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Em ano de copa do mundo no Brasil, megaevento que envolve muitas polêmicas 

e diferentes opiniões, a “Copa de Futebol do Mundo Escolar” foi um projeto 

pedagógico para uma escola municipal de Florianópolis, Santa Catarina, articulado pelo 

corpo docente e discente, dirigentes, professores coordenadores do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) Educação Física e seus bolsistas. Esse 

projeto teve o objetivo de estudar, refletir e promover a leitura e a escrita nas suas mais 

variadas expressões, promovendo a reflexão e o estudo entre os alunos. Entre as 

atividades realizadas estava o desafio de cada turma da escola escolher um país para 

estudar e representar durante o projeto. A copa do mundo é um tema muito abrangente, 

passível de diversos estudos, sendo assim, para os anos finais do período vespertino foi 

criado o subprojeto intitulado como “E o futebol de lá?”, direcionado para o país que 

cada turma escolheu. Especificamente na sétima série/oitavo ano o objetivo do 

subprojeto foi conhecer aspectos referentes à história do futebol no mundo e no país 

escolhido pela turma, a Espanha, sua participação em copas do mundo, torcidas 

organizadas, percebendo diferenciações e aproximações com o futebol jogado no Brasil. 

As metodologias utilizadas foram conversas e espaço de discussão sobre os fatos 

históricos e curiosidades; Exposição de apresentações audiovisuais; Construção em 

grupo de uma atividade baseada em um jogo ou esporte, específico ou de destaque no 

referido país, apresentando regras e/ou materiais de diferentes épocas. Como resultado 

do subprojeto foi possível observar a maior participação dos alunos nas conversas, 

discussões e apresentações, como a produção de cartazes dos alunos sobre a Esgrima, 

esporte escolhido de destaque no país, além disso, puderam vivenciar atividades práticas 

com materiais alternativos desse esporte: um bambu serviu de espada com uma esponja 

presa na ponta para marcar com tinta, o colete era de tecido não tecido (TNT) e a 

mascara era de tela. Concluímos o semestre no mês de julho com o evento da “Copa de 

Futebol do Mundo Escolar” com todos os integrantes da escola, matutino e vespertino, 

simultaneamente, em um campo de futebol próximo a escola, onde cada turma desfilou 

para as demais, houve apresentação de dança, de uma redação, do hino nacional, e 

também um jogo masculino e outro feminino com times de alunos de todos os anos 

finais, onde a função de juízes, fotógrafos, narradores, repórteres, torcida, etc., foi 

protagonizada pelos alunos, com organização e treinamento prévio de cada função. 

Houve também uma exposição final dos materiais produzidos por todas as turmas, nas 

dependências da escola, para que os alunos pudessem apresentar e conhecer os outros 

trabalhos realizados e socializar suas experiências de aprendizagem. 
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