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O presente projeto pretende enquadrar a história infantil “Carol e o Futebol”. Visa 

ainda englobar o fundamento teórico criado no âmbito da IIIª edição do Prémio Municipal 

Igualdade de Género Maria Aurora. 

 

a) Titulo do trabalho: 

Foi escolhido para título do trabalho: “Carol e o Futebol”. 

 

b) Sumário:  

“Carol e o Futebol” é a história de uma menina muito inteligente, ativa e com um 

verdadeiro sentido de justiça.  

No fundo Carol é uma menina igual a ti ou às tuas colegas. Tem um gosto particular 

por futebol e quando organizaram um torneio na escola Carol não aceita fazer parte da 

claque e procura provar a todos que é capaz de muito mais. 

Nesta partida engraçada pelos direitos das crianças, é a igualdade de género que acaba 

por vencer. 

Que lição terá dado Carol? 

Como terá terminado este jogo de futebol? 

 

c) Objetivos gerais:  

- Promover a igualdade de género no público infantil.  

 

d) Objetivos específicos: 

- Promover um maior conhecimento e debate do tema: igualdade de género junto das 

crianças; 

- Incutir valores nos mais jovens e desconstruir preconceitos enraizados na sociedade; 

- Dinamizar atividades que promovam a igualdade entre meninos e meninas. 

 

e) Grupo alvo:  

- Crianças do ensino básico 

 

f) Incidência geográfica:  

- Concelho do Funchal  



“Carol e o Futebol”                                            Autor: A.L.M.A. 

 

g) Metodologia:  

De modo a uma maior familiarização com o tema da igualdade de género, realizou-se 

uma pesquisa bibliográfica e uma breve reflexão.  

O princípio da Igualdade está previsto na Constituição da República Portuguesa, 

expresso no Artigo 13º: “Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais 

perante a lei. 

Segundo a definição da Associação de Planeamento Familiar “a Igualdade de Género 

exige que, numa sociedade, homens e mulheres gozem das mesmas oportunidades, 

rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas. Devem beneficiar das mesmas 

condições: no acesso à educação, na carreira profissional, no acesso à saúde e no acesso 

ao poder”. 

Os adultos carregam consigo uma série de preconceitos, enraizados na nossa sociedade 

há séculos e que demoram a cair, mesmo quando estamos despertos para a necessidade 

urgente de o fazer. Desde tenra idade são colocados rótulos do que é esperado de cada 

género. Desde criança, a família e a sociedade incute alguma influência nas atividades a 

realizar e nas escolhas para o futuro.  

Os pais são os primeiros a contribuir para uma desigualdade entre géneros, começando 

por vestir cor-de-rosa nas meninas e azul nos meninos. Nos brinquedos, às meninas são 

dadas bonecas, acessórios de princesa e cozinhas miniatura enquanto aos meninos são 

dados carros e bolas habitualmente.  

Muito se tem falado sobre a importância de estimularmos as meninas a fazerem outro 

tipo de atividades nas suas brincadeiras, como por exemplo o futebol. Fazemo-lo 

convictos de que a alteração de certos padrões associados às expectativas que recaem 

sobre o género feminino desde tenra idade venha a contribuir para que elas se possam 

transformar em mulheres menos submissas, e com a confiança suficiente para escolherem 

o que bem lhes apetecer para o seu futuro, mesmo que seja um trabalho ou atividade regra 

geral associado ao sexo masculino, como por exemplo engenheira mecânica, motorista, 

etc. Da mesma forma que deve ser feito o exercício contrário: promover a igualdade de 

género também entre os meninos e rapazes, dando-lhes espaço para serem e fazerem 

aquilo que mais gostarem, como ser bailarino, cabeleireiro, empregado de limpeza sem 

que lhes sejam associados rótulos advindos dos preconceitos de género. Não é o facto de 

gostarem de usar cor-de-rosa ou de brincarem com bonecas que os torna menos 

masculinos nem vai ditar as escolhas afetivas ou de orientação sexual.  

Como crianças que são, devem ter espaço para explorar e descobrir os seus gostos 

individuais, e terem a liberdade para fazerem escolhas, sem os preconceitos criados pelos 

adultos. Se não queremos ter crianças preconceituosas, cabe-nos a nós, adultos, dar-lhes 

o bom exemplo desde cedo e estarmos abertos para as clarificar quando as dúvidas 

surgirem.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_Portuguesa


“Carol e o Futebol”                                            Autor: A.L.M.A. 

Assim, decidiu-se criar uma história acerca da igualdade de género direcionada para 

crianças de modo a promover o debate acerca desta temática o mais cedo possível para 

que se possam desconstruir aos poucos preconceitos há muito instalados na nossa 

sociedade. O preconceito individual de cada um nós depende... só de nós mesmos.  

A história foi escrita em versos, rimando de forma emparelhada ou paralela, ou seja, a 

última palavra de cada verso rima com a palavra final da linha seguinte, de modo a 

conferir musicalidade ao poema proporcionando uma leitura agradável e dinâmica, 

captando facilmente a atenção das crianças. 

Consideramos que o ponto forte do projeto é o texto e a moral que o mesmo transmite. 

As ilustrações foram criadas pelos autores do texto apenas de forma complementar e 

baseadas no objetivo primordial da promoção da igualdade de género. 

 “Carol em prol da igualdade” consiste num jogo que complementa a história infantil. 

Pretende ser uma atividade extra que transmita de uma forma ainda mais dinâmica outras 

variantes da igualdade de género. Foi idealizado para que de uma forma lúdica se 

promova a interiorização dos valores e o debate da temática em questão. 

Consiste num jogo de tabuleiro (que acompanhará o livro) que pode ser jogado 

individualmente ou em equipa (mínimo 2 pessoas). Através do lançamento de dados, os 

jogadores respondem e refletem acerca das questões envoltas na igualdade de género para 

prosseguirem pelas casas seguintes. Quanto mais questões acertarem progridem rumo à 

meta. As questões são apenas sugestivas pelo que é proposto ser a equipa adversária a 

criar as questões desde que tenham a ver com a temática. Esta medida prevê uma maior 

reflexão sobre a igualdade de género e uma desconstrução de ideias pré-concebidas 

enraizadas desde tenra idade.  

O Funchal é o único concelho da Região pertencente à Rede Internacional das Cidades 

Educadoras, desde 2014 que se compromete a cumprir com a Carta das Cidades 

Educadoras proporcionando a todas as crianças e jovens a oportunidade de aprender, de 

trocar e de partilhar com condições de liberdade e igualdade, e com os meios de formação, 

entretenimento e desenvolvimento pessoal. Acreditamos que o presente projeto significa 

uma mais-valia para a política de inclusão social e promoção da igualdade de género da 

autarquia como também representa o concretizar da intenção do Funchal enquanto 

“Cidade amiga das crianças”. 

 

h) Aspetos inovadores:  

Ao realizar uma pesquisa sobre o tema, verificou-se que acerca da igualdade de género 

não existe bibliografia adaptada à população mais jovem então surgiu a ideia de criar um 

livro. O livro é sempre evidenciado como um objeto de valor educativo e agradável, pois 

a partir da leitura criam-se interpretações individuais estimulando a criatividade, 

imaginação, promovendo aprendizagem. 
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Dado que o presente projeto representa uma forte componente inovadora na vertente 

lúdica educativa e por ser uma história pioneira para o referido público-alvo na temática 

de igualdade de género é pretendida a edição da história em formato de livro infantil.  

 

i) Conclusões que poderão incluir propostas ou medidas de atuação: 

 

É pretendido com o presente projeto a criação de um plano de ação para a apresentação 

da obra: “Carol e o Futebol” em todas as escolas básicas do concelho do Funchal, nos 

Polos de Leitura camarários bem como no espaço Ludoteca do Parque de Santa Catarina. 

Pretendemos além de dar a conhecer a história, dinamizar atividades lúdico 

pedagógicas que complementam os valores cultivados. Com as mesmas atividades é 

pretendido alargar o vasto tema de igualdade de género tendo em conta que o foco da 

obra incide sobre as desigualdades no desporto, com o jogo complementar serão 

abordadas outras temáticas como: as profissões, cores, tarefas domésticas e demais.  

O plano de ação prevê ainda, numa fase posterior, o lançamento de um concurso de 

ilustrações para a história “Carol e o Futebol”. Entendemos que será uma forma de 

fomentar a participação ativa desta faixa etária.  
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Texto e ilustrações 
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Era uma vez uma menina chamada Carol

Vestia azul e adorava futebol

Usava um longo cabelo apanhado atrás

E na escola era conhecida como maria-rapaz
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Era uma vez uma menina chamada Carol

Vestia azul e adorava futebol

Usava um longo cabelo apanhado atrás

E na escola era conhecida como maria-rapaz
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Ela já nem se zangava

Em casa aprendera que cada um fazia o que gostava

Os pais sempre lhe disseram: “filha, podes ter a certeza

Não é por seres menina que tens de ser uma princesa”



Passa o intervalo no campo de futebol

Quer faça chuva, quer faça sol

Os rapazes invejam-na porque corre como uma gazela

E as raparigas nunca querem brincar com ela
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Elas são muito aborrecidas

Não querem brincar nem às escondidas

E eles estão sempre nos seus assuntos

“-Mas porque não brincamos todos juntos?”



Em junho a professora Ana reuniu todos no recreio

“- Vamos jogar à bola e organizar um torneio!

Meninas, preparem uma dança para a claque.

Meninos, façam as equipas, haverá prémio para o melhor craque!”
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Carol depressa se afirma: “Assim não vale…

…Eu quero jogar futebol, mas afinal qual é o mal?”

Todos começaram a gozar

Onde é que já se viu uma menina com força para rematar?



Depressa as equipas foram-se formando

Mas faltava alguém na equipa do Fernando

Foi então que se lembraram da Carol

E perguntaram-lhe se queria jogar futebol
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Ela disse logo que sim: - “Por não ser um rapaz

Não julguem que não sou capaz

Se me deixarem ficar na vossa equipa

Garanto-vos golos em pipa”



Finalmente o dia esperado

E depois das chuteiras ter calçado

Desceu as escadas num alvoroço

Para tomar o pequeno-almoço
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Os pais deram-lhe motivação para a jogada

E prometeram ficar a apoiá-la na bancada

- “Vou mostrar-lhes como é que eu faço

Vão perceber que sou de aço!”



Os jogos começaram e a Carol sempre veloz

Todos gritavam até ficar sem voz

Mas o placar dava vantagem ao adversário

E a equipa ao intervalo chora no balneário 
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Apita o árbitro e retomam a partida

E a miúda não se dá por vencida

Finta o rival e até finaliza

Pontapeia a bola para dentro da baliza



Somaram dois empates e uma vitória

Nem tudo foi fácil nesta trajetória

Mas a motivação do arsenal

Foi suficiente para levá-los à final
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A partida foi marcada para um dia especial

Ambas as equipas tinham muito potencial

Os adversários ainda não tinham perdido

Previa-se um jogo renhido
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O árbitro dá o apito de saída

E a outra equipa da vitória está convencida

Da bancada ouve-se a claque

A cada investida no contra-ataque



Zero a zero indicava o marcador

A tensão aumentava em cada jogador

O tempo passava

E nenhuma das equipas marcava

15

Continuava tudo empatado

A meio campo estava muito atado

A situação era grave

A bola por duas vezes na trave
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O João fez uma falta de carrinho 

Leva cartão vermelho e sai devagarinho

Agora jogam com menos um

O placar continua sem golo algum



Mas a um minuto do fim

Vai a bola para o Quim

Puxou-a com jeito

E meteu com um certo efeito
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Com um passe alto alcança

Carol, a ponta-de-lança

E com um toque de cabeça impecável

Pôs a bola nas redes de forma formidável



Foi um golo de encher o olho

Nem que a baliza tivesse ferrolho

Os pais deram pulos de alegria

Tal era a euforia
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E a Carol festejou até mais não

Os colegas levantaram-na do chão

Só pensavam em festejar

E a taça levantar



A professora Ana reconheceu

E os melhores elogios teceu

Todos aprenderam com humildade

Que entre géneros deve haver igualdade

21

Ninguém estava à espera

Que Carol dominasse tão bem a esfera

Entre o drible e o chute

Não há quem melhor execute

O prémio de melhor craque é dela

Vai pô-lo numa estante à janela

Mas o melhor mesmo foi ensinar

Que meninos e meninas podem todos juntos brincar



22

Já não há quem lhe chame de maria-rapaz

Agora é muito mais que Carol capaz

Há quem lhe chame craque da bola

Ou Carol pérola da escola



“Carol e o Futebol” é a história de uma menina muito
inteligente, ativa e com um verdadeiro sentido de justiça. No fundo
Carol é uma menina igual a ti ou às tuas colegas.

Tem um gosto particular por futebol e quando
organizaram um torneio na escola, Carol recusa fazer parte da
claque e procura provar a todos que é capaz de muito mais.

Nesta partida engraçada pelos direitos das crianças, é a
igualdade de género que acaba por vencer.

Que lição terá dado a Carol?

Como é que terá terminado este jogo de futebol?
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Regulamento  

O objetivo do jogo é debater o tema da igualdade de género, e simultaneamente incutir 

valores acerca da temática. 

- O jogo pode ser realizado individualmente e/ou em equipa. Uma das crianças 

desempenhará o papel de “arbitro”; 

- O árbitro é um elemento neutro e tem como principal função fazer as questões que 

permitirão às equipas avançar no jogo; 

- Cada jogador e/ou equipa deverá colocar a sua “peça” na casa de partida; 

- De forma a definir quem começa, o jogador/ equipa deverá lançar o dado, quem tiver o 

número mais alto inicia; 

- Após lançar o dado o jogador/equipa deverá responder Verdadeiro ou Falso a uma 

questão, se acertar avança, se falhar permanece onde estava; 

- O tabuleiro está construído em forma de caracol e as casas numericamente organizadas, 

o jogo deve seguir pela ordem crescente; 

- As questões abaixo são meramente sugestivas, as equipas devem ser incentivadas a 

criarem as suas próprias questões para colocar à equipa adversária, desde que aborde a 

temática me questão; 

- O primeiro jogador/equipa a chegar à meta é o vencedor do jogo; 

 

Questões  

- Uma menina que acabe de nascer pode usar um fato azul?.....................................V 

- Um menino não pode usar uma camisola cor-de-rosa?............................................F 

- Um menino pode brincar com bonecas?................................................................. V 

- Uma menina pode brincar com carros?....................................................................V 

- Um menino não pode praticar ballet?.......................................................................F 

- Um menino pode praticar dança?.............................................................................V 

- Uma menina não pode jogar futebol?.......................................................................F                                                                   

- Uma menina pode praticar judo?..............................................................................V 

- Uma menina não pode praticar karaté?.....................................................................F 

- As meninas podem usar o cabelo curto?..................................................................V                                                     

- Meninos e meninas podem brincar todos juntos?....................................................V 

- Uma rapariga pode pilotar um avião?......................................................................V 

- Uma rapariga não pode ser polícia?..........................................................................F 
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- Uma rapariga pode escolher ser camionista?...........................................................V 

- Uma rapariga pode mudar uma lâmpada?................................................................V 

- Uma rapariga não pode pintar uma parede?..............................................................F 

- Uma rapariga pode pregar um prego?......................................................................V 

- Uma rapariga pode ser mecânica?............................................................................V 

- Um rapaz não pode ser cabeleireiro?........................................................................F 

- Um rapaz pode ser bailarino?...................................................................................V 

- Um rapaz pode ser costureiro?.................................................................................V 

- Um rapaz pode ser empregado de limpeza?.............................................................V 

- Um rapaz pode varrer?.............................................................................................V 

- Um rapaz pode limpar o pó?....................................................................................V 

- Um rapaz não pode lavar a loiça?............................................................................F 

- Um rapaz pode engomar?........................................................................................V 

- Um rapaz não pode estender a roupa?.....................................................................F 

- O pai pode mudar uma fralda?................................................................................V 

- O pai pode ajudar a dar de comer às crianças?........................................................V 

- Os rapazes não podem escolher ser educadores de infância?...................................F 

- Apenas as meninas podem ajudar nas tarefas domésticas?.......................................F 

- Um rapaz pode engomar a roupa?............................................................................V 

- Apenas as mães podem ajudar os filhos a realizar os trabalhos de casa?.................F 

- Em casa todos devem ajudar nas tarefas domésticas?.............................................V 

- Rapazes ou raparigas podem escolher qualquer profissão?.....................................V 

- Meninos e meninas podem usar qualquer cor?........................................................V 

- Rapazes e raparigas têm os mesmos direitos?.........................................................V 
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