
 

 

9º ano – Orientações para realização das atividades do Livro do Aluno 

 

Jogo: Cartão Vermelho 

Habilidades:  

• Identificar situações de riscos;  

• Processar e organizar informações; 

• Compartilhar ações em grupo. 

Métodos priorizados: Aves Migratórias, Filtro, Filmadora e Escada 

Regras do jogo: mlbr.com.br/cartreg 

 

1. Contextualização: Leia o texto “Quem chutou a primeira bola de futebol” nas 

páginas 32 e 33 do Livro do Aluno. A proposta da contextualização é que você conheça um 

pouco da história do futebol, além de saber algumas curiosidades, como o caso do cartão 

vermelho mais rápido da história. 

2. Vivência: Siga as regras do jogo nas páginas 34 e 35 do seu Livro do Aluno ou no 

vídeo através do link mencionado acima. Convide seus familiares para jogar. Além de jogar 

Cartão Vermelho, no final de seu material do Livro do Aluno você vai encontrar a proposta 

de um jogo de memória que remete ao jogo Cartão Vermelho, tendo em vista que o tema é 

sobre futebol. Nas cartas do jogo contém 10 países que mais participaram de Copas do 

Mundos desde 1930. As regras e características deste jogo de memória você encontra na 

página 36 de seu livro. 

3. Atividades: As 4 primeiras atividades lhe ajudarão a consolidar as aprendizagens 

sobre as regras e as quatro estratégias do jogo (Radar Interno, Permaneça Focando, 

Maratonista e Compartilhando riscos e criando grupos de interesse comum, todas elas 

explicitadas na página 43), além de permitir que essas aprendizagens sejam aplicadas em 

outros contextos (páginas 38 e 42). A última atividade está relacionada com a matemática, 

exercitando seus conhecimentos de análise combinatória em relação às peças do jogo 

Cartão Vermelho (página 42). Para exercitar os Método da Filmadora leia os destaques das 

atividades nas páginas 37 e 39 e reflita sobre as situações de vida e jogadas propostas. 

4. Reflexões em família: Convide seus familiares para vocês lerem o texto “O risco 

que não vale a pena” encontrado na seção “Trocando ideias” (página 44). Juntos, vocês 

poderão refletir um pouco mais sobre os aprendizados das aulas e como podemos usá-los 

em outras situações da vida. Registre suas sínteses e reflexões (páginas 45 e 46). 

 

 


