FICHA DE ESPECIALIDADE
FUTEBOL

Desportos

AVALIADO(A):
Nome:
Nascimento:

Reg. UEB:

ATIVIDADES:
item:
1. Apresentar para a seção a história do futebol brasileiro: de campo e futsal, citando
suas principais competições e campeões.

data avaliação:

2. Escrever uma breve biografia sobre um jogador de futebol (campo ou futsal)
que você considere relevante.
3. Demonstrar conhecer os principais esquemas táticos e comentá-los.
5. Assistir a uma partida de futebol com o examinador e explicar durante o jogo os
nomes e funções das posições dos jogadores em quadra e em campo.
6. Demonstrar conhecer pelo menos três tipos de dribles e passes.
7. Assistir a um jogo de futebol televisionado, fazer anotações, e nos intervalos fazer
um retrospecto dos melhores lances. E assistir a um jogo em um estádio,
apresentando um relatório no término.
8. Fazer uma visita a um estádio de futebol em um dia que não haja jogo e
conhecer suas dependências.
9. Explicar as regras de segurança ao assistir a uma partida de futebol em um
estádio, e o que fazer para evitar confusões e tumultos, dar sua opinião sobre o que
os torcedores devem fazer para promover a paz nos estádios.
10. Organizar um torneio de futebol, na modalidade de sua preferência, entre sua
tropa ou alcateia, outros grupos escoteiros e convidados, com no mínimo quatro
times.
11. Atuar como árbitro em um jogo de futebol de campo e um de futsal.
12. Conhecer pelo menos dois sistemas de pontuação de campeonatos regionais e
nacionais.

AVALIADOR(A):
Nome:
Profissão:
Telefone:

Local de
Avaliação:
email:

Orientações de preenchimento:
1. Caso haja mais de um avaliador para os itens da ficha, utilizar o verso para informar os dados do avaliador,
bem como as atividades e a data que avaliou.
2. Utilize o verso para informações, observações ou descrições adicionais que considerar relevante na certificação
dos itens de especialidade.
Obs.: Existem três níveis de especialidades: Nível I (quando se atinge um terço das atividades); Nível II (dois
terços das atividades); Nível III (todos as atividades são cumpridas).
As atividades não precisam ser cumpridas na ordem de apresentação.

