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CONHECIMENTOS  ADQUIRIDOS NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA



❑INICIO DOS JOGOS

❑IDEALIZADOR DOS JOGOS

❑FINALIDADE DOS JOGOS
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JOGOS NA GRÉCIA ANTIGA

• Originário no período pré-histórico quando o ser humano era
ainda apenas caçador, organizado na Grécia como um dos
eventos mais importantes da antiguidade.

• A origem dos jogos olímpicos é marcada por muitos mitos.
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Hércules o filho de 
Zeus, após 

terminar um de 
seus 12 trabalhos 
comemorou com 
os jogos, sendo 

considerado 
marco inicial das 

olimpíadas.
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ESTÁTUA DE ZEUS EM SEU TEMPLO
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TEMPLO DE ZEUS
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• Na Grécia parte da formação
do cidadão residia no
processo de purificação do
espírito, vigente na ideia de
que não era possível a
perfeição sem a beleza do
corpo.

• Para os gregos a educação
integral não era possível sem
a educação física.
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• A educação tinha 3 pilares: as
letras, música e a educação física.

• Dando início as práticas
sistematizadas de ginástica,
realizadas no gimnasio que se
diferenciavam dos treinamentos
dos atletas de elite, que buscavam
o prestígio.
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GIMNASIO LOCAL DE TREINAMENTO FÍSICO

Os jogos eram considerados sagrados e eram realizados 
a cada 4 anos.
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• As olimpíadas perderam prestígio quando os romanos tomaram a Grécia, no
século II a.C. Em 392, o imperador Teodósio 1º converteu-se ao cristianismo
e proibiu todas as festas pagãs, inclusive os jogos olímpicos, que
homenageavam Zeus.

• Em 06 de abril de 1896 deram início aos jogos olímpicos da era moderna.

• Idealizado por Charles Freddye Pierre era o

nome do barão de Coubertin,

pai da olimpíada moderna.
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• O esporte e a atividade física chegam ao século XIX acompanhando as
transformações políticas e sociais.

• Reinventado no século XIX como um novo elemento pedagógico, o esporte
acompanha a história da humanidade como um elemento importante à
condição humana, seja na formação de sua constituição física seja na
atividade competitiva.

• As grandes nações dão origem a movimentos ginásticos como afirmação da
nacionalidade em preparação para guerra e em defesa do estado, é o caso da
Alemanha, Dinamarca, França e Suécia.
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• Em junho de 1894, apoiado pelo norte-americano William Sloane
e pelo inglês Charles Herbert, e na presença de representantes de
15 países, Coubertin fundou em Sorbonne, na França, o órgão
precursor do comitê olímpico internacional. Até hoje, esse
organismo controla todo o mundo olímpico.

• As olimpíadas tem como principal objetivo aproximar os povos
através do esporte.
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1- A princípio os jogos olímpicos tinham como finalidade, assinale a 
opção correta:

A- socializar

B- Guerra

C- Paz

D- religioso

E- União entre as nações4
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1- Fazer uma pesquisa de quais modalidades eram 
praticadas na era antiga e quais foram os esportes 

introduzidos na era moderna.
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❖Conhecimento sobre o corpo:

❖Aparelho Locomotor
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