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PROJETO 2010
“A ARTE DE VIVER EM PAZ –
NO PLANETA DO FUTEBOL”
No ano passado, a Turma do Planeta Azul nos ensinou a importância da
prática constante da pequena ação altruísta.
Essa prática constante da pequena ação altruísta, agora, ficou mais importante
ainda. Sabem por quê?

O Brasil nos próximos seis anos será alvo de

observação mundial por conta da realização de dois grandes eventos
esportivos: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Em outras
palavras, os olhos do mundo inteiro estarão voltados para o Brasil.
Isso significa que os brasileiros ganharam a grande permissão de construir
uma nação de pessoas felizes.
A Turma do Planeta Azul está lançando um desafio: vamos nos preparar para
sermos anfitriões capazes de merecer ainda mais o respeito mundial?
Vamos, por meio da prática de pequenas

ações altruístas

continuar

proporcionando felicidade a nossos familiares, amigos, moradores do nosso
bairro, da nossa cidade e de todo o Brasil. Desse modo, com certeza a LUZ
VAI BRILHAR muito mais forte. E como faremos isso? Não desistindo de
vencer, de evoluir, de ensinar as pessoas a fazerem seu próximo feliz pois,
como diz o ditado: “Sucesso é uma questão de não desistir. Fracasso é uma
questão de desistir cedo demais.”
Desta forma, escolhemos o FUTEBOL, a paixão brasileira, para nortear nosso
projeto e nossa formação ao longo deste ano.
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Em cada momento do projeto, daremos sugestões sobre algumas abordagens
que podem ser feitas e vinculadas ao conteúdo a ser desenvolvido em sala de
aula.
Preparem-se! Muitas emoções, com certeza, estão garantidas...
Objetivo geral:
Desenvolver a consciência cidadã utilizando o futebol como ferramenta não só
como uma prática esportiva, mas também como uma estratégia de inclusão
social, de formação integral do ser humano e de harmonização das relações
políticas, culturais, sociais e econômicas entre os povos e nações do planeta.
Objetivos específicos:

•

Fazer com que o estudante possa se perceber como um agente
harmonizador, capaz de trabalhar e de praticar atos que
melhorem as relações entre as pessoas de todo o mundo.

•

Facilitar o acesso às informações sobre a trajetória do futebol ao
longo da história da humanidade e sua importância para a
integração de diferentes povos e nações.

•

Desenvolver a consciência e o respeito à pluralidade, à diferença
e à diversidade, como valores humanos essenciais para a
consolidação de uma ética planetária, sustentada no respeito pelo
outro e na solidariedade entre as pessoas.

•

Estimular a

prática de diferentes

modalidades

esportivas,

fomentando o surgimento de novos talentos entre crianças e
jovens, elevando a autoestima da infância e da juventude e,
consequentemente, colaborando para a formação de futuros
atletas para megaeventos esportivos que virão, a exemplo das
Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016;

•

IÂ
NIC
O

TR
CEN

O

S
ED
ES
UC
ACI ON AL M

Aproveitar o momento COPA (2010 e 2014), para refletir em
valores, comportamentos e atitudes de caráter universal (senso e
espírito

de

equipe

e

competição, altruísmo, fraternidade,

solidariedade, relações cooperativas, respeito, fair play, etc).

•

Utilizar o Projeto “Planeta Azul” para disseminar a cultura da paz,
interagindo com a Copa e o futebol, para refletir valores e práticas
fundamentais à boa convivência humana.

1º MOMENTO:
IDENTIDADE PESSOAL:
Identidade como torcedor  “meu time”;
Tema:
Apita o árbitro... A bola vai rolar.
(Começa o jogo, sou torcedor ou jogador.)
Período: Edições de março, abril e maio.
Objetivo específico: Cultivar nas crianças o sentimento de gratidão por meio
de belos hábitos como a prática constante de pequenas ações altruístas,
vi vendo em harmonia com familiares (resgatando suas origens) e com a
natureza (estimulando a cultura da paz).
Sugestões para abordagem:
 Como surgiu o futebol, sua história e expansão mundial;
 Como surgiu a Copa do Mundo;
 Regras do futebol;
 Outros tipos de futebol que surgiram tais como: de salão, de areia,
futevôlei, society, futebol feminino e, recentemente, o show b all;
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 Times brasileiros e estrangeiros;
 Os esportes na escola;
 Escolha do esporte preferido e uma pesquisa sobre sua história;
 Importância da preparação física dos profissionais e praticantes de
esportes;
 Importância

da

preparação

psicológica

dos

profissionais

e

praticantes de esportes;
 A mulher no futebol: noções sobre preconceito e discriminação
.

2º MOMENTO:
IDENTIDADE SOCIAL:
Torço com amigos para o “nosso time” e jogo com a galera; conceito de equipe.
Tema:
É bola na rede.
(É hora de praticar, de observar e de pensar no outro – “estou no jogo”.)
Período: Edições de junho, agosto e setembro.
Objetivo específico: Explorar o torneio em toda sua dimensão educativa,
respeitando e conhecendo sua ordem e disciplina peculiares, assim como as
regras, que precisam ser acatadas, a dedicação dos jogadores e a postura de
companheirismo com relação aos outros membros da equipe.

Valorizar o

espírito de equipe e o senso da competição saudável.
Sugestões para abordagem:
 Cultura, língua, moeda, forma de governo e breve história:
- Dos países que estão na Copa de 2010;
- Dos países que já foram campeões;
- Dos países que já sediaram a Copa.
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 Influência cultural do futebol brasileiro nos outros países;
 Importação e exportação; o fluxo de venda de jogadores;
 Torcida organizada, seu valor, sua contribuição;
 Mascotes das Copas anteriores e sua origem;
 Como os países organizam a COPA: criar slogan, promover o país,
preparar o país para o evento (obras, novos estádios, melhoria da
infraestrutura, etc.)
 Copa e comunicação: a importância das mídias, o rádio e a TV,
novas tecnologias: TV 3D, TV digital;
 O esporte como ferramenta de pertencimento (agregar) ao bairro,
cidade, estado e país.

3º MOMENTO:
IDENTIDADE PLANETÁRIA:
Uma grande jogada aqui no Brasil é capaz de gerar reflexos no mundo.
Tema:
É campeão!
(Somos vitoriosos no país do futebol promovendo a cultura da paz.)
Período: Edições de outubro e novembro.
Objetivo específico: Valorizar a integração entre os povos de diferentes raças
e crenças, respeitando e conhecendo suas diferenças e praticando o amor
altruísta.
Sugestões para abordagem:
 O Brasil como sede da Copa de 2014;
 Sua formação cultural e étnica;
 A importância da Amazônia para o mundo;

IÂ
NIC
O

TR
CEN

O

S
ED
ES
UC
ACI ON AL M

 Trabalho para obtenção de energia e combustível alternativos e
renováveis;
 Mo vimentos ecológicos e encontros para melhorar a vida no planeta;
 Cuidado com a forma de exposição do Brasil no exterior a fim de que
a cobiça do homem não se volte para a busca dos recursos como
forma de enriquecimento próprio, mas como uma das grandes fontes
de recursos naturais que deve ser preservada;
 Importância da vigilância nas fronteiras;
 A saúde do homem: alimentação natural;
 O uso de material químico biodegradável.
 Copa e sustentabilidade;
 Legados

sociais

da

Copa: o

que

acontece no

pós-Copa.

Desenvolvimento econômico, social, cultural e político pós-evento.

Temas das edições 2010
REVISTA PLANETA AZUL
A história principal de cada uma das edições atenderá à sequência de
formação que o projeto propõe. As demais histórias possibilitarão a
continuidade do trabalho de formação dos alunos com foco nos valores
humanos e nos temas transversais, para que se tornem cidadãos conscientes
de sua participação na construção de um mundo melhor.
Mês Edição
Mar
Abr
Mai
Jun
Ago
Set
Out
Nov

107
108
109
110
111
112
113
114

Tema

Objetivo

Era uma vez...
Ouvindo histórias
Quando eu crescer...
Fazendo história
Convivência
União
Mudando a história
Somos vencedores

Resgatar as origens das famílias
Influências familiares (conceitos culturais)
Referências familiares (time pelo qual torce, sua profissão futura, etc.)
O jogo é jogado, assim é escrita a história (somos personagens)
Perceber que as regras do jogo se confundem com as regras da vida
Toda grande jogada é ensaiada; conceito de participação e de equipe
Temos o mesmo objetivo: unidos, tornamo-nos imbatíveis
Exercício da prática da altruísta em favor da cultura da paz

