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Chave de Ilustração

CAPITULO I
(1ª Edição)

1. FUTEBOL PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
1.1 Marta para Resolução de Conflitos

1

Tema: Como resolver um problema
Organização: Colocar cones em um triângulo ou quadrado, dependendo do número de jogadores.
As equipes sentam em uma linha atrás do cone. Cada jogador da equipe recebe um número e os
jogadores sentam-se na medida em que é a ordem. Quando o treinador chama um número, todos
os jogadores com esse número tem que correr em torno de sua equipe e, em seguida, em torno de
todas as outras equipes e voltar à posição inicial/original. O primeiro a chegar ganha um ponto
para sua equipe.

2

Variações: Depois, o treinador chama dois ou três números (2 e 4 na imagem). O treinador dá
instruções diferentes. Instruções podem incluir: jogadores têm que correr em duplas, jogadores
têm que manter a bola nas mãos, a bola não pode cair no chão, dois ou mais jogadores têm que
levar a bola com os pés, a cabeça, as costas, etc.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Como encontrar soluções criativas para resolver um problema. Frequentemente
há muitas soluções diferentes para um problema. Os jogadores podem tentar trapacear para
vencer a corrida. Há uma diferença entre cometer um erro e trapacear. Trapacear não é ganhar,
e se trapaceamos no campo de futebol, na escola ou na vida-não podemos aprender ou melhorar.
Trapacear nunca é uma solução.
Perguntas para discussão: Quais são alguns problemas nesse jogo? O que poder ser feito para
resolver esses problemas? Deve-se trapacear para resolver um problema? Quais são exemplos de
problemas na sua comunidade e o que você já aprendeu para ajudar resolver esses problemas?

1.2 Futebol Assustador – 1 Contra 1

3

Tema: Encontrando Soluções para resolver um conflito
Organização: Regras: O guarda-redes vence o meio-campo; o meio-campo vence o avançado; e o
avançado vence o guarda-redes.
Para os jogadores memorizarem as regras e as posições correctas, os jogadores começam
jogando o futebol assustador, 1 contra 1. Um dos jogadores diz: „1,2,3“, e após o “3“, ods dois
jogadores se posicionam de acordo com a posição que eles escolheram (guarda-redes, meio-campo
ou avançado) e observam quem ganha. Os dois jogadores também terão que gritar a posição.

1.3 Futebol Assustador – Equipas, Sem Correr

4

Organização: Os jogadores serão divididos em duas equipas. Cada equipa decide em conjunto por
uma das três posições (guarda-redes, meio campista, avançado). Todos eles ficam de pé na linha
do meio campo. O treinador gritará: „1, 2, 3, VAI!“. E no „VAI“, todos s jogadores, das duas
equipas terão que ir para a posição que escolheram, e gritar o nome da posição ao mesmo tempo.
A equipa que ganhar, ganha ponto. E os membros das equipas se juntam para escolher uma nova
posição.
Todos os jogadores devem gritar e escolher capitães de equipa para cada fase, desta maneira
todo mundo terá a chance de ser o líder.

1.4 Futebol Assustador – Equipas, correndo

5

Organização:As mesmas regras do jogo anterior, ma nesse jogo, quem ganha, terá que correr
atrás dos membros da outra equipa de volta para a linha a uma distância de uns 15 metros. Os
jogadores que forem pegos antes de chegar na linha terão que entrar naquela equipa. Por
exemplo, na figura, a equipa 1 venceu, então eles estão correndo atrás da equipa 2. Um jogador
(A), pegou um jogador da equipa 2, e esse jogador terá que entrar na equipa 1.
Aprendizagem: Esse jogo cria muita disputa, fazendo com que os jogadores discutam entre eles.
Os jogadores aprendem que conversar ao invés de brigar traz uma solução justa quando há
desentendimento. Os jogadores aprendem a trabalhar em grupo e desenvolver ma boa estratégia
para vencer.
Duração do jogo: 15-30 minutos

1.5 Futebol Invisível

6

Tema: Futebol para se divertir e resolver conflitos
Organização: Colocar as mãos na cabeça do jogador significa que este jogador começa com a bola
(jogador A). O jogador A só pode passar a bola quando chamar o nome de outro jogador da sua
equipa (por exemplo, jogador A chama o nome do jogador B). O jogador da outra equipa que
conseguir tocar no jogador que tem a mão na cabeça ganha a posse da bola (o que o jogador C
está tentado fazer). Para fazer o gol, o jogador tem que estar com a „bola“ (mão na cabeça) e
correr para dentro da baliza, sem ser tocado (assim com o jogador B). Se dois jogadores tivrem
as mãos na cabeça deles ao mesmo tempo, a „bola“ irá para a outra equipa.
Aprendizagem: Muitos conflitos aparecerão sobre regras do jogo. Os jogadores terão que
aprender a não apontar o dedo ao outro ou culpar o outro jogador ou o arbitro. Geralmente, a
equipa que passa mais a bola é a equipa que ganha.
Duração do jogo: 15-30 minutos

1.6 Messi para Resolução de Conflitos

7

Tema: Velocidade e resolução de conflitos
Organização: Cada jogador de uma equipa recebe um número. Jogadores com o mesmo número,
de equipas diferentes sentam de frente um para o outro, com as pernas abertas e os pés tocando
os pés do outro jogador. Quando o treinador grita um número, os dois jogadores com esse número
se levantam, correm por entre as pernas de todos os jogadores e voltam à sua posição
inicial/original. O primeiro a cegar vence a corrida.
Variações: Em vez de sentar os jogadores podem ficar de pé ou sentar-se em frente ao outro.
Quando o número é chamado eles têm que correr em torno de seus companheiros de equipa e, em
seguida, volta à sua posição inicial/original.
Aprendizagem: Jogadores aprendem a correr rápido (joelhos elevados, usar braços, etc). Haverá
muitas reclamações, enganos e empurros neste jogo.
Duração do jogo: 15-30 minutos

1.7 Manchester United vs Liverpool

8

Tema: Solucionando problemas como uma equipa
Organização: Divide-se o grupo em equipas com números iguais de participantes e cada equipa em
várias fileiras numeradas em pé de frente à outra pelo número. Quando o treinador grita: „1“ e
„2“, os jogadores da linha 1 e 2 de cada equipa terão que trocar de posição. As equipas que se
posicionarem corretamente primeiro ganham o ponto. As linhas mantêm os mesmos números da
posição de início. Os treinadores começam a chamada dos números bem devagar e aumentam a
velocidade da chamada para o jogo se tornar mais difícil. Depois o treinador dá uma parada no
jogo e encoraja cada equipa a conversar entre si para tentar encontrar maneiras de ir mais
rápido.
Aprendizagem: os jogadores precisam pensar juntos, em equipa, encontrar maneiras criativas de
trocar de posição rapidamente e fazer o jogo se tornar mais fácil para eles mesmos. Eles
aprendem que há diversas maneiras de resolver o mesmo problema.
Duração do jogo: 15-30 minutos

2. FUTEBOL PARA O TRABALHO EM EQUIPA E RESPEITO
2.1 Old Trafford Tag (Pega Pega Corrente)

9

Tema: Encontrando soluções juntos.
Organização: O jogo se inicia com dois pegadores de mãos dadas. Somente os pegadores estarão
unidos dando as mãos; o restante do grupo ficará livre pelo espaço. Aqueles que forem pegos
terão de se juntar ao grupo de pegadores formando uma corrente para pegar os outros. São os
jogadores das pontas da corrente que podem pegar outros. O jogo se finaliza quando todos os
jogadores forem pegos.
Duração do jogo: 15 a 30 minutos
Aprendizagem: a corrente de pegadores terá que encontrara melhor maneira de trabalharem
juntos para pegarem os jogadores. Quando a corrente tiver várias pessoas, terão que encontrar
soluções criativas para pegar os jogadores restantes.

2.2 A Bola do Respeito

10

Tema: Trabalho em equipa e respeito
Organização: Organize seu time em cinco filas como na imagem. No início cada fila deve ter 2 ou
3 jogadores. Se tiver mais jogadores, pode adicionar outras filas ou jogar mais que um jogo ao
mesmo tempo. Um jogador passa a bola e tem que correr para o final de uma fila DIFERENTE. A
equipa inteira tem que entender as regras e trabalhar juntos ou falharão. Se a bola for perdida,
todos na equipa têm de dançar. Se uma fila ficar vazia, todos na equipa têm de dançar. Só pode
mover e trocar de fila depois de passar a bola.
Perguntas para discussão: O que foi difícil nesse jogo? Como podem trabalhar como uma equipa
para manter a bola? Quais as soluções que podem encontrar para melhorarem o jogo?

11

Variação: Quando as equipas encontrarem estratégias para fazer o jogo mais fácil, adicione
regras para fazê-lo mais difícil. Pode adicionar restrições no número de toques (um ou dois) ou
adicionar uma ou duas bolas. Equipas ainda têm que dançar quando perdem a bola.
Aprendizagem:Trabalhar juntos para conseguir um objectivo. Aprender a resolver problemas
colectivamente para ter mais sucesso. Entender a importância de respeitar os nossos colegas
e outros membros da comunidade. E quando o jogo fica mais difícil, é importante que os
companheiros trabalhem juntos, comuniquem, e respeitem um ao outro.
Perguntas para discussão: O que acontece quando uma equipa não trabalha junta? Se acontecer
um erro, a culpa é de quem? Por que o trabalho em equipa e respeito são tão importantes no
campo de futebol? Por que o trabalho em equipa e respeito são tão importantes na comunidade?
Duração do jogo: 15-30 minutos

3. FUTEBOL PARA TRABALHO DE EQUIPA E COMUNICAÇÃO
3.1 Stamford Bridge Tag

12

Tema: Trabalhando juntos e com comunicação
Organização: Os jogadores formarão duplas, jogarão de mãos dadas e deverão se manter juntos.
Quando o par é tocado, eles ficam parados e levantam os braços abertos na altura dos ombros
(demonstrado pela dupla A). Para descongelar o par, um outro par terá que passar por baixo dos
braços do par congelado (demonstrado pela dupla B). O jogo é finalizado quando todos os pares
forem tocados. Os pegadores (taggers) são alternados regularmente.
Aprendizagem: Os jogadores precisam decidir juntos, e comunicarem-se, com a intenção de
correr do pegador ou simplesmente para ajudar os pares que estiverem congelados.
Duração do jogo: 05 a 20 minutos

3.2 Comunicação Mia Hamm: Bola no Chão

13

Tema: Confiança na voz
Organização: Os jogadores farão um círculo e cada um ficará com uma bola na mão ou próximo a
uma pessoa com uma bola, alguns jogadores ficarão dentro do círculo, mas sem bola. Os jogadores
do meio começam ao lado do cone coentral e correm em direção de alguém que tem uma bola (1).
Depois de pedir a bola, gritando “BOLA”, o jogador recebe a bola (2), controla e toca a bola para
um jogador sem bola (3). O jogador sempre volta para o cone no meio do círculo depois de
receber e tocar a bola.

3.3 Comunicação Mia Hamm: Bola no Ar

14

Organização: Troca os jogadores do círculo com os jogadores de dentro. Lembre aos jogadores
que somente recebem a bola, aqueles que gritarem por ela. A primeira chamada é “BOLA”, seguido
de “Meu nome é _______________”, depois “Eu tenho voz”, depois “Eu sou uma GAROTA (ou um
garoto)”. E por último “Me escuta”.
Variações: Os jogadores terão que controlar a bola no ar, passando para o outro jogador ou
cabecear a bola de volta. Os jogadores do lado de fora terão as bolas nas mãos deles, e jogarão a
bola nas mãos da pessoa (ou na cabeça).
Aprendizagem: Comunicação clara e efetiva com os parceiros da equipa. Reforçando a voz no
campo ajudará a reforçar nossa voz no dia-a-dia. Comunicação não-verbal também é importante
para comunicarmos nossas mensagens. Líderes têm a voz forte para motivar as pessoas, resolver
problemas e expressar as opiniões deles.
Duração do jogo: 15-30 minutos

4. FUTEBOL PARA A SAÚDE E BEM-ESTAR
4.1 Ronaldo para Saúde e Bem-Estar

15

Tema: Corpo saudável e pernas fortes como do Ronaldo
Organização: Os jogadores ficarão em pé a uma distância um do outro, todos deverão olhar para
o treinador. A sua posição inicial é 0, se o treinador gritas, os jogadores saltam para frente e
para esquerda, 2 é pra frente e para direita, 3 é para trás e para esquerda e 4 é para trás e para
direita. O treinador grita o número e os jogadores terão de saltar para essa posição.
Variações: Os jogadores têm que saltar em uma perna, pular agachado ou fechar os olhos quando
o treinador gritar os números.
Aprendizagem: O fortalecimento dos músculos em nossas pernas ajuda-nos a tornar um melhor
jogador de futebol porque podemos correr mais rápido, chutar mais forte e ganhar mais
resistência, além de trabalhar a importância do exercício físico para ter um corpo saudável para
nossas vidas, e atividades diárias possibilitam sermos mais ativos em nosso dia-a-dia.
Duração do jogo: 15-30 minutos

4.2 Marta para a Saúde e Bem-Estar

16

Tema: Agilidade e competição contra si mesmo, ao invés de contra os outros
Organização: Há vários cones espalhados pelo campo ou quadra. Os jogadores correm livremente
pelo espaço e quando o técnico grita “Marta!”, os jogadores têm que correr e saltar por cima do
maior número de cones possíveis. Após 30 segundos e 45 segundos todos devem parar e o
treinador pode perguntar quantos cones cada jogador pulou. Em seguida, os jogadores têm que ir
de novo e tentar superar seu número de cones pulados.
Variações: Em vez de somente saltar/pular, os jogadores saltam/pulam para o lado, com um pé,
saltam e agacham, ou que tenham contado com o maior número de cones possíveis, com as mãos,
joelhos, cabeça, cotovelo etc.
Aprendizagem: Quanto mais ágil os jogadores forem, melhor eles ficarão para driblar ou
defender com os pés e velozes como Marta. Jogadores correm fazendo diferentes movimentos
que são similares aos movimentos de um jogador durante um jogo de futebol. Isto é importante
para desenvolver todos os músculos e não ter deficiências que levam a maiores riscos de lesão. Os
jogadores trabalham duro e são incentivados a tentar superar o número de cones que eles
pularam, mas não para ser o melhor. Eles aprendem que é mais importante tentar melhorar a si
mesmos do que comparar-se aos outros.
Duração do jogo: 15-30 minutos

4.3Messi para a Saúde e Bem-Estar: 1 Contra 1

17

Tema: Trabalhar duros apesar dos contratemos
Organização: Em uma área de 10m x 10m, espalhar muitos cones colocando metade deles virada
de cabeça baixo e outra metade de maneira correta. O treinador dividirá o grupo em duas equipas
e dará aos jogadores de cada equipa um número. Quando o treinador chama um número (nº 5),
ambos os jogadores com esse número correm para a área: 1 contra 1 nesta área, onde um jogador
tenta virar todos os cones para o lado certo e o outro tenta virar todos os cones de cabeça para
baixo – 15 a 30 segundos de atividade para cada número chamado. O jogador com o maior número
de cones virado para seu lado recebe um ponto, o treinador estará sempre mudando os números,
então os jogadores do lado de fora devem estar prontos.

4.4 Messi para a Saúde e Bem-Estar – Equipas

18

Organização: Em seguida, em vez de 1 contra 1, tem uma equipa contra outra equipa em área
maior.
Aprendizagem: Os jogadores aprendem que para ficar em forma, você tem que trabalhar
realmente duro caso contrário não consegue melhorar a sua forma física. Os jogadores aprendem
a trabalhar duro, mesmo quando há algo que vai contra o trabalho duro deles. Dentro e fora do
campo há contratempos que podem surgir e que tornam mais difícil para alcançar nossos
objetivos. Por exemplo, Messi teve um problema médico relacionado ao seu crescimento, então ele
teve que trabalhar ainda mais para superar os outros jogadores.
Duração do jogo: 15-30 minutos

4.5 Pega-Pega para Saúde e Bem-Estar

19

Tema: Pulmões saudáveis para todos
Organização: Os jogadores estão em duplas, em cada dupla, um jogador tem o número 1, o outro o
número 2. Os jogadores correm livremente pelo campo, e quando o treinador gritar “Número 1”, o
jogador do par com o número 1 tem de perseguir o seu parceiro número 2, e quando gritar
“número2”, o jogador 2 persegue o jogador 1.
Os jogadores manterão um ritmo forte por 30 segundos e voltam a tracar. Depois de alguns
minutos, os jogadores trocam de parceiros.
Variações: Em vez de correr, os jogadores precisam pular em uma perna, saltar, correr de lado,
andar, etc. enquanto perseguem ou são perseguidos pelo seu parceiro (eles podem trocar o resto
do tempo).
Aprendizagem: Nossa saúde é muito importante e nossos pulmões são essenciais e precisamos
cuidar deles para mante-los saudáveis.
Sem os nossos pulmões, nós não seríamos capazes de respirar. Fumar cigarros ou estar perto da
fumaça pode ser muito prejudicial aos nossos pulmões, tornando-os fracos dificultando nossa
respiração quando corremos por exemplo. Por outro lado, o exercício ajuda a manter os pulmões
saudáveis e fortes. Pulmões saudáveis são importantes para os meninos e meninas e para as
mulheres e homens. Assim é muito importante que todos pratiquem desporto para que fiquem
mais saudáveis.
Duração do jogo: 15-30 minutos

5. FUTEBOL PARA IGUALDADE DE GÊNERO
5.1 Marta para Igualdade do Gênero

20

Tema: Trabalhando duro com a Marta
Organização: Os jogadores estão em grupos de três: um jogador tem o número 1, outro número2,
e o terceiro o número 3. Os jogadores movimentam-se livremente pelo campo e quando o
treinador gritar “Marta”: o número 1 persegue o número 2, o número 2 persegue o número 3 e o
número 3 persegue o 1.
Variação: Em vez de correr, quando os jogadores perseguem, eles têm que saltar, pular, correr
de lado, etc.
Aprendizagem: Os jogadores têm de trabalhar duro para tentar pegar o outro jogador, mas
também têm de ser muito focados e concentrados para certificarem-se de que o outro jogador
não vai pegá-lo. Eles têm que resolver seus problemas e serem criativos para desenvolverem uma
estratégia para marcar, mas ao mesmo tempo não serem marcados. Marta é uma jogadora muito
competitiva e trabalha duro. Ela é um exemplo de que as mulheres e meninas podem praticar
desporto, ajudando-as a desenvolver habilidades importantes para a vida, podendo-lhes dar muita
confiança para um futuro melhor e ajudar a sua comunidade a compreender que todos podem
praticar desporto, principalmente as mulheres.
Duração do jogo: 15-30 minutos

5.2 Respeito para Mulheres e Meninas
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Tema: Respeito para mulheres e meninas
Organização: Jogue num campo grande que pode caber 8 contra 8. Primeiro, só deixe metade dos
jogadores jogar (4 contra 4) e metade dos jogadores tem que ver o jogo de fora (4 de cada
time). Os jogadores jogando representam a população masculina, jogadores fora representam a
população feminina. Os jogadores jogam um jogo normal de futebol. Não é permitido
substituições.
Pontos para ensinar: Jogadores irão se cansar rapidamente por causa do tamanho do campo e os
jogadores fora sentirão isolados e marginalizados. Deixe o jogo continuar por 5-10 minutos.
Perguntas para discussão: Como se sentiram os jogadores fora do campo? Sentiram envolvidos
com seu time? Sentiram respeitados?
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Variações: Depois, uma equipa pode jogar com todos os jogadores. A outra equipa joga só com 4
jogadores, portanto é um jogo de 8 contra 4. No meio tempo, troque a equipa de 8 com a equipa
de 4.
Pontos para ensinar: Dever ser mais fácil para a equipa de 8 manter a bola, chutar, e marcar
golos. A equipa de 4 tem que trabalhar muito para recuperar a bola e tentar marcar o golo.
Situações de números desiguais acontecem muito durante jogos de futebol e os jogadores têm
que saber com jogar em cada situação.
Perguntas para discussão: Foi muito difícil jogar contra uma equipa com o dobro dos jogadores?
Cada equipa representa uma comunidade. Qual comunidade tem mais sucesso: a que usa todos os
seus recursos ao incluir homens e mulheres igualmente ou a que exclui metade da população?
Compare essa situação coma sua comunidade: as mulheres e meninas são respeitadas ou são
proibidos a participar na comunidade? Todos na comunidade (meninos e meninas) têm o direito de
participar na comunidade? Todos na comunidade (meninos e meninas) têm o direito de participar
no desporto? Todos (homens e mulheres) têm o direito de votar e acesso à educação? Todos têm
direitos iguais na sua comunidade?
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Variação: Comece um jogo novo de 4 contra 4. Se um jogador marcar o golo, tem que chamar em
voz alta uma maneira de ajudar integrar as mulheres na comunidade e fisicamente ir e convidar
um dos companheiros fora para participar do jogo. Então fica um jogo de 5 contra 4. Algumas
ideias para ajudar meninas e mulheres na comunidade incluem o direito de jogar, o direito de
votar, oportunidades de educação iguais, e acesso a assistência médica. Há muitos outros
exemplos que podem inventar.
Pontos para ensinar: Equipas estarão em situações de números desiguais e têm que reagir à
situação.
Perguntas para discussão: Como podemos assegurar que todos na comunidade são respeitados
como participantes iguais? Quais são algumas maneiras de assegurar que todos tenham acesso aos
recursos da comunidade?
Aprendizagem: É importante respeitar mulheres e meninas na sua comunidade. Meninos e meninas
devem ser igualmente envolvidos em todas as atividades na comunidade. Converse sobre maneiras
de integrar mulheres e meninas na comunidade.
Duração do jogo: 15-30 minutos

6. FUTEBOL PARA ENTENDER O PRECONCEITO E ENFRENTÁ-LO
6.1 Jogando Contra o Preconceito
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Tema: Entender o preconceito e enfrentá-lo
Organização: Divida o campo em três. Cada equipa tem o mesmo número de jogadores em cada
zona. As duas equipas jogam mas jogadores têm que ficar nas suas áreas e não podem entrar nas
outras áreas.
Pontos para ensinar: Jogadores têm que correr dentro das suas áreas para conseguir a bola. Por
causa das restrições, é difícil para uma equipa ser consistente e desenvolver uma boa maneira de
jogar.
Perguntas para discussão: Cada zona representa um preconceito e os jogadores numa área
representam o grupo que é afetado por esse preconceito. Quais são os preconceitos comuns que
afetam a sua comunidade? Quias grupos são vítimas de preconceito (mulheres, homens, grupos
étnicos, características físicas, etc.)? Qual é o efeito de preconceito na sua comunidade?
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Variação: Uma equipa pode correr livremente por outras áreas. A outra equipa continua com as
restrições.
Pontos para ensinar: Pode jogar dois tempos de 5 minutos para que cada equipa saiba com se
sente quando restringido às suas áreas enquanto a outra equipa pode jogar livremente.
Perguntas para discussão: Qual equipa tem mais liberdade? Essa liberdade ajuda com o sucesso?
É melhor ter uma sociedade sem preconceito e restrições nos indivíduos e grupos?
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Variação: Agora, jogadores são livres para correr em todas as áreas.
Pontos para ensinar: Mesmo que não haja restrições, as equipas devem manter alguma estrutura
e ter defensores, meio-campista e atacantes. Mas esses jogadores não estão limitados a ficar
numa zona. Um defensor pode correr para pegar a bola ou um atacante pode defender. Num jogo
de futebol, esses movimentos são importantes para ajudar a criar espaço, desestabilizar a outra
equipa, ou colocar pressão nos oponentes.
Perguntas para discussão: Como que a falta das restrições mudou o jogo? Como que a falta de
preconceito muda a comunidade? Como podemos enfrentar e eliminar o preconceito na nossa
comunidade?
Aprendizagem: Jogadores devem entender o preconceito e como este afeta a a comunidade.
Temos que desafiar o preconceito para melhorar a nossa comunidade.
Duração do jogo: 15-30 minutos

7. FUTEBOL PARA ENTENDER A VIOLÊNCIA
7.1 A Violência na Comunidade
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Tema: Entender a Violência
Organização: Faça umaárea que representa uma comunidade. No meio há um quadrado marcado
com cones que é o espaço seguro. Cada pegador representa um tipo de violência (sexual, física,
psicológica). Pegadores tentam pegar os outros. Quando um jogador for pego, tem que cobrir a
boca com a mão e não pode mover. Um jogador pode correr para o espaço seguro; é o único lugar
onde não pode ser pego mas só pode ficar no espaço seguro por cinco segundos cada vez.
Pontos para ensinar:
Perguntas para discussão: Quais são os diferentes tipos de violência de que podes sofrer? Tipos
de violência podem ser física, emocional, sexual, psicológica, ou mais específico, como violência
baseada no gênero, bullying, etc. Quais são alguns espaços seguros na sua comunidade?
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Variação: Introduze três jogadores de apoio. Esses jogadores não podem ser pegos porque têm
cones. Jogadores de apoio podem liberar jogadores pegos dando a mão e levar eles ao espeço
seguro.
Pontos para ensinar: Jogadores pegos podem pedir ajuda. É importante ter uma voz e ser
confiante para pedir ajuda.
Perguntas para discussão: Qual é o efeito da violência nos indivíduos ou na comunidade? Quem
na comunidade pode oferecer apoio para vítimas de violências (treinadores, professores, pais,
etc.).
Aprendizagem: Aprender sobre os diferentes tipos de violências e seus efeitos.
Duração do jogo: 15-30 minutos

8. FUTEBOL PARA A PREVENÇÃO CONTRA O HIV
8.1 Adebayor Pode Ver o HIV?
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Tema: Quem tem HIV?
Organização: Duas Equipas fazem uma linha de frente para o outro. Os jogadores ficam pertos
com as mãos por detrás das costas. Jogadores fecham os lhos e o treinador dá um jogador em
cada time uma tampinha ou outro objeto pequeno. Jogadores abrem os lhos e ficam com as mãos
por detrás das costas. Um jogador advinha quem na outra equipa tem a tampinha (representa o
HIV), e continua até que as tampinhas sejam encontradas.
Aprendizagem: Só pode adivinhar quem tem a tampinha. Da mesma forma, só pode adivinhar que
tem HIV. Não pode saber só ao olhar se alguém tem HIV; a única maneira de saber é com um
exame médico. Não se deve julgar ou apontar o dedo para as pessoas só pela aparência.
Duração do jogo: 15-30 minutos

8.2 Adebayor e HIV na Comunidade
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Tema: Como HIV pode espalhar rapidamente na comunidade
Organização: O treinador é o “Posto de Saúde” e cada jogador vai ao médico para saber se tem
HIV. O treinador vai sussurrar “positivo” ou “negativo” no ouvido de cada jogador. No inicio do
jogo, deve ser só um dos dois jogadores positivos. Jogadores andam no campo (que representa a
comunidade) e dão abraços que representam sexo. Se um jogador positivo e um jogador negativo
abraçarem. O jogador negativo vira positivo. Continue por alguns minutos e pergunte que é
positivo. No fim do jogo, muitos são positivos.
Adicione a regra que jogadores podem dizer “não” ou “ não sem exame”. Se um jogador decidir
“não sem exame” os dois jogadores têm que ir ao treinador para revelar seu estado médico ao
outro e depois tomar a decisão se querem abraçar ou não. No fim, são menos os jogadores que são
“positivos”.
Aprendizagem: O vírus HIV quer espalhar e infetar muita gente. HIV pode espalhar rapidamente
numa comunidade. Jogadores aprendem que boas decisões podem limitar a rapidez com que
espelha o HIV na comunidade. Uma boa decisão é receber exame médico com o seu parceiro. O
jogo também mostra como más decisões (sexo sem proteção) podem ter impacto negativo na
comunidade como altos números de infetados.
Duração do jogo: 15-30 minutos

8.3 Adebayor Pega-Pega do Camisinha
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Tema: Boas decisões para prevenção de HIV: usar camisinha
Organização: Dois jogadores (de vermelho) com um cone na mão que representa o vírus HIV. Dois
ou três jogadores (de azul) têm que ficar em pé com as mãos em cima de cabeça: são camisinhas.
Os jogadores tentam pegar os outros jogadores (A) que podem proteger com umacamisinha (como
no B).
Variações: Primeiro jogue sem “camisinhas”. Depois introduza as “camisinhas”, depois adicione a
regra que jogadores só podem ficar com umacamisinha por 5 segundos ou só podem usar cada
“camisinha” uma vez.
Aprendizagem: O vírus HIV quer espalhar e infetar muitas pessoas. Pode ser parado, mas
depende nas pessoas que tomam boas decisões. Usar camisinha é uma boa decisão. Jogadores
aprendem a maneira correta de usar uma camisinha.
Duração do jogo: 15-30 minutos

8.4 Adebayor Mãos Contra HIV: Uma Pessoa
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Tema: Boas decisões para prevenção do HIV
Organização: Divida as pessoas em grupos de 6-10 jogadores. Cada grupo forma um círculo e um
jogador fica no meio. O jogador tem que evitar que a bola (que representa HIV) bata nele abaixo
do joelho. Troque de jogadores para que todos tenham a chance de estar no meio. Os jogadores
no círculo têm que estar preparados porque a bola deve ficar dentro do círculo. Deve ser difícil
para o jogador evitar ser acertado com a bola abaixo do joelho.

8.5 Adebayor Mãos Contra HIV: Uma Pessoa, Uma Camisinha
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Organização: Agora fale sobre como usar camisinha é a maneira mais efetiva de prevenir HIV e
infeções transmitidos sexualmente. Agora um jogador no meio escolhe um outro jogador para ser
sua “camisinha”. Esse “camisinha” fica em frente do jogador para proteger-lhe da bola. Jogadores
do círculo podem se espertos e passar a bola no círculo primeiro antes de jogar à pessoa no meio.
Todos devem ter uma chance de estar no meio.

8.6 Adebayor Mãos Contra HIV: Uma Pessoa, Uma Camisinha, Um Parceiro
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Organização: peça ao grupo quais são outras decisões para prevenir infeções transmitidos
sexualmente. Há muitas boas decisões, como um parceiro fiel, fazer exame médico juntos, etc.
agora o jogador no meio escolha alguém para ser sua camisinha e alguém para ser a segunda boa
decisão (parceiro(a) fiel). Agora o jogador ainda está mais protegido do HIV.
Variações: Há muitas boas decisões para nos proteger no HIV.

8.7 Adebayor Pés Contra HIV: Uma Pessoa
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Variações: Em vez de jogar a bola com as mãos, jogadores passam a bola com os pés enquanto
tentam tocar o jogador n meio com a bola abaixo do joelho.
Aprendizagem: Jogadores aprendem que quando tomam mais decisões boas, menos probabilidade
eles têm ser serem infetados pelo HIV. Também aprendem que tomar uma boa decisão (como
usar camisinha) nem sempre os protege completamente contra o vírus; ainda é possível ser
infetado. Por isso, é importante tomar muitas decisões boas para se proteger contra o HIV.

8.8 Adebayor Toma Boas Decisões
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Tema: Boas e más decisões para se proteger do HIV
Organização: Um o dois jogadores no meio de um círculo tentam pegar a bola. Esses jogadores
representam o vírus HIV que tenta infetar as pessoas. Os jogadores agora representam boas
decisões (não beber álcool, camisinha, um parceiro fiel, não usar drogas, educação etc.) e eles
passam a bola. Se um jogador erra (toma uma má decisão), e alguém no meio consiga ganhar a
bola, tem que ir no meio, e o jogador no meio toma seu lugar no círculo.
Variações: Comece com só uma ou duas decisões contra a pessoa que representa o vírus: é fácil
para a pessoa intercetar a bola – é fácil para o vírus infetar uma pessoa que não toma boas
decisões. Depois pergunte aos jogadores quais são algumas boas decisões e algumas pessoas
entram no jogo representando essas decisões. Vai ficar mas difícil para o HIV infetar alguém.
Aprendizagem: O vírus HIV quer espalhar e infetar muitas pessoas. Pode ser parado, mas
depende das pessoas que tomam boas decisões como usar camisinha e fazer exame médico juntos.
Pessoas têm que saber quais são decisões boas e más para se proteger contra o vírus HIV.
Quanto mais boas decisões tomam, mais difícil fica ser infetado pelo HIV. Mas ás vezes só uma
má decisão (como não usar camisinha) é suficiente para ser infetado com o HIV:
Duração do jogo: 15-30 minutos
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CAPITULO II
(2ª Edição)

1. FUTEBOL PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
1.1 Wilshere para Resolução de Conflitos
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Tema: Passar e Concentrar
Organização: Jogador passa a bola e corre para o fim de outra fila. O jogador não pode ir para a
mesma fila onde passou a bola: tem que encontrar uma outra fila. Jogadores têm que concentrar
para receber a bola em qualquer momento. Jogadores têm que resolver seus problemas e
encontrar uma fila que tem poucos jogadores, e trabalhar juntos. A equipa tem que entender as
regras e trabalhar juntos ou falharão.
Variação: Pode limitar o número de toques permitido para 2 ou 3 toques. Depois, só permita 1
toque para tornar o jogo mais difícil. Pode também adicionar a regra que a equipa inteira tem que
fazer uma dança se alguém equivoque ou o jogador que equivoca tem que assumir responsabilidade
para suas acções e sair do campo por 2 minutos.

1.1.1 Wilshere para Resolução de Conflitos – 2 Bolas
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Variações: Começa com uma bola e depois adiciona mais uma bola para tornar o jogo ainda mais
difícil.
Os jogadores tentam fazer 10-20 passes consecutivos sem ninguém errar.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores aprendem a trocar de direcção em vez de correr em linhas directas.
Têm que estar concentrados para fazer bons passes e estar prontos para receber bola. Na
mesma maneira, se quer ter sucesso na escola ou no trabalho tem que estar concentrado para não
ser distraído e usar todas as qualidades. Realmente, a mais alta concentração, é a melhor
qualidade do trabalho.
Equipas também têm que encontrar soluções para tornar o jogo mais simples e têm mais êxito
(por exemplo: ao se comunicarem, chamar o nome de alguém, etc.).

1.2 Perpetua para Resolução de Conflitos
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Tema: Cabeceamentos defensivos e trabalhando com equipa
Organização: Equipas de 3 ou mais jogadores. Cada equipa tem que levar a sua bola de cone A ao
cone B sem deixar a bola tocar no chão. Se a bola cair, a equipa tem que começar de novo do cone
A. A primeiro equipa a chegar no cone B ganha um ponto. Continuando, os jogadores só podem
transportar a bola com cabeceamentos (habilidades de Perpetua).
Variações: Adicionar regras diferentes: todos os jogadores têm que tocar a bola pelo menos uma
vez, jogadores só podem usar os pés, jogadores têm que estar em contacto com a bola o tempo
inteiro, jogadores não podem usar os pés (têm que usar a cabeça ou as costas para carregar a
bola e levá-la ao cone B).
Duração do jogo: 15-30 minutos.
Aprendizagem: Jogadores praticam as habilidades de Perpetua: têm que ser precisos e
demonstrar as habilidades, ou as suas equipas terão de recomeçar de novo em cone A, se a bola
cair. Jogadores têm que ser perseverantes e não desanimar, isso vai ajudar em situações
frustrantes no campo e na vida.

1.3 Rapinoe para Resolução de Conflitos
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Tema: Trocar o campo, decidir quando fazer um passe longo ou curto. Ver a situação mais grande
quando há uma decisão difícil para fazer.
Organização: Três zonas. Uma equipa de 8 ou 10 (em azul), e a outra de 4 ou 5 defensores (em
preto). Metade da equipa atacante do lado esquerdo, e a outra metade no fundo do lado direito.
Defensores têm que ficar na área do meio ou onde está a bola. Jogadores têm que passar a bola
nas suas áreas ou se estiverem sobre muita pressão têm que atravessar a bola ao outro lado.
Defensores ganham um ponto se interceptem a bola no meio ou se recuperem a bola e a levarem
ou a passarem ao meio. A equipa atacante ganha um ponto se completem um mínimo de 5 passes
em ambas zonas.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Às vezes há muita pressão e tem que encontrar uma maneira de aliviá-la. No
campo, atravessar a bola ao outro lado do campo é uma maneira boa de se livrar da pressão e
desestabilizar e desorganizar a outra equipa. Defensores têm que inventar boas estratégias para
colocar a máxima pressão nos jogadores, para tornar a bola ou para interceptá-la no meio. Um
líder tem que obter distância de uma situação difícil para obter melhores perspectiva. Considerar
alternativas ou tentar ver a situação mais ampla ou distante é uma boa maneira de resolver
problemas ou desacordos.

1.4 Hope Solo para Resolução de Conflitos
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Tema: Trabalho de equipa, achando soluções.
Organização: Há muitos cones espalhados pelo campo. Os jogadores estão em pares e têm que
saltar juntos sobre o cone, ao mesmo tempo. Cada grupo tem um tempo para decidir como querem
saltar sobre o cone. No fim, cada grupo pode mostrar como saltaram sobre o cone. Troque de
grupos e vá novamente, mas têm que descobrir outra maneira de saltar sobre o cone.
Variação: Em seguida, os jogadores fazem grupos de três e têm que descobrir uma maneira de
saltar sobre os cones juntos.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Para o mesmo problema, pode existir muitas soluções diferentes; não há sempre
uma solução, ou só uma maneira de fazer algo. Trabalhando juntos e compartilhando ideias é
muito útil quando existe um problema para resolver.

2. FUTEBOL PARA O TRABALHO DE EQUIPA E RESPEITO
2.1 Jogo de Duplas
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Tema: Trabalhar em duplas.
Organização: Jogo normal de futebol mas os jogadores estão em duplas e não podem soltar da
mão do outro. Se uma dupla soltar as mãos têm que sair do campo e não pode mais jogar.
Duração do jogo: 15-30 minutos.
Aprendizagem: Jogadores aprendem a trabalhar juntos e comunicar. Isso é um jogo divertido
que exige coordenação e comunicação entre as duplas.

2.1 Jogo de Equipas

44

Tema: Resolver problemas em equipa
Organização: 4 a 6 jogadores em cada equipa. 4 bolas estão equilibradas em 4 cones sem tocar
no chão. Cada equipa tem que trazer a sua bola do cone afora para o cone no meio do campo, e
todos os jogadores têm que manter contacto com a bola a tempo inteiro. Não podem tocar a bola
com as mãos. A bola não pode tocar no chão ou a equipa terá que começar tudo de novo. Os
treinadores têm que ter cuidado que as equipas sigam as regras. Alguns jogadores vão trapacear
ou não tocar na bola.
Duração do jogo: 15-30 minutos.
Aprendizagem: As equipas vão precisar de muitas tentativas para que tenham sucesso. Os
jogadores e as equipas aprendem a ter perseverança e não se frustrar pelos desafios desse jogo.
Da mesma maneira, fora do campo, a vida às vezes pode ser injusta ou apresentar desafios, mas
temos que enfrentar esses desafios e tentar solucionar os nossos problemas. Não há sempre uma
maneira única de superar um desafio; ser criativo e tentar estratégias diferentes ajuda-nos a ter
sucesso e realizar trabalhos difíceis.

3. FUTEBOL PARA O TRABALHO DE EQUIPA E COMUNICAÇÃO
3.1 Jogo de Duplas
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Tema: Trabalhar em duplas.
Organização: Jogo normal de futebol mas os jogadores estão em duplas e não podem soltar da
mão do outro. Se uma dupla soltar as mãos têm que sair do campo e não pode mais jogar.
Duração do jogo: 15-30 minutos.
Aprendizagem: Jogadores aprendem a trabalhar juntos e comunicar. Isso é um jogo divertido
que exige coordenação e comunicação entre as duplas.

3.2 Cabeceia-Agarra

46

Tema: Velocidade de reacção
Organização: Os jogadores formarão um círculo pequeno e os treinadores ficarão no meio com
uma bola. Os treinadores jogarão a bola para os jogadores dizendo “cabeça” ou “agarra”. Os
jogadores terão que obedecer o comando e escolher: cabeça ou agarrar a bola e jogar de volta
para o treinador. Em seguida quando o treinador disser: “agarra”, o jogador terá que cabecear a
bola e quando ele grita “cabeceia”, o jogador terá que agarrar a bola. Se o jogador errar, o
mesmo terá que sentar. O jogador que sobrar em pé vencerá.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Os jogadores têm que pensar em reagir rápido. Os jogadores aprendem a focar e
se concentrarem, habilidades que também são importantes fora do campo – na escola, no
trabalho, etc. Os jogadores aprendem a importância de serem honestos, já que alguns jogadores
podem tentar trapacear ficando em pé ao invés de sentarem-se.

3.3 Jogo de Equipas
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Tema: Resolver problemas em equipa
Organização: 4 a 6 jogadores em cada equipa. 4 bolas estão equilibradas em 4 cones sem tocar
no chão. Cada equipa tem que trazer a sua bola do cone afora para o cone no meio do campo, e
todos os jogadores têm que manter contacto com a bola a tempo inteiro. Não podem tocar a bola
com as mãos. A bola não pode tocar no chão ou a equipa terá que começar tudo de novo. Os
treinadores têm que ter cuidado que as equipas sigam as regras. Alguns jogadores vão trapacear
ou não tocar na bola.
Duração do jogo: 15-30 minutos.
Aprendizagem: As equipas vão precisar de muitas tentativas para que tenham sucesso. Os
jogadores e as equipas aprendem a ter perseverança e não se frustrar pelos desafios desse jogo.
Da mesma maneira, fora do campo, a vida às vezes pode ser injusta ou apresentar desafios, mas
temos que enfrentar esses desafios e tentar solucionar os nossos problemas. Não há sempre uma
maneira única de superar um desafio; ser criativo e tentar estratégias diferentes ajuda-nos a ter
sucesso e realizar trabalhos difíceis.

3.4 Jogo de Animais
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Tema: Ouvir e comunicar
Organização: O treinador sussurra nos ouvidos dos jogadores quais animais são. Jogadores
fecham os olhos e têm que encontrar os jogadores que são os mesmos animais que eles, fazendo o
som do seu animal.
Duração do jogo: 15- 30 minutos
Aprendizagem: Ter a habilidade de ouvir é muito importante ao se comunicar com outros. É
importante comunicar uma mensagem ou opinião mas também é importante saber como ouvir os
outros e ser abertos às suas opiniões. Comunicação no campo e fora pode ser muito útil para
resolver um problema ou trabalhar juntos para conseguir algo. Falar não é a única forma de
comunicar; há muitas outras formas de comunicar para transmitir uma mensagem.

3.5 Messi Pega-Pega
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Tema: Praticando habilidades de Messi
Organização: Jogo de pega-pega onde os jogadores podem ser libertados se um jogador
livremente os passem a bola demonstrando uma habilidade de Messi. Jogadores têm que falar
qual habilidade de messi estão fazendo.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores praticam habilidades de Messi e aprendem a trabalhar juntos,
comunicarem-se, pedindo a bola, e ajudar os companheiros.

3.6 Perpetua Pega-Pega
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Tema: Praticando habilidades de Perpetua
Organização: Jogo de pega-pega onde os jogadores podem ser livres se mandarem a bola de
volta a um jogador livre com uma habilidade de Perpetua. O jogador tem que falar qual habilidade
de Perpetua está fazendo.
Variação: O jogador livre decide uma habilidade de Perpetua para o jogador pego fazer.
Duração de jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores praticam habilidades de Perpetua. Jogadores aprendem a trabalhar
juntos, comunicarem-se, pedindo a bola, e a ajudar os companheiros.

3.7 Rapinoe Pega-Pega
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Tema: Praticar habilidades de Rapinoe
Organização: Jogo de pega-pega onde jogadores podem ser libertados se um jogador livre os
passarem a bola demonstrando uma habilidade de Rapinoe. Jogadores têm que gritar qual
habilidade de Rapinoe estão fazendo.
Duração de jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores praticam habilidade de Rapinoe. Jogadores aprendem a trabalhar
juntos, comunicarem-se, pedindo a bola, e ajudar os companheiros.

3.8 Hope Solo Pega-Pega

52

Tema: Praticando habilidades de Solo
Organização: Jogo de Pega-pega onde os jogadores podem ser livres se um jogador lhes passar a
bola demonstrando uma habilidade de Solo. O jogador tem que gritar qual habilidade está
fazendo.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores praticam s habilidades de Solo. Jogadores aprendem a trabalhar
juntos, comunicarem-se, pedindo a bola, ajudar os companheiros.

3.9 Wilshere Pega-Pega
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Tema: Praticando habilidades de Wilshere
Organização: Jogo de pega-pega onde jogadores podem ser livres se um jogador livre os passar a
bola fazendo uma habilidade de Wilshere.
Variação: A pessoa livre fala à pessoa pega qual habilidade de Wilshere deve fazer.
Duração de jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores praticam habilidades de Wilshere. Jogadores aprendem a trabalhar
juntos, comunicarem-se, pedindo a bola, e ajudar os companheiros.

4. FUTEBOL PARA SAÚDE E BEM-ESTAR
4.1 Perpetua para Saúde e Bem-Estar
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Tema: Rapidez
Organização: Corrida de revezamento. O primeiro jogador corre com a bola em suas mãos.
Quando chega ao cone, joga a bola para a primeira pessoa na fila que tem que mandá-la de
novo para ele com um cabeceamento. Continuando o jogador corre em torno de todos os
jogadores na sua equipa antes de dar a bola ao próximo jogador.

Variação: Continuando, os jogadores têm que ir a dois cones e ser rápido ao trocar de
direcção antes de circular os companheiros e dar a bola ao próximo jogador. Jogadores
podem passar a bola aos seus companheiros depois de circulá-los ou estabelece-se a regra que
têm que entregar a bola ao companheiro sem jogá-lo.
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Variação: Pode adicionar mais cones para fazer os jogadores trocar de direcção mais
frequentemente. Os jogadores podem também passar por entre seus companheiros como um
“slalom” em vez de simplesmente circular os companheiros. Isso provavelmente vai resultar
em esbarrões e brincadeiras.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores praticam a rapidez e a troca de direcção. Têm que ser rápidos e
virar o corpo rapidamente, e usar as pernas para acelerar quando trocam de direcção.

4.2 Rapinoe para Saúde e Bem-Estar
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Tema: Passes longos e trocar de campo
Organização: Jogos de 4 golos. Cada equipa tem duas balizas na sua linha de meta. Pode jogar
com ou sem guarda-redes. Campo é muito largo e não muito comprido (75m de largura e 50m de
comprimento). Jogo normal de futebol. Se uma baliza ou o outro está muito lotado, a equipa deve
tentar atravessar a bola para o outro lado do campo.
Duração do jogo: 15-30 minutos.
Aprendizagem: Isso é um jogo físico porque as equipas têm que jogar utilizando toda a largura do
campo e jogadores têm que correr rapidamente para trocar de lado e aproveitar as
oportunidades de marcar golos. Conflitos vão aparecer quanto as equipas decidem como
atacar/defender. Equipas praticam alternando passes longos e curtos para manter posse da bola,
desestabilizar a outra equipa e criar oportunidades de marcar golos.

4.3 Hope Solo para Saúde e Bem-Estar
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Tema: Agilidade e Liderança
Organização: Construa dois quadrados de cones com um cone no meio, um ao lado do outro. Um
jogador está liderando num quadrado, e o outro no outro quadrado está seguindo. O líder corre
aos cones diferentes no seu próprio quadrado (e os toca) em qualquer ordem que quiser e o outro
jogador tem que seguir atentamente no seu próprio quadrado. Os jogadores ficam cara a cara
comonum espelho, portanto se o líder ir ao cone à sua direita, o outro tem que ir ao cone à sua
esquerda (veja imagem). Troque de posição.
Variação: Em vez de correr, o jogador liderando pode decidir qual movimentos ou danças para
fazer enquanto vai para um cone. Pode também adicionar bolas.

4.3.1 Hope Solo para Saúde e Bem-Estar – Golo
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Variação: Pode adicionar uma bola e uma baliza (ou cone). O líder decide quando quer correr para
a bola ou para cone. Ganha um ponto se marcar um golo ou tocar no cone primeiro. Se o seguinte
jogador consegue impedir o líder de marcar um golo ou tocar no cone, ganha um ponto.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores praticam a agilidade. Agilidade e habilidade de trocar de direcção
depressa são muito importantes para jogadores de futebol. Jogadores também ganham
experiência liderando e agindo sem direcção dos outros. É importante para meninas e meninos
aprender quando são muito jovens como pensar e agir independentemente. Isso vai ajudá-los a
serem líderes fortes no futuro e influenciar positivamente suas comunidades.

4.4 Wilshere para Saúde e Bem-Estar
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Tema: Boa visão e bom movimento para possessão bem-sucedido
Organização: 3 equipas numa área grande. Cada equipa tem uma bola. A primeira equipa em que
todos os jogadores tocam a bola ganha um ponto. Depois, adicione uma regra que todos os
jogadores têm que estar correndo o tempo inteiro (se não, os jogadores ficam muito próximos
quando passam a bola).
Continuando, a primeira equipa em que todos os jogadores tocam a bola duas vezes ganha. Pode
adicionara regra que as equipas não podem passar a bola na mesma ordem a segunda vez.
Continuando, as equipas tentam fazer o máximo numero de passes em 2 minutos.
Variação: As equipas têm que passar a bola numa ordem particular. Primeiro, todos numa equipa
têm números diferentes e o jogador 1 tem que passar para o jogador 2, etc. Depois eles têm que
resolver os seus problemas, e passar na ordem adversária, ou altura etc.

4.4.1 Wilshere para Saúde e Bem-Estar – Passe e Vá
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Organização: Em seguida, uma vez que um jogador passe a bola, tem que correr para a linha
lateral antes de receber a bola de novo. Como num jogo de futebol: jogadores têm que passar a
bola, depois movimentar-se para encontrar um espaço livre e pedir a bola de novo.

4.4.2 Wilshere para Saúde e Bem-Estar – Roube a Bola
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Variação: Adicionar a regra que as outras duas equipas podem roubar a bola da sua equipa. Segue
sendo uma competição onde a equipa que consegue o máximo número de passes ganha. Se a sua
equipa tem duas bolas, pode usar as duas para contar passes.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores praticam passar a bola aos companheiros sem pressão. Também
praticam passar a bola com equipa rapidamente e efectivamente. Jogadores desenvolvem sua
visão de jogo e têm que estar olhando todo o tempo para ver onde estão os seus companheiros e
oponentes. É importante ter boa visão de jogo no futebol, e também fora do campo e para
conseguir isso, os jogadores têm que cuidar dos olhos. Jogadores também trabalham na saúde e
na boa condição física quando correm a linha lateral e pedem a bola.

5. FUTEBOL PARA IGUALDADE DE GÊNERO
5.1 Messi Pega-Pega
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Tema: Eliminar todas as formas de violência contra as mulheres.
Organização: Alguns pegadores (vestidos de preto) representam as diferentes formas de
violência contra as mulheres: estupro, discriminação, mutilação genital feminina, violência
doméstica, prostituição forçada, etc. Quando jogadores são pegos têm que ficar em pé com as
pernas abertas. Jogar até que todos sejam pegos. Pergunte aos jogadores como a violência contra
as mulheres afecta uma comunidade. Depois pergunte o que pode ser feito para terminar com a
violência contra a s mulheres.

5.1.1 Messi: Liberar os Jogadores
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Organização: Continuando, companheiros podem liberar jogadores pegos se correm por meio das
pernas. Quando correm pelas pernas do companheiro, têm que gritar uma maneira de terminar
com a violência contra as mulheres (leis, tratando pessoas com respeito, acção da policia, espaços
seguros, etc.).
Variações: Pode adicionar maneiras diferentes divertidas para liberar os jogadores pegos que
representam soluções diferentes par eliminar todas as formas de violência contra as mulheres.
Pode ser correndo em torno do jogador pego, passar uma bola por meio das pernas do
companheiro, saltando nas costas do companheiro, etc. ou fazendo com ele um “boomshakalaka,”
(dancinha) etc.
Duração do jogo: 15-30 minutos.
Aprendizagem: Violência contra as mulheres e meninas é a forma de violência baseado no género
mais comum. Representa uma violência dos seus direitos como ser humano e pode causar
tremendo sofrimento físico, psicológico e económico. Violência de género reflecte e reforça
desigualdade entre mulheres e homens. Todo mundo – meninas e meninos / Mulheres e homens em
todos os níveis da sociedade – têm que dizer algo e lutar contra formas de violência contra
mulheres e meninas.

5.2 Rapinoe para Igualdade de Gênero
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Tema: Funções de género tradicionais e sonhos para o futuro
Organização: Discuta com os jogadores quais papéis têm as mulheres e homens na sua
comunidade. Comece com papéis e carreiras femininas tradicionais.
Uma equipa está de uma lado e a outra no outro. Uma equipa vai para uma baliza e o outro vai para
a outra baliza. O treinador tem todas as bolas e grita um dos papéis/carreiras. Os jogadores
representando esses papéis/carreiras correm para o campo, pegam na bola e tentam marcar o
primeiro golo. Os jogadores jogam 1 contra 1, 2 contra 2, etc.
Organização: Em seguida, para trocar de oponentes, jogadores têm que pensar em papeis
tradicionais masculinos na sua comunidade. Jogar de novo. Pergunte aos jogadores quais são os
seus sonhos para o futuro.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: É importante que os jovens questionem papeis tradicionais de mulheres e homens
na comunidade. Aprendem a superar essas normas tradicionais e pensam sobre o que querem e o
que sonham para o futuro.

5.3 Rapinoe para Igualdade de Género
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Tema: Características e normas de género
Organização: Decida em equipa, quatro palavras fortes positivas que descrevem um exemplo; a
seguir estabeleça um campo com quatro espaços nos cantos e cada canto irá representar uma das
palavras. Divida o grupo em 4, cada subgrupo começa num dos espaços, o treinador chama
palavras diferentes esses dois trocam de lugar o mais rápido possível. O treinador pode ter
vários movimentos e pode incluir bolas.
Depois peça aos participantes para pensar em palavras para o homem ideal e jogue o mesmo jogo
com as novas palavras. Depois peça aos participantes para pensar em palavras para a mulher ideal.
Variações: Pode pedir que as maneiras pensem em palavras diferentes para tipos de pessoas
diferentes. Por exemplo, 4 palavras para carreiras que associam com homens ou mulheres. Use o
jogo para estimular conversação sobre qualidades com género e funções também.

5.3.1 Rapinoe para Igualdade de Gênero – Passes Longos
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Organização: Em seguida, cada quadrado tem uma bola. Jogadores passam a bola nos quadrados.
Quando o treinador chama duas palavras, os jogadores com as bolas naqueles quadrados têm que
completar um passe longo (habilidade Rapinoe). Se há um erro, os dois quadrados têm que dançar.
Duração de jogo: 15-30 minutos.
Aprendizagem: Usamos esse jogo para falar sobre características de género. Pensar sobre quais
qualidades e comportamento são conectados com homens e mulheres e meninos e meninas. É
importante lembrar os participantes que características de género são definidas pela sociedade,
e não são genéticas e portanto podem mudar.

5.4 Hope Solo para Igualdade de Género
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Tema: O que tira o poder das meninas e mulheres
Organização: Pergunte ao grupo o que é na sociedade que tira o poder das mulheres e meninas.
Exemplos incluem discriminação, religião, e normas de género. Escola “pegadores” para
representar essas palavras e explique que os pegadores têm que tentar pegar os outros. O
pegador tem que gritar a palavra negativa quando pega alguém. Uma vez pego, a pessoa tem que
agachar como que se estivesse perdendo o seu poder. Jogue até que todo mundo seja pego e não
possa mover.
Continuando, introduza a regra que outros jogadores podem salvar o jogador que foi pego ao
gritar algo que dá empoderamento às mulheres e meninas. Por exemplo, um jogador livre pode
tocar a cabeça de alguém que foi pego e dizer educação ou emprego.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores pensam sobre o que tira o poder das mulheres e meninas e o que lhes
dá mais poder. Pensam sobre a situação na s suas comunidades e se as mulheres e meninas têm
poder. Também pensam sobre soluções para dar mais poder às mulheres e meninas e criar uma
sociedade mais igualitária.

5.5 Wilshere para Igualdade de Género
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Tema: Habilidade de passar num jogo
Organização: Um jogo normal de futebol com só uma regra: Jogadores não podem correr. Se um
jogador correr, a bola vai para a outra equipa.
Duração de jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: As equipas que conseguem manter a posse da bola serão os mais bem-sucedidos. A
restrição de andar permite um campo mais igual para as meninas e os meninos porque os meninos
não podem usar a rapazes como vantagem. Habilidades técnicas são importantes nesse jogo,
especialmente habilidades de passar e receber, e as meninas podem ser tão boas ou melhor que
os meninos nessa área.

6. FUTEBOL PARA ENTENDER O PRESSÃO DOS PARES E ENFRENTÁ-LO
6.1 Yana Pressão dos Pares
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Tema: Lidando com a Pressão
Organização: Três ou quatro jogadores ligam os seus braços formando uma corrente; essas
pessoas são os opressores. Os outros tentam evitar a pressão dos opressores. Se um for pego
então ele(a) tem que ficar em um lugar balançando os braços tentando tocar os outros também.

6.1.1 Yana Pressão dos Pares – Seguro Juntos
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Organização: Adicione a regra de que uma pessoa não pode ser tocado se ele(a) enlaçar o braço
com uma outra pessoa porque eles estão seguros. Eles podem ficar enlaçados até 5 segundos e
depois separarem-se.
Variações: Mude a forma de estarem seguros: abraçando, de costas, etc.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: É difícil evitar a pressão dos colegas. É importante ter uma voz forte quando se
lida com a pressão. Não é bom lidar com a pressão dos colegas sozinho, tente encontrar um amigo
que tenha uma voz forte.

7. FUTEBOL PARA A LIDERANÇA
7.1 Nawal Linhas de Liderança
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Tema: Habilidades de Liderança
Organização: Dividir grupos em equipas com cada jogador tendo um número. As equipas
posicionam-se em linha com número um a ser o primeiro da linha. Os primeiros jogador é sempre o
líder e ele decide que movimento a equipa deve fazer e em que direcção.

7.2 Nawal Novo Líder
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Organização: O treinador pede um número e o jogador torna o líder da linha, e assim decide o
movimento para a equipa.

Variações: Cada linha tem uma bola. Comece com o líder tendo a bola nas suas mãos. Quando os
líderes mudam, desta vez os actuais lideres chamam o próximo número para ser o novo líder da
linha.
Duração: 15-30 minutos
Aprendizagem: Todos podem ter uma oportunidade para liderar. Ser um bom líder significa
tomar boas decisões para o grupo. Para ser um líder, a pessoa deve ouvir, reagir, tomar decisões,
organizar e respeitar outros.

8. FUTEBOL PARA A PREVENÇÃO CONTRA O USO E ABUSO DO ÁLCOOL
8.1 Gazza Pega-Pega Tonto
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Tema: Efeitos Imediatos do uso abusivo do álcool
Organização: Todos correm dentro de uma área. A pessoa que é o “álcool” deve girar 10 vezes
(de forma a ficar tonto). Depois ele tenta pegar as outras pessoas.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: O jogo demonstra o quão difícil é funcionar bem quando a pessoa estiver bêbado

8.2 Gazza Scrimadge (Bêbado)
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Tema: Efeitos negativos do abuso do álcool nos indivíduos e na comunidade
Organização: Jogo de 5 contra 5. Uma equipa não tem restrições. A outra equipa só pode andar.
Álcool afecta o seu desempenho, e você não consegue dar o seu melhor. A equipa que pode correr
eventualmente irá vencer. Troque os papéis durante o jogo.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: jogadores aprendem que o abuso do álcool pode afectar o seu desempenho no
campo, na escola, ou no trabalho. Não conseguem dar o seu melhor, não conseguem concentrar-se,
as suas reacções são baixas, e não conseguem pensar fundo.

8.3 Gazza Pega-Pega do Espaço Seguro
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Tema: Espaços seguros podem ajudar na prevenção contra o abuso do álcool
Organização: Pega na área. Cada canto a área representa um espaço seguro. Os quatro espaços
seguros são: Casa, Igreja, Escola e Escola de Futebol. Podes estar seguro caso entrares lá. Se
estiveres fora, a pessoa que representa o álcool, pode pegar-te e depois passar a ficar bêbado e
fora do jogo. O último jogador a resistir ganha.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Há lugares na comunidade que podem ajudar-te a prevenir contra o abuso do
álcool ou drogas. É importante que cada um de nós identifique nossos próprios espaços seguros
onde sentimos protegidos das más influências e onde as pessoas podem ajudar-nos.

8.4 Gazza Decisões Sóbrias
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Tema: Boas decisões e hábitos para prevenir do abuso doa álcool
Organização: Cones são colocados aleatoriamente à volta da área. Cada cone representa uma boa
decisão – como Disciplina, Saúde, Desporto; Educação, Bons Amigos, etc. É um jogo de pega-pega
normal onde as “más influências” tentam pegar as pessoas. Jogadores podem estar seguros
colocando-se junto a um cone e dizendo uma boa decisão. Eles podem permanecer junto ao cone
por 2 segundos.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores aprendem bons comportamentos a ter no sentido de prevenir do abuso
do álcool. Com hábitos saudáveis nos devemos estar capazes de aproveitar do álcool
moderadamente, caso for a nossa decisão. Outros bons comportamentos são alterar a bebida pela
água, beber socialmente, etc.

8.5 Gazza Sistema de Apoio
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Tema: Construir um sistema de apoio para a prevenção e recuperação do abuso do álcool
Organização: Jogadores (de azuis) que estão para fora das duas linhas vermelhas tentam tocar
os jogadores, que estão para dentro da linha, com as bolas abaixo dos joelhos. Os jogadores que
estão para dentro da linha tentam evitar que a bola lhes toque. A bola representa o álcool e as
drogas: se os jogadores forem tocados com estes, eles serão eliminados, eles tornam-se viciados
em álcool e drogas. O último jogador no meio ganha

8.5.1 Gazza Apoios
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Organização: Depois, adicione apoios em cada linha. Podes falar com esses apoios que eles podem
ser (ex: conselheiros, famílias, professores ou amigos.). Esses apoios devem ficar na linha mas
eles podem mover-se ao longo da linha (para cima e para baixo). Eles protegem os jogadores que
estão para dentro da linha. Eles só podem usar os pés para impedir que as bolas toquem os
jogadores.
Duração de jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Encontrar a pessoa certa e ter bons sistemas de apoio é importante para a
prevenção e recuperação do abuso do álcool. Contudo, mesmo com boas pessoas nas nossas vidas,
é possível abusar do álcool (é possível que a bola toque nos jogadores para dentro da linha). É
ainda importante que cada individuo mantenha hábitos saudáveis e tomem boas decisões.

9. FUTEBOL PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS
9.1 Direito ao Pensamento, Expressão, Responsabilidades em respeitar as opiniões dos outros
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Tema: Liberdade de expressão e respeitar a opinião dos outros
Organização:Os jogadores correm e passam a bola dentro de uma área. O treinador diz “Para” e
quem tiver a bola tem que dizer algo: pode ser a comida favorita, um trabalho pretendido, algo de
que gostam, etc. Se os outros jogadores concordam com o jogador, eles correm para o jogador e
tocam a bola. Ou eles podem simplesmente passar a bola entre si (ou qualquer outro movimento
acordado). Os jogadores que não concordarem ajoelham-se.
Discuta com os jogadores a importância de ter as suas próprias opiniões e crenças e o quanto e
importante respeitar as crenças e opiniões dos outros.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Crianças têm o direito de pensar e acreditar naquilo que quiserem. Eles têm o
direito de praticar a sua religião. Eles também têm o direito de obter e partilhar informações e
ideias com os outros. No entanto, crianças também têm que respeitar as opiniões, as crenças e os
direitos dos outros. Ter pessoas com diferentes opiniões pode ser enriquecedor para a
comunidade, quando todos estão dispostos a ver em outras perspectivas. (Artigos 12 e 13).

9.2 Direito das Crianças com Deficiências
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Tema: Inclusão de todos independentemente das suas deficiências
Organização: Um jogo normal de futebol mas os jogadores em cada equipa tem diferentes
restrições: alguns têm ilimitados toques na bola, alguns têm somente 1, 2, ou 3 toques, alguns só
podem jogador com o pé esquerdo, alguns só podem andar etc.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores aprendem a jogar em função das qualidades e habilidades dos seus
colegas de equipa. Eles aprendem que os jogadores de todas as habilidades podem jogar em
conjunto e terem sucesso. Crianças com deficiências têm o direito ao tratamento e apoio
especial. Mas eles também têm os mesmos direitos que as outras crianças, como o direito a
diversão. Eles devem ser permitidos praticar desporto. (Artigo 23).

9.3 Direito à Educação
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Tema: O valor da educação = investimento
Organização: Duas equipas jogam em uma grande área. Comece com uma baliza apenas em cada
lado, como num jogo de futebol normal. Quando uma equipa marca, isto representa estar na
escola mais um ano. Eles adicionam uma segunda baliza. A baliza representa uma oportunidade.
Eles escolhem aonde querem colocar a baliza. As equipas devem memorizar as balizas em que
podem marcar. Uma vez que uma equipa obter 3-5 balizas, eles podem começar a contar pontos
quando eles marcam, que representa resultados alcançados, como sucesso escolar, etc. No fim, a
equipa que tiver mais pontos ganha o jogo.
Variação: Se tiver cones suficientes de dois cores diferentes, podes definir que uma equipa
deve marcar nos cones azuis e a outra equipa nos vermelhos, de forma que quando marcarem
outros golos eles podem colocar s balizas em qualquer parte do campo.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores aprendem sobre o valor da educação. Quanto mais estiveres na escola,
mais educado tornamos e mais oportunidades nos alcançamos. Educação e um investimento ara o
futuro: cada ano adicional na escola leva a aumentar o nosso resultado no futuro. Educação ajudanos a alcançar os nossos objectivos, estar mais saudável e aumentar as nossas estimativas de
vida. Educação pode também proteger-nos do trafico de crianças, abuso do álcool e drogas e
outras questões sociais.

9.4 Conhecendo os seus Direitos

82

Tema: Conhecendo os seus direitos
Organização: Os jogadores correm dentro da área. O treinador de algo (direito a brinquedos,
direito a saúde, direito a poder…) e os jogadores devem pensar se concordam ou não ou se não
sabem. Se for um direito das crianças eles correm, o mais rápido que poderem, em direcção à
entrada correspondente dão uma volta na área toda e voltam a entrar pela mesma entrada que
saíram. O resto dos jogadores que ficaram, fazem uma dança, uma celebração de golo ou um som
de um animal. Discuta com os jogadores o porque eles acham que o referido direito é ou não um
direito das crianças. Pergunte também aos jogadores se eles acham que esse direito é respeitado
na comunidade, e o que deve ser feito caso não está sendo.
Depois, é a vez dos jogadores dizerem algo e os outros jogadores têm de decidir se concordam
que é ou não um direito da criança.
Variação: Os jogadores têm que andar, saltitar, saltar, correr em sentido inverso ou correr com
um parceiro
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: (Artigo nº 42): Crianças devem saber os seus direitos. Permite-lhes proteger a si
mesmo ou procurar ajuda quando os seus direitos não são respeitados. Jogadores aprendem quais
são os ses direitos. Eles pensam sobre a diferença entre querer e precisar. Eles também pensam
sobre se os direitos das crianças são respeitados na comunidade.

10. FUTEBOL PARA DIVERSÃO
10.1 Messi para Diversão
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Tema: Futebol para diversão.
Organização: Jogo normal de futebol de rua (sem limites, sem árbitros, etc.) mas a equipa pode
ganhar um ponto se marcar um golo ou se um jogador consegue fazer uma habilidade de Messi
para evitar um defensor durante o jogo.
Duração de jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Põem prática as habilidades de Messi numa situação de jogo.

10.2 Perpetua para Diversão
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Tema: Futebol tênis para diversão
Organização: Futebol tênis: 5 contra 5 sobre uma linha que representa uma rede. Um jogador da
equipa que saca dá um pequeno pontapé ou chute. A bola pode pular uma vez na área da equipa
antes de passar para o outro lado. Jogadores têm que manter a bola em cima com malabarismos
ou cabeceios até que chegue ao outro lado. Para ganhar um ponto a equipa tem que estar sacando.
Variação: Adicionar a regra que jogadores só podem dar cabeceios. Com não-jogadores de
futebol, podem agarrar a bola com as mãos e jogá-la a um companheiro que pode mandá-la ao
outro lado com cabeceio. Saques também podem se jogados com as mãos. Se o nível é alto, pode
adicionar restrições como máximo/mínimo de três passes antes de mandar a bola, ou máximo de 1
ou 2 toques por jogador.
Duração do jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores praticam cabeceios defensivos num jogo divertido. Para ter êxitos
nesse jogo, jogadores têm que usar a comunicação, organização e serem competitivos.

10.3 Rapinoe para Diversão
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Tema: Futebol para diversão.
Organização: Equipas de duas pessoas. Dois cones separados por 35m. Um par joga contra outro
par. Cada par tem uma bola. Pares alternam em jogar. O jogador tem que chutar a bola no ar para
o parceiro que tem que controlar a bola com só um toque (antes que a bola chegue no chão) e
tentar fazê-la tocar o cone. O primeiro par a conseguir 5 pontos ganha.
Variação: Pode ser que cada par comece ao mesmo tempo e o par cuja a bola fica mais perto ao
cone ganha um ponto. Depois os dois jogadores que receberam a bola têm que entregá-los aos
parceiros.
Duração de jogo: 15-30 minutos.
Aprendizagem: Jogadores praticam habilidades Rapinoe e como ser preciso ao atravessar a bola.
Têm que servir o companheiro nas melhores condições possíveis para que seja fácil o companheiro
receber (não muito forte ou muito longe do cone etc.).

10.4 Hope Solo para Diversão
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Tema: Futebol para diversão.
Organização: Guerra de guarda-redes em 4 balizas. Quatro balizas, um (ou dois) guarda-redes
em cada baliza. Jogadores podem marcar um golo só atirando a bola e demonstrando uma
habilidade Solo. Pode jogar com uma até quatro bolas.
Duração de jogo: 15-30 minutos.
Aprendizagem: Jogadores praticam suas habilidades Solo num jogo divertido.

10.5 Wilshere para Diversão
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Tema: Futebol para diversão.
Organização: Jogo normal de futebol de rua (sem limites, sem árbitros, etc.) mas a equipa pode
conseguir um ponto se marcarem um golo ou completarem 4-7 passes consecutivos.
Aprendizagem: Aplicando as habilidades Wilshere a uma situação no jogo. Para completar 4-7
passes, a equipa tem que ser organizado e comunicar efectivamente.

10.6 95% Futebol
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Tema: Futebol para diversão e resolução de conflitos.
Organização: Colocar as mãos na cabeça do jogador significa que este jogador começa com a bola
(jogador A). O jogador A só pode passar a bola quando o nome do outro jogador (por exemplo,
jogador A chama o nome do jogador B). O jogador que está com a bola, receberá a bola (o jogador
C está tentando fazer). Para fazer o golo, o jogador tem que estar com a “bola“ e correr para
dentro da baliza, sem ser tocado (assim como o jogador B). Se dois jogadores tiverem as mãos na
cabeça deles ao mesmo tempo, a “bola“ passa para a outra equipa.
Duração de jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: 95% de futebol é com a mente em 5% com o corpo. A equipa consegue ter a
melhor estratégia é a melhor maneira de passar a bola e ser o mais bem sucedido. Muitos
conflitos surgirão sobre as regras do jogo. Os jogadores terão que aprender a não apontar o
dedo ao outro e culpar o outro jogador ou árbitro geralmente, a equipa que passa mais a bola é a
equipa que ganha.

11. FUTEBOL PARA HABILIDADES PARA A VIDA
11.1 Messi Habilidade para a Vida
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Tema: Virar
Organização: Messi 1 é virar com o lado interno do pé, Messi 2 com lado externo, Messi 3 com a
sola e Messi 4 é colocar um pé na bola e virar com a sola do outro pé arrastando a bola. O jogador
dribla ao meio do círculo, vira e troca de direção e vai encontrar outro jogador do círculo para
dar a bola. Quando os jogadores viram têm que chamar “Messi 1“ etc.
Variação: Primeiro, jogadores correm ao meio sem bola e fazem o movimento da habilidade
Messi. Em seguida, bolas estão no meio e jogadores correm ao meio, fazem uma habilidade Messi
e param a bola. Finalmente, os jogadores começam com a bola afora. Escolhem qual habilidade
Messi querem fazer ou podem combinar duas habilidades Messi.
Duração de jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores aprendem a virar e trocar de direção rapidamente com Messi.
Jogadores encontram suas vozes ao chamar „Messi1, 2 ou 3.“

11.2 Rapinoe Habilidades para a Vida
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Tema: Passar de longa distância
Organização: Rapinoe 1: passe forte e rasteiro com o lado direito o pé. Rapinoe 2: passe forte e
rasteiro com o peito do pé. Rapinoe 3: passe pelo alto. Jogadores primeiro fingem passar a bola
demonstrando habilidades Rapinoe. Têm que chamar os nomes para saber quem tem a bola.
Continuando, jogadores passam a s bolas do lado de fora do círculo. Quando um jogador fizer uma
habilidade Rapinoe, tem que correr pelo círculo e encontrar outro lugar. Finalmente, jogadores
passam pelo meio do círculo para encontrar um lugar livre depois de fazer a habilidade Rapinoe.
Duração de jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores aprendem a passar a bola de longe. Jogadores também aprendem a
comunicar-se ao falar ou olhar. Jogadores encontram suas vozes ao chamar “Rapinoe 1, 2, ou 3”.

11.3 Perpetua Habilidades para a Vida

91

Tema: Cabeceio defensivo
Organização: Perpetua 1 é u cabeceio para frente, Perpetua 2 é um cabeceio para o lado,
Perpetua 3 é um cabeceio saltando. Jogadores correm ao meio e fazem o movimento de uma
habilidade Perpetua, chamando “Perpetua 1, 2 ou 3.”
Em seguida, um jogador corre ao meio, encontra um jogador de fora com uma bola. O jogador do
lado de fora lhe joga a bola para uma habilidade Perpetua. O jogador no meio vai pegar um
jogador do círculo.
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Organização: Em seguida, o mesmo exercício como antes mais o jogador do lado de fora tem que
passar a bola a outra pessoa do circulo quando a recebem da pessoa no meio.
Variação: A pessoa no meio pode decidir qual habilidade Perpetua vai fazer. Para Perpetua 2,
jogadores têm que estar prontos para receber a bola de um jogador do meio.
Duração de jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores praticam a habilidade de cabeceio defensivos. Jogadores aprendem
sobre Perpetua e como ela foi uma líder e capitã forte da selecção da Nigéria.

11.4 Hope Solo Habilidades para a Vida

93

Tema: Distribuição de guarda-redes
Organização: Solo 1 a bola no chão, Solo 2 é arremessar pelo ar, Solo 3 é arremesso lateral e
Solo 4 é um chutão. Primeiro, os jogadores fingem atirar a bola (demonstrando uma habilidade
Solo) um ao outro fora do círculo. Têm que chamar o nome do jogador a quem estão passando a
bola para que todos saibam onde está a bola. Em seguida, adicione uma ou poucas bolas do lado de
fora. Jogadores atiram a bola uma ao outro, chamando “Solo 1, 2, 3”. Depois, o jogador encontra
outro lugar no círculo ao correr por fora do círculo. Finalmente, jogadores correm pelo meio do
círculo para encontrar outro lugar para ficar.
Duração de jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: jogadores aprendem a distribuição dos guarda-redes. Jogadores têm que
comunicar e estar concentrados para manter a bola no jogo. Jogadores descobrem suas vozes
chamando “Solo 1, 2, 3”.

11.5 Wilshere Habilidades para a Vida – Movimento
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Tema: Passes curtos
Organização: Wilshere 1: passe com o lado de dentro do pé. Wilshere 2: passe com o lado fora do
pé. Wilshere 3: passe pelo alto. Bolas e cones no meio do circulo. Jogadores correm a uma bola ou
cone e fazem o movimento de um passe Wilshere sem tocar no cone ou na bola. Têm que chamar
“Wilshere1, 2, ou 3”.
Depois, bolas no lado de fora. Jogador conduz a bola para o meio do círculo, pára a bola, e faz um
passe Wilshere. O jogador encontra um espaço aberto fora do círculo para ir. O jogador que
recebe a bola conduz ao meio do círculo.
Finalmente, jogadores conduzem a bola ao meio do círculo, passam a bola a alguém de fora,
chamando “Wilshere #” ao mesmo tempo. O jogador de fora recebe a bola, e conduz ao meio. O
primeiro jogador troca de direcção e encontra outro jogador de fora do círculo.
Variação: Os jogadores escolhem qual habilidade Wilshere querem fazer ou podem combinar
habilidades diferentes.
Duração de jogo: 15-30 minutos
Aprendizagem: Jogadores aprendem a passar a bola aos companheiros. Também aprendem a se
comunicar por fala ou olhar. Jogadores encontram as suas vozes.

