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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

4ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01 

 

DATA DE ENVIO: 29 de março de 2021 

DATA DE ENTREGA: 19 de abril de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

 

ATIVIDADE 01 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 29/03 

 

 

Oie... 

Tudo bem por aí?? 

Embora, a partir desse roteiro, daremos início a 4ª Escala, ainda continuaremos com a 

temática futebol neste bloco de roteiros, ok? Precisamos trabalhar mais um pouquinho 

neste conteúdo antes de finalizá-lo!!! 

 

QUERIDAS CRIANÇAS E SR. RESPONSÁVEIS: 

Gostaria de frisar que as atividades de vivência, também conhecidas como atividades 

práticas, são de extrema importância para as crianças e fazem parte do roteiro, portanto, 

também são avaliadas. Essas atividades são de grande importância para a compreensão 

dos conteúdos, mas também auxiliam nesse momento de pandemia que estamos vivendo, 

bem como na interação com a família!  

 

Abraços, Profa. Valleria.  

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

1) Momento pesquisa!!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com
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A respeito do elemento da cultura corporal trabalhado na 3ª escala, o futebol, 

realize uma pesquisa e responda as questões abaixo.  

 

a) Nas linhas abaixo, cite três características do futebol profissional. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) Cite três características do futebol como lazer. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c) Qual o significado da sigla FIFA? Pesquise o que essa sigla significa, quando 

surgiu e qual o seu principal objetivo. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) A imagem abaixo representa um campo de futebol. Realize uma pesquisa e 

descreva, de acordo com as numerações, quais são os nomes que representam 

as linhas e espaço do campo, bem como seus personagens. 
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1: ___________________________________________ 

2: ___________________________________________ 

3: ___________________________________________ 

4: ___________________________________________ 

5: ___________________________________________ 

6: ___________________________________________ 

7: ___________________________________________ 

 

3) Cite três regras do futebol que você conheça e as explique. Caso não conheça 

nenhuma, realize uma pesquisa. 

 

 Regra 01: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Regra 02: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Regra 03:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4) Você já ouviu falar sobre o termo “embaixadinha” ou “balãozinho”? 

Ambas são uma prática futebolista que consiste em controlar a bola no alto, 

sem que ela caia no chão, podendo usar todas as partes do corpo, exceto braços 

e mãos. São toques dado na bola para o alto como os pés, coxas, calcanhar, 

ombro, cabeça, cujo objetivo é não deixar que a bola caia no chão. Geralmente 

essa prática é individual, mas também pode ser realizada em duplas ou em 

grupos – a famosa “altinha”. 

Existem também campeonatos mundiais que nomeiam essa prática como 

“futebol freestyle” – são sequencias criativas de embaixadinha e controle de 

bola em que os competidores (as) realizam disputas, em forma de batalha. 

Assista também ao vídeo: 
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Campeonato mundial de futebol freestyle , 2014. 

Link: CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL FREESTYLE - YouTube 

 

 

Vamos experimentar a embaixadinha um pouquinho? 

 

 
 

Para essa atividade vamos precisar de um balão e de uma bola. 

 

                             
 

 

1) Embaixadinha com balão: 

 

a) Individual: 

 

 Inicie a atividade individualmente. Pode convidar outra pessoa, mas 

cada um deverá ter um balão ou revezá-lo. 

 Encha o balão e faça um nó na ponta. 

 Em seguida, tente controlá-lo no alto, sem permitir que ele caia no 

chão. Pode utilizar todas as partes do seu corpo para dar toques no 

balão para impedir que ele caia no chão, exceto mãos e braços. 

Divirta-se e tente o maior número de embaixadinhas que puder  

 

b) Em dupla ou grupo: 

 

 Essa é a famosa “altinha” 

 Utilizando o mesmo balão, tente controlá-lo no alto, sem permitir que 

ele caia no chão. Pode utilizar todas as partes do seu corpo, exceto 

mãos e braços, mas dessa vez você terá que passar o balão para a 

pessoa que está jogando com você. Você poderá dar no máximo 3 

toques no balão antes de passa-lo.  

 Lembre-se que o objetivo é manter o balão no alto e tocar ele para a 

pessoa que está jogando com você. 

c) Embaixadinha com a bola: 

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


 

 

5 

 

 Repita a atividade acima, mas dessa vez com a bola.  Experimente 

fazer a embaixadinha com a bola individualmente, e depois a 

“altinha”, ou seja, em dupla ou em grupo. 

 Lembre-se que tudo é aprendizado e que o importante é tentar, e 

persistir. Não desista tão fácil! 

 

d) Nas linhas abaixo, responda as questões a respeito da atividade de 

embaixadinha e altinha: 

 

 Você já havia brincado de embaixadinha? Teve dificuldade?  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Qual foi o mais divertido? A embaixadinha (individual) ou a altinha 

(em dupla ou grupo) 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Futebol e Amizade!!!  
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

4ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02 

 

DATA DE ENVIO: 29 de março de 2021 

DATA DE ENTREGA: 19 de abril de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 02 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 05/04 

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

1) Leia o texto abaixo, sublinhe as partes que achar mais importantes, e responda as 

questões a seguir. 

 

A história do futebol 
 

O futebol é o esporte mais jogado do mundo e do Brasil. Com cerca de três 

bilhões de praticantes mundialmente, o esporte iniciou há muito tempo em outro 

contexto. O esporte como é praticado hoje foi organizado em 1863, em Londres. 

Já o país do futebol, o Brasil, conheceu o jogo em 1894. Contudo, essa prática é 

muito antiga, com registros na China, Japão, América pré-hispânica, Grécia, 

Roma e Itália. 

Assim como o futebol jogado por mulheres já fora proibido entre 1941 a 

1983, em seu início, no século XIX, o futebol profissional também era proibido 

aos negros, de modo que apenas homens brancos podiam jogar. 

O primeiro clube no Brasil a permitir que jogadores negros integrassem o 

time foi Bangu Atlético Club, em 1905, no Rio de Janeiro. Ainda assim, em 1921, 

o então presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, pediu que não fossem convocados 

atletas negros para a equipe do Brasil que disputaria o campeonato sul-americano 

na Argentina. Além dos jogadores, os integrantes da delegação também não 

podiam ser negros. 

O governo alegava que a seleção brasileira deveria mostrar "o melhor da 

sociedade brasileira" ao mundo. Um absurdo, não? 

Posteriormente, o Clube de Regatas Vasco da Gama conquistou o 

campeonato carioca em 1923 com a maioria da sua equipe composta por negros. 

O sucesso do Vasco incentivou outros times a também aceitarem atletas negros 

no quadro de jogadores. 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com
https://escolaeducacao.com.br/futebol/
https://escolaeducacao.com.br/populacao-brasileira/
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a) O esporte pode promover a integração e a diversão, mas também, de acordo 

com o texto acima e com os roteiros que já trabalhamos anteriormente, 

infelizmente já aconteceram e ainda acontecem muitos preconceitos e 

exclusões no futebol. Você já ouviu falar na palavra “racismo”? Explique nas 

linhas abaixo o que você entende por racismo. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) Você já viu na TV, Internet ou nas mídias de modo geral algum tipo de 

preconceito no futebol? Relate nas linhas abaixo. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

2) O futebol não é feito apenas de jogadores (as), mas há também outras pessoas que 

estão envolvidas neste esporte e o ajudam a acontecer. Para além dos técnicos (as), 

juízes (as), preparadores (as) físicos, temos também os torcedores (as). Você já 

ouviu falar no termo “torcida organizada” no futebol? Comente sobre o assunto. 

Caso não conheça o termo, pergunte aos seus pais ou responsáveis o que o termo 

significa para eles, e coloque aqui qual a pessoa (nome e parentesco) que te 

auxiliou nesta tarefa. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Nos últimos anos, nos campeonatos de futebol dos times brasileiros, as formas de 

disposição das torcidas nos estádios foram modificadas. Em alguns campeonatos 

só podem estar presentes a torcida de um dos times, de modo que algumas torcidas 

foram, inclusive, proibidas de assistirem aos jogos nos estádios. Você sabe os 

motivos Comente sobre o assunto nas linhas abaixo. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Durante muitos anos, as torcidas de futebol foram compostas por mulheres, 

inclusive foram elas que criaram a torcida organizada. Por um lado, foi 

importante, pois as torcidas sempre dão uma animada nos jogos, e encorajam 

quem está jogando, por outro lado, e aí não tão animador, as torcidas surgiram, 

pois antigamente, nos jogos, as arquibancadas eram o único lugar em que as 

mulheres podiam estar, mas hoje sabemos que O LUGAR DAS MULHERES É 

AONDE ELAS QUISEREM!!! Inclusive jogando   

 

 

 

 

Nos moldes mais recentes, a torcida organizada é definida como um grupo de 

torcedores (as) que acompanham constantemente os times durante suas partidas 

no estádio, e se vestem e se comportam de maneira coletiva. Entretanto, as 

torcidas organizadas, em alguns momentos, se perdem dos motivos pelo qual 

foram criadas e acabam se tornando violentas, brigam com as outras torcidas e 

entre si, ofendem os jogadores (as) e destroem lugares por onde passam. Você 

sabe por que isso acontece? Relate nas linhas abaixo o porquê você acha que essas 

violências entre as torcidas acontecem, e crie também uma proposta/ sugestão para 

que essas violências possam ser impedidas. O que você sugere que possa ser feito? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Vamos nos movimentar um pouquinho?? 

 

O futebol – esporte coletivo – tem como um de seus objetivos invadir o 

território do time adversário com a bola, sem perdê-la, e fazer o gol, ou seja, fazer 

com a bola entre no gol e ultrapasse completamente a linha de fundo. Também há 

a defesa, pois é necessário defender a própria área impedindo que o oponente faça 

gol contra o seu time. Por isso a importância de compreender esse esporte como 

um jogo coletivo, onde a parceria permite que ocorra defesa e ataque.  

Quem nunca ouviu falar no termo “fominha”? – Termo este designado para 

jogadores (as) que não passam a bola e que por vezes preferem perde-la do que 

tocar para o colega do seu time. Os dribles são bonitos, as jogadas individuais 

também, mas é preciso compreender que não são mais importantes do que as 

jogadas coletivas. Afinal, “o Ronaldinho não ganhou a copa do mundo sozinho”, 

assim dizia a professora Fernanda Cruvinel. 

 

 Condução de bola: 

 

Para essa atividade você precisará de uma bola e objetos, como: garrafas de 

plástico, chinela, bastões, arcos, cones, ou quaisquer objetos que você possa 

utilizá-los como barreiras para que você tenha que se esquivar. 

 

 
 

- Espalhe os objetos pelo chão: podem ser enfileirados, ou dispostos de forma 

aleatória.  
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- Assim que organizar os objetos, tente ir de um ponto a outro do seu quintal/ sala 

ou o ambiente que estiver disponível, com a bola nos pés sem esbarrar nos objetos. 

- O importante conduzir a bola com os pés, se esquivando dos objetos, sem 

permitir que a bola vá para longe de você, mantendo-a sempre próxima dos seus 

pés. 

 

 Passe e recepção: 

 

 
- Convide alguém para jogar com você. 

- O objetivo é passar a bola para a pessoa que está jogando com você, e 

também recebê-la. 

- Para isso é importante identificar com qual parte do pé é melhor para que a 

bola que você chutar chegue nos pés do outro jogador (a,) e também observar 

a força com a qual você chuta.  

- Outro ponto importante é a recepção – receba a bola primeiro, faça com que 

ela fique parada e só depois chute: pode ser com a lateral ou sola do pé – 

experiente e observe qual te auxilia mais na recepção. 

 

5) A respeito da atividade acima sobre condução de bola, passe e recepção, 

responda as seguintes questões: 

 

a) Qual espaço/ lugar você realizou a atividade de condução de bola, e quais 

objetos você utilizou? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

b) Você teve alguma dificuldade na realização da atividade de condução de bola? 

Quais? 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

c) Quem participou com você nas atividades de passe e recepção de bola? 
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________________________________________________________________ 

 

d) Você teve dificuldade para realizar a atividade de passe e recepção? Quais? 

Caso não tenha tido dificuldade, vamos brincar de técnico (a) nesse momento: 

explique aqui, ensinando a um colega, qual a melhor forma você encontrou 

para realizar o passe e a recepção. 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

4ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03 

 

DATA DE ENVIO: 29 de março de 2021 

DATA DE ENTREGA: 19 de abril de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 03 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 12/04 

 

 

QUERIDAS CRIANÇAS E SR. RESPONSÁVEIS: 

Gostaria de frisar que as atividades de vivência, também conhecidas como atividades 

práticas, são de extrema importância para as crianças e fazem parte do roteiro, portanto, 

também são avaliadas. Essas atividades são de grande importância para a compreensão 

dos conteúdos, mas também auxiliam nesse momento de pandemia que estamos vivendo, 

bem como na interação com a família!  

 

Abraços, Profa. Valleria.  

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

1) Momento entrevista!!!  

 

Essa entrevista consiste em conhecer um pouco mais sobre a história do futebol 

vivenciada por pessoas acima de 60 anos, bem como investigar as principais 

diferenças que o futebol tem representado na vida das pessoas atualmente!! Caso 

você não tenha pessoas com as idades requisitadas abaixo, peça ajuda a seus pais 

ou responsáveis e faça uma ligação por WhatsApp para seus avós, tios, primos e 

amigos.  

 

 Pessoas a serem entrevistadas: 

- Um homem acima de 65 anos 

- Uma mulher acima de 65 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com
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Papel e caneta nas mãos e vamos lá!!! 

 

 
 

 Entrevistado 01: Homem acima de 65 anos 

 

 

Nome: _______________________________     Parentesco: ___________________ 

 

 

a) Você já jogou futebol em algum momento da sua vida? Quando? 

 

________________________________________________________________ 

 

b) Qual atividade física/ esporte você praticava na sua infância? Caso a resposta seja 

“nenhum”, pergunte o motivo. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

c) Você assiste jogos de futebol na TV? Tem algum time favorito? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

d) Nas aulas de Educação Física da sua escola tinha futebol? E no recreio, seus 

amigos (as) te convidavam para jogar futebol com eles (as)? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

e) Você gosta de futebol?  

 

________________________________________________________________ 
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 Entrevistada 02: Mulher acima de 65 anos 

 

 

Nome: _______________________________     Parentesco: ___________________ 

 

 

a) Você já jogou futebol em algum momento da sua vida? Quando? 

 

________________________________________________________________ 

 

b) Qual atividade física/ esporte você praticava na sua infância? Caso a resposta seja 

“nenhum”, pergunte o motivo. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

c) Você assiste jogos de futebol na TV? Tem algum time favorito? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

d) Nas aulas de Educação Física da sua escola tinha futebol? E no recreio, seus 

amigos (as) te convidavam para jogar futebol com eles (as)? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

e) Você gosta de futebol?  

 

________________________________________________________________ 

 

2) As questões abaixo são semelhantes as entrevistas realizadas acima, mas dessa 

vez a entrevista é com você!!! Responda as questões abaixo. 

 

a) Você já jogou futebol em algum momento da sua vida? Quando? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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b) Qual atividade física/ esporte você mais pratica? Caso a resposta seja “nenhum”, 

escreva o motivo. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

c) Você assiste jogos de futebol na TV? Tem algum time favorito? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

d) Nas aulas de Educação Física da sua escola os professores (as) trabalham com o 

conteúdo futebol? E no recreio, seus amigos (as) te convidavam para jogar futebol 

com eles (as)? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

e) Você gosta de futebol? Comente sobre o assunto. 

 

________________________________________________________________ 

 

3) De acordo com as entrevistas realizadas, apresente, nas linhas abaixo, as 

principais semelhanças e diferenças entre os entrevistados (as) e você. 

 

a) Quais foram as principais diferenças que você conseguiu perceber entre as 

suas respostas e as respostas dos entrevistados. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

b) Houve semelhanças entre as suas respostas e as dos entrevistados (as). Quais? 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

c) Você acha que hoje em dia temos mais recursos e oportunidades de conhecer 

o futebol do que antigamente. Quais? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6) Bora aprender mais um pouquinho sobre os fundamentos do futebol?? 

 Movimentação com passe 

- Convide alguém para jogar com você. 

- O objetivo é passar a bola para a pessoa que está jogando com você, e também 

recebê-la, mas dessa vez em movimento. 

- Fique alinhada (o) à pessoa que irá jogar com você, mas mantenha um pouco de 

distância. Passe a bola e dê um passo a frente após o passe – da mesma maneira seu 

colega também deverá fazer. Faça devagar nas primeiras tentativas, depois tente 

fazer a atividade mais rápida, coloque agilidade!! 

- A intensão é se deslocar de um ponto a outro. 

- Caso não tenha ninguém para jogar com você, pode fazer essa atividade utilizando 

a parede também. Quando eu era criança brinquei muito assim! 
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- Após a atividade de passe com movimento, você pode inserir a condução de bola 

também. Inicie a atividade com passe e movimentação e retorne realizando a 

condução de bola. Pode adicionar objetos no chão para o retorno com a condução 

de bola. 

- Seja criativo (a) e monte o seu próprio circuito. 

 

- Nas linhas abaixo, descreva qual circuito você criou, quais foram os movimentos 

e fundamentos do futebol que você inseriu no circuito. Relate como foi realizada a 

atividade. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

- Faça um desenho no espaço abaixo representando o circuito criado por você! 
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4) Para finalizar o nosso conteúdo futebol, que tal unirmos condução de bola, invasão 

de território, chute, passe e recepção? 

 

 Golzinho: 

 

- Essa brincadeira pode ser realizada com duas ou mais pessoas.  

- Para isso você precisará de dois pares de chinelos (que representarão os gols) 

e uma bola. 

- Escolha um espaço em que possa realizar o jogo, converse e entre em acordo 

com os participantes quais serão as regras. 

- Faça dois times de modo que o objetivo é invadir o território do outro e fazer 

gol. 

 

 
 

- Pode ser 1x1 – um contra um, ou dois contra dois. 

- Sugestão caso não encontre alguém para fazer a atividade: Espalhe objetos no 

chão e ao final do percurso coloque duas chinelas simbolizando o gol – faça a 

condução de bola e ao final do percurso realize o chute para o gol. 

- Pode variar também colocando as garrafas do boliche ao final do percurso, 

fazer toques com a parede! O importante é realizar a atividade e se divertir!!! 

 

5) Descreva como foi a experiência do passe com movimentação e do jogo golzinho. 

Neste relato deve conter: quem realizou a atividade com você, como você se sentiu 

no momento do jogo “golzinho” e quais foram as regras estabelecidas entre você 

e os demais jogadores (as). 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 


