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PRÁTICA ESPORTIVA
1. OBJETO DE CONHECIMENTO – ESPORTE DE INVASÃO

Como vimos nas últimas duas semanas, o esporte de invasão é a disputa em que um
jogador, ou uma equipe/time de jogadores necessita invadir o espaço adversário a fim de pontuar.
Deste modo, conhecemos alguns exemplos de esportes de invasão, como: o Futebol, o
Handebol, o Vôlei, o Basquete, entre outros, e, além disso, nessa disputa, geralmente o vencedor
é aquele com a maior pontuação. Que tal aprofundar mais nossos conhecimentos sobre o esporte
de invasão, o futebol?

Futebol
Não é preciso muito esforço para falar com vocês sobre este assunto, pois o Brasil é
considerado o país do futebol, modalidade que faz parte das brincadeiras de meninos e meninas
em qualquer região do país.
E muitos desses meninos e meninas têm o sonho de serem um jogador profissional de
futebol, pois estão vendo, por meio da mídia, que esse esporte muitas vezes traz sucesso,
acompanhado de dinheiro e fama. Muitos de vocês sabem quem são os jogadores de futebol
famoso, quantos eles ganham de salário, quanto o clube pagou por ele(s), se fazem propaganda de
algum produto.
Porém, vamos refletir. Será que todos os jogadores profissionais de futebol ganham
fortunas e são famosos, ou apenas alguns poucos? Pois bem, os que jogam em grandes clubes e
que recebem bons salários, enquanto a grande maioria recebe pouco, muitas vezes se afastando da
família em busca do sonho e passando por sérias dificuldades, sem conseguir chegar à meta,
mesmo sendo um craque de bola. E o que é pior, muitos acabam deixando os estudos e mais tarde
vão se dar conta de que a realidade é bem diferente. Que tal você conversar com sua família a
respeito desse texto e juntos pesquisarem mais sobre, meninos ou meninas que foram em busca de
seu sonho, ser um jogador profissional de futebol? Penso que será um ótimo debate e pesquisa.
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Desafios de Prática Esportiva!

Atividade – ESPORTE DE INVASÃO

Responda:
a) Vamos refletir. Será que todos os jogadores profissionais de futebol ganham fortunas
e são famosos, ou apenas alguns poucos? Pois bem, os que jogam em grandes clubes e
que recebem bons salários, enquanto a grande maioria recebe pouco, muitas vezes se
afastando da família em busca do sonho e passando por sérias dificuldades, sem
conseguir chegar à meta, mesmo sendo um craque de bola. E o que é pior, muitos
acabam deixando os estudos e mais tarde vão se dar conta de que a realidade é bem
diferente. Que tal você conversar com sua família a respeito desse texto e juntos
pesquisarem mais sobre, meninos ou meninas que foram em busca de seu sonho, ser
um jogador profissional de futebol? Penso que será um ótimo debate e pesquisa.
b) Assista ao filme “Gol”, esse filme é para quem sonha ser um jogador de futebol. Conta a história
real de um jogador de futebol.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=E02gdSmYjgQ&t=2954s
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