




➢

✓

✓

✓

➢

✓



A escolha de um país para sediar a Copa do Mundo
ocorre, em média, seis anos antes do acontecimento
do evento.

No entanto, existem algumas regras definidas pela
Federação Internacional de Futebol (FIFA) para que
um país concorra à eleição, além de exigências
mínimas que o país-sede escolhido deve possuir e/ou
se comprometer a realizar.

Vamos ver, nesta aula, como tudo isso acontece.









Estádios



Tráfego

.



Turismo



Durante a Copa do Mundo da Alemanha 
aconteceram diversos festivais 
gastronômicos com precinhos super
baixos!

É sempre bom dar opções aos turistas e à 
população em geral quando não está 
acontecendo alguma partida! 

Isso garantiu um público ainda maior 
para o evento.



Segurança



Membros 
da 
comissão 
federal 
votam

O país 
vencedor 
precisa 
obter mais 
de 50% 
dos votos



Mas nesse caso, 
sem concorrentes, 
como ficou a 
situação do Brasil?



As Copas de 1942 e 1946 foram 
canceladas por causa da Segunda Guerra 
Mundial.

Depois disso a FIFA passou a escolher 
como sede apenas países que não 
abrigaram ou participaram de guerras.











Aposto que você nunca havia pensado nos 
efeitos de uma crise econômica para a 
Copa do Mundo!

Para saber um pouco mais sobre a crise de 
29 ou Grande Depressão, clique aqui!

https://www.infoescola.com/historia/crise-de-1929-grande-depressao/


Ano País-Sede Seleção Vencedora
1930 Uruguai Uruguai
1934 Itália Itália
1938 França Itália
1950 Brasil Uruguai
1954 Suíça Alemanha Ocidental
1958 Suécia Brasil
1962 Chile Brasil
1966 Inglaterra Inglaterra
1970 México Brasil
1974 Alemanha Ocidental Alemanha Ocidental
1978 Argentina Argentina
1982 Espanha Itália
1986 México Argentina
1990 Itália Alemanha Ocidental
1994 Estados Unidos Brasil
1998 França França
2002 Coreia do Sul/Japão Brasil

2006 Alemanha Itália

2010 África do Sul Espanha

2014 Brasil Alemanha

2018 Rússia

Veja o quadro ao lado com todas as 

edições da Copa do Mundo, seus 

países-sede e suas seleções 

vencedoras.  







Agora é hora de calçar as chuteiras e arregaçar as 

mangas, pois a Copa do Mundo vai ser

disputada entre os dias 14 de junho

e 15 de julho!



Esse é um legado muito importante para o país!

CLIQUE AQUI

https://br.sputniknews.com/sochi-worldcup-2018/2018020610459447-sochi-criancas-interesse-futebol-copa-2018/


Conheça um pouco sobre a História de 
todos as edições da Copa do Mundo de 
Futebol realizados pela FIFA, de 1930 à 
2014, incluindo banners da época, os 
campeões mundiais e resultados dos 4 
primeiros colocados.

Ao final, veja ainda uma prévia de 
apresentação das edições de 2018 e 
2022.

Basta clicar aqui e assistir o vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=bUSpCHy-t2E




Nesta aula você aprendeu como a é feita a escolha de 
um país-sede para a Copa do Mundo.

Verificou como e quando aconteceu a primeira Copa e 
como era a situação política na época.

Ao final, viu os motivos que levaram à escolha da 
Rússia como sede da próxima Copa.

Agora é correr pro abraço e se preparar para curtir as 
partidas!



http://www.impulsiona.org.br/

