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EQUIPE: Aluizio da Rosa, Lilian Messias Sampaio Brito 
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SÉRIE: 1º, 2º e 3º anos
TEMPO PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE (EM AULAS): 1 aula
TÍTULO DA ATIVIDADE: A Máfia do Futebol
CONTEÚDO PRINCIPAL: Esportes
CONTEÚDOS RELACIONADOS: Futebol e mídia
JUSTIFICATIVA 
Possibilitar a reflexão e discussão acerca das notícias que envolvem futebol e
corrupção.
ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO
1. Assistir ao vídeo: “BASTA! Uma campanha contra a máfia no futebol” – Fonte:
http://www.youtube.com/watch?v=gUT9dzkPowc;
2. Dividir a turma em equipes de, no máximo, cinco alunos, sendo que a metade das
equipes deve defender a máfia do futebol e a outra metade apresentar argumentação
contrária à prática;
3. A mediação, assim como questionamentos a respeito do debate, deve ser feita pelo
professor. 
AVALIAÇÃO
Produção de texto-síntese a partir do encaminhamento metodológico proposto,
articulado com as questões “Quanto vale a sua vida?” e “Quanto vale o meu voto?”,
em que os estudantes possam se expressar enquanto leitores do mundo, a partir da
leitura e compreensão dos textos, das discussões em grupo sobre os vídeos, do nível
de argumentação a respeito das ideias básicas que estruturam o atual conhecimento
científico, na relação com a dimensão política da saúde na erradicação das
desigualdades sociais e como importante instrumento para a geração e implementação
de políticas de saúde pública.
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