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versão resumida

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.

Futebol é Alegria
Cristina Von

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.
“Pelé Eterno” (2004) – dirigido por Aníbal Massaini, o filme conta a vida de Pelé
através de depoimentos de jogadores e amigos e exibe gols e jogadas marcantes
da sua carreira.
“Boleiros – Era uma Vez o Futebol” (1998) – dirigido por Ugo Giorgetti. Em um
bar de São Paulo, um grupo de ex-jogadores de futebol se reúne para lembrar
histórias da época em que jogavam.
“Boleiros 2 – Vencedores e Vencidos” (2006) – dirigido por Ugo Giorgetti. A reabertura de um bar traz novas histórias sobre o futebol.
Livros
“Uma história de futebol” José Roberto Torero – Ed. Objetiva, 2002. Ficção infantojuvenil. 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 competem no futebol, até o dia em que têm que jogar no mesmo time.
Música
“É uma partida de futebol” Skank - Composição: Samuel Rosa e Nando Reis
CD MTV ao Vivo, 2001.

Sobre a autora: Cristina Von nasceu em São Paulo em 1962. Publicitária, escreveu o seu primeiro livro há dez anos. Hoje tem mais de 50 títulos publicados.
Roteiro DeLeitura elaborado pela autora Cristina Von.
www.aquariana.com.br

Texto e Ilustrações: Cristina Von
Formato: 14 x 21
N° de páginas: 24
Indicação: 1ª a 5ª série do Ensino Fundamental.
Tema: Futebol.
Matérias: Português, Artes, Ciências, História, Geografia, Matemática.
Sinopse: A história acontece na cidade fictícia de Travessia em torno de seu 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 confusão e
violência entre jogadores e torcidas. Com isto, o estádio é fechado e o futebol só
volta a ser liberado depois que a população se compromete com o prefeito a organizar o “jogo da paz”.
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 dia
a dia e que desperta tanto interesse, podendo facilmente ser associado a outras
atividades cotidianas e expandido para várias áreas.
Atividades sugeridas:

– Aproveitando o interesse pelo futebol e o conhecimento sobre o tema:
– Fazer pesquisas em jornais e revistas para montar painéis.
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Atividades relacionadas – sugestões:

DeLeitura é um selo da Editora Aquariana

atualidade;

– Discutir as possíveis causas da paixão pelo futebol:

ser jogado nas ruas,

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.

Atividades associadas a matérias específicas.

Saúde:
– 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.

Temas para debates, discussões e trabalhos em grupo:

3. PORTUGUÊS

campinhos, exigir apenas uma bola...
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– Qual o papel da torcida nos jogos? Incentivar o time com cartazes, frases, rimas
etc.

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

1. ÉTICA E CIDADANIA
Respeito:

– 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?
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.
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?

– 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.
4. ARTE
–
–
–
–

A Bandeira Brasileira e as bandeiras dos times.
Objetos da torcida: fantasias, cartazes, faixas, mascotes, charges etc.
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.
6. GEOGRAFIA
– 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.
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– 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.
– 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
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