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QUERIDO(A) ALUNO(A),

Esperamos que você, ao realizar as atividades do Roteiro de Estudos
GOOOOL, tenha aproveitado a oportunidade de autoaprendizagem,
autoconhecimento e reflexão que o material procurou proporcionar.

Para encerrar esse roteiro você já sabe o que tem que fazer: a
autocorreção orientada. É importante lembrar que uma mesma situação
pode apresentar diferentes maneiras de ser resolvida . Sendo assim, você
deve ler e refletir sobre sua produção e não simplesmente apagar e copiar
as sugestões que disponibilizamos aqui.

Preparamos algumas dicas para te auxiliar nessa etapa.

Esperamos que você conclua seu trabalho com sucesso!

Compare suas respostas com o que indicamos aqui. Peça ajuda
a alguém de sua família para fazer essa tarefa.

Apenas faça os ajustes caso suas respostas tenham ficado
muito diferentes.

Caso alguma dúvida permaneça, peça um adulto para entrar
em contato com escola no post sobre esse gabarito.
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BLOCO 1

A HISTÓRIA 

DO FUTEBOL

1.   Existe uma única história sobre a origem do futebol? Justifique sua

resposta. Não. Existem registros em diferentes lugares como China e Grécia

onde um esporte parecido com o futebol era praticado.

2.   Em que ano foi definido que 90 minutos seria o tempo total de jogo?

Converse com sua família e descubra quantas horas equivale esse tempo.

Em 1875 foi definido o tempo de 90 minutos, que corresponde a uma hora e

30 minutos de jogo.

BLOCO 2

FUTEBOL

NO MUNDO

1.   Quantas vezes o Brasil conquistou a Copa do Mundo? 5 vezes

(Pentacampeão)

 

2.  A França ganhou a última copa em 2018, mas já havia ganhado anos antes.

Em que ano os franceses conquistaram a taça também? 1998.

3. Quais países ganharam a Copa do Mundo apenas uma vez? Inglaterra e

França venceram apenas uma vez.

Como vimos anteriormente, a Copa do Mundo acontece num intervalo de 4

anos. Se a última copa foi realizada em 2018, quando será a próxima? Faça

uma breve pesquisa e descubra qual país ira sediar a próxima competição

mundial.

A Copa do Mundo FIFA de 2022 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA de

2022 será a vigésima segunda edição deste evento esportivo e ocorrerá no

Catar, no continente asiático.
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BLOCO 3

FUTEBOL:

PAIXÃO NACIONAL

BLOCO 4

FUTEBOL PARA 

TODOS!

Faça uma lista com o nome de 10 times brasileiros que você conhece e

registre e, seu caderno. Se precisar, peça ajuda a alguém da família. Resposta

Pessoal.

No Campeonato Brasileiro, ganha quem acumula mais pontos. De acordo

com a classificação de 2019, responda:

1. Quem foi o campeão da competição nacional em 2019? Quantos pontos

esse time conquistou? O campeão de 2109 foi o Flamengo, com 90 pontos.

2. Os quatro últimos times são aqueles que alcançaram menos vitórias e

poucos pontos e por isso são rebaixados. Quais foram os times rebaixados em

2019? Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí foram os times rebaixados.

Agora que você já viu um pouco mais sobre o futebol feminino, converse com

sua família e responda em seu caderno: existe algum impedimento para

mulheres jogarem futebol? Porque é importante incentivar a prática feminina

no futebol? Resposta pessoal.
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BLOCO 5

COM CORONAVÍRUS, 

SEM FUTEBOL

1. Qual a diferença das medidas adotadas pela Europa e pelos estados

brasileiros para o retorno no futebol?

Enquanto a Europa só retornou as atividades depois do números de

contaminação diminuírem e a curva descer, alguns estados brasileiros estão

retornando com as competições mesmo com o pico da doença e altas taxa

de mortalidade pela Covid 19.

2.  Depois de definir o retorno, em Santa Catarina, a Federação Catarinense de

Futebol (FCF) se viu obrigada a suspender o torneio. Porque isso aconteceu?

Em Santa Catarina, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) se viu obrigada

a suspender o torneiro, por recomendação do Governo, depois que o jogo

entre Avaí e Chapecoense precisou ser adiado em função de uma

contaminação em massa. Incluindo membros da diretoria, comissão técnica e

elenco, 26 funcionários da Chape foram diagnosticados com coronavírus.

Depois de observar as tirinhas, converse com sua família e responda: Como

você acha que deverá acontecer o retorno do futebol? Quais mudanças vocês

acham que devem acontecer para o retorno seguro? Resposta pessoal.


