
Atividade: Ecofutebol 
 
Faixa etária: a partir de 5 anos  
Tempo: 25 minutos 
Participantes: mínimo 15 
 
OBJETIVOS 

 Construir de forma participativa o conceito de mata ciliar.  
 Sensibilizar sobre a importância da preservação da mata ciliar na conservação 

dos recursos hídricos. 
 Demonstrar a importância das florestas como reservatórios naturais de água. 

 
MATERIAIS NECESSÁRIOS 
Apito, tampinhas de plástico (de garrafas PET), folhas de jornal e fita crepe. 
 
COMO FAZER 

1. Escolha uma área livre e prepare o ambiente para a atividade. Cole uma faixa 
de fita crepe no chão, de forma que possa delimitar a margem de um rio. Essa 
região também representará a área do gol. Na sua frente, e a uma distância de 
cerca de 1 metro, posicione as tampinhas de plástico misturadas com bolinhas 
(tamanho de bola de ping pong) confeccionadas com papel jornal amassado e 
fita crepe. 

2. Selecione aproximadamente dez participantes para se posicionar em cima da 
fita crepe sem deixar espaço algum entre os pés, pois eles representarão a 
barreira do jogo. Pergunte se eles já assistiram a um jogo de futebol e se viram 
uma barreira assim ser formada, embora com menos jogadores. 

3. Os outros jogadores devem se espalhar pelo espaço, atrás das tampinhas e 
bolinhas de jornal e de frente para o gol. 

4. Se houver mais participantes, alguns podem fazer o papel de juiz, observando 
tudo o que acontecerá para posteriormente conduzir junto com você a 
construção dos conhecimentos. 

5.  Ao som do apito (que pode ser feito por você ou por um aluno), os jogadores 
deverão chutar, ou jogar com as mãos, as tampinhas e bolinhas, visando 
ultrapassar a área da barreira. Após novo apito, todos devem parar e os juízes 
contarão quantas tampinhas e bolinhas ficaram dentro da área do gol. 

6. Nesse ponto, introduza uma história começando a apresentar a barreira como 
se fosse uma floresta. Relate um desmatamento, uma queimada ou outra ação 
que gere a diminuição do número de árvores e tire alguns integrantes da 
barreira. Depois disso, repita a ação do item 5. 

7. Gradativamente, vá diminuindo a barreira, até que a entrada das tampinhas e 
bolinhas na área do gol se torne muito fácil. 

8. Após um tempo estabelecido, faça, com a ajuda dos juízes, uma analogia entre 
o tema e a brincadeira, onde: as bolinhas representam os grãos de areia e de 
terra (erosão) e as tampinhas o lixo. A barreira representa as árvores e as 
plantas nas margens dos rios e represas, ou seja, a mata ciliar. Quanto maior 
for a barreira, menos terra e lixo conseguirá penetrar nas águas pela ação do 
vento e das chuvas. É desta forma que a mata ciliar protege os rios e os cursos 
d´água. Assim como os cílios protegem nossos olhos contra a entrada de 
partículas de poeira, a mata ciliar protege os rios contra a erosão, o 
assoreamento e a entrada de lixo, daí vem o nome dela. Para complementar o 
aprendizado, mostre figuras e fotos de áreas protegidas e áreas degradadas. 

9. Lembre o grupo que as árvores são consideradas reservatórios naturais porque 
armazenam as águas das chuvas, diminuindo o impacto e a quantidade de 
água que penetra no solo. Assim, nos períodos de seca essa água 



armazenada é liberada gradativamente drenando o solo e alimentando o lençol 
freático.  

 

 
Dicas:  
- Planeje o melhor momento para a realização dessa atividade dentro de uma 
sequência de aulas e estudos sobre temas florestais e a mata ciliar.  
- Após a vivência, e antes de começar a retomada dos conteúdos, deixe que os 
participantes expressem suas impressões após cada intervenção na barreira. 
 

 
Para ir mais além 
Os participantes que representam a mata ciliar podem segurar, em suas mãos, placas 
com desenhos, figuras ou fotos das árvores e plantas da mata ciliar típicas de sua 
região. Acima da margem feita com a fita crepe, podem ser colocados sacos de lixo 
azuis abertos, ou papéis azuis, para dar a aparência de um curso d´água, decorado 
com figuras ou desenhos de animais da fauna aquática local. Bolas de meias 
reutilizadas podem substituir as bolas de jornal. 
 
Atenção! 
Dependendo da faixa etária, pode acontecer dos participantes chutarem as tampinhas 
em direção à parte alta do corpo dos integrantes da barreira e isso pode machucar! 
Para evitar acidentes, oriente que só vale o gol que passar abaixo dos joelhos. 
 
 
Fonte: Criação Instituto Supereco  ® Baú de Jogos e dinâmicas Supereco, 2000.  
 


