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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Esporte. 

Objetos do conhecimento: Jogos pré-desportivos de rede e parede de invasão. 

 

Gol descalço 

 

 

Fonte: Freepik.com | Acesso em 21/05/2020. 

 

Você consegue imaginar que, em uma partida de futebol de um campeonato tão importante como 

a Copa do Mundo, um jogador fez um gol descalço? Não!? Pois acredite! Isso aconteceu de 

verdade! Na copa de 1938, o Brasil jogava contra a Polônia debaixo de um forte temporal, quando 

de repente o jogador brasileiro Leônidas da Silva, perdeu as suas chuteiras e, com o pé descalço, 

fez um golaço! 

Atualmente, esse gol certamente seria anulado, mas na época foi aceito. 

Autor desconhecido. 

Fonte: acessaber.com.br | Acesso em 22/05/2020 

 

1- Segundo o texto, o que aconteceu de diferente na Copa do Mundo de 1938? E caso ocorresse 

nos dias de hoje, o que de fato aconteceria com a história?  
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2- O futebol é um esporte com regras como, por exemplo, o uso de chuteiras sendo obrigatório 

durante as partidas oficiais. Você conhece as regras do futebol? Escreva pelo menos três 

regras dessa modalidade esportiva. 

  

  

  

  

 

 

3- Leia o texto abaixo e prepare-se para uma atividade prática: 

Gaúcha quebra recorde mundial de embaixadinhas 

Ela tem só 23 anos, mas há sete deles busca realizar um sonho: bater o recorde mundial de 

mais tempo fazendo embaixadinha. E a gaúcha de Taquara, Lara Schuller, conseguiu. Com 

12h01min, a atleta detém o novo recorde feminino – o anterior era de 8 horas e 22 minutos. Tudo 

registrado com fotos, câmeras de vídeo, cronometragem e relatórios descritivos, conforme 

exigem as normas para ingressar no Guinness Book. O feito foi realizado na sede da Federação 

Gaúcha de Futebol (FGF) em Porto Alegre. 

Durante as 12 horas e 1 minuto que a atleta realizou o feito, foram estimadas cerca de 66 mil 

embaixadinhas, com uma média de 92 embaixadinhas por minuto, sendo 5 mil por hora. 

Fonte: travinha.com.br | Acesso em 22/05/2020 

Vamos praticar!  

 

Pegue uma bola ou faça uma bolinha com meias e comece fazendo 

uma embaixadinha. Vá aumentando o desafio com a maior 

quantidade de embaixadinhas que você conseguir. Quando já 

estiver craque, monte um circuito com alguns obstáculos. Realize-o 

fazendo as embaixadinhas ou driblando a bolinha. 

Fonte: Freepik.com | Acesso em 21/05/2020 

 

 

4- Além do futebol, circule os outros esportes com bola que podem utilizar as embaixadinhas: 

a) Futsal 

b) Basquete 

c) Futebol de areia 

d) Handebol 

e) Frescobol 

http://travinha.com.br/

