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Por meio do projeto Copa de Futebol do Mundo Escolar, que buscou 

desenvolver atividades pedagógicas tematizando a Copa do Mundo de Futebol, as 

turmas dos anos iniciais do ensino fundamental - 1º e 2º ano, de uma escola da Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis/SC, realizaram atividades nas aulas de Educação 

Física, as quais iniciaram com a escolha de países participantes da Copa do Mundo de 

Futebol de 2014. A França foi escolhida pela turma do primeiro ano e o Japão pela 

turma do segundo ano. Aspectos culturais de cada país foram estudados e conhecidos 

através de vídeos, brincadeiras, jogos e confecção de brinquedos típicos dos países. As 

turmas 1º e 2º ano trabalharam com o subprojeto “A Bola Rola”, o qual objetivou o 

estudo sobre a bola – Historicidade; Fabricação; Tipos de bola; Tipos de brincadeiras e 

jogos com bola (jogos cooperativos, especiais, com as mãos, com os pés, jogos de 

arremessar, manipular e recepcionar). Para tal, dividimos nossa intervenção em dois 

módulos de ensino: (1) Por meio de conteúdos referentes ao país escolhido pela turma, 

(participantes da Copa do Mundo de Futebol) e ao estudo da bola; (2) Abordando 

conteúdos da Copa do Mundo no Brasil, suas respectivas sedes e os diferentes tipos de 

jogos com a bola.  O projeto possibilitou o contato com culturas de outros países, o 

conhecimento sobre a bola, momentos de reflexão, criação, integração entre os alunos 

da própria turma, entre turmas, e até pessoas de outros países. Foi possível perceber o 

envolvimento e interesse dos alunos nas atividades a partir de contribuições com falas e 

ideias que tornaram as aulas mais dinâmicas e interessantes.      

 
Palavras-chave: Bola, Educação Física, Copa do Mundo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


