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ROTEIRO DE ESTUDO

GOOOOOL!

PARA COMEÇAR... UM DEDO DE PROSA COM AS FAMÍLIAS!
 

PREZADOS (AS) PAIS, MÃES E RESPONSÁVEIS,
 

A equipe pedagógica da EMJL preparou esse roteiro de estudos
pensando em oferecer desafios e situações interessantes para que

nossos (as) alunos (as) de 3º e 4º anos continuem aprendendo enquanto
as aulas estão suspensas.

 
Sabemos que organizar os estudos em casa não é tarefa simples! Mas

queremos encorajá-los (as) a investirem nessa tarefa, acreditando nos
resultados.

 
Seu (sua) filho (a) precisará da sua ajuda. Primeiro porque pode ser que

ele (a) nunca tenha experimentado um roteiro de estudos como esse e
estudar pelo computador é muito diferente. Segundo porque algumas

crianças dessa faixa etária ainda estão em processo de alfabetização e
podem precisar de apoio para ler os textos, orientações e para fazer
escritas. Seja paciente e auxilie na medida do possível. Sente ao lado
dele (a) na realização dos primeiros blocos. Aos poucos a autonomia

será construída.
 

Ao final dessa semana, divulgaremos as respostas dessas atividades. Se
você precisar de algum apoio entre em contato com a escola pelas redes

sociais. Estamos juntos (as)!
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QUER SABER O QUE SEU (SUA) FILHO (A) VAI

APRENDER FAZENDO AS ATIVIDADES DESSE ROTEIRO?

MATEMÁTICA

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados
em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTES

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte,
identificando as características que os constituem na
contemporaneidade e suas manifestações (profissional e
comunitária/lazer).

(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do
Brasil e do mundo, e recriá-los, valorizando a importância desse
patrimônio histórico cultural.

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, entre outros) fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

LÍNGUA PORTUGUESA

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.

(EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar resultados
de observações e de pesquisas em fontes de informações,
incluindo, quando pertinente, imagens, diagramas e gráficos ou
tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.



ROTEIRO DE ESTUDO

GOOOOOL!

SEPARE UM TEMPO PARA FAZER AS ATIVIDADES DO DIA.

VÁ PARA UM LUGAR DA SUA CASA QUE SEJA SOSSEGADO E
ORGANIZADO. O IDEAL É CONTINUAR ESTUDANDO DE SEGUNDA A
SEXTA-FEIRA.

QUERIDO (A) ALUNO (A),
 

VOCÊ VAI ESTUDAR COM O SUPORTE DE UM ROTEIRO DE ESTUDOS POR ISSO É NECESSÁRIO
QUE VOCÊ FIQUE ATENTO ÀS INSTRUÇÕES DESSE INSTRUMENTO. ASSIM COMO OS OUTROS
ROTEIROS, ESTE TEM A INTENÇÃO DE ESTIMULAR SUA APRENDIZAGEM ENQUANTO VOCÊ

ESTÁ EM CASA, ENTÃO, ANTES DE COMEÇAR, VEJA ALGUMAS DICAS PARA BATER UM BOLÃO
E FAZ UM GOLAÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.

 
     

 
IMPORTANTE! ESSE ROTEIRO TEM ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS

DURANTE UMA SEMANA E NÃO PRECISA SER IMPRESSO. FAÇA UM BLOCO POR DIA.
HÁ CINCO BLOCOS NO ROTEIRO TODO. SE FOR FAZER A LEITURA DELE NA TELA DE

UM CELULAR, COLOQUE NA HORIZONTAL.
 

         
ESCOLHA UM CADERNO PARA FAZER O REGISTRO. INICIE 
SEMPRE COLOCANDO EM DESTAQUE A DATA  E O TÍTULO DA
ATIVIDADE QUE VOCÊ FARÁ.

 
        

FIQUE ATENTO(A) ÀS NOSSAS REDES SOCIAIS.

INFORMAREMOS NELAS O DIA EM QUE VOCÊ ENCONTRARÁ O GABARITO DESSE
ROTEIRO, COM INFORMAÇÕES E RESPOSTAS PARA QUE VOCÊ TENHA CONDIÇÕES

DE CORRIGIR SEU TRABALHO E DESCOBRIR O QUE ACERTOU E O QUE PRECISA
MELHORAR.

3° e 4° anos



Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo... você já deve ter ouvido

alguns desses nomes por aí, não é mesmo? Eles são

personalidades de um dos esportes mais populares do

mundo: o futebol.

ROTEIRO DE ESTUDO
GOOOOOL!

BLOCO 1 - A HISTÓRIA DO FUTEBOL

Mas o futebol que conhecemos hoje com jogadores que valem milhões, times

com muito dinheiro e campeonatos por todos os lugares não nasceu nesse

formato. Você sabe a origem do futebol? Toque na imagem para ver um breve

histórico:

Agora que já leu um pouco sobre a origem

desse esporte popular, responda em seu

caderno:

1.  Existe uma única história sobre a origem

do futebol? Justifique sua resposta.

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.

Ficou curioso(a) para saber um pouco mais? 

Toque na imagem ao lado veja um vídeo

antes de partimos para o próximo bloco e

conhecermos sobre as copas do mundo.

O bloco 1 foi só o aquecimento. Se prepare para o
 jogo no bloco 2!

https://www.leituradejogo.com.br/a-origem-do-futebol/
https://www.youtube.com/watch?v=PEcQxREeSaU


De quatro em quatro anos, o mundo para. Famílias se unem, amigos se

encontram nas ruas... Tudo isso para acompanhar um dos eventos mais

esperados: a Copa do Mundo.

A Copa do Mundo é uma competição que reúne times que representam

países de todos os continentes e que durante pouco mais de um mês

disputam uma cobiçada taça. Organizada atualmente pela Federação

Internacional de Futebol (FIFA), a Copa do Mundo conta com 32 times,

divididos em 8 grupos.

ROTEIRO DE ESTUDO
GOOOOOL!

BLOCO 2 - FUTEBOL NO MUNDO

Exemplo da divisão dos times em grupos, na Copa do Mundo de 2018.

https://infograficos.estadao.com.br/esportes/copa/2018/historia-das-copas-do-mundo-de-futebol/introducao/


1.  Quantas vezes o Brasil conquistou a Copa

do Mundo?

 

2.  A França ganhou a última copa em 2018,

mas já havia ganhado anos antes. Em que

ano os franceses conquistaram a taça

também? 

3. Quais países ganharam a Copa do Mundo

apenas uma vez?

O primeiro país a ganhar uma Copa do Mundo foi o Uruguai, em 1930. Já a

França foi país que conquistou a última copa, em 2018. Veja todos os

vencedores e em seguida, responda as perguntas em seu caderno:

ROTEIRO DE ESTUDO
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BLOCO 2 - FUTEBOL NO MUNDO

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 irá sediar a

próxima competição mundial.

HORA DA PESQUISA!



ROTEIRO DE ESTUDO
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BLOCO 3 - FUTEBOL: PAIXÃO NACIONAL

Se pelo mundo o futebol é uma febre, no Brasil é paixão nacional. Por todo

canto, o esporte movimenta famílias e crianças desde muito pequenas já se

encantam por esse esporte.

E você, conhece quais times brasileiros?

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

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

Agora é com você! Você torce por algum

time de futebol? Qual?

Faça uma ilustração da camisa do seu time

e escreva no caderno porque esse é seu

time do coração.



Assim como em todo o mundo, o futebol movimenta o país durante todo ano

através de seus campeonatos. E isso vale tanto para a prática profissional

quanto para o futebol amador.

Além dos campeonatos estaduais, temos a Copa do Brasil, a Copa do Brasil de

Futebol Feminino e a principal competição nacional: o Campeonato

Brasileiro.

ROTEIRO DE ESTUDO
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BLOCO 3 - FUTEBOL: PAIXÃO NACIONAL

O primeiro time a vencer o

Campeonato Brasileiro foi o Bahia em

1959.

De lá pra cá, muita coisa mudou na

organização principalmente porque

começaram a surgir vários outros

times de futebol profissional e a

competição precisava ser organizada.

Para conhecer algumas das

curiosidades do Campeonato Brasileiro,

toque na imagem ao lado.

Em 1980, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi criada para

regulamentar o que já havia sendo feito dentro e fora dos campos.

Atualmente o campeonato adota um sistema de pontos corridos, ou seja, os

times recebem três pontos por vitória e um por empate. Derrotas não contam

ponto  e as equipes são classificadas pelo total de pontos, depois pelo saldo

de gols e, em seguida, pelos gols marcados. 

https://www.youtube.com/watch?v=oaV0FJASoac


ROTEIRO DE ESTUDO
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BLOCO 3 - FUTEBOL: PAIXÃO NACIONAL

Hoje o Campeonato se divide em série A, B e C e D. Anualmente a

competição se modifica com relação a quem compõe cada série, já que

quem faz menos pontos é rebaixado. Vamos ver   um exemplo da última

classificação do Campeonato Brasileiro:

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?

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? 



Já deu para entender que o futebol é uma paixão mundial. Isso significa que

por todos os lugares do mundo é possível encontrar alguém praticando esse

esporte. 

Mas você saberia dizer quais outras modalidades de futebol existem por ai?

Vamos conhecer algumas!

ROTEIRO DE ESTUDO
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BLOCO 4 - FUTEBOL PARA TODOS E TODAS!

HORA DA PESQUISA!

Faça um pequena pesquisa sobre um das modalidades

que mostramos acima e escreva um parágrafo

descrevendo suas principais características.

FUTEBOL FEMININO FUTEBOL DE AREIA

FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) FUTEBOL DE CINCO



Durante muito tempo o futebol foi praticado apenas por homens. Mas desde

que existam jogadores dispostos, qualquer um pode jogar. Por isso, mulheres

também apaixonadas pelo futebol fazem parte de times que jogam pelo

mundo afora, disputando inclusive uma Copa do Mundo.

A primeira partida oficial de futebol feminino foi realizada em Londres no ano

de 1885, de acordo com a FIFA, mas existem relatos na história que elas já

praticavam esse esporte há muito tempo antes.

Toque nas imagens abaixo e veja um pouco mais dessa história contada pelas

mulheres.

ROTEIRO DE ESTUDO
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BLOCO 4 - FUTEBOL PARA TODOS E TODAS!

PROCURE SABER!

Você conhece a jogadora Marta? 

Faça uma pesquisa e escreva um

parágrafo contando sobre sua história e

sua conquista como melhor jogadora

do mundo.

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?

https://www.youtube.com/watch?v=QcxSY3OLg14
https://extraordinarias.blogosfera.uol.com.br/2020/07/26/carta-de-cr7-a-juju-gol-por-que-e-importante-apoiar-o-futebol-feminino/


O retorno do futebol têm sido motivo para grandes discussões. Isso porque na

Europa, os campeonatos já retornaram e vários times se prepararam para

entrar em campo a partir de agosto. 

No entanto, o Brasil ainda tem altos números de infecção e contágio, o que

dificulta o retorno. Alguns jogos já estão acontecendo mas muitas medidas

para o retorno ainda precisam ser definidas. 

Toque na imagem para ler um pouco mais sobre debate e depois responda:

ROTEIRO DE ESTUDO
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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?

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?

https://brasil.elpais.com/esportes/2020-07-23/a-controversa-volta-do-futebol-sem-publico-e-sob-a-sombra-do-coronavirus.html


A pandemia do Coronavírus também afetou o universo do futebol. Por todo o

mundo, campeonatos e jogos oficiais foram suspensos. Isso aconteceu

principalmente porque o esporte além de ser coletivo e de contato, sempre

foi realizado em estádios com muitas pessoas. Imagine como seria perigoso o

contágio nesse caso?

Para refletir, veja as charges abaixo:
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BLOCO 5 - COM CORONAVÍRUS, SEM FUTEBOL

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?

Final de jogo! Será que você marcou um golaço com
esse roteiro?

https://veja.abril.com.br/esporte/coronavirus-no-esporte-os-principais-eventos-afetados-pela-pandemia/


Se você respondeu sim para todas as perguntas acima... PARABÉNS!
Você marcou um golaço e  acaba de conquistar seu cartão verde.

Ele é o passaporte para que você possa realizar o  roteiro de 
estudos da próxima semana.  Até lá, aproveite para fazer leituras
 e navegar nas outras páginas que preparamos pra vocês. 
E fique ligado(a) nas nossas redes sociais. 

Se respondeu NÃO a alguma pergunta, volte ao bloco correspondente e
complete seus desafios. Até a próxima!

ROTEIRO DE ESTUDO
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PRIIIIIII!! VOCÊ ACABA DE LEVAR O PRIIIIIII!! VOCÊ ACABA DE LEVAR O CARTÃO AMARELO!CARTÃO AMARELO!

SIGNIFICA QUE O ROTEIRO SIGNIFICA QUE O ROTEIRO GOOOOOL GOOOOOL ESTÁ QUASE PRONTO.ESTÁ QUASE PRONTO.    PARAPARA
AVANÇAR E RECEBER O CARTÃO VERDE VEJA SE VOCÊ CONCLUIU OSAVANÇAR E RECEBER O CARTÃO VERDE VEJA SE VOCÊ CONCLUIU OS

ITENS ABAIXO:ITENS ABAIXO:

Conversou com sua família sobre como pode ser o retorno do futebol?

Leu sobre as origens do futebol e conseguiu descobrir um pouco mais da
história desse esporte tão praticado pelo mundo afora?

Viajou pelo mundo das Copas? Descobriu quantas Copas do Mundo o Brasil
já conquistou?

Listou os times brasileiros que você conhece? Ilustrou seu time do coração?

Pesquisou sobre as modalidades de futebol que são praticadas?
Compreendeu a importância de incentivar o futebol feminino?


