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JUSTIFICATIVA: 

Os jogos Olímpicos são considerados como o maior espetáculo da terra. Antigamente, era conhecido como 
um período de paz entre as lutas, hoje, atletas do mundo inteiro se reúnem em um grande espetáculo que mistura 
nações, cores, bandeiras e religiões, é o momento onde o esporte é valorizado, mostrando a sua força, acima das 
diferenças e das guerras. 

Este momento deve ser aproveitado ao máximo, para que aos alunos possam conhecer outros povos e 
diferentes culturas, deixando de lado a competição e ao mesmo tempo torcendo e incentivando atletas e a prática de 
esportes. 

Os jogos e o destaque da mídia colaboram para a curiosidade e interesse das crianças sobre este tema tão 
rico, colaborando para a formação de uma atmosfera de otimismo e esperança. Aproveitando a curiosidade das 
crianças, tem-se um momento único para colaborar com a formação de ética e valores cidadãos de respeito ao outro 
em sua individualidade. 

OBJETIVO GERAL: 

          Ao final do trabalho espera-se que os alunos possam: 

  Conhecer este evento esportivo , reconhecendo, valorizando e respeitando as diversas modalidades de 

esporte 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Trabalhar para que os alunos possam: 

 Conhecer e praticar as variadas modalidades esportivas, através de jogos e brincadeiras. 

 Desenvolver o gosto pelo esporte  

 Reconhecer algumas modalidades esportivas. 

 Competir lidando com questões de ganhar e perder, posicionando-se em prol de competições saudáveis. 

 Perceber a importância do esporte como fonte de saúde física e mental para os seus praticantes, através de 

rodas de conversas. 

 

 

 

DATA ATIVIDADE 
 

01/07 Cerimônia de abertura dos jogos: 
“OLIMPICOS ABC COLORIDO 

Entrega da tocha Olímpica. 
 

04/07  
Teatro de fantoches ou dramatização de história. 

“A importância de saber ganhar e perder” 
 

05/07 Confecção das argolas olímpicas. 
 

06/07 E que comecem os jogos: 
Futebol 

 

07/07 Dia da motoca, cada aluno deverá trazer sua motoca para 
uma competição radical. 

 



08/07 Gincana cabo de guerra 
 

11/07 Confecção de um lindo cartaz sobre as olimpíadas. “Tema 
saber ganhar e perder” 

 

12/07 Gincana corrida 
 

13/07 Acerte a lata  
 

14/07 Basquete 

15/ 07 Confecção de peteca, e competição que deixa ela no ar por 
mais tempo. 

 

18 /07 Confecção de um avião de papel e 
Competição de quem deixa o avião no ar por mais tempo. 

 

19 /07 Corrida 
 

20 /07 Salto a distância  
 

21/ 07 Arremesso de peso 
 

22 /07 Dia do brinquedo. 
 

25 /07 Ginástica olímpica  
 

26 /07 Gincana com bambolês  
 

27 /07 Confecção de uma viseira olímpica. 
 

28 /07 Confecção de medalha 
“ABC COLORIDO” 

29 /07 Festa dos aniversariantes do mês. 
E encerramento do curso, entrega das medalhas. 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe ABC Colorido 


