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Na semana do Meio Ambiente pensou-se em realizarmos atividades ligadas à educação ambiental, 

tendo como meta inserir valores socioambientais na comunidade cristalense, possibilitando 

mudanças de comportamento e aquisição de atitudes ecologicamente corretas para a melhoria da 

qualidade de vida. 
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Matemática







Ciências

Reações Químicas 

As instruções a seguir devem ser realizadas. 

1º) Leitura e compreensão do texto “Reações Químicas” nas páginas 66 até a 68 do livro didático. 

2º) Desenhar no caderno a ilustração da página 66 com o título “Representação de reação química 

entre o enxofre e o gás carbônico”. 

3º) Desenhar no caderno a ilustração da página 67 com o título “Representação de reação de 

decomposição do peróxido de hidrogênio”. 

4º) Responder as questões do “De olho no tema” da página 68. 

5º) Responder as atividades da página 70 da questão 1 até a 7. 

6º) As atividades a seguir são alusivas à comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é 

05 de junho. Para comemorar essa data a escola propõem a realização da Semana do Meio Ambiente da 

Otto Becker, de 1º a 5 de junho de 2020. Com isso, os conteúdos ministrados durante a Semana do Meio 

Ambiente da Otto Becker terão vinculação com práticas de Educação Ambiental. 

Diariamente em nossas casas lutamos para manter nosso ambiente limpo e confortável. A limpeza 

da casa não é só uma questão de estética e conforto é principalmente uma questão de saúde. Cuidar da nossa 

casa, e da nossa saúde são estratégias importantes na defesa do meio ambiente. De nada adianta almejarmos 

um mundo melhor se não conseguirmos mudar as nossas ações do dia a dia. Se queremos um mundo melhor, 

nós temos cada vez mais melhorar como seres humanos. Porém nesses tempos da pandemia da COVID-19 

com o isolamento social ficar o dia todo em casa não é nada fácil. E nossa única opção para melhoramos a 

saúde do planeta é ter um ambiente equilibrado dentro de casa. Ajudar aos pais com as tarefas diárias é um 

importante passo nas várias mudanças que temos que fazer para um mundo mais saudável. Limpar uma 

casa além de ajudar muitos nossos pais, nos ensina muito a respeito de reações químicas.  

Observe as imagens a seguir, e após responda as questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responder: 

1 – Tu acreditas que as reações químicas estejam presentes em nosso dia a dia em nossas casas? 

Por que? 

2- É seguro misturar água sanitária com outros produtos de limpeza? Por que? 

3- É seguro misturar produtos de limpeza entre si? Por que? 
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4- Qual é a forma correta de usarmos os produtos de limpeza? 

 

 

5- Reflita bem antes de responder! Tu és comprometido com as tarefas diárias na tua casa? 

6- Antes dessa aula, tu costumavas misturar os produtos de limpeza? 

Além da atividade da semana, a disciplina de Ciências está propondo que a partir da Semana do 

Meio Ambiente da Otto Becker, todos os alunos coletem o óleo de cozinha usado (óleo saturado) produzidos 

em seus lares, e se possível de outros lugares como casa de parentes, amigos e até mesmo restaurantes. O 

óleo saturado deve ser armazenado em garrafas de plásticas de 2 litros, e antes de ser acondicionado deve 

ser pré-filtrado com auxílio de um funil com um papel ou pano. Essa pré-filtragem é necessária para evitar 

que junto com óleo seja armazenado restos de comida, como pedaços de carne, farinha ou demais coisas 

que vocês possam ter fritado. A proposta é juntarmos o máximo de óleo cozinha usado possível, para que 

no final do ano esse material seja trocado por equipamentos necessários para escola junto ao Projeto Verde 

é Vida da AFUBRA. 

Cabe ressaltar que se trata de uma atividade avaliada dentro da disciplina de Ciências, então a sua 

participação é obrigatória. Além de ganhar nota, com essa atividade tu vai estar ajudando a escola e o meio 

ambiente. Participem! 

 

Sugestões de vídeos de apoio didático 

“Mistura de produtos de limpeza” do canal Jailton Duarte. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=obQdSOfltWw 

“MS Record – Desatenção na limpeza de casa pode provocar reações químicas e intoxicação” do 

canal Vídeos MS Record. Link de acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UFjXiK_KPCg 

“Óleo de cozinha – Feel animações” do canal Feel Animações. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=PBdTrot6lEw 

“Reciclando o óleo de cozinha” do canal 52 Animation Studio. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qT3wp1mKN-s&t=1s 
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Geografia

Aula Programada 

               Disciplina de geografia- Profª Andréia               -    9º ano 

 

 

 

Hoje teremos uma aula um pouco diferente, para comemorar a Semana do Meio 

Ambiente vocês vão conhecer diversos ambientes, de lugares diferentes sem sair de 

casa, aproveitem!!!! 

 

      No site abaixo,  você faz um passeio de carro pela cidade que escolher da lista, liga o 

som numa rádio local e vai passear por aí. 

Muito legal para dar uma fugida sem sair do lugar. Em tempos de quarentena, sem aulas 

presenciais nada mal, né? 

 

• Copiem no caderno as cidades que escolheu e o que mais lhe chamou atenção em 

relação aos ambientes escolhidos. 

 

     Podem visitar WUHAN também para observar bem os contrastes de ambientes com os 

demais lugares da lista. 

 

Link:   http://driveandlisten.herokuapp.com/ 



Ensino Religioso

 

 ENSINO RELIGIOSO - 9º ANO  

Prof.ª Célia  

Respeito às diferenças 

Temos estudado sobre as diversas tradições religiosas no mundo e visto muitas 

semelhanças entre elas, mas também muitas diferenças que podem nos confundir ou 

causar espanto, principalmente se compararmos com o que acreditamos ou o que temos 

como verdade. 

Importante ressaltar que a sua verdade pode ser diferente da minha, do seu vizinho, 

dos seus amigos. Somos livres para acreditar no que quisermos, mas temos a obrigação 

de respeitar a opinião do outro. Não precisamos concordar, mas devemos respeitar. 

 

História da verdade 

Conta-se na tradição oral das matrizes africanas que no princípio havia apenas 

uma verdade no mundo. Entre Orun (mundo invisível e espiritual) e o Aiê (mundo natural 

e material) existia um espelho. Então, tudo o que estava no Orun se materializava no Aiê. 

Ou seja, tudo que existia no mundo espiritual acabava por aparecer no mundo material. 

Não existia dúvida sobre os acontecimentos serem verdadeiros, até que uma 

jovem menina que estava pilando mandioca, chamada Mahura, descuidou-se e bateu 

forte no espelho, que se quebrou, espalhando-se pelo mundo. Mahura correu desculpar-

se com Olorum, mas ele estava tranquilo sentado à sombra de um iroko (planta sagrada 

e guardiã do terreiro). Olorum disse que a partir daquele dia não existiria mais uma 

verdade única, e quem encontrasse um pedaço do espelho em qualquer parte do mundo 

não encontraria mais do que uma parte da verdade, porque o espelho reflete a imagem 

do lugar onde se encontra. 

 

1- O que podemos aprender com o texto?  

1- Tudo o que é diferente do que você é ou do que acredita deve ter o seu respeito. 

Escreva um texto sobre o que significa respeitar, descrevendo as principais diferenças a 

serem respeitadas, além das crenças religiosas, na sociedade atual.  

 



Arte
9º ano semana do meio ambiente. EF 69 AR 31. 

Leia atentamente o artigo abaixo, onde são mostrados os impactos da 

produção têxtil no meio ambiente. 

 

 Imagem: Autossustentável 

O desenvolvimento e, principalmente, a expansão da moda sustentável passa 

obrigatoriamente pela necessidade do consumo ser feito de maneira consciente. Para 

que as empresas se tornem cada vez mais transparentes na divulgação de 

informações ao público, é preciso que o mesmo saiba exatamente o que exigir dessas 

marcas. 

Justamente por isto, hoje falaremos sobre como podemos nos tornar 

consumidores mais conscientes no segmento da moda. Uma boa forma de iniciar a 

jornada em busca do consumo consciente é tomar conhecimento sobre como os 

produtos que mais utilizamos em nosso dia a dia, tais como: o algodão, o jeans, a 

viscose e o poliéster, chegam até nós. 

Vivemos em uma maravilhosa época onde a informação circula em velocidade 

cada vez maior e onde há conexão quase absoluta entre todas as partes do mundo. 

Mas será que em meio a esse turbilhão de dados que nos bombardeiam a cada minuto 

conseguimos filtrar aquelas que de fato nos seriam úteis? Aquelas que nos ajudariam 

a tomar melhores decisões sobre consumo, bem estar e satisfação? Será que ao 

adquirir uma peça de roupa, nos preocupamos com outras variáveis além do preço? 

Será que nos perguntamos qual foi o caminho que ela fez até chegar ao nosso guarda 

roupa? Será que sabemos que determinados tecidos são extremamente poluentes e 

degradantes tanto ambientalmente quanto socialmente? Aquela peça de roupa super 

baratinha daquele site chinês ou aquelas das liquidações das grandes lojas de 

departamento que aparentam ser ótimas escolhas para aquisição, na maioria das 

vezes escondem por trás da etiqueta uma história que a maior parte dos consumidores 

desconhece. 

 Camisas de algodão. Imagem: GazabPost 



Algodão é a fibra natural que representa 90% de todas as fibras naturais usadas 

na indústria da moda e que está presente em mais da metade das peças de vestuário 

confeccionadas no Brasil. A primeira vista, a palavra natural pode representar algo 

positivo, afinal não é um tecido que vem diretamente da natureza. Que mal poderia 

haver? Bem, o cultivo de algodão necessita de grandes quantidades de água e de 

irrigação extensiva se cultivado fora de seu ambiente natural. Para se criar 1 quilo de 

algodão, são necessários cerca de 30.000 litros de água! E 1 camisa de algodão usa 

aproximadamente 2.700 litros de água! Isso sem contar a utilização de defensivos 

agrícolas, já que o cultivo de algodão responde por 24% de todo o consumo de 

inseticidas e 11% dos pesticidas utilizados na agricultura mundial. O algodão é 

também aquele que consome maior quantidade de energia em seu processo 

produtivo, aqui incluem-se o combustível das máquinas agrícolas que realizam a 

colheita, a energia das máquinas de fiação e dos processos de lavagem, secagem e 

ferro de passar. 

 Imagem: Look Forward 

Desta forma, você pode imaginar os tipos de impactos resultantes do cultivo 

desta fibra natural. São impactos ambientais e sociais preocupantes como a 

degradação do solo, lençóis freáticos e rios por conta do uso de defensivos; problemas 

de saúde causados pelo manuseio e contato com inseticidas e pesticidas, e também 

pela ingestão de água que esteja contaminada por essas substâncias; o 

desenvolvimento da bissinose, uma disfunção pulmonar causada pela aspiração 

crônica de fibrilas de algodão. Além destes, também é necessário ressaltar a geração 

dos resíduos têxteis, que no Brasil representam 175.000 toneladas/ano, onde 

somente 36.000 toneladas são reaproveitadas, devido ao curto comprimento das 

mesmas, para fazer barbantes, novas peças de roupas e fios, e também para a 

fabricação de estopas, colchões e mobiliários. 

 

 Imagem: Textile Excellence 

 



O jeans é prático e versátil, uma peça coringa, tanto que é bem difícil que alguém 

não possua uma calça jeans em seu guarda roupa. Mas você sabe como ocorre o 

processo de fabricação dessa maravilhosa invenção? Sabia que o jeans é uma das 

peças mais poluentes do vestuário? A começar pela produção do denim, um tecido 

de algodão base do jeans, que consome durante o processo grandes quantidades de 

água, energia e corantes a base de produtos químicos altamente prejudiciais à saúde 

e ao meio ambiente. Passando pela logística de distribuição e entrega, que 

majoritariamente atravessa o globo, já que as grandes fábricas de jeans se encontram 

na Ásia, notadamente na China e Índia. Nessa conta também entram as embalagens 

que acompanham os produtos e a destinação muitas vezes incorreta das mesmas. E 

não podemos esquecer da água e produtos químicos utilizados por nós para a 

lavagem e higienização dos nossos jeans. Está faltando ainda a última ponta do 

processo, o descarte das peças que não utilizamos mais. Qual o destino que você dá 

ao jeans após o uso? Vamos nos atentar que uma calça jeans leva cerca de um ano 

para se decompor na natureza. 

 Imagem: Estácio 

Podemos acompanhar o quanto a produção do jeans provoca impactos 

socioambientais no documentário canadense RiverBlue, que mostra como a produção 

de bilhões de peças jeans anualmente polui rios, lagos, mares e reservatórios devido 

ao tingimento de tecidos. Extremamente tóxica, comprometendo a saúde dos 

trabalhadores dessas fábricas e também das comunidades em seu entorno, o 

processo de produção do denim exige várias lavagens químicas intensivas, sendo 

esses resíduos despejados, na maioria das vezes em rios. No documentário é 

mostrado que são identificados cinco metais pesados (cádmio, cromo, mercúrio, 

chumbo e cobre) no rio que corta Xintang, a cidade chinesa conhecida como a capital 

mundial de fabricação de jeans (1 em cada 3 pares de jeans vendidos no mundo é 

produzido nesta cidade). Esses metais pesados são neurotóxicos, cancerígenos, 

perturbando o sistema endócrino e causando câncer em diferentes órgãos. Ao preço 

da saúde da população e da destruição de suas fontes de água, a China se torna 

a “Fábrica do Mundo”. 

Trailer do documentário RiverBlue que mostra toda poluição dos rios por conta 

de processos de tingimento de tecidos, lavanderias de jeans e curtumes de couros. 



A viscose, fibra artificial feita a partir de celulose, mais especificamente cavacos 

de madeira e de árvores de rápido crescimento que possuem pouca resina, é usada 

em larga escala, servindo inclusive como forro para peças de outros materiais, 

perdendo em usabilidade apenas para o poliéster e algodão. Apesar desta fibra ser 

proveniente de fonte renováveis, seu amplo emprego ocasiona vários impactos, que 

muitas vezes por ocorrerem longe de nós, acabamos não tendo conhecimento. 

 Imagem: Silent Inc 

 Imagem: Flash la Revista 

Os problemas se iniciam com o processo extrativo da matéria prima, de acordo 

com informações do site Modefica, cerca de 30% da viscose produzida é 

proveniente de árvores de florestas nativas e ameaçadas de extinção, como a 

Amazônia. Na lista dos países que mais desmatam estão Indonésia, Brasil e Canadá 

que em 2010 foram responsáveis por cerca de 2/3 de toda a importação de polpa de 

viscose pela China. Desse montante, 75% foram transformados em tecidos para 

indústria da moda. Durante o processo produtivo no qual a polpa da madeira é 

transformada em fibra de celulose e em seguida em fios de viscose são utilizados 

produtos químicos como soda cáustica e ácido sulfúrico, sendo emitidos sulfeto de 

carbono e gás sulfídrico, dois gases que apresentam efeitos tóxicos significativos à 

saúde dos trabalhadores desse segmento. Além disso, a produção de viscose 

demanda uso excessivo de energia e de água – para cada quilo de viscose produzida 

são utilizados 640 litros de água! – e grande parte do material é descartada durante o 

processo (cerca de 70%). 

 Desmatamento produzido pela indústria da moda 

tradicional. Imagem: One Green Planet 



E com as exigências do modelo Fast Fashion, maior produção com menores 

custos, a maior parte dos tecidos de viscose hoje são tecidos de baixa qualidade e 

durabilidade, fato que potencializa a dimensão do descarte. Essa equação ainda 

possui um último fator agravante, apenas 0,1% dos tecidos de viscose são 

reciclados. Como podemos observar, são vários os impactos socioambientais que a 

produção de viscose ocasiona, desde o desmatamento que gera perda de 

biodiversidade e violações de direitos humanos relativos aos trabalhadores e as 

comunidades nativas dessas florestas, passando pelas implicações à saúde dos 

trabalhadores dessas indústrias, até a questão do descarte de volume cada vez 

maior de tecido, agravando a situação dos aterros sanitários. 

 Montanha de lixo formada por roupas. Imagem: 

GreenMe 

     O que conhecemos como poliéster é o polietileno tereftalato, mais conhecido 

como PET. Em sua maioria os poliésteres são termoplásticos, possuindo várias 

aplicações em nosso cotidiano, como garrafas de plástico, material isolante, filmes, 

filtros, tintas em pó, telas de LED e, principalmente, tecidos e malhas utilizados em 

roupas, lençóis, cortinas, móveis e estofados. Isto porque o tecido de poliéster 

possui maior durabilidade, retenção de cor e resistência a rugosidades, quando 

comparado com tecidos naturais como o algodão. Por essa razão é bem comum a 

mistura do poliéster com tecidos naturais a fim de combinar as características de 

ambos os tecidos. 

 Imagem: Industria Outpost 

Produzido a partir de petróleo ou de gás natural, matérias primas não 

renováveis e poluentes, a produção de poliéster causa diversos danos ambientais, 

uma vez que também são emitidos compostos orgânicos voláteis (VOC) e efluentes 

contendo antimônio. Ademais, durante o processo produtivo demanda grandes 

quantidades de água para resfriamento, juntamente com uma grande quantidade de 

químicos nocivos, que podem se tornar fontes de contaminação. Para que 1 quilo de 

poliéster seja produzido são gastos 20 litros de água. O processo de produção utiliza 

ainda grandes quantidades de energia, correspondendo à etapa de extração das 

matérias primas e transformação em produto final, o dobro de energia que a 

produção de algodão convencional. 



 Visão ampliada de microplásticos na ponta de um dedo. 

Imagem: Igui Ecologia 

Além destes, existem outros impactos socioambientais resultantes da produção 

do poliéster em decorrência do mesmo não ser biodegradável e levar cerca de 400 

anos para se decompor. Sendo o pior deles a contaminação por 

microplásticos (pequenas partículas plásticas com menos de um milímetro de 

diâmetro) que acabam se desgarrando das fibras do tecido e vão parar nos rios, 

mares e oceanos, prejudicando ecossistemas. Para se ter ideia, em uma simples 

lavagem, uma peça de roupa de poliéster pode soltar até 1900 microfibras! Essa 

água utilizada na lavagem segue para corpos d’água e oceanos, onde pequenos 

animais se alimentam desses microplásticos propagando a intoxicação ao longo da 

cadeia alimentar até chegar aos seres humanos. Sim, já estamos consumindo 

peixes contaminados com microplásticos, pois grande parte das superfícies dos 

oceanos já está contaminada por com esse material. Estamos vivenciando 

contaminação do meio ambiente e da saúde do planeta e a nossa própria, porque 

estamos poluindo o planeta com um produto tóxico que não é biocompatível. 

Vídeo do canal Minuto da Terra que aborda os microplásticos e a poluição nos 

oceanos. 

Mas por que não reciclar? Como a maioria das roupas é feita por tecidos 

híbridos, pela junção do poliéster a alguma fibra natural, isso dificulta o processo de 

reciclagem, uma vez que, a tecnologia de reciclagem química para separar as fibras 

e reaproveitá-las em novas fibras não está implementada industrialmente. Outro 

problema é o custo, já que uma fibra de poliéster reciclada é cerca de 20% mais 

cara do que uma virgem, possuindo uma menor qualidade que a segunda. 

Como podemos ver nessa breve exposição, são vários os custos, manifestados 

em graves impactos socioambientais, do modelo atual de produção têxtil da moda 

tradicional e de consumo, transformado em consumismo pelo sistema Fast Fashion. 

O que apresentamos aqui é só uma pontinha de tudo que acontece por detrás dos 

holofotes dos grandes e tradicionais desfiles de semanas de moda; de campanhas 

publicitárias que nos impelem a consumir a calça da estação, a jaqueta do momento, 

o vestido da coleção x da marca y; o calçado da instagrammer fulana de tal que 

parece tão lindo e popular. Somos programados cada vez mais cedo a associar 

felicidade a consumo. Sim, precisamos consumir para nosso bem estar, mas será 

que essa velocidade imposta trará felicidade ou angústia por não termos condições 

de consumir tudo aquilo que nos é apresentado como último grito da moda? Será 

que o descarte cada vez mais frequente e rápido vale o preço da satisfação 

momentânea em adquirir uma peça de roupa, um calçado ou maquiagem? 



O processo de conscientização sobre o consumo é algo realmente 

necessário para que nosso planeta não seja cada vez mais devastado e para que a 

saúde da sociedade seja preservada, mas também é necessário para nosso bem 

estar, para desconstruirmos essa necessidade incessante de comprar estimulada 

por todos os meios em todos os lugares. Como dica, para aqueles que pretendem 

mergulhar mais fundo no assunto, sugiro o documentário “The True Cost” – vocês 

podem conferir o trailer no vídeo aqui em cima – que trata exatamente do custo real 

da moda por um lado que dificilmente é mostrado. 

Para aqueles que querem conhecer iniciativas e marcas que estão procurando 

mudar esse cenário e fazer a moda mais sustentável, é só acompanhar o próximo 

post, pois traremos algumas novidades a respeito. 

Com informações: Eco D, eCycle, eCycle, Exame, Fashion 

Forward, Modefica, Mundo Estranho, Revista Viva Saúde, Stylo Urbano, Stylo 

Urbano. 

              Autora:  Nathália de Abreu,14-12-2017 

 

Agora vamos fazer a nossa parte, pensar antes de comprar peças novas e 

antes de descartar as usadas. 

Vamos utilizar uma camiseta mais velhinha ou que não use mais para fazer 

máscaras para proteção para toda a família e ainda ajudar com a reutilização de 

matéria prima! Veja os moldes para escolher:  

        



Educação Física

Esporte Futsal 

  

História do futsal 

O futsal começou a ser praticado em 1930 por jovens frequentadores da Associação 

Cristã de Moços (ACM) de São Paulo e em Montevidéu, no Uruguai. Devido à 

dificuldade para encontrar campos de futebol, improvisaram “peladas” nas quadras de 

basquete e hóquei aproveitando as traves usadas na prática desse último esporte. 

O Uruguai, nos anos 30, era a grande referência no futebol, sua seleção foi bicampeã 

olímpica e sede da primeira Copa do Mundo de Futebol, promovida pela FIFA, sendo 

também a primeira seleção campeã. O futebol estava em alta nos dois países e o 

intercâmbio dentro da ACMs era constante. 

Para os uruguaios, o criador do futsal foi o professor Juan Carlos Ceriani Gravier, da 

ACM de Montevidéo. Nesta associação, um grupo de jovens alunos, empolgados com o 

sucesso do futebol uruguaio, praticava-no como recreação em quadras de basquete. 

Assim, o professor Ceriani preparou algumas regras do futsal em 1933, tomando como 

base quatro esportes: basquete, handebol, futebol e polo-aquático. Do basquete, além da 

quadra, adaptou a falta pessoal, a troca de jogadores e o tempo total de jogo; do 

handebol, o fato de não poder marcar gols de qualquer distância; do futebol, sua 

condição e do polo-aquático, quase todas as regras sobre o goleiro. 



1930 – futebol jogado em quadra de basquete em 

Montevidéu, no Uruguai. 

Entretanto, os brasileiros, argumentam que o jogo praticado no Uruguai não estava 

ainda organizado e poderia ser praticado por cinco, seis e até sete jogadores. Nas 

décadas de 30 e 40, este “protótipo” do que viria a ser o futebol de salão era 

intensamente praticado nas ACMs dos dois países. 

Com isso concluímos que de fato, a prática de um tipo de futebol dentro de quadras 

começou na Associação Cristã de Moços, seja ela no Brasil ou no Uruguai. 

O futsal difundiu-se rapidamente por outros estados e na década de 50 começaram a ser 

fundadas as federações estaduais de futebol de salão. Até 1958, São Paulo e Rio de 

Janeiro disputavam a primazia do jogo, havendo divergências entre as regras locais. 

Tudo se resolveu com a oficialização da prática pela Confederação Brasileira de 

Desportos nesse ano, que padronizou as regras e aceitou as federações estaduais como 

filiadas. 

Alcançando grande notoriedade, o futsal foi introduzido em Clubes Sociais com E.C. 

Sírio (pela pessoa de Habib Mahfuz), Sociedade Esportiva Palmeiras (por Vinícius 

Fanucchi), São Paulo Futebol Clube (Raul Leite), A. A. São Paulo (Orlavro Donice), 

Clube Atlético Ipiranga (Nílton Freire), Banco do Brasil (Ciro Fontão de Sousa), S.C. 

Corinthians (Pedro Ortiz Filho), Associação Portuguesa de Desportos (Osvaldo Navega 

de Almeida e Artur Sarges Guerra). 

Apenas em 1952, o professor Habib Mahfuz criou a primeira Liga de Futebol de Salão 

dentro da Associação Cristã de Moços, em São Paulo e implantou a ideia de criar a 

Federação Paulista de Futebol de Salão, o que aconteceu em 14 de junho de 1955. Um 

ano antes, havia sido fundada a Federação Metropolitana de Futebol de Salão, atual 

Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro, mais antiga do Brasil. 

A criação de torneios projetou o esporte para a imprensa através de grandes nomes da 

comunicação na época, como Raul Tabajara e José Antônio Inglêz (Gazeta Esportiva). 

Em 1956, Luiz Gonzaga de Oliveira, da Federação Paulista de Futebol de Salão criou o 

primeiro Livro de Regras, posteriormente adotadas pela FIFUFA (Federação 

Internacional de Futebol de Salão). 

Outro fato que dá ao Brasil a paternidade do futebol de salão é o fato da Federação 

Uruguaia de Futebol de Salão ser fundada em 1965, onze anos depois da brasileira. 



Para se ter uma ideia da importância que este tema tem, tanto para o Brasil, como para o 

Uruguai, basta dizer que em 1967, com a finalidade de esclarecer o mesmo, Luiz 

Gonzaga, com o apoio de João Havelange ( então presidente da Confederação Brasileira 

de Deporto) organizaram no Rio de Janeiro o I Congresso das Federações de Futebol de 

Salão. Assistiram ao congresso catedrático de educação física ligados às ACMs (do 

Brasil e do Uruguai). Tudo indica que a primeira das conclusões a que chegaram foi que 

o futebol de salão é um esporte genuinamente brasileiro. 

 

 

Fundamento Passe 

É considerado um dos mais importantes fundamentos do futsal. Basicamente, é o ato de 

passar a bola para um companheiro de equipe. Esse passe pode ser realizado a curta, a 

média ou a longa distância, pelo chão ou pelo alto e, dependendo da circunstância da 

jogada, pode ser realizado com qualquer parte do corpo, com exceção das mãos, dos 

antebraços e dos braços. 

Atividade prática: 

Aquecimento, exercícios de mobilidade articular. 

Passe curto contra uma parede utilizando a perna direita e depois a perna esquerda. 

Passe longo contra uma parede utilizando a perna direita e depois a perna esquerda. 

Passe longo contra uma parede utilizando a perna direita e depois a perna esquerda. 

Alongamento final de todo o corpo. 


