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Um evento que pretende tematizar a Copa do Mundo de futebol que foi realizado no 

Brasil de 12 de junho a 14 de julho de 2014, com a presença de 32 países dos cinco 

continentes, sediada em 12 estádios nas diversas regiões do país, que mobilizará toda a 

sociedade brasileira e que nos coloca na vitrine mundial em termos de cultura, 

economia, segurança, turismo, política etc. Oportunidade singular de se estudar e 

compreender o Brasil em seus mais diversos aspectos. Um evento integrado ao Projeto 

Político Pedagógico da escola Beatriz, “Ler e escrever (compromisso da escola, 

compromisso de todas as áreas)”, que ao tematizar a Copa do Mundo mobiliza todas as 

disciplinas escolares, todos os tempos e espaços do currículo, integrando turmas e 

pessoas em um projeto coletivo, interdisciplinar, interturmas, interescolas, que busca 

experimentar formas inovadoras de currículo, superando a sua fragmentação. A Copa de 

Futebol do Mundo Escolar foi um evento realizado pela comunidade escolar da E.B.M 

Beatriz de Souza Brito e que colocou a criança e o adolescente como protagonista da 

sua própria Copa do Mundo, analisando e refletindo a condição de simples espectador 

e/ou consumidor a que são submetidos todos os brasileiros em tempos de Megaeventos. 

Assim, promoveu a ressignificação do sujeito e da cultura, ampliando e apontando 

novas possibilidades de ser aluno, professor e cidadão.  Este subprojeto abordou as 

regras do futebol, criação e recriação de regras para jogos e brincadeiras da turma e da 

escola. Foram realizadas mudanças e construção de regras para jogos com a bola, 

analise de jogos e as regras, criação de regras de convívio, estudo do Fair play e criação 

de atitudes positivas de Fair play fora do campo. O projeto proporcionou ainda, para 

turma 41, quarto ano do ensino fundamental, uma relação de intercâmbio com a cultura 

uruguaia e a Escuela 375 do Bairro de Santa Catarina, da cidade de Montevidéu. Nossos 

alunos trocaram vídeos produzidos por eles mesmos apresentando os espaços da escola, 

as brincadeiras abordadas na aula de educação física e o que faziam durante o recreio. 

Além dos vídeos a turma trocou cartões postais com os novos amigos. O objetivo deste 

intercâmbio foi estimular o interesse dos alunos pelas práticas corporais e culturais 

estrangeiras, promovendo o interesse e a integração dos povos da América Latina. 
 

Palavras Chaves: Futebol, Copa do mundo, Uruguai. 
 

 

 

 

 

 

 


