


 Esse é um livro de atividades para crianças. 
O objetivo proposto é aproveitarmos o período e 
empolgação das crianças com a Copa do Mundo 
de Futebol para propiciar aprendizado e maior 
alargamento da cultura geral.

 Cada a t i v idade pode se impressa 
separadamente e realizada com as crianças em 
sala de aula ou em casa. 

 Aproveitem o livro, bom aprendizado e boa 
diversão!
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AS MOEDAS DO 
MUNDO



  A primeira Copa do Mundo de Futebol aconteceu em 1930 no Uruguai, e 
desde o início, a responsável pela organização da COPA foi a FIFA - Federação 
Internacional de Futebol Associado. Na Primeira Copa  do Mundo de Futebol 
participaram apenas 13 países e o campeão foi o Uruguai.

 A Copa do Mundo de Futebol acontece a cada quatro anos, e hoje participam 32 países 
divididos em oito grupos de 4 países.  Cada grupo recebe o nome de uma letra, e os países são 
sorteados para saberem em que grupo ficarão.

 Nessa primeira fase, cada país joga três vezes, 
enfrentando todos os países do seu grupo, e apenas os 
dois primeiros colocados se classificam para a próxima 
fase. Veja ao lado como ficou o grupo que o Brasil 
participou na Copa do Mundo de 2014.

 Cada vitória vale três (03) pontos, cada empate vale 
um (01) ponto e quem perde não ganha nenhum ponto. 
Os dois países que tiverem maior número de pontos 
passam para a próxima fase. E se tiver vários países com 
a mesma quantidade de pontos? Se houver empate na 
quantidade de pontos, ganhará quem tiver maior número 
de gols!
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  Desde 1930, a cada quatro anos, tivemos Copa do Mundo de Futebol, 
mas houveram duas vezes que a Copa foi cancelada. Nos anos de 1942 e 
1950 a Copa do Mundo foi cancelada devido a segunda guerra mundial.

 No ano de 1950 aconteceu a quarta Copa do Mundo, e o país sede foi o Brasil. Foi para essa 
Copa que o estádio do Maracanã foi construído, e ele recebeu aproximadamente 150.000 
espectadores. A quarta Copa do Mundo de Futebol também foi vencida pelo Uruguai. Foi um jogo 
incrível! Brasil e Uruguai jogavam, o Brasil precisava de um empate para ser campeão e o Uruguai 
precisava vencer. 

 O primeiro tempo acabou com o placar de 0 x 0, 
no segundo tempo o Brasil fez o primeiro gol, mas o 
Uruguai conseguiu empatar e depois fazer mais um 
gol. O placar final ficou Brasil 1 x 2 Uruguai.

 A tristeza tomou conta e o Uruguai foi campeão 
pela segunda vez, mas temos muita história até hoje! 
Hoje apesar de pensarmos na Copa de 1950 com 
tristeza, podemos ficar muito contentes, pois o Brasil 
é o único país do Mundo a ter conquistado cinco 
Copas do Mundo de Futebol! Por isso o Brasil pode 
gritar: PENTACAMPEÃO!

A COPA

7





9







12



  A seleção brasileira é a única seleção do mundo a participar de todas as 
Copas do Mundo de Futebol, e também é a única seleção pentacampeã 
mundial. Pentacampeão é aquele que ganhou cinco vezes o mesmo 
campeonato. 

 O Brasil já esteve sete vezes na final da Copa do Mundo de Futebol, a primeira vez foi no ano 
de 1950, onde perdeu o jogo para o Uruguai 2 x 1 Brasil. A segunda vez, foi no ano de 1958, onde 
jogou e ganhou por 5 x 2 da Suécia. Na Copa seguinte em 1962 o Brasil ganhou de novo, 

derrotando a Tchecoslováquia por um placar de 3 x 1. 

 A Tchecoslováquia foi um estado que existiu entre 
os anos de 1918 e 1992, no ano de 1993 o estado se 
dividiu em República Checa e Eslováquia. 

 No ano de 1970, o placar da final da Copa do 
Mundo de Futebol foi Brasil 4 x 1 Itália, aqui é 
conquistado o tricampeonato mundial! Depois, em 
1994, de novo contra a Itália o Brasil ganha nos penaltis 
e é novamente campeão mundial!

 E finalmente o pentacampeonato veio no ano de 
2002 em uma final Brasil 2 x 0 Alemanha!

O PENTA
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1) Na Copa do Mundo do Chile, realizada em 1962, um cachorro 
invadiu o campo enquanto Brasil e Inglaterra jogavam. Garrincha um 

famoso jogador do Brasil foi tentar pegar o cachorro, mas levou um drible! Foi Greaves, um 
jogador da Inglaterra que conseguiu pegar o bichinho.

2) A maior goleada da história da Copa do Mundo aconteceu no ano de 1982 na Espanha. O jogo foi 
entre as seleções da Hungria e El Salvador, o placar 
final foi Hungria 10 x 1 El Salvador.

3)  Na base da taça da Copa do Mundo de Futebol 
existe um espaço para gravar o nome de todas as  
seleções campeãs somente até o ano de 2038.

4)  Os cartões vermelho e amarelo foram utilizados 
pela primeira vez em Copas do Mundo de Futebol 
no ano de 1970, no México.

5)  O Brasil e Alemanha são os maiores finalistas de 
todos os tempos, eles chegaram 7 vezes em finais, 
mas a Alemanha só ganhou 3 vezes.
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6) A primeira Copa do Mundo de Futebol a ser transmitida pela 
televisão aconteceu no ano de 1970, foi sediada no México, e teve 

como Vice-campeã a seleção da Itália e como campeão o Brasil.

7) Entre os anos de 1939 e 1945, durante a Segunda 
Guerra Mundial, o troféu oficial da Copa do Mundo -
Taça Jules Rimet, ficou escondida dentro de uma caixa 
de sapatos em baixo da cama do vice-presidente da 
FIFA.

8) O jogador mais novo a fazer um gol em Copa do 
Mundo de Futebol é um brasileiro. Pelé marcou um gol 
contra a seleção do País de Gales no ano de 1958. 
Nesse ano Pelé tinha apenas 17 anos e 239 dias.

9) O técnico Luiz Felipe Scolari, foi o técnico com maior 
seqüência de vitórias em copas do mundo. Foram 11 
vitórias consecutivas, sendo 7 com o Brasil em 2002 e 
4 com Portugal em 2006.

CURIOSIDADES 

23











  O primeiro troféu da Copa do Mundo de Futebol, originalmente era 
chamada de “Vitória” e era conhecida originalmente apenas como Taça do 
Mundo ou Coupe du Monde (em francês). No ano de 1946, foi renomeada em 
honra ao presidente da FIFA, Jules Rimet. Essa taça era feita de ouro e liga de 

prata, tinha a base na pedra lápis-lazúli, media 35 centímetros e pesava 3,8 kg. O formato era de 
uma taça octagonal, apoiado pela figura alada da deusa grega da vitória - deusa Nice.

 A taça Jules Rimet foi roubada quatro meses antes 
da copa de 1966 na Inglaterra, ela ficou desaparecida 
por sete dias e foi achada de uma forma muito curiosa. A 
taça foi achada em um jardim em Londres, ela estava 
embrulhada em jornais e o responsável pela descoberta 
foi “Picles” um cachorrinho!

 No ano de 1970, quando o Brasil ganhou a Copa 
pela terceira vez, ganhou também o direto de possuir 
permanentemente a taça. No entanto no ano de 1983, no 
Rio de Janeiro, a taça foi novamente roubada, mas dessa 
vez infelizmente ela não foi recuperada. Se acredita que 
os ladrões tenham derretido a taça para conseguir 
vende-la. 
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28











Na fase inicial da Copa do Mundo de Futebol, em cada grupo as seleções 
jogam com todos os outros participantes daquele mesmo grupo. Depois 
desses primeiros jogos, os dois países com maior pontuação se classificam e 
passam para a próxima fase, e essa fase se chama oitavas de final. 

Nas oitavas de final 16 times jogam em oito partidas, esses oito jogos definirão 
quem serão os países que continuarão na competição. 

 Nas oitavas de final, cada time joga apenas uma 
vez, ou seja, não são contados pontos, o time que 
ganhar segue na competição e o time que perder, sai 
do campeonato. 

 Até o ano de 2014 aconteceram 20 Copas do 
Mundo de Futebol, e fazendo uma retrospectiva de 
todas as copas, apenas em quatro campeonatos 
mundiais o Brasil não passou da fase das oitavas de 
final.  

OITAVAS 
DE FINAL
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 Oito times disputam as quartas de final onde acontecem quatro jogos, os 
vencedores vão para a fase das semi-finais. Nas semi-finais acontecem dois 
jogos onde os dois times vencedores da etapa disputarão a final e os dois 
times perdedores disputarão o terceiro e quarto lugar do campeonato.  

 Nas oitavas, quartas, semi-finais e final os jogos são chamados de “mata-mata”. Esses jogos 
são chamados assim porque quem perder volta para casa, ou seja, é eliminado da competição. Se 
os jogos acabarem empatados, acontecerá a 
prorrogação. 

 O jogo normal tem dois tempos de 45 minutos, e a 
prorrogação é um “mini jogo” que acontece depois que 
acaba o tempo oficial, cada tempo da prorrogação tem 
15 minutos. Caso acabe a prorrogação e o jogo continue 
empatado, acontecerão os pênaltis. 

 Cada time poderá cobrar cinco pênaltis, o jogo 
acaba quando um dos times marcar mais gols do que o 
outro com o mesmo número de pênaltis cobrados. 

 Se persistir o empate, cada um dos times terá mais 
um pênalti, e isso acontecerá até que algum time tenha 
número superior de gols, 

QUARTAS  
SEMI E 
FINAL
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