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Caro(a) aluno(a),

Com este volume, você completa o aprendizado dos conteúdos e temas tratados pela Educação 
Física durante toda a sua escolarização básica no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Mais 
uma vez, você terá oportunidade de registrar neste Caderno suas descobertas ou pesquisas, além de 
usá-lo para organizar as tarefas a serem desenvolvidas nas aulas de Educação Física. 

Os temas propostos neste volume serão “Atividade rítmica”, “Lazer e trabalho”, “Contempo-
raneidade”, “Corpo, saúde e beleza” e “Organização de torneios esportivos e festivais de dança, 
ginástica e luta”. 

No tema “Atividade rítmica”, o assunto é uma das manifestações da cultura rítmica nacional, o 
samba. Você compreenderá o processo histórico e a diversidade de possibilidades do samba, assim 
como algumas de suas várias ramificações.

No tema “Lazer e trabalho”, o lazer como direito do cidadão e dever do Estado será tratado 
com a intenção de promover uma conscientização a respeito das necessidades e possibilidades de 
lazer para a sociedade. Integrada à temática de “Lazer e trabalho”, propõe-se a discussão da virtua-
lização do corpo e dos jogos virtuais, videogames e jogos de botão como algumas possibilidades do 
tema “Contemporaneidade”. Ainda no tema “Lazer e trabalho”, você verá que é possível estrutu-
rar o tempo livre com o objetivo de favorecer a prática regular de atividades físicas. Em conjunto 
com o tema “Corpo, saúde e beleza”, você poderá entrevistar várias pessoas e propor uma ação de 
intervenção na comunidade escolar.

No tema “Organização de torneios esportivos e festivais de dança, ginástica e luta”, você será 
convidado a desenvolver ações para estruturar um campeonato, torneio ou festival de esporte, luta, 
dança e ginástica. Será uma grande oportunidade para colocar em prática todos os saberes sistema-
tizados nos anos anteriores.

Espera-se que, ao terminar este Caderno, você se sinta satisfeito e recompensado por ter elabo-
rado e aprendido conhecimentos relevantes com a Educação Física na sua vida escolar.

Parabéns pelo esforço. Bom estudo!

Equipe Técnica de Educação Física
Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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TEMA 1

ATIVIDADE RÍTMICA – MANIFESTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES DA 
CULTURA RÍTMICA NACIONAL – O SAMBA

PARA COMEÇO DE CONVERSA

Desfile da escola de samba Mocidade Alegre, campeã do carnaval de 2014, em São Paulo.

Quando você ouve falar em samba, que imagens e sons vêm à sua mente? Um grupo de pessoas 
cantando e tocando instrumentos de percussão? Homens e mulheres dançando separados, com 
ginga e passos variados? Ou o carnaval e o desfile das escolas de samba?

O samba é uma das maiores manifestações da nossa cultura, originado de ritmos brasileiros e 
africanos. Neste Caderno, vamos tratar do samba como expressão rítmica, na perspectiva da Cul-
tura de Movimento.

O samba apresenta aspectos musicais e de dança peculiares. Ao ouvir diferentes músicas, é pos-
sível diferenciar o samba de outros estilos, tanto pelo ritmo como pelos instrumentos usados para 
tocá-lo. 

1. Você seria capaz de identificar os instrumentos mais comuns utilizados em uma roda de samba? 

( ) Guitarra.  ( ) Violão.   ( ) Berimbau.

( ) Pandeiro.  ( ) Prato.   ( ) Surdo.

( ) Gaita.   ( ) Cavaquinho.  ( ) Viola.

( ) Violino.  ( ) Atabaque.   ( ) Cavaco.
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A palavra samba se originou do termo semba – expressão oriunda de uma língua africana cha-
mada quimbundo –, que significa umbigada. As raízes do samba no Brasil remontam ao período 
colonial, época em que negros africanos foram capturados, torturados e trazidos para trabalhar 
como escravos nas lavouras de café e cana-de-açúcar. 

Com os africanos, aportaram no Brasil novas formas musicais, danças e manifestações religiosas.  
Eles costumavam se reunir para dançar e cantar nas noites de festa dos santos católicos; não para 
festejarem os mesmos santos, mas talvez porque, nesses dias, os donos das terras deixavam a fazenda 
para participar das festas nas igrejas. 

Considerados os ancestrais do samba, o jongo e o batuque eram danças ritmadas pelo tambor. 
O samba, especialmente o baiano, também teve influências do lundu e do maxixe. O jongo, uma 
dança de umbigada semelhante ao semba de Angola, influenciou o samba carioca. 

2. Atualmente, existem vários tipos de samba, com características particulares. Converse com seus 
colegas sobre os diferentes gêneros de samba. Com base nas informações a seguir, relacione a 
segunda coluna de acordo com as letras da primeira.

Gênero Descrição

a) Samba-enredo ( ) Apresenta interrupções repentinas nas quais o cantor faz 
 comentários, muitos deles em tom crítico ou humorístico.

b)  Samba de partido-alto ( ) Ritmo rápido, forte e principalmente instrumental, é 
apreciado nas danças de salão.

c) Pagode ( ) Samba composto especialmente para o desfile de carnaval 
que desenvolve o enredo definido pela escola de samba.

d) Samba-canção ( ) Samba grandioso, geralmente tocado por orquestra, que 
apresenta tema patriótico. 

e) Samba carnavalesco ( ) Foi influenciado pelo jazz (música estadunidense) e deu 
origem à bossa-nova.

f ) Samba-exaltação ( ) Ritmo lento, com tema romântico e sentimental.

g) Samba de breque ( ) Letras improvisadas que narram a vida nos morros e outras 
regiões pouco assistidas historicamente pelo poder público.

h) Samba de gafieira
( ) Variação do samba de partido-alto, utiliza instrumentos 
de percussão e sons eletrônicos; surgiu na cidade do Rio de 
Janeiro, na década de 1970.

i) Sambalanço ( ) Marchinhas e sambas para serem cantados e dançados 
nos bailes de carnaval.



7

Educação Física – 3a série – Volume 2

PESQUISA EM GRUPO

Dançando e cantando o jongo

O jongo é uma forma de expressão afro-brasileira, que compreende o canto (fala, versos com 
adivinhas), a dança (umbigada) e a percussão (tambor). Também é conhecido como tambu, batu-
que, tambor e caxambu. 

O jongo era cantado, tocado e dançado pelos negros escravizados em formação de roda, em 
torno de uma fogueira. Segundo pesquisas, apenas os mais velhos podiam soltar os pontos, isto é, as 
falas e versos com adivinhas. Por meio deles, confrontavam seu conhecimento, já que a linguagem 
cifrada deveria ser desvendada, e a adivinha, respondida. O uso de uma comunicação codificada tam-
bém evitava que capatazes, capitães do mato e senhores de engenho compreendessem o que estava 
sendo articulado pelos negros escravizados na roda de jongo. 

Para conhecer mais sobre o jongo, que deu origem a uma das principais manifestações culturais 
brasileiras, o samba, pesquise e responda com seu grupo às perguntas a seguir.

1. Como e quem dança o jongo? 

2. O que e como os jongueiros cantam?

3. Cite alguns estados brasileiros em que o jongo ainda é dançado hoje.
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4. Cite o nome de pelo menos três grupos de jongueiros da atualidade.

Você sabe como é o acompanhamento rítmico do jongo? Quantos instrumentos são usados? 

Em geral, o acompanhamento é feito por dois tambores, um mais grave e outro mais agudo. 
Também há grupos que usam chocalho e uma espécie de cuíca.

5. Relacione os nomes e as descrições ao tipo de instrumento.

Tipo de  
instrumento

Nomes e descrições de instrumentos

a) Tambor grave 

( ) Ganzá ou guaiá, tubo de folha de flandres, às vezes no for-
mato de dois cones emendados, fechados, com duas cabeças, 
preenchidos com capiá (caapiá), sementes arredondadas ou 
chumbinhos, que soam quando o instrumento é agitado.

b) Tambor agudo

( ) Puíta ou cuíca, cilindro oco, com uma das bocas coberta 
por couro, de preferência de cabrito. Em seu interior é amar-
rada uma varinha de madeira lisa. Na ponta dessa varinha, em 
contato com o couro, há uma cabeça e uma escavação chamada 
pescoço. Toca-se a puíta esfregando a varinha com a palma da 
mão ou com um pano molhado.

c) Tambor rouco

( ) Tambu ou caxambu, instrumento de 1,2 metro de com-
primento, geralmente feito de um tronco todo perfurado 
a fogo. Uma das extremidades é coberta com couro de boi.  
É colocado horizontalmente no chão e senta-se sobre ele para 
tocar. Quando o tambu fica “rouco”, é borrifado com pinga e 
esfregado vivamente para afinar o som.

d) Chocalho
( ) Candongueiro, espécie de atabaque de menor tama-
nho, coberto com couro de boi, que produz sons agudos. Para 
 tocá-lo, senta-se sobre ele.
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LIÇÃO DE CASA

Samba de roda

Relacionada ao culto aos orixás e caboclos, nessa variedade de samba forma-se uma roda de ins-
trumentistas que tocam pandeiro, atabaque, berimbau, viola e chocalho, e dançarinos, que marcam 
o ritmo com cantos e palmas. No centro da roda, um dançarino samba sozinho até intimar, com 
uma umbigada, outra pessoa para tomar seu lugar.

1. Em cada imagem, indique pelo menos uma característica do samba de roda ou do jongo.

a)
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2. Leia o texto de Jacob Penteado e faça a tarefa solicitada a seguir.

Na rua Conselheiro Cotegipe “[...] havia uns casebres, para dentro do alinhamento, com 
um terreiro e um vasto quintal, aos fundos, habitados por negros. Muitos deles diziam-se ex- 
-escravos. Na época, era difícil encontrar-se um negro velho que não se dissesse antigo escravo e  
veterano do Paraguai... 

No dia 12 de maio, à véspera, portanto, daquela data, à boca da noite, começavam a 
chegar negros que nem formiga. Vinham sozinhos ou em magotes, todos empunhando 
os mais variados instrumentos: bombos, chocalhos, pandeiros, atabaques, triângulos, 
maracas, tamborins, reque-reques, puítas, urucungos, marimbas, adufes e outros, 
herdados, quiçá, dos seus ancestrais africanos. 

Surgiam tantos, que parecia incrível que coubessem naquele reduto. [...]

O samba de então era bem diferente do atual. Não passava de um exótico amálgama 
das numerosas danças regionais, da capoeira, do lundu, do jongo, do batuque, do cateretê etc. 

Depois dos comes e bebes, de muita cachaça ou quentão, os negros animavam-se, e 
aí começava o samba de roda. Sob o som infernal dos instrumentos de percussão, onde se 
destacava o toque surdo dos bombos e dos tambores, iniciava-se a noitada. 

Formava-se uma roda no terreiro, um dos parceiros pulava para o centro e começava a 
cantar,  saracoteando-se todo: [...]

O batuque ia esquentando. Em pouco tempo, vários pares pulavam no centro da roda, 
enquanto os demais batiam palmas, compassadamente. Eram movimentos alucinantes [...]. E o 
coro prosseguia [...]. E nessa toada varavam a noite. [...] E o samba continuava até o dia raiar.”

PENTEADO, Jacob. Belenzinho, 1910 (retrato de uma época). São Paulo: Carrenho Editoral, 2003.

Esse relato descreve um evento ocorrido na região do Belenzinho, em São Paulo, no início do 
século XX, em comemoração ao dia 13 de maio. Com base nesse texto e em outros conteúdos es-
tudados, reflita sobre as condições socioculturais da época, especialmente sobre o preconceito em 
relação às manifestações culturais dos negros, os costumes, as relações entre as etnias e as danças 
que você está estudando neste volume (jongo e samba).
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PARA SABER MAIS

Para quem gosta de samba e quer ficar por dentro do assunto, encontrará no texto 
a seguir discussões sobre aspectos históricos, políticos e socioculturais importantes desta 
manifestação cultural brasileira. 

“Comunidade” é um conceito que tem uma profunda e histórica ligação com o samba. 
Os desfiles de rua representavam o auge das “folganças” do carnaval negro, pois era uma 
forma eficiente para esse grupo se afirmar socioculturalmente na vida urbana de uma cidade 
como São Paulo, caracteristicamente reconhecida como branca, imigrante e discriminadora 
(SIMSON, 1991 apud ABIB, 2006). Segundo a autora, só foi possível a organização do car-
naval negro, e a sua articulação através de uma rede de filiais dos cordões e escolas de samba, 
pelo profundo sentido comunitário desse grupo social. Tinha como núcleos fundamentais as 
casas de membros mais influentes das agremiações (geralmente as costureiras), situadas em 
bairros periféricos, geralmente na zona leste e norte da cidade, onde era realizado um impor-
tante trabalho preliminar de organização e ensaio dos folguedos. Somente buscavam a sede, 
situada em bairros centrais e tradicionais, para os ensaios finais. 

Simson (apud ABIB, 2006) afirma que o significado maior que o carnaval assume para 
a população negra paulistana se dá justamente pela oportunidade de ela se expressar socio-
culturalmente para toda uma sociedade – a princípio escravocrata e posteriormente alta-
mente discriminadora. O espaço do carnaval foi sempre utilizado pelos grupos negros para 
o exercício do que pode ser tido como “resistência inteligente”, ou seja, “aquela resistência 
que se exerce no cotidiano, ao nível da cultura, aproveitando as brechas que a religião, o 
lazer e a política apresentam, e que o negro paulistano sempre soube alargar”.

Fonte: ABIB, Pedro Rodolpho Jungers. Cultura popular, educação e lazer: uma abordagem sobre a capoeira 
e o samba. Práxis Educativa. Ponta Grossa, v. 1, n. 1, jan./jun. 2006. p. 62-3. Disponível em: <http://www. 

revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/245/248>. Acesso em: 12 nov. 2013.

VOCÊ APRENDEU?

1. “Samba” vem de que palavra do quimbundo? O que significa essa palavra? 



12

Educação Física – 3a série – Volume 2

Palavras parceiras 

Cada palavra da coluna da direita tem 
relação com uma palavra da coluna da es-
querda. Quais são essas duplas? Siga o exem-
plo a seguir. Depois de resolvido o desafio, 
surgirá (na vertical) o nome da escola de sam-
ba tricampeã do carnaval de 2014 em São  
Paulo, que teve como enredo “Andar com Fé 
eu vou... Que a Fé não costuma falhar!”.

Desafio! 

Desfile da Mocidade Alegre, escola campeã do 
carnaval de São Paulo em 2014.
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2. Cite três gêneros de samba que você conhece.

3. O “ponto” é o canto ou a fala improvisada que alude a situações do cotidiano ou da tradição por 
meio de adivinhas, que são respondidas em coro pelos participantes enquanto dançam e batem 
palmas. Isso ocorre em que modalidade de samba?
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Magnanimidade Criativo

Recebidos Pulsação

Pássaro Renomada

Corpo Glóbulos

Juventude Máquinas

Ritmo Saudável

Famosa Aguçados

Salutar Medicina

Mecanismos Heroísmo

Células Mocidade

Vitorioso V E N C E D O R Anatomia

Atentos Maritaca

Criador Herdados

Ciência Vencedor
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TEMA 2 

LAZER E TRABALHO – O LAZER COMO DIREITO DO CIDADÃO E 
DEVER DO ESTADO
CORPO NA CONTEMPORANEIDADE – A VIRTUALIZAÇÃO DO CORPO 
E OS JOGOS VIRTUAIS: VIDEOGAMES E JOGOS DE BOTÃO

PARA COMEÇO DE CONVERSA

Uma pesquisa sobre as práticas esportivas prefe ridas das pessoas maiores de 14 anos no Rio de 
Janeiro e em São Paulo revelou que só 7% dos entrevistados alegaram desinteresse pelo esporte. No 
entanto, 61% dos que declararam gostar de alguma modalidade não praticam nenhuma atividade 
física. Você está dentro dessa estatística? Será que gostaria de fazer algum esporte, mas não tem tem-
po e/ou acesso aos lugares adequados?

A Constituição Federal Brasileira garante o direito ao lazer a todos os cidadãos. Portanto,  
o Estado tem o dever de proporcionar espaços e equipamentos destinados ao lazer. Mas o que é lazer?

Partida de futebol na praia.

Nelson Marcellino, no livro Estudos do lazer: uma introdução, diz que a atitude e o tempo ca-
racterizam o lazer. A atitude diz respeito à satisfação obtida pelo sujeito ao praticar uma atividade.  
No caso do lazer, espera-se que a atividade seja prazerosa. Sobre o tempo de prática, o autor argu-
menta que o lazer deve acontecer durante o “tempo livre”, livre não apenas do trabalho, mas de 
qualquer obrigação.
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Por causa da escassez de espaços e equipamentos para a prática do esporte como forma de lazer 
e do avanço tecnológico – cada vez mais acessível por meio dos incentivos à inclusão digital e do 
barateamento dos equipamentos de informática –, observa-se uma mudança no uso do tempo livre. 
Pesquisas mostram que cerca de 3 milhões de brasileiros frequentam lan houses, e que os videogames 
(que em nada lembram o primeiro joguinho de poucos recursos visuais, que simulava um jogo de 
tênis, criado em 1958) estão ocupando o tempo antes destinado à música, à TV e ao cinema.

Neste Caderno, além de discutir a experiência do esporte como lazer e a relação entre lazer e 
trabalho no esporte, você vai participar de vivências relacionadas aos videogames. 

Adolescentes jogando videogame.

Mas, antes, vamos ver o que você conhece sobre esses assuntos.

1. Assinale as informações a seguir com V (verdadeira) ou F (falsa):

 a)  De acordo com a pesquisa referida no texto, as pessoas com mais de 14 anos preferem jogar 
videogame e praticar algum esporte. ( ) 

 b)  O lazer é um período de descanso para recuperar as energias e render mais no trabalho. ( )

 c) O que é lazer para você pode ser trabalho para outra pessoa. ( )

 d)  Ao reconhecer a importância do direito ao lazer, é papel da comunidade reivindicar ao po-
der público espaços e equipamentos para sua prática. ( )

 e) O videogame foi criado por um funcionário do governo estadunidense em 1958. ( )

 f ) Esse videogame simulava um jogo de basquetebol. ( )

 g) A nova geração de videogames permite muito mais interatividade. ( )
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Em alguns jogos, a simulação num tabuleiro de jogo de botão já havia antecipado o que se 
conseguiria depois, com os recursos da tecnologia.

2. Observe a imagem a seguir. Que jogo é esse e o que está faltando nele?
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PESQUISA EM GRUPO

Facilidades e dificuldades para o acesso ao lazer

Seu professor já deve ter comentado o tipo de rela-
ção com o esporte desenvolvido pelos diversos sujeitos 
em um jogo de futebol – trabalho para jogadores, para 
equipe técnica, para equipe médica, para funcionários 
da bilheteria etc.; lazer para torcedores presenciais e para 
telespectadores. 

Agora, você vai discutir as dificuldades e as facili-
dades para a prática de modalidades esportivas no seu 
bairro. Para conhecermos as condições de lazer da re-
gião onde você mora, responda às questões a seguir.  
Com base nas informações apresentadas por você e seus 
colegas, o professor pode promover um debate na classe:

Voleibol como lazer.
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1. Quais locais você pode utilizar para praticar alguma modalidade esportiva em seus momentos 
de lazer?

2. Quem utiliza esses espaços de lazer?

3. Todos os locais apontados por você são públicos ou há espaços privados?

4. A quadra da escola também é utilizada pela comunidade nos fins de semana? Em caso negativo, 
por quê?

5. Quais recursos materiais seriam necessários para melhorar as condições de lazer do seu bairro?

6. Em sua opinião, o que poderia ser feito na região onde você mora para valorizar as atividades 
de lazer?
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LIÇÃO DE CASA

Dança virtual

Seu professor vai propor vivências que simulem um game no qual se dança sobre um tapete ao 
ritmo de luzes e sons. Para isso, será necessário construir uma réplica do tapete virtual. Você pode 
usar papelão colorido, placas de EVA e até cartolinas, embora seja aconselhável escolher um material 
mais resistente. Veja aqui um modelo que você pode adaptar como quiser:

você

Depois de vivenciar as coreografias em aula, escreva a sequência que você deseja aperfeiçoar. 
Também desenhe e explique, em detalhes, os movimentos mais difíceis.
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Você também pode construir um campo de basquetebol de botão usando os mesmos 
botões e bolinha do jogo de futebol (desta vez, são apenas cinco jogadores em cada equipe). 
Numa tela de pintura sem moldura, marque as linhas da quadra. A cesta é criada com um 
simples furo na tela. No lugar da trave, use uma caixa de fósforos para simular a tabela, e boa 
partida! Veja a seguir um modelo de quadra e as regras iniciais e avançadas do basquetebol de 
botão. Veja também a opção do voleibol de botão.
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Mesa de basquetebol de botão.

Curiosidade

Regras iniciais do basquetebol de botão

Cada time é formado por cinco jogadores (botões de dimensões iguais). O movimento 
dos botões deve ser executado com uma palheta.

Um jogador de cada equipe deve ser colocado no círculo central, e a partida é iniciada 
com o lançamento da bola no centro da quadra. O jogador que estiver mais perto de onde a 
bola cair terá sua posse.

Cada ataque deve ser finalizado com, no máximo, dez toques consecutivos da mesma 
equipe. E cada jogador pode tocar, no máximo, cinco vezes seguidamente.
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Cada time deve ultrapassar sua área de defesa com cinco toques, no máximo, e não 
pode voltar com a bola ao seu campo após uma transição para o ataque.

Para manter o elemento surpresa durante o ataque, a defesa deverá ser movimentada 
antes. A cada passe, a defesa pode movimentar um jogador. Depois disso, o ataque também 
pode movimentar um de seus jogadores e prosseguir a jogada. A cada cesta convertida ou 
reposição da bola em jogo, todos os jogadores podem ser movimentados.

Seja por violação de regras ou cesta convertida, a bola deve ser reposicionada sobre a 
linha, com a ajuda da palheta.

Um jogador com a posse da bola pode ser movimentado para passá-la ou arremessá-la, 
mas não tocá-la imediatamente após um passe ou arremesso.

Uma enterrada acontece quando um jogador com a posse da bola está em contato 
com as bordas que simulam o aro (ou o furo na tela). Numa tentativa de enterrada, a bola 
pode ser sobreposta ao jogador, que deve finalizar a jogada sem ultrapassar a quantidade de 
toques permitida e ser movimentado apenas com a palheta.

A pontuação das cestas refere-se à posição do jogador no momento do arremesso, e não 
à da bola. Por exemplo, uma cesta vale três pontos quando o jogador que arremessar a bola 
estiver fora da linha de três pontos, mesmo que a bola tenha ultrapassado essa linha.

Uma falta é cometida quando um jogador colide com outro do time adversário sem 
que a bola tenha sido tocada direta ou indiretamente por um deles no lance.

Todas as faltas resultam em dois lances livres, cobrados com a bola posicionada na 
 entrada da área pintada, a “cabeça do garrafão”.

O jogo acaba quando um dos times totaliza dez ou mais pontos.

Adaptado de: VENÂNCIO, Luciana; SANCHES NETO, Luiz. Brincadeira e jogo. In: DARIDO, Suraya 
Cristina (Org.). Educação Física escolar: compartilhando experiências. São Paulo: Phorte, 2011. p. 46.

Regras avançadas do basquetebol de botão

Para simular a regra dos três segundos ofensivos (como no basquetebol internacional), 
o ataque não pode posicionar mais de um jogador dentro da área pintada (“garrafão”), a 
não ser que esteja com a posse da bola. Também se pode restringir a presença dos jogadores 
de defesa no garrafão para simular a regra dos três segundos defensivos (como no basque-
tebol profissional dos Estados Unidos).

Para simular a defesa individual e/ou por zona: o jogador da defesa, caso seja movimen-
tado sem o uso da palheta nos lances permitidos, pode se posicionar em qualquer lugar da 
quadra, não podendo, porém, se posicionar entre a bola e o jogador do ataque quando este 
já estiver com a bola dominada.
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Para simular a disputa de rebotes: no momento em que a bola bate na tabela, são reini-
ciados os 10 toques para o time atacante. Porém, quando um lance livre não é convertido, 
bate na tabela ou no “aro”, o primeiro toque será necessariamente da defesa, a não ser que 
a bola toque em um jogador do ataque após o rebote. 

Para simular a cobrança de um lance livre: três defensores e dois atacantes devem ser 
posicionados em áreas delimitadas no garrafão, e os demais, fora da linha de três pontos. 

Para simular os passes e as assistências: um passe somente será completado quando o 
jogador que recebeu a bola for movimentado com a palheta.

Para simular lances em que o jogador se arrisca para “salvar” a bola: quando um jo-
gador toca a bola e sai da quadra, ele pode ser posicionado imediatamente em qualquer 
lugar da quadra para prosseguir a jogada. Caso saia da quadra sem tocar na bola, ele apenas 
poderá voltar à quadra quando o adversário finalizar a jogada ou errar um lance, ou no caso 
de alguma violação, devendo ser posicionado no círculo central. 

Para simular o limite de faltas pessoais e coletivas: a partir da terceira falta coletiva por equipe, 
um jogador deverá ser retirado do jogo, e a partida prosseguirá com a cobrança dos lances livres. 

Para simular os bloqueios de arremesso (“tocos”): nenhum jogador deve permanecer so-
breposto ao sulco que simula o aro ou em contato permanente com ele, exceto nas enterradas.

Adaptado de: VENÂNCIO, Luciana; SANCHES NETO, Luiz. Brincadeira e jogo. In: DARIDO, Suraya 
Cristina (Org.). Educação Física escolar: compartilhando experiências. São Paulo: Phorte, 2011. p. 47.

Regras do voleibol de botão

Dois ou mais jogadores podem se revezar nesse jogo, iniciado pelo saque de uma das equipes. 
Todo contato com a bola deve ser feito por meio dos botões, movimentados com uma palheta.

Antes de sacar, o jogador deve dizer em qual posição pretende jogar a bola. Caso a bola 
pare no setor correspondente, o saque é considerado “ponto”.

Caso caia em outra posição da quadra, a equipe adversária terá até três toques para 
devolver a bola, que deverá cair no setor da quadra pretendido pelo ataque para que seja 
considerado ponto.

A bola será considerada “fora de jogo” sempre que ultrapassar os limites da quadra e, 
ao cair no vão entre as metades da quadra, será considerada “bola na rede”.

Sugere-se que cada set seja de cinco pontos e que uma equipe tenha que totalizar três 
sets para vencer uma partida.

Adaptado de: VENÂNCIO, Luciana; SANCHES NETO, Luiz. Brincadeira e jogo. In: DARIDO, Suraya 
Cristina (Org.). Educação Física escolar: compartilhando experiências. São Paulo: Phorte, 2011. p. 47.
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VOCÊ APRENDEU?

1. Observe as atividades cotidianas de alguns adultos com os quais você convive (pai, mãe  
ou outra pessoa). Depois, identifique e compare as situações de lazer e de trabalho das 
quais eles participam.

2. Quais são os jogos virtuais que você conhece?

3. Quais são as semelhanças e as diferenças entre os jogos virtuais e os de botão?

4. Quais são as vantagens e as desvantagens dessas práticas?

5. Qual delas você prefere? Por quê?
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Os efeitos prejudiciais das bebidas alcoólicas

Certamente você já ouviu falar dos efeitos prejudiciais das bebidas alcoólicas sobre 
a saúde. Vamos entender um pouco melhor por que elas causam tantos problemas ao 
indivíduo, à família e à sociedade?

O álcool encontrado na maioria das bebidas alcoólicas é o etanol, produzido quando 
microrganismos conhecidos como leveduras consomem o açúcar ou o amido como fon-
te de energia. Pode-se obter álcool de quase todos os alimentos ricos em amido (batatas 
e cereais) ou açúcar (frutas). Esse processo de transformação dos açúcares em etanol é 
denominado fermentação alcoólica. 

O etanol não é um alimento, por isso não precisa ser digerido antes de ser absorvido 
pelo corpo. As pequenas moléculas do álcool levam apenas alguns minutos para atraves-
sar as paredes do estômago e atingir o cérebro.

Se a pessoa estiver com o estômago vazio, poderá sentir seus efeitos quase instanta-
neamente ao beber. Com o estômago cheio, o álcool atinge o cérebro mais lentamente, 
e a pessoa demora um pouco mais para sentir sua ação. 

As bebidas alcoólicas contêm calorias (energia), porém pouco ou nenhum nu-
triente. Além disso, quando nosso organismo recebe gordura e álcool ao mesmo tem-
po, usa primeiro o álcool como combustível e armazena a gordura.

Apesar de as bebidas alcoólicas serem social e culturalmente aceitas, é importante 
lembrar que o álcool é uma droga, pois contém substâncias que afetam o cérebro e vá-
rios órgãos do corpo. Os efeitos do álcool são sentidos independentemente do tipo de 
bebida e são provocados de acordo com a quantidade de etanol ingerida. 

Quando o álcool entra no organismo, atua como estimulante, produzindo uma sensação de  
euforia. Na sequência, vêm o efeito de relaxamento e, finalmente, a sonolência. Dependendo  
da dose ingerida, a pessoa pode desmaiar e, em casos mais graves, entrar em coma alcoólico.

São vários os inconvenientes causados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Em pe-
quenas quantidades, ele já é capaz de produzir: 

alterações de humor e agressividade;
aumento do risco de a pessoa se envolver em acidentes de trânsito, provocando 
mortes ou ferimentos graves em passageiros e pedestres. Isso ocorre porque as 
reações de quem bebe ficam mais lentas e menos precisas;

APRENDENDO A APRENDER
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aumento do risco de homicídios, suicídios, quedas, afogamentos e outros tipos de 
violência e acidentes;
diminuição da capacidade de reconhecer sinais de perigo.

Além dos efeitos citados anteriormente, o consumo de álcool em grandes quanti-
dades provoca:

dor de cabeça, boca seca e náusea. Essas sensações são popularmente chamadas 
de ressaca;
dependência, quando se torna necessário consumir a substância com frequência 
e em grande quantidade. O alcoolismo causa problemas de saúde como desnu-
trição, doenças do fígado, cardiovasculares, respiratórias e neurológicas, além de 
aumentar a incidência de vários tipos de câncer. 

Como você pode perceber, não é apenas a pessoa dependente que é afetada pelo con-
sumo do álcool. Sua família e a comunidade também sofrem seus efeitos. 

Podemos medir a quantidade de álcool presente no sangue por meio do bafômetro. 
Como a quantidade de álcool presente na respiração é igual à quantidade presente 
no sangue, é possível verificar se a pessoa está embriagada ou não apenas por um 
sopro no aparelho.
As bebidas obtidas pelo processo de destilação (aguardente, vodca, conhaque e uís-
que) possuem um teor alcoólico ainda maior do que as fermentadas (cerveja e vinho). 

Curiosidade

Para refletir

Você já percebeu que grande parte da publicidade de bebidas alcoólicas, além de incenti-
var o consumo em grande quantidade, quase sempre exibe mulheres bonitas, jovens e alegres 
num ambiente descontraído? Depois do que leu, como você avalia esse tipo de comunicação? 

 

Agora você deve saber que:

o álcool é considerado uma droga e, mesmo em pequenas quantidades, pode 
afetar o cérebro e vários outros órgãos do corpo;
a ingestão de bebida alcoólica está relacionada a mortes, doenças, acidentes 
e vários problemas sociais;
o álcool é responsável por grande parte das mortes de jovens a cada ano.
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TEMA 3

ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVOS E FESTIVAIS DE DANÇA, 
GINÁSTICA E LUTA

PARA COMEÇO DE CONVERSA

Durante toda a Educação Básica, você e seus amigos vivenciaram diferentes experiências do  
Se-Movimentar. Hoje, seu universo de experiências deve ser bem diferente daquele apresentado no 
início de sua vida escolar. 

A proposta agora é organizar e desenvolver um festival de dança, ginástica e luta e/ou um tor-
neio esportivo. Se na sua escola houver Ensino Fundamental, os colegas da 8a série/9o ano também  
devem participar da organização, conforme orientação dos professores de Educação Física. 

Cerimônia de abertura dos jogos escolares em Pindamonhangaba (SP).
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Cerimônia de abertura dos jogos escolares no Estado de Sergipe.

Vejamos o que você lembra ou sabe sobre o assunto:

1. Coloque C quando a característica se refere à competição de um torneio esportivo ou F quando 
se refere a um festival.

 a) A classificação e os confrontos dependem dos resultados obtidos. (   )

 b) A ênfase está na criatividade e na diversidade de práticas corporais no mesmo evento. (   )

 c) O evento pode se estender por dias, semanas ou meses. (   )

 d) Os confrontos são feitos segundo o agrupamento por gênero (masculino, feminino ou gru-
pos mistos). (   )

 e) Não é necessária a presença de árbitros. (   )

2. Quando o evento esportivo prevê o confronto, pelo menos uma vez, de todas as equipes ou 
atletas envolvidos, estamos nos referindo a: 

 a) campeonatos.   c)  gincanas. 

 b) festivais.       d)  torneios.

3. Para realizar um festival é necessária muita organização. Assinale as alternativas que se referem 
a comissões que precisam ser formadas para garantir a realização de um bom evento:

 a) organizadora.   c)  de divulgação.  e)  de execução.

 b) de arbitragem.   d)  de avaliação.
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4. Eventos esportivos em que dificilmente todos os participantes se confrontam, pois têm caráter 
eliminatório, são: 

 a) campeonatos.   c)  gincanas.

 b) festivais.   d)  torneios.

5. São chamadas de eliminatórias simples as organizações de eventos esportivos em que os 
participantes:

 a) são eliminados assim que sofrem a primeira derrota.

 b) são eliminados após a segunda derrota consecutiva.

 c) são eliminados após a terceira derrota consecutiva.

 d) são classificados pelos pontos obtidos no total de confrontos realizados.

6. Os eventos esportivos da escola podem ser constituídos por (pode haver mais de uma alternativa):

 a) jogos cooperativos.  c)  lutas.

 b) esportes coletivos.  d)  esportes individuais.

Provavelmente seu professor de Educação Física, após uma conversa com sua turma e com os 
demais colegas da escola, definirá que tipo de evento ou eventos vocês irão promover na escola. Pode 
ser que vocês optem por realizar um festival que envolva todas as práticas corporais estudadas ao 
longo do período, como as diferentes atividades rítmicas, ginásticas e lutas, e também um torneio 
esportivo. Mas pode ser que vocês realizem apenas um dos eventos. Isso dependerá das decisões de 
vocês, das pautas no planejamento anual e da disponibilidade de local, recursos materiais, pessoal e 
tempo. De qualquer forma, vocês serão convidados a se reunir em grupos, compondo as comissões 
organizadoras do evento.

O coordenador geral provavelmente será um dos professores de Educação Física da escola. Cada 
comissão terá papéis a serem desempenhados, e para alcançar o objetivo é necessário que todos  
saibam as tarefas e que as desenvolvam bem. A colaboração mútua é muito importante para o êxito 
e a promoção de um evento bonito, alegre e bem organizado. Todas as comissões são relevantes e 
trabalham por um único objetivo. Não há comissão de maior ou menor importância.

PESQUISA EM GRUPO

A união faz a força!

Para a organização de um evento, algumas particularidades devem ser consideradas. Com base 
na decisão da classe e da escola, serão organizados os grupos de pesquisa. Se a escola fizer o festival 
e o torneio, há necessidade de grupos para as questões específicas de cada atividade.
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Depois que o evento for definido, seu grupo vai usar um dos quadros propostos a seguir, a 
fim de registrar o levantamento necessário para a realização das atividades. Se vocês fizerem parte  
da comissão de organização, vejam o Quadro I. Se vocês forem responsáveis pela parte dos  
esportes – individuais ou coletivos –, vejam o Quadro II. O Quadro III será usado para o festival.

Quadro I: decisões tomadas pelas comissões

Comissões Providências e ações

Comissão organizadora 
ou de planejamento

Comissão de divulgação

Comissão técnica

Comissão do cerimonial

Comissão de avaliação

No caso das competições de diferentes esportes – individuais e coletivos –, existem particularida-
des. Com seu professor, identifiquem o que envolve a competição, que material é preciso (peso, disco, 
sarrafos, suporte para sarrafo, colchões, trena, cronômetros, tabuleiros, computadores, rampas etc.), 
qual a duração média das provas, se os alunos podem ser os árbitros ou não, como se identificam os 
participantes (como é a numeração dos atletas no esporte e qual a forma de apresentação, ou seja, 
usam uniformes?), se haverá premiação, quando e qual será a duração da competição etc. Quanto 
aos esportes coletivos, o procedimento é o mesmo. O quadro a seguir auxiliará no registro das infor-
mações para os grupos que ficarem responsáveis pela organização do torneio esportivo. Coloquem 
os resultados no quadro, conforme o caso (esporte individual ou coletivo). 
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Quadro II: providências e ações para o torneio esportivo

          

Modalidade

Espaços disponíveis

Material necessário

Arbitragem

Inscrições

Definição dos oponentes (sorteios?)

Definição dos vencedores  
(eliminatórias, semifinais, finais etc.)

Registro dos resultados  
(mesários? súmulas?)

Outras informações relevantes

Esporte
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Quadro III: providências e ações para o festival de dança, ginástica e luta

Festival de dança, ginástica e luta

Categorias

Espaços disponíveis

Material necessário

Inscrições

Ordem de apresentação

Outras informações relevantes
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Após obter os dados, cada comissão deve elaborar sua proposta, escolhendo as ações que julgar 
mais convenientes para o resultado do evento, segundo as condições disponíveis. As decisões do 
grupo ou da comissão deverão ser apresentadas na reunião geral da comissão organizadora para 
aprovação final e devem ser postas em ação segundo o cronograma do evento.

Registre aqui as decisões da comissão/grupo.

Comissão/Grupo: 
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Definam um nome e criem um logotipo para o evento. Isso 
fortalece o evento à medida que o tempo passa e contribui para 
criar uma cultura local. Procurem informações sobre os campeo-
natos de diferentes esportes ou eventos, como a Olimpíada de Ma-
temática ou de Redação. Veja um exemplo: a imagem ao lado é a 
logomarca dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, sede em 2016 
no Brasil (você pode acessar o site dos Jogos Olímpicos de 2016 no 
endereço: <http://www.rio2016.com/>, acesso em: 14 mar. 2014). 
Pensem no logotipo do festival e/ou torneio de sua escola. Vocês 
podem até fazer um concurso interno, o que seria muito legal, não acham?

Logotipo dos Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro 2016.

Lembrete
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Você sabe como elaborar uma tabela de jogos? Vamos às dicas para uma elimi-
natória simples. Em caso de dúvidas, consulte seu professor de Educação Física, que 
poderá auxiliá-lo. 

Primeiro, você deve saber quantos atletas ou equipes participarão do evento e quan-
tos jogos serão realizados, pois temos de definir o número de jogos por dia e em quantos 
dias será realizada a competição. Dependendo do número par ou ímpar de equipes ou 
atletas, as chaves poderão ter diferentes configurações. Confira os exemplos.

Exemplo 1: 8 equipes (n). Quantos jogos serão realizados (no de jogos)? Faça a seguinte  
conta: no de jogos = n – 1. Resolução: no de jogos = 8 – 1 = 7. Logo, teremos 7 jogos. Para 
definir a posição de cada equipe na tabela, sugere-se um sorteio.

Veja como fica a tabela (os números nos círculos correspondem aos jogos):

2

1

7

6

5

4

3

Curiosidade
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Se a previsão é de dois jogos por dia, quantos dias de jogos haverá? Se são sete jogos, 
e em cada dia serão realizadas duas partidas, então serão três dias com dois jogos e um dia 
para a final.

Exemplo 2: 6 equipes (n). Quantos jogos serão realizados (no de jogos)? Faça a  seguinte 
conta: no de jogos = n – 1. Resolução: no de jogos = 6 – 1 = 5. Logo, serão 5 jogos. As 
equipes que disputam o jogo 3 farão uma rodada a menos. 

2

1

5

4

3

Exemplo 3: 7 equipes (n). Quantos jogos serão realizados (no de jogos)? Faça a se-
guinte conta: no de jogos = n – 1. Resolução: no de jogos = 7 – 1 = 6. Logo, serão 6 jogos. 
Uma das equipes será chamada de cabeça de chave, pois ela estará sobrando na primeira 
rodada de jogos. Veja como é interessante fazer o sorteio, para não favorecer uma equi-
pe. Caso alguma equipe seja muito superior às demais, a comissão organizadora poderá 
decidir colocá-la como cabeça de chave. Consulte seu professor de Educação Física para  
mais detalhes.

2

1

6

4

5

3
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LIÇÃO DE CASA

Vocês resolveram organizar um torneio interclasses de futsal e fizeram as inscrições das equipes. 
Surgiram 14 equipes interessadas. Quantos jogos serão realizados? Como fica a tabela em uma 
eliminatória simples? Utilize o quadro a seguir para representar a tabela de jogos.

Sites

Fique ligado na dica destes sites:

Festival de Dança de Joinville. Disponível em: <http://www.festivaldedanca.com.br/2013/
index.php>. Acesso em: 12 nov. 2013. O site traz informações sobre o festival, a apresenta-
ção das diferentes categorias e seus regulamentos, além de um banco de imagens.

PARA SABER MAIS
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Pedagogia do Handebol. Disponível em: <http://pedagogiadohandebol.wordpress.
com/>. Acesso em: 12 nov. 2013. Site do professor Lucas Leonardo que, embora 
discuta especificamente o handebol, apresenta princípios e sugestões para a reali-
zação de festivais esportivos.

Una as letras por uma linha, tentando formar diferentes palavras. Quanto maior o 
número de palavras formadas, maior é o seu vocabulário. Depois de formadas, procure 
identificar quais delas são relacionadas a festivais ou campeonatos esportivos. Exemplo: 
TORCIDA – está presente em competições e também em festivais.

T R P S I C

I O U O N A

B M R M T O

R E N C A B

A D I A E T

L H A T L A

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafio!
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VOCÊ APRENDEU?

1. Assinale as informações com V (verdadeira) ou F (falsa): 

 a) O festival é um evento que visa à integração e à participação. (     )

 b) A organização de um festival pressupõe a participação de diferentes pessoas, cada qual com 
suas atribuições. Geralmente são organizadas em grupos (comissões) que desempenham 
atividades afins. (     )

 c) A organização de um festival envolve várias comissões, entre elas a comissão de arbi-
tragem. (     )

 d) A comissão do cerimonial é responsável, entre outras coisas, pela abertura e  pelo encerramento 
do festival. (     )

 e) Todo festival precisa ter premiação para os participantes que alcançarem o primeiro, o 
segundo e o terceiro lugar. (     )

2. Assinale a afirmativa correta:

 2.1. Um evento esportivo em que todos jogam contra todos é um:

 a) torneio.

 b) campeonato.

 c) encontro entre amigos.

 2.2. Um torneio de eliminatórias simples, realizado entre 64 equipes, terá: 

 a) 63 jogos.

 b) 64 jogos.

 c) 65 jogos.

 2.3. Um torneio entre 16 equipes, com eliminatória simples, com dois jogos por dia, prevendo 
um dia para a final, terá a duração de:

 a) 6 dias + 1 dia para a final.

 b) 7 dias + 1 dia para a final.

 c) 8 dias + 1 dia para a final.

 2.4. Na organização de um evento esportivo, a cerimônia de abertura inclui: 

 a) desfile das equipes e premiação.

 b) desfile das equipes e os primeiros confrontos.

 c) desfile das equipes e juramento dos atletas.



37

Educação Física – 3a série – Volume 2

APRENDENDO A APRENDER

Relaxar é importante também!

Ao longo de sua vida escolar, você aprendeu muito sobre saúde, qualidade de vida e bene-
fícios da atividade física. Espera-se que tenha levado e leve para a sua vida hábitos que possam 
auxiliá-lo nesse sentido. Que a prática da atividade física faça parte do seu dia a dia, que conti-
nue a melhorar suas capacidades físicas e a proporcionar horas de lazer e bem-estar. 

Neste último volume do Ensino Médio,  vamos falar um pouco sobre o relaxamento. É comum 
ouvir as pessoas se queixarem do estresse acumulado após horas de trabalho ou após dias seguidos 
de sobrecarga emocional e física. Algumas pessoas conseguem aliviar as tensões com atividades  
de lazer: pescando, jogando, indo ao cinema, nadando, fazendo uma caminhada em um  
parque, visitando amigos ou assistindo a um bom programa de TV. Outros, entretanto, têm 
dificuldades de relaxar mesmo realizando atividades dessa natureza.

Pensando nisso, seguem algumas dicas para você relaxar. Experimente-as! Se você não 
precisa desse tipo de proposta, talvez possa ajudar alguém de seu círculo familiar ou de 
amizade que esteja precisando dessas dicas. Seguem algumas sugestões, e outras poderão ser 
pesquisadas em livros, revistas ou mesmo na internet. Bom relaxamento!

 1. Após um dia “daqueles”, relaxe! Tome um banho com temperatura agradável, que 
estimula a circulação periférica e dá uma sensação de bem-estar. A seguir, sente-se na-
quele lugar preferido de sua casa, de forma bem cômoda, feche os olhos e faça algu-
mas inspirações profundas e lentas, expirando lentamente. Procure se concentrar na 
respiração. Se você gostar de música, coloque uma música lenta, com som baixinho. 
É importante que o ambiente esteja tranquilo, com pouco ruído. Procure pensar em 
coisas boas, lugares bonitos, cenas agradáveis. No começo pode ser difícil, mas com 
o tempo você vai conseguir concentrar-se e realizar o exercício. Se adormecer, não faz 
mal. Provavelmente você estava precisando disso. 

  Depois, com a ponta dos dedos das mãos, faça movimentos circulares, lentos e suaves, 
na região das têmporas. Passe para o couro cabeludo, realizando movimentos circulares 
com os dedos em toda a região da cabeça. Se houver algum ponto mais dolorido, faça 
o movimento nessa região por mais tempo. Finalize o relaxamento colocando todos 
os dedos das mãos entre os cabelos e feche a mão suavemente. Você sentirá os cabelos 
sendo puxados. Permaneça na posição por aproximadamente dez segundos, mude a 
posição das mãos e repita o movimento. Se preferir, poderá realizar o relaxamento uti-
lizando uma bolinha de tênis. Veja as fotos a seguir.
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 2. Ai, que dor! Ai, que cansaço! Você está assim? Passou boa parte do dia em pé, caminhou 
muito ou foi para a balada, dançou o que pôde e seus pés e pernas estão acabados? Seu 
corpo está um “bagaço”? Então experimente relaxar fazendo uma automassagem.

  a)   Tire os sapatos (e meias, se for o caso) e sente-se confortavelmente no solo ou em uma 
cadeira, cruze uma perna sobre a coxa e, com os dois polegares, massageie a sola do 
seu pé, realizando movimentos circulares, de dentro para fora. Repita o procedimento 
no dorso do pé. Se houver um ponto mais dolorido, faça a massagem por mais tempo 
nesse local. Não pressione muito. Os movimentos devem ser suaves e suportáveis. Puxe 
suavemente cada um dos dedos dos pés e movimente-os, lentamente, de forma circu-
lar. Com gestos suaves, suba as mãos pela perna e pela coxa, repetindo os movimentos. 
Uma delícia, não? Ao terminar a massagem na primeira perna, feche os olhos e procure 
sentir a perna massageada, comparando as sensações dessa perna com as da outra que 
não foi trabalhada. Agora, faça o mesmo com a outra perna.
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  b)   Massageie as suas mãos, seguindo as mesmas orientações apresentadas para os pés. Faça 
movimentos circulares com a ponta do polegar na palma da mão. Puxe suavemente 
os dedos e circule-os lentamente. Massageie o dorso das mãos e, depois, passe para o 
antebraço e o braço.
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  c)   Passe para os ombros e, depois, para a região das axilas, do tórax, da cintura e do abdome. 
Se preferir, pode usar as bolinhas de fisioterapia ou uma bolinha de tênis (que é mais 
dura, mas pode provocar dor se fizer muita pressão). A bolinha também pode ser usada 
nos membros inferiores (pés, pernas e coxa) e superiores (mãos, antebraço e braço).
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 d)   Por fim, complete o relaxamento deitando-se sobre a bolinha, de modo que ela fique sob 
a musculatura lateral da coluna vertebral (se desejar, pode encostar a cabeça no chão). 
Permaneça assim por alguns segundos e mude a bolinha de posição até sensibilizar toda a 
extensão da coluna, da região do cóccix até a cervical. Depois de massagear um dos lados, 
tire a bolinha e feche os olhos, procurando comparar os dois lados. Veja o que mudou. O 
cansaço diminuiu? Agora faça tudo novamente, mas do outro lado.
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TEMA 4

LAZER E TRABALHO – O LAZER NA COMUNIDADE ESCOLAR E EM 
SEU ENTORNO
CORPO, SAÚDE E BELEZA – PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E 
DO EXERCÍCIO FÍSICO NA COMUNIDADE ESCOLAR

PARA COMEÇO DE CONVERSA

Ao longo de sua vida escolar você ouviu, debateu e estudou a respeito da qualidade de vida 
e de sua importância nos dias de hoje. Entre os inúmeros aspectos associados a esse tema estão as 
questões trabalho e “não trabalho”, atividade física e sedentarismo.  

Você sabia que boa parte do tempo da vida é despendida em trabalhar, estudar, deslocar-se 
de um lugar para outro, cuidados pessoais de higiene, alimentação, repouso ou preocupação com 
outras pessoas (atenção a filhos, familiares dependentes, conhecidos) e também participando de ati-
vidades e compromissos sociais (trabalhos voluntários, cultos religiosos, associações de bairro etc.)? 
Já parou para analisar quanto tempo livre lhe resta para fazer coisas que não sejam obrigatórias e 
necessárias, só para fazer o que você gosta, para “curtir”, relaxar, ou seja, com liberdade para fazer o 
que bem quiser do tempo livre? 

Essa reflexão tem relação direta com a questão do trabalho e do “não trabalho”, que foi e ainda 
continua sendo motivo de muita polêmica e debate na sociedade em que vivemos. Foram muitos os 
movimentos que buscaram a redução da jornada de trabalho, o que resultou na conquista de maior 
tempo livre dos trabalhadores e na necessidade de criar opções de lazer para  ocupá-los de forma 
saudável. A questão da qualidade de vida também está associada a essa equação, pois o estresse pro-
vocado pelo excesso de trabalho tem influenciado diretamente na saúde da população, entre outros 
motivos, é claro.

1. Com base no texto, assinale as informações com V (verdadeira) ou F (falsa): 

 a) O tempo disponível, em que a pessoa está liberada das obrigações profissionais, familiares, 
sociais e religiosas, é chamado de “tempo livre”. (    )

 b) Todo cidadão tem direito a conhecimentos mínimos que lhe possibilitem a escolha e a  
realização de várias práticas no seu tempo de lazer.  (    )

 c) Quem está liberado de obrigações, ou seja, tem “tempo livre”, tem boa qualidade de vida. (    )

2. Responda às questões:

 a) As pessoas de sua família praticam atividade física pelo menos três vezes por semana? 

  (    ) Sim     (    ) Não
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 b) Que atividades de lazer você pratica? Quantas vezes por semana? 

 c) Pesquise e assinale com um X os equipamentos públicos que existem no seu bairro e quais 
são frequentados por você.

Equipamentos públicos Existente Frequentado

Parques

Praças

Clubes e/ou centros esportivos

Quadras poliesportivas

Campos de futebol

Cinemas e/ou teatros

Museus

Bibliotecas e/ou casas de cultura

Você frequenta espaços disponíveis em seu bairro ou em sua cidade? Acha que 
aproveita os equipamentos existentes? Reprograme-se para melhor usufruir da oferta 
do bairro.

Para refletir
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PESQUISA EM GRUPO

Sob orientação de seu professor, identifique com seu grupo os equipamentos públicos que não 
existem no bairro, mas que estão disponíveis na cidade ou em bairros vizinhos mais próximos (Qua-
dro I). Além disso, cada aluno do grupo deverá fazer com seus colegas uma pesquisa dos hábitos da 
comunidade: professores, colegas, funcionários, direção, familiares, amigos e conhecidos, entrevis-
tando pelo menos duas pessoas (Quadro II).

Assinalem os equipamentos existentes em um mapa da região. Após a realização da pes-
quisa de campo, reúnam os dados coletados pelos colegas da classe para obter uma visão geral 
dos equipamentos disponíveis no bairro ou na cidade. Lembre-se de utilizar a fórmula para o 
cálculo do tempo livre sugerida neste volume. 

Quadro I: identificando os equipamentos de lazer e de prática de atividade física

Itens pesquisados Resultados

Tipo de equipamento (academia, 
quadra, clube, parque etc.)

Endereço

Programação/  
atividades oferecidas

Público atendido (faixas etárias)
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Horários de funcionamento e 
dos programas

Requisitos para frequentar o es-
paço (documento, ser associado, 

idade, pagamento de taxa de 
adesão, mensalidades etc.)

Possibilidades de acesso de  
pessoas com deficiência  

(adequação arquitetônica,  
programas etc.)

Distância entre o  
equipamento e a escola

Outras informações
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Quadro II: identificando hábitos da comunidade

Entrevistado 1 Resultados

Grau de parentesco com o entrevistado

Quantas horas trabalha por dia?

De quanto tempo livre dispõe  
por dia ou semana?

O que faz nas horas livres?

Pratica atividades físicas regularmente 
durante a semana? Quais?

Onde e em que horários?

Quais são os motivos que o levaram a 
praticar atividades físicas?

Como se sente após as atividades físicas?

Gostaria de realizar outras atividades? 
Quais?

Poderia citar alguns benefícios que a 
prática da atividade física proporciona?
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Entrevistado 2 Resultados

Grau de parentesco com o entrevistado

Quantas horas trabalha por dia?

De quanto tempo livre dispõe  
por dia ou semana?

O que faz nas horas livres?

Pratica atividades físicas regularmente 
durante a semana? Quais?

Onde e em que horários?

Quais são os motivos que o levaram a 
praticar atividades físicas?

Como se sente após as atividades físicas?

Gostaria de realizar outras atividades? 
Quais?

Poderia citar alguns benefícios que a 
prática da atividade física proporciona?
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LIÇÃO DE CASA

Após a realização da pesquisa, a tarefa agora é estabelecer um meio para divulgar as in-
formações e apresentar orientações para a comunidade. Escolha um dos dois temas para você 
divulgar: a) locais e programas de lazer; b) hábitos e informações sobre prática de atividades 
físicas. 

Feita a escolha, pense em uma forma criativa e atrativa de divulgação. Pode ser um boletim/jor-
nalzinho, fôlder ou folheto, mural, cartaz, música (letra e melodia), peça teatral, programa de rádio 
etc. O objetivo é contribuir na comunidade. No caso do primeiro tema, informe (endereço, telefone, 
programação, horários, o que precisa para participar, faixa etária etc.), divulgue e apresente alternativas 
para chegar ao local (ônibus, mapa) e outras informações disponíveis. No segundo tema, apresente 
os resultados obtidos nas entrevistas, dê informações que esclareçam a população sobre os benefícios 
das atividades físicas, riscos do sedentarismo, dicas etc. Enfim, coloque-se no lugar das pessoas e pense 
como seria bom se alguém o informasse e ampliasse seu conhecimento sobre o assunto.

Faça a sua proposta no espaço a seguir e, sob a orientação do seu professor, apresente-a à classe. 
Juntos, você e seus colegas devem decidir como fazer uma campanha de esclarecimento da comu-
nidade interna. Conversem com outros professores, com a coordenação pedagógica e a direção, 
e também com colegas de outras classes. Escolham imagens, escrevam reportagens, componham 
músicas, escrevam e ensaiem peças, mobilizem a classe e sua escola. Mãos à obra!

Título: 

Tipo de ação (jornal, peça, cartaz etc.): 
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PARA SABER MAIS

Consulte sites que apresentem uma série de informações de lazer e saúde para ampliar 
os seus conhecimentos e suas possibilidades de participação. Além desses, as federações, as 
confederações esportivas e o Comitê Olímpico também trazem informações sobre o calen-
dário de jogos. Acesse um site de busca e digite o nome da federação ou confederação do 
esporte que lhe interessa ou, ainda, busque por espaços públicos, por exemplo, as oficinas 
culturais do Estado de São Paulo, vinculadas à Secretaria da Cultura do Estado. Na dúvida, 
peça orientação ao seu professor. 

Sites

Conheça SP. Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://
www.turismo.sp.gov.br/>. Acesso em: 12 nov. 2013. Informações sobre eventos e 
programações em diferentes áreas do turismo, esportes radicais, estâncias, parques etc.

Saúde em Movimento. Disponível em: <http://www.saudeemmovimento.com.br>. 
Acesso em: 12 nov. 2013. Site voltado para a área de saúde, com informações sobre 
prevenção, doenças, riscos, dicionário específico, avaliação física, revistas on-line etc.

Secretaria da Cultura – Oficinas Culturais do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.oficinasculturais.org.br/>. Acesso em: 11 mar. 2014. Informações sobre 
a programação das oficinas culturais em diferentes regiões do Estado de São Paulo.

Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo – Parque da Juventude.  
Disponível em: <http://www.selj.sp.gov.br/parquedajuventude/visitavirtual.htm>. 
Acesso em: 12 nov. 2013. Informações sobre o Parque da Juventude, área que reúne 
diversas opções de lazer para os jovens.

Serviço Social do Comércio – SESC. Disponível em: <http://www.sescsp.org.br/sesc/>. 
Acesso em: 12 nov. 2013. Instituição que oferece diferentes opções de lazer aos seus 
usuários em diversas localidades e realiza parcerias.
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Você sabia que o ser humano passa boa parte das 24 horas do dia envolvido com obri-
gações diárias, restando-lhe pouco tempo livre para o lazer? Qualidade de vida também 
inclui tempo para lazer e fruição, lembra? Existe uma forma muito simples para identificar 
como você ocupa as horas do seu dia. 

Considere as 24 horas do dia como o tempo total (TT) disponível para a realização das 
atividades diárias. Some as horas gastas em atividades como trabalho (atividades domésti-
cas e estudo também entram aqui), transporte (deslocamentos em geral), descanso (duran-
te a noite e também a eventual “soneca” depois do almoço), alimentação (refeições de um 
modo geral), higiene, engajamento social (trabalhos voluntários, cultos religiosos, grupos 
comunitários, associações de bairro, atividades sindicais etc.). Se você cuida de outras pes-
soas (familiares, por exemplo), inclua o tempo gasto com eles também, pois todas essas ati-
vidades acabam sendo obrigações, necessidades. O tempo livre (TL) é o que resta, quando 
subtraímos do tempo total (TT) as horas gastas na realização das atividades obrigatórias. 
Este é o tempo disponível para as atividades de livre escolha, sem compromissos formais, 
para o nosso lazer e deleite. Isso tudo pode ser expresso por uma fórmula:

TL = TT – (trabalho + transporte + descanso + alimentação + higiene + engaja-
mento social) 

Um exemplo prático: uma senhora trabalha 8 horas em uma indústria; tem 1 hora de 
almoço, demora ½ hora para tomar café e ½ hora para jantar; demora 1 hora para chegar 
ao trabalho e outra 1 hora para voltar; gasta, em média, 1 hora com a higiene pessoal du-
rante o dia; dorme em média 6 horas por noite; pela manhã, gasta em média 1 hora para 
preparar o almoço das crianças; à noite, quando chega em casa, gasta em média 2 horas 
para cuidar da roupa, da casa e do jantar; 1 hora para cuidar das crianças (banho, alimen-
tação e deveres de casa). Quanto tempo livre resta a essa senhora? Vejamos:

TL = 24 h – (8 + 1 + ½ + ½ + 1 + 1 + 1 + 6 + 1 + 2 + 1) h = 24 h – 23 h = 1 h

Resta-lhe uma hora para o lazer, se não surgir nenhum outro compromisso, como um culto 
religioso, uma reunião na associação de amigos do bairro, uma consulta médica ou outra obri-
gação que ela não possa deixar de fazer. Portanto, valorize o seu tempo livre durante toda a vida!

Curiosidade

VOCÊ APRENDEU?

1. O tempo disponível, durante o qual a pessoa está liberada de obrigações profissionais, mas está 
vinculada a atividades familiares, sociais e religiosas, é considerado:

 a) tempo ocioso. c) tempo livre.

 b) tempo liberado. d) tempo vago.
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2. Vários interesses e conteúdos podem ser identificados como lazer: físico-esportivos, artísticos, 
intelectuais, manuais, sociais, turísticos. Essa afirmação tem relação com:

 a) tempo ocioso. c) tempo livre.

 b) tempo liberado. d) tempo vago.

3. Uma pessoa que gasta 8 horas no trabalho, 2 horas no transporte (considerando ida e volta),  
5 horas com alimentação, higiene e atividades domésticas, 5 horas de repouso e 4 horas na 
escola tem como tempo livre:

 a) 3 horas. c) 1 hora.

 b) 2 horas. d) não tem tempo livre.

4. Uma pessoa com 3 horas de tempo livre diário ocupa com suas obrigações e cuidados pessoais:  

 a) 21 horas diárias. c) 19 horas diárias.

 b) 20 horas diárias. d) 18 horas diárias.
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Geografia: Andréia Cristina Barroso Cardoso, 
Débora Regina Aversan e Sérgio Luiz Damiati.

História: Cynthia Moreira Marcucci, Maria 
Margarete dos Santos Benedicto e Walter Nicolas 
Otheguy Fernandez.

Sociologia: Alan Vitor Corrêa, Carlos Fernando de 
Almeida e Tony Shigueki Nakatani.

PROFESSORES COORDENADORES DO NÚCLEO 
PEDAGÓGICO

Área de Linguagens  
Educação Física: Ana Lucia Steidle, Eliana Cristine 
Budiski de Lima, Fabiana Oliveira da Silva, Isabel 
Cristina Albergoni, Karina Xavier, Katia Mendes 
e Silva, Liliane Renata Tank Gullo, Marcia Magali 
Rodrigues dos Santos, Mônica Antonia Cucatto da 
Silva, Patrícia Pinto Santiago, Regina Maria Lopes, 
Sandra Pereira Mendes, Sebastiana Gonçalves 
Ferreira Viscardi, Silvana Alves Muniz.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês): Célia 
Regina Teixeira da Costa, Cleide Antunes Silva, 
Ednéa Boso, Edney Couto de Souza, Elana 
Simone Schiavo Caramano, Eliane Graciela 
dos Santos Santana, Elisabeth Pacheco Lomba 
Kozokoski, Fabiola Maciel Saldão, Isabel Cristina 
dos Santos Dias, Juliana Munhoz dos Santos, 
Kátia Vitorian Gellers, Lídia Maria Batista 
Bom m, Lindomar Alves de Oliveira, Lúcia 
Aparecida Arantes, Mauro Celso de Souza, 
Neusa A. Abrunhosa Tápias, Patrícia Helena 
Passos, Renata Motta Chicoli Belchior, Renato 
José de Souza, Sandra Regina Teixeira Batista de 
Campos e Silmara Santade Masiero.

Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
Bachega R. Viveiros, Eliane Cristina Gonçalves 
Ramos, Graciana B. Ignacio Cunha, Letícia M. 
de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghel  Ru no, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.
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Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Puri cação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.

GESTÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 
EDITORIAL 2014-2017

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

Presidente da Diretoria Executiva 
Mauro de Mesquita Spínola

GESTÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS  
À EDUCAÇÃO
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Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza
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Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Ana Paula S. Bezerra, 
Angélica dos Santos Angelo, Bóris Fatigati da Silva, 
Bruno Reis, Carina Carvalho, Carolina H. Mestriner, 
Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, Eloiza Lopes, 
Érika Domingues do Nascimento, Flávia Medeiros, 
Giovanna Petrólio Marcondes, Gisele Manoel, 
Jean Xavier, Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, 
Leslie Sandes, Mainã Greeb Vicente, Maíra de 
Freitas Bechtold, Marina Murphy, Michelangelo 
Russo, Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, 
Paula Felix Palma, Pietro Ferrari, Priscila Risso, 
Regiane Monteiro Pimentel Barboza, Renata 
Regina Buset, Rodolfo Marinho, Stella Assumpção 
Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e Tiago Jonas 
de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Dayse de Castro Novaes Bueno, Érica 
Marques, José Carlos Augusto, Juliana Prado da 
Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida Acunzo 
Forli, Maria Magalhães de Alencastro, Vanessa 
Bianco e Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: R2 Editorial, Jairo Souza 
Design Grá co e Occy Design projeto grá co .

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
coordenadora  e Ruy Berger em memória .

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.




