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perigo nos jogos olímpicos
GUIÃO
DESTINATÁRIOS: dos 8 aos 13 anos
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 26
DURAÇÃO PREVISTA DA SESSÃO EM SALA DE AULA OU BIBLIOTECA: 45 minutos
NÍVEL DE DIFICULDADE: médio

TEMA: Mitologia: Origem dos Jogos Olímpicos da era antiga e moderna

Material necessário: exemplares do livro

Tarefas:
1. Dividir a turma em grupos.
2. Cada grupo lerá as páginas do livro indicadas a fim de recolher informação
para preencher tabelas.
3. Os pequenos grupos apresentam à turma a sua tabela preenchida e explicam a
informação recolhida.
4. Em grande grupo, comentar a relação entre os Jogos da antiguidade e da era
moderna, a fim de sublinhar não apenas as diferenças, mas sobretudo a
perpetuação das ideias dos jogos originais.

Fundador dos Jogos Olímpicos da
era antiga

Fundador dos Jogos Olímpicos da
era moderna

p.38 a 41

p. 88, 89

Séc. VIII a.C.

Aquiles, em honra de
Pátroclo
Rei dos Feaces, Alcínoo,
para acolher e distrair
Ulisses
Hércules, em honra a Zeus
por o ter protegido nos 12
trabalhos

Origem e utilização da tocha na era
moderna
p.102 e 132
Transportada por cerca de 300 pessoas,
no Brasil, ou seja, representantes de
diferentes regiões e cidades
No Canadá, em 1976, foi por impulso
elétrico.
Em 2000, foi transportada debaixo de
água.

Século XIX

Barão de Coubertin,
francês,

Origem da tocha
p. 101
Devido à importância que lhe era dada
(recordar Prometeu que a roubou aos
deuses e entregou aos homens).
Quando havia Jogos, os sacerdotes
acendiam uma tocha e ela ficava acesa
até ao fim dos mesmos.
Era o vencedor que a levava ao altar dos
sacrifícios.

Modalidades dos Jogos Antigos
p.58, 59
Pentatlo

Modalidades dos Jogos Modernos
p. 59 a 60
andebol
atletismo
badminton
basquetebol
boxe
canoagem
ciclismo
equitação
esgrima
futebol
ginástica
golfe
halterofilismo
hóquei
judo
lutas
remo
râguebi
taekwondo
ténis
ténis de mesa
tiro
triatlo
vela
voleibol.
pentatlo moderno

Modalidades dos Jogos Antigos
p.58, 59

Modalidades dos Jogos Modernos
p. 59 a 60

Argolas Olímpicas
p.42, 43

Outros símbolos dos Jogos
Estádio
p.42

