque, “pátria de chuteiras”,
“jogar de salto alto”, “gol de placa” etc.

– A linguagem dos locutores de rádio e televisão
– Notícias em jornais, revistas, internet.
– O Hino Nacional antes de competições ou após uma vitória (automobilismo, olimpíadas,
copa do mundo etc.). Importância e significados.

– Nomes dos jogadores e apelidos. Nomes dos times e sua origem.
– Trechos de livros, músicas ou poesias onde apareça a palavra futebol.
4. ARTE

– A Bandeira Brasileira e as bandeiras dos times.
– Objetos da torcida: fantasias, cartazes, faixas, mascotes, charges etc.
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– Uniformes, chuteiras, brasões, bandeiras etc.
– Maquetes: estádios, campo etc.
5. HISTÓRIA

– Onde surgiu o futebol e quando chegou ao Brasil
– Momentos importantes na história do futebol brasileiro
– O patriotismo na época da Copa do Mundo
– Atletas brasileiros de outras modalidades esportivas famosos no Brasil e no mundo.
– O futebol como manifestação cultural regional e nacional
– Memória: resgatar nomes e histórias de grandes jogadores do passado.

– Copa do Mundo: alguns países que participam e suas características. Mapa Mundi.
– O fuso horário e a transmissão dos jogos (através de satélites etc.).
– O gramado dos campos e sua manutenção em função de questões climáticas.
– Torcidas que viajam para acompanhar o seu time.
– Animais locais que representam alguns times.
7. MATEMÁTICA

– Número de jogadores, reservas, técnico, preparador físico, massagista, juiz, bandeirinhas
etc.

– Divisão dos jogadores por time
– Qual o maior estádio do Brasil? Quantas pessoas cabem nele?
– As cores dos times
– Formato do campo de futebol e suas divisões (formas geométricas, nomes das linhas que
formam o campo). Área, comprimento, largura.

– Lateralidade: esquerda, direita, horizontal, vertical.
– Duração e tempo de cada partida (1. e 2. tempo e intervalo)
– Tabelas: copa do mundo, saldo de gols, artilheiros, número de faltas etc.
– Gráficos com a evolução dos times.
– Os patrocinadores, o salário dos jogadores. Compra e venda dos jogadores.
– Preço dos ingressos (meia, inteira, cadeira, arquibancada, geral).
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Atividades relacionadas:
Filmes
Asa Branca, um sonho brasileiro (1981)
Dirigido por Djalma Limongi Batista. O filme conta a história de um jovem, do início da
carreira até a Copa do Mundo. Com Edson Celulari.

Pelé Eterno (2004)
Dirigido por Aníbal Massaini, o filme conta a vida de Pelé através de depoimentos de
jogadores e amigos e exibe importantes gols e jogadas que marcaram a sua carreira.

Boleiros – Era uma Vez o Futebol (1998)
futebol se reúne para lembrar histórias da época em que jogavam. Com Otávio Augusto,
Rogério Cardoso, Flávio Migliaccio, Lima Duarte, Denise Fraga e Cássio Gabus Mendes no
elenco.

Boleiros 2 – Vencedores e Vencidos (2006)
A reabertura de um bar traz novas histórias sobre o futebol. Dirigido por Ugo Giorgetti.
Com Lima Duarte, Flávio Migliaccio, Denise Fraga e outros.

Livros
“Uma história de futebol”. José Roberto Torero – Ed. Objetiva, 2002. Ficção infanto-juvenil.
Zuza é um garoto que adora jogar futebol com a sua turma.
“O passe e o Gol”. Juca Kfouri – Ed. Papagaio, 2006. Dois irmãos gêmeos que competem no
futebol, até o dia em que eles têm que jogar no mesmo time.
Música

É uma partida de futebol
Skank - Composição: Samuel Rosa e Nando Reis. CD. MTV ao vivo, 2001.

Bola na trave não altera o placar
Bola na área sem ninguém pra cabecear
Bola na rede pra fazer um gol
Como jogador
Quem não sonhou
Em fazer um gol, e ser jogador de futebol?
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Dirigido por Ugo Giorgetti. Em um bar de São Paulo, um grupo de ex-jogadores de
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A bandeira no estádio é um estandarte
A flâmula pendurada na parede do quarto
O distintivo na camisa do uniforme
Que coisa linda
É uma partida de futebol
Posso morrer pelo meu time
Se ele perder, que dor, imenso crime
Posso chorar se ele não ganhar
Mas se ele ganha
Não adianta
Não há garganta que não pare de berrar
A chuteira veste a meia que veste o pé descalço
Olhando para bola eu vejo o sol
Está rolando agora
É uma partida de futebol
O meio campo é o lugar dos craques
Que vão levando o time todo pro ataque
O centroavante, o mais importante
Que emocionante
É uma partida de futebol
O meu goleiro é um homem de elástico
Só os dois zagueiros tem a chave do cadeado
Os laterais fecham a defesa
Mas que beleza, com certeza
É uma partida de futebol

Roteiro de Leitura elaborado pela autora Cristina Von.
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O tapete da realeza é verde é o gramado

