
 

 

2° TRIMESTRE: O MUNDO DO FUTEBOL 

 

Organização do painel temático 

                 Cultura, relações sociais e futebol 

 

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: 

       Cultura, relações sociais e futebol  

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? Comente sobre a história do futebol no 

Brasil. Trazer imagens. 

2. De onde vem o nome torcida?  

3. Hoje quais são as maiores torcidas do Brasil? E o que são as torcidas 

organizadas? Trazer imagens. 



4. Por que o Brasil é conhecido como o país do futebol? Trazer imagens. 

5. Ser jogador ou jogadora de futebol significa estar acima da lei? Jogadores 

e jogadoras devem dar exemplo dentro do campo e evitar brigas? Por quê? 

Trazer imagens 

6. Quanto custa, em média, um ingresso do jogo de futebol do campeonato 

carioca e do campeonato brasileiro? Quanto custa assistir um clássico?  

7. Pesquise sobre brigas no futebol.  

8. Há brigas entre torcidas organizadas? Por quê? Vocês acham isso 

saudável e normal? Trazer imagens 

9. O que é fair-play? É algo comum no futebol? Trazer imagens 

10. Há jogos e modalidades que são variações do futebol? Quais? Trazer 

imagens 

11. Pesquise sobre altinha e futmesa. São consideradas variações do futebol? 

Como se joga? Trazer imagens 

 

Sugestão de referências para a pesquisa: 

 

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

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

 

2. Territórios do torcer  

https://www.youtube.com/watch?v=lvIKWd6yZms  

 

3. Violência entre torcidas: problema assombra futebol brasileiro 

https://cultura.uol.com.br/esporte/noticias/2022/08/01/3887_violencia-entre-

torcidas-problema-assombra-o-futebol-brasileiro-desde-a-decada-de-90.html  

 

4. Sinalizador de corintiano mata torcedor boliviano 

https://placar.abril.com.br/esporte/sinalizador-de-corintianos-mata-torcedor-

boliviano/  

 

5. Grêmio X Inter termina em confusão 

https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/10113124/gremio-x-internacional-

termina-com-briga-de-jogadores-confusao-apos-apito-final-entrevista-encerrada 

https://www.youtube.com/watch?v=mLtRmNtde8Y
https://www.youtube.com/watch?v=lvIKWd6yZms
https://cultura.uol.com.br/esporte/noticias/2022/08/01/3887_violencia-entre-torcidas-problema-assombra-o-futebol-brasileiro-desde-a-decada-de-90.html
https://cultura.uol.com.br/esporte/noticias/2022/08/01/3887_violencia-entre-torcidas-problema-assombra-o-futebol-brasileiro-desde-a-decada-de-90.html
https://placar.abril.com.br/esporte/sinalizador-de-corintianos-mata-torcedor-boliviano/
https://placar.abril.com.br/esporte/sinalizador-de-corintianos-mata-torcedor-boliviano/
https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/10113124/gremio-x-internacional-termina-com-briga-de-jogadores-confusao-apos-apito-final-entrevista-encerrada
https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/10113124/gremio-x-internacional-termina-com-briga-de-jogadores-confusao-apos-apito-final-entrevista-encerrada


 

6. Brasil é o país com ingressos mais caros do mundo 

https://www.pluriconsultoria.com.br/futebol-brasil-ac-paass-ingressos-mais-

caros-mundo-veja-ranking-2/  

 

7. Isso sim é fair play no futebol 

https://www.youtube.com/watch?v=t6VsuF3P4FE  

8. Variações do futebol 

https://www.youtube.com/watch?v=9UyuomtsfJI 

 

9.  A história do futmesa  

https://www.youtube.com/watch?v=mitQZZkj54Y  

 

10. Futmesa Brasil – regras do jogo 

https://www.youtube.com/watch?v=lOu26Wa4MYo  

 

11. Altinha: regras e benefícios 

https://ge.globo.com/eu-atleta/treinos/noticia/altinha-regras-e-beneficios-do-

esporte-que-e-a-cara-do-verao.ghtml  

 

12. Como funciona a dinâmica da altinha 

https://www.youtube.com/watch?v=fyHy8Ngr14k  
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