
 
  

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ____________________________________ 

NOME DO(A) ESTUDANTE: ______________________________ 

 

Olá, querido(a) estudante! 

Vamos iniciar mais uma semana de estudos e atividades! Dessa vez, compartilhamos 

com você algumas atividades sobre ESPORTES E CIDADANIA. 

 

 

 

 

 

 

Agora que você já sabe o quanto o esporte é importante para o seu desenvolvimento 

e que por meio dele também pode aprender valores necessários ao exercício de sua 

cidadania, que tal saber mais sobre esse assunto com pesquisas e atividades?  
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Você sabia que, independentemente da idade e de condição econômica, a 

prática esportiva é uma manifestação cultural de comunicação, expressão 

e emoção, e que deve ser oferecida e praticada por todas as pessoas?  

Além de facilitar a aprendizagem, a prática de atividades físicas permite 

melhorar a saúde física e mental e insere a criança em diferentes práticas 

sociais, ajudando na sua formação pessoal para a cidadania. 

 



Leia o texto a seguir e respondas às questões 1 e 2. 

 

(Fonte:https://br.freepik.com/vetores-premium/meninas-de-desenho-animado-jogando-imagem-esportiva-de 

basquete_1870314.htm#page=1&query=imagem%20mulher%20jogando%20futebol&position=0) 

 

O futebol é um dos esportes mundialmente conhecidos e que transforma a vida de 

muita gente. Mas quantas vezes você já escutou que “futebol é coisa de menino” ou 

“balé é para meninas”? Infelizmente, os exemplos desses tipos de divisão ainda 

acontecem e vivemos essa realidade em nosso dia a dia. Os esportes e o lazer são 

importantes atividades que promovem a qualidade de vida, inclusão social e 

cidadania. É uma triste realidade e ainda existe muita desigualdade de 

oportunidades, direitos e tratamento entre homens e mulheres no cenário esportivo. 

As mulheres aos poucos foram ganhando espaço no mundo esportivo. Nos últimos 

jogos olímpicos, acompanhamos mulheres dominando os pódios e sendo 

reconhecidas por seus grandes feitos, como a campeã olímpica Rafaela Silva – 

medalha de ouro no judô - e a dupla Martine Grael e Kahena Kunze – medalha de 

ouro no iatismo. Elas se tornaram verdadeiros exemplos para uma nova geração de 

meninas que possuem o sonho de conquistar seu espaço no cenário esportivo e 

competir profissionalmente em diversas modalidades.  

 

Conhecer histórias de meninas ou mulheres como essas grandes atletas é uma 

maneira de promover a diversidade na quadra, nas salas e nos corredores das 

escolas.  

 

(Fonte: https://impulsiona.org.br/esporte-coisa-de-menina/ texto adaptado) 

 

1º) Com base no texto acima, quais pessoas eram excluídas da prática esportiva em 

algumas modalidades, como o futebol? 

___________________________________________________________________  

 

 

https://impulsiona.org.br/esporte-coisa-de-menina/


2º) De acordo com o texto, o futebol é um esporte só para homens? Justifique sua 

resposta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

3º) O texto apresenta o nome de algumas mulheres medalhistas em olimpíadas.                                                                                                           

Escreva, nas linhas abaixo, os nomes delas e em qual esporte elas concorreram.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

4º) Para que você cresça saudável e possa praticar todos os esportes que gosta, é 

preciso, ao nascer, tomar todas as vacinas. O cartão de vacina é um direito de toda 

criança. Nele, também existem informações pessoais. Peça para o/a seu/sua 

responsável o seu cartão de vacina, procure as informações a seguir e registre nos 

espaços em branco o que se pede.  

 

a) Com quantos quilos você nasceu?_______________ 

b) Quantos centímetros você media ao nascer?_______________ 

c) Qual foi a primeira vacina que você tomou?_______________ 

 

5º) As vacinas que você já tomou até hoje protegeram contra quais doenças? Se 

necessário, pergunte a alguém de sua família e registre a resposta nas linhas a 

seguir.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prática regular de esportes além de fazer bem à saúde, também é 

uma forma de lazer e interação entre as pessoas. Por isso é 

importante ter em seu bairro espaços adequados para se praticar 

esportes, trocar informações e conhecimentos. 

 



6º) Agora, que tal escrever um pouco sobre seu bairro? Pesquise com seus familiares 

e responda às questões. 

a) Qual o nome do seu bairro?__________________________________ 

b) No seu bairro tem alguma quadra de esporte ou espaço para práticas 

esportivas?_______________________________________________ 

c) Onde você costuma praticar atividades físicas?___________________ 

d) Que esportes são praticados no seu 

bairro?___________________________________________________ 

e) Escreva os nomes de esportes que você 

conhece._________________________________________________ 

 

7º) Observe a imagem abaixo e escreva os nomes dos esportes que você reconhece 

que são praticados no seu bairro. 

 

 

(Fonte: https://www.smartkids.com.br/trabalho/esportes) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



8º) Observe a história em quadrinhos e responda. 

 

     (Fonte: https://br.pinterest.com/pin/347269821247775361/) 

a) Qual esporte Mônica está jogando?__________________________ 

b) Por que será que Mônica está jogando sozinha? 

______________________________________________________ 

c) Você conhece o temperamento dela? Como a Mônica se comporta? 

______________________________________________________ 

9º) Desenhe e escreva o nome de dois esportes coletivos, ou seja, que precisam da 

participação de mais de uma pessoa.  

 

 

 

 

 

 

  



10º) O futebol é um dos esportes mais populares e praticado no mundo. Ele exerce 

grande influência na sociedade brasileira, sendo o que mais desperta interesse entre 

as pessoas. Observe o quadrinho e responda. 

 

(Fonte: http://www.revistaconexaoliteratura.com.br/2019/05/nova-tirinha-do-personagem-autista.html) 

a) Que esporte eles estão praticando? ____________________________ 

b) O que aconteceu com André quando Cebolinha passou a bola para ele? 

_________________________________________________________ 

c) O que Cebolinha quis dizer com “Vá num pé e volte no outro.”? Marque um (X) na 
opção correta. 

(    ) Vá jogando.               (    ) Vá rápido.              (    ) Vá pulando. 

d) O que André entendeu quando Cebolinha falou “Vá num pé e volte no outro.”? 

_____________________________________________________________  

 

 

Fonte: pág.14:https://estudante.ifpb.edu.br/static/files/cartilha_espectro_autista.pdf 

Você sabia? A maioria das pessoas com autismo tem dificuldade de 

entender expressões com sentido figurado, levando tudo ao pé da letra. 

http://www.revistaconexaoliteratura.com.br/2019/05/nova-tirinha-do-personagem-autista.html
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