


❑PLANO DA DISCIPLINA

❑O QUE É EDUCAÇÃO FÍSICA?

❑A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA

❑DIFERENÇA ENTRE ATIVIDADE FISICA E EXERCICIO FÍSICO
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• APRESENTAR A HISTÓRIA DOS JOGOS OLIMPICOS;

• EXPLANAR SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS OLÍMPIADAS;

• INCENTIVAR A CURIOSIDADE SOBRE AS OLÍMPIADAS.

• Recursos: Vídeo

• Lousa digital
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Por volta de 2500 a.C., os gregos realizavam festivais desportivos em honra
de Zeus no santuário de Olímpia, o que originou o termo Olimpíada.

Este evento era tão importante que mesmo quando havia guerras , estas
eram interrompidas.

Só a partir de 776 a.C. é que o nome dos vencedores das competições
começaram a ser registados.

Nestas competições disputavam-se provas de atletismo, luta, boxe, corrida de
cavalo e pentatlo (que incluía luta, corrida, salto em distância, arremesso de
dardo e de disc
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Palestra (do grego palaistra) significa o lugar do
exercício de luta corporal.

A história do ginásio (em latim gymnasium) data
da Grécia Antiga onde o significado da palavra era
"escola para exercícios nus".

Funcionava como escola de treinamento e também
como local de convívio social masculino, onde
conversas sobre literatura, filosofia e música eram
tão bem recebidas.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
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Apenas participavam os 
cidadãos e os 

vencedores eram 
recebidos como 

autênticos heróis 
recebiam uma coroa de 

louros.



• Os antigos gregos não tinham fim de semana, trabalhavam todos os dias,
exceto nos mais de 50 feriados religiosos e eventos desportivos, onde se
destacavam Olimpíadas.

• Os Jogos eram dedicados a Zeus, a divindade suprema, e aconteciam no
seu santuário em Olímpia, na região de Élis, a oeste do Peloponeso.

• Neles só podiam participar os cidadãos ou seja, homens livres, de raça
grega.
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• Com o passar dos séculos, os jogos perderam
gradualmente o seu significado religioso, e com a
conquista da Grécia pelos romanos esse processo
continuou. Os romanos chegaram a saquear
alguns dos templos para financiar as suas guerras.

• No século V, um terramoto, seguido de uma
inundação, destruiu o que restava e cobriu as
ruínas com uma camada de vários metros de
lama. A localização do santuário, com o tempo,
foi esquecida. Só mais de mil anos depois, em
1766, depois de séculos de esquecimento, o local
foi descoberto.
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Pierre de Frédy - Barão de Coubertin:

O “pai” dos Jogos Olímpicos modernos (1894)

• Francês apaixonado por esportes e pela
Grécia foi o grande responsável por reviver a
tradição das competições esportivas da
Antiguidade
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• Motivado pelo ideal da educação através do
esporte, seu ideal é propagar seu uso como
um instrumento de aproximação entre os
povos, em benefício da paz.

• Em Atenas, as mulheres ainda eram
proibidas de participar dos jogos.

• Competiram 285 atletas de 13 países, nas
provas de atletismo, ciclismo, luta, esgrima
(era a única que admitia profissionais na
época), ginástica, halterofilismo, natação e
tênis.
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Adotou-se o termo "olimpíadas", no
plural, pois cada modalidade é vista
como um jogo em separado, e
"olimpíada" como o espaço de quatro
anos entre elas.



• https://www.youtube.com/watch?v=wSXe31GTq3c

• Resumo da Aula

13

https://www.youtube.com/watch?v=wSXe31GTq3c


Onde Surgiu as primeiras Olimpíadas?

a) Roma Antiga

b) Brasil Colônia

c) Coliseu de Berlim

d) Grécia Antiga

e) Egito antigo
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Qual local sediará as Olimpíadas 2020?

a) Brasil

b) Tóquio

c) Pequim

d) Berlim

e) Paris
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PESQUISAR SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PIRA OU 
CHAMA OLIMPICA E POR QUE ESSA TRADIÇÃO É 

IMPORTANTE?

17



• Qual é a função do músculo?

• Quais são os tipos de músculos e suas características?

• Quais são os órgãos que compõem o sistema muscular?

• Quais são os grandes grupos musculares?
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