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EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

UNIDADE TEMÁTICA: Esportes. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Jogos Pré-Desportivos de campo e taco e de invasão. 

 

Armandinho 

 

Vocês conhecem o Armandinho? 

Armandinho é o nosso juiz. 

Pois é, juiz de futebol. 

Todo sábado à tarde a gente joga bola. 

Lá no campinho, perto da casa do seu Manuel. 

E o juiz toda vez é o Armandinho. 

A turma se dá bem, a gente não briga muito não. 

Mas antigamente... 

Era assim: começava o jogo. 

Um pegava a bola, começava a correr. 

Vinha outro por trás e pimba! Pregava um pontapé. 

Armandinho apitava logo: 

O que tinha levado o pontapé gostava, é claro. 

Mas o que tinha dado...ficava danado! 

- Falta nada, eu não fiz nada, o Armandinho está torcendo para o outro time. 

A torcida sempre vaiava: 

- Juiz ladrão! Juiz ladrão! 

Armandinho não ligava! 

- A vida de juiz é assim mesmo.  

 

Fonte: Trecho de Armandinho, o juiz de Ruth Rocha, 2010 e freepik.com.br Acesso em 18/05/2020 

 

1- O juiz ou árbitro de futebol é o responsável pelas regras dentro de campo, verificando se os 

jogadores estão cumprindo as regras em todas as jogadas. Liste 3 regras do futebol que 

você conhece. 
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2- Armandinho é alvo de críticas, que segundo a história de Ruth Rocha, são comuns aos juízes 

ou árbitros de futebol. Você ou outra pessoa que conheça, já reclamou de atitudes de um 

árbitro durante a partida? O que aconteceu para que isso se tornasse uma reclamação? 

  

  

  

  

 

3- Agora, vamos fazer uma atividade em que você precisa imaginar que é o Armandinho e que, 

portanto, tem um cartão vermelho com você. No cartão vermelho, escreva quais são as 

atitudes que você espera que as pessoas tenham com você, enquanto árbitro de futebol. 

 

 

 

4- Agora, escreva uma lista de bons comportamentos para os jogadores de futebol, com 

algumas regras para que todos os jogadores possam ter um bom relacionamento com o 

árbitro de futebol e respeito com seus colegas e todos os torcedores. 
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