
Você está recebendo um material produzido pela professora Érica Etiene.

Os materiais que produzo são pensados para promover a aprendizagem de
forma efetiva e cheia de intencionalidade.

Os materiais disponibilizados são protegidos pela lei de direitos autorais e não
devem ser compartilhados sem autorização.

Conto com sua colaboração na divulgação do meu trabalho através das minhas
redes sociais:

Faça um bom uso do material!
Dúvidas: plannerdaetieneprof@gmail.com

Oi prof, tudo bem?
**

https://t.me/etieneprof
https://www.instagram.com/etiene.prof/reels/?hl=pt
https://www.youtube.com/channel/UCvjb-Fj1VUlTAdbTKZo7L7w


COPA DO MUNDO

O Campeonato Mundial de Futebol,
conhecido no Brasil como Copa do Mundo é
um campeonato internacional de futebol
que acontece a cada quatro anos, com
exceção dos anos de 1942 e 1946 devido à
2ª Guerra Mundial.

Seleções de diversos países são
convocadas e a campeã leva para casa a
tão sonhada taça.

HORA DE REGISTRAR

1. Qual país vai sediar a copa em 2022?
______________________________________

2. Qual país sediou a copa em 2018?
______________________________________

3. Quantos jogadores de cada time entram 
em campo para jogar?  _____ jogadores
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CAÇA-PALAVRAS
❖ Encontre palavras relacionadas ao

futebol:
❖ A seleção brasileira de futebol já

ganhou o campeonato por 5 vezes e
assim é o único país a ter o título de:

(   ) BICAMPEÃO         

(   ) TETRACAMPEÃO

(   ) PENTACAMPEÃO   

(   ) TRICAMPEÃO

❖ Ordene as letras para formar a
resposta:

❖ Se ganhar o campeonato este ano, a
seleção brasileira receberá o título
de...

OHÃEXEAPCMA

____________

APITO CHUTEIRA JOGADOR TIME

ATACANTE FALTA JUIZ TÉCNICO

BOLA FUTEBOL PENÁLTI

CAMPO GOLEIRO REDE
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FIQUE SABENDO:

❖ O nome da bola oficial da Copa 2022 é:

JABULANE

AL RIHLA

CATAR

❖ Circule o mascote deste campeonato :

❖ Escreva frases de incentivo ao nosso time:

_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

______________________
______________________
______________________

NOSSA TORCIDA É PELO:
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