
 

 

2° TRIMESTRE: O MUNDO DO FUTEBOL 

 

Organização do painel temático 

Conhecendo e reconhecendo o futebol de 5 e 7  

 

1. A construção e apresentação do painel temático faz parte da pontuação 

do trimestre. Vocês devem apresentar de forma expositiva o painel, sendo 

a apresentação das turmas 707, 703, 710 e 706 no dia 05/10 e das turmas 

705, 701, 702, 704 e 708 no dia 07/10, sempre no horário da aula.   

2. Cole esse papel no caderno para não perder! 

3. Vocês devem se dividir em grupos de no mínimo 06 e no máximo 08 

estudantes. Todos devem participar da construção e apresentação. 

4. Após a divisão, entregue os nomes dos componentes do grupo para a 

professora; 

5. O painel versará sobre o seguinte tema: 

Conhecendo e reconhecendo o futebol de 5 e 7  

6. Construa o painel baseado nas perguntas trazidas pela professora 

ilustrando com imagens, desenhos e fotos. A criatividade está liberada 

para organizar o painel! 

7. Para a construção, use uma cartolina que deverá ser o painel a ser 

apresentado. 

8. Esse painel, pode ser exposto pelos corredores do colégio, por isso 

capriche na apresentação, organização e construção. 

9. Para tratar tal tema vocês devem usar as seguintes perguntas 

norteadoras:  

1. Como o futebol chegou ao Brasil? 

2. Como e por que iniciou o futebol de 5 e de 7?  

3. Com se joga o futebol de 5? Quais as principais diferenças para o 

futebol de videntes? Trazer imagens. 



4. Com se joga o futebol de 7? Quais as principais diferenças para o 

futebol tradicional? Trazer imagens. 

5. Há mulheres que jogam essas modalidades? 

6. Há árbitros com paralisia cerebral que atuam nessas modalidades? 

7. Quem pode jogar futebol de 5? 

8. Quem pode jogar futebol de 7? 

 

Sugestão de referências para a pesquisa: 

1. “Brasil Football Clube – A história do futebol brasileiro” 

https://www.youtube.com/watch?v=mLtRmNtde8Y 

 

2. Como funciona o futebol para pessoas com deficiência visual na 

Paralimpíada? 

https://super.abril.com.br/sociedade/como-funciona-o-futebol-para-

pessoas-com-deficiencia-visual-na-paralimpiada/ 

 

3. Programa Especial apresenta o futebol de 5 e de 7 nas paralimpíadas 

(assistam o vídeo todo)  

https://www.youtube.com/watch?v=MRjFv3zqMLA 

 

4. “O futebol como meio de inclusão de deficientes visuais: análise de uma 

equipe masculina de Porto Alegre  

        https://www.efdeportes.com/efd159/o-futsal-inclusao-de-deficientes-

visuais.htm 

5. Primeira mulher disputa partida oficial de futebol de 7 no Brasileiro de 

Acesso 

https://www.cpb.org.br/noticia/detalhe/1168/primeira-mulher-disputa-

partida-oficial-de-futebol-de-7-no-brasileiro-de-acesso 

 

6. Igor Monteiro, o primeiro árbitro de futebol de 7 com paralisia cerebral 

https://www.toquedebola.esp.br/2016/12/tem-video-no-toque-igor-

monteiro-o-primeiro-arbitro-assistente-com-paralisia-cerebral-do-futebol-

de-7-nas-paralimpiadas/ 

 

7. Futebol para mulheres cegas 
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http://urece.org.br/site/projetos/futebol-para-mulheres-cegas/  

 

http://urece.org.br/site/projetos/futebol-para-mulheres-cegas/

