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Introdução
 A cada quatro anos, atletas de centenas de países
se reúnem num país sede para disputarem um
conjunto de modalidades esportivas.
   A bandeira olímpica representa a união dos povos
e raças, formada por cinco anéis entrelaçados
representando os continentes e suas cores. A paz, a
amizade e o bom relacionamento entre os povos e
o espírito olímpico são os princípios dos jogos
olímpicos.
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Origem dos Jogos Olímpicos
     Foram os gregos que criaram os Jogos
Olímpicos. Por volta de 2500 a.C. eles já
faziam homenagens aos deuses realizando
competições. Porém,  somente em 776 a.C.
ocorreu pela 1º vez os Jogos Olímpicos de
forma organizada e com participação de
atletas de várias cidades-estado.



             Atletas das cidades-estados gregas se
reuniam na cidade de Olímpia para
disputarem diversas competições esportivas:
atletismo, boxe, corrida de cavalos e pentatlo 
(luta, corrida, salto em distância, arremesso
de dardo e de disco). Os vencedores eram
recebidos como heróis em suas cidades e
ganhavam uma coroa de louros.

 



Era moderna
          No ano de 1896, os Jogos Olímpicos foram
retomados em Atenas, por iniciativa do francês
Pierre de Fredy, conhecido como o Barão de
Coubertin. Nesta primeira Olimpíada da Era
Moderna, participaram 295 atletas de 13 países,
disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre,
ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis.
Os vencedores das provas foram premiados com
medalhas de ouro e um ramo de oliveira.



As Mascotes
             Desde 1972 os países que recebem os
Jogos Olímpicos seguem com a tradição de adotar
um símbolo, um personagem. São as Mascotes
Olímpicas, criadas para representar os Jogos
Olímpicos de uma forma descontraída e animada.
Geralmente representam aspectos importantes da
cultura do país sede. São muito utilizadas para
divulgar o evento nos meios de comunicação.

             



Waldi
Olimpíadas de Munique - 1972



Amik
Olimpíadas de Montreal - 1976



Misha
Olimpíadas de Moscou - 1980



 San
Olimpíadas de Los Angeles - 1984



Hadori
Olimpíadas de Seul - 1988

                           



Cobi
Olimpíadas de Barcelona - 1992



Izzy
Olimpíadas de Atlanta - 1996



Syd, Olly e Millie
Olimpíadas de Sydney - 2000



Athena e Phevos
Olimpíadas de Atenas - 2004



Beibei, Jingjing, Huanhuan,
Yingying e Nini

Olimpíadas de Pequim - 2008



Wenlock e Mandeville
Olimpíadas de Londres - 2012



Vinícius e Tom
Olimpíadas do Rio - 2016



Esportes Olímpicos      
São 42 nesta edição:



Rio 2016
           O evento mais esperado do ano conta
com a disputa de 42 modalidades. Serão 19
dias de competição  com 306 provas que
valerão medalhas: 136 provas femininas, 161
provas masculinas e 9 mista; 10.500 atletas
de 206 países.



1- Atletismo
     Corrida, saltos, lançamentos e arremessos. Um dos
esportes mais tradicionais dos jogos olímpicos e
disputado desde Atenas 1896, primeira edição da Era
Moderna. Distribuiu o maior número de medalhas, 
141, sendo 47 de ouro.

 
    
     



2- Badminton
     Com petecas que podem voar a 400 Km/h, exige
reflexos rápidos dos jogadores e atenção máxima do
público. Esse esporte estreou em Barcelona - 1992,
tem torneios masculino e feminino, individual e em
duplas, além de duplas mistas.

    



3 - Basquetebol
     Num show de dribles, enterradas e arremessos
comemora em 2016  80 anos no programa olímpico,
sua estreia foi em Berlim 1936 com 12 seleções
masculinas e 12 femininas.



4 - Boxe
     Cruzados, diretos, job... Um golpe pode fazer a
diferença nesse esporte que estreou nas olimpíadas de
St. Louis em 1904 . Conta com a participação de
mulheres desde Londres, 2012. São 13 categorias: 10
masculinas e 3 femininas.



5 - Canoagem Slalon 
      Fortes emoções a bordo de caiaques e canoas.
Inspirada no esqui slalon, essa modalidade estreou em
Munique - 1972. Os atletas enfrentam corredeiras em
disputas individuais ou em duplas. São 3 provas
masculinas e 1 feminina.



6 - Canoagem Velocidade
     Os atletas aceleram em caiaques e canoas. Esse
esporte estreou em Berlim - 1936. São 12 provas sendo
8 masculinas e 4 femininas.



7- Ciclismo BMX
     Com manobras radicais, saltos e tombos
espetaculares,  é a modalidade olímpica mais nova do
ciclismo, está nos jogos desde Pequim - 2008.  
     As provas são individuais,  masculina e feminina.



8 - Ciclismo de Estrada
     Um teste de resistência, uma corrida contra o
tempo. Seja na prova de estrada ou na corrida contra o
relógio, as curvas da cidade são pano de fundo para as
disputas. Presentes nos jogos desde Atenas - 1896,
primeira edição da Era Moderna.



9 - Ciclismo de pista
     Presente nos jogos desde Atenas - 1896, primeira
olimpíada da Era Moderna. Combina velocidade e tática
- e bicicletas sem freio. São 5 provas tanto para
homens quanto para mulheres: 3 individuais e 2 em
equipe.



10 - Ciclismo Mountain Bike
      Esporte para quem gosta de aventura, desafia o
ciclista com subidas, descidas e obstáculos naturais.
Vinte anos após sua estreia olímpica, em Atlanta -
1996, esse esporte tem provas individuais masculina e
feminina.

  



11- Esgrima
      Com espada, florete ou sabre está presente nos
jogos desde 1896, primeira edição da Era Moderna,
numa mistura de luta e arte chega a 2016 com 3
combates individuais e 2 por equipe,  todos disputados
por homens e mulheres.
   



13 - Ginástica Artística
      Barra, solo, argolas, cavalo com alça... Na ginástica
artística, os atletas competem em diferentes aparelhos.
São disputas individuais ou por equipes, sendo oito
provas masculinas e seis femininas. O esporte estreou
em Atenas, 1896, primeira edição da Era Moderna.



14 - Ginástica de Trampolim
       Nesse esporte os atletas dão um show de
acrobacias no ar. Modalidade mais nova da ginástica, o
esporte estreou em Sydney - 2000, disputado
individualmente por homens e mulheres com saltos
que podem chegar a 8 metros de altura.



12- Futebol
      É a paixão nacional! Se tornou esporte Olímpico em
Paris - 1900 e conta com a participações de mulheres
desde Atlanta - 1996. Nas Olimpíadas do Rio serão 16
países disputando o título no masculino e 12 no
feminino.



15 - Ginástica Rítmica
       Oferece ao público um verdadeiro espetáculo.
       Ao som de músicas as atletas se apresentam
individualmente ou por equipes em busca das melhores
notas. O esporte estreou em Los Angeles - 1984 e é
disputado apenas por mulheres.



17-  Halterofilismo:
           Essa modalidade competitiva é a mais antiga
que se tem registro, desde o início do século XIX,
voltou aos jogos Olímpicos em Saint Louis - 1904
quando foi introduzido o levantamento de halteres.
São disputas masculinas e femininas em 15
categorias.

Mateus Felipe



18 - Handebol
       No Handebol a bola pode balançar a rede em
poucos segundos. O esporte, que estreou em Berlim -
1936, é disputado indoor (¹) desde Munique - 1972 e
reserva fortes emoções ao público em dois torneios:
um masculino e um feminino.

(¹) indoor - Esporte realizado num recinto
fechado



19 - Hipismo 
       Um esporte Olímpico em que homens e mulheres
se enfrentam em igualdade de condições. Dividido em
três modalidades: adestramento, concurso completo de
equitação (CCE) e saltos. Todas contam com
competições individuais e por equipes. 

(Rodrigo Pessoa - Jockey)



  20- Hóquei sobre grama 
        Com gols, dribles e disputa de pênaltis,  esse
esporte leva emoção ao público desde os Jogos de
Londres - 1908 e conta com a participação das
mulheres desde Moscou - 1980. As seleções disputam
dois torneios: masculino e feminino.



21 - Judô Olímpico 
       Ippon, wazari, yoku... um único golpe pode fazer a
diferença nesse esporte que estreou em Tóquio - 1964.
Conta com a participação das mulheres desde
Barcelona - 1992. Estarão em disputa sete categorias 
masculinas e sete femininas.

(Rogério Sampaio - judoca de Santos
medalha de ouro em Barcelona)



22 - Levantamento de peso
       Um teste de força onde os atletas levantam até
três vezes o seu peso corporal,  o esporte estreou em
Atenas - 1896 e conta com a participação das mulheres
desde Sydney - 2000. Estarão em disputa oito
categorias masculinas e sete femininas.

Jaqueline Ferreira - 1ª mulher no pódio (Pan-
Americano) - medalha de Bronze



23 - Luta Olímpica
       No combate corpo a corpo a luta olímpica é
dividida em duas modalidades: estilo livre e greco -
romana. Na primeira, homens e mulheres competem
em seis categorias diferentes enquanto que na
segunda conta apenas com disputas masculinas. 



24 - Maratonas Aquáticas 
       Uma corrida de 10 Km em águas abertas, as
maratonas aquáticas estrearam em Pequim - 2008
como parte do programa de natação,  mas para o
Rio-2016 ganharam status de esporte e o mar de
Copacabana será o palco das disputas femininas e
masculinas.



25- Nado Sincronizado
       Um  verdadeiro balé aquático, fascina o público
desde os Jogos Olímpicos de Los Angeles - 1984. As
provas são disputadas apenas por mulheres que
realizam apresentação em duetos ou por equipes.



26 - Natação
       Com provas de tirar o fôlego, a natação estreou
nos Jogos Olímpicos de Atenas - 1896, primeira edição
da Era Moderna. São 16 provas masculinas e 16
femininas, com disputas individuais nos quatro estilos -
livre, peito, borboleta e costas - e revezamentos.

Gustavo Borges, Cesar Cielo, Thiago Pereira são os
maiores medalhistas do Brasil na natação



27 - Pentatlo Moderno
       Disputado em cinco atos: atletismo, natação,
esgrima, hipismo e tiro esportivo - com todas as provas
no mesmo dia. O esporte que estreou em Estocolmo -
1912,  conta com disputas individuais no masculino e
feminino.



28 - Polo Aquático
       Primeiro esporte coletivo a fazer parte dos Jogos
Olímpicos, o polo aquático estreou em Paris - 1900
apenas com disputa masculina. As mulheres passaram
a competir em Sydney - 2000.



29 - Remo
       Com mais de um século de tradição, o Remo está
presente nos Jogos Olímpicos desde Paris - 1900.   
       As oito provas masculinas e seis femininas são
disputadas em barcos tripulados por um, dois, quatro
ou nove (incluindo o timoneiro) atletas.



  30- Rugby de 7
       Com bravura, habilidade e velocidade, o esporte
faz sua estreia olímpica no Rio - 2016, com torneios de
ambos os gêneros. Mas não é a primeira vez que
aparece no Jogos, a versão para 15 jogadores foi
disputada em algumas edições de 1900 a 1924.



31 - Saltos Ornamentais 
        Quando o esporte estreou em St. Louis - 1904, a
meta era pular o mais longe possível. Hoje as
acrobacias aéreas são julgadas nos mínimos detalhes e
homens e mulheres saltam de 3 e 10 metros,
disputando quatro provas individuais e em duplas.



32- Taekwondo Olímpico
       "Caminho dos pés e das mãos" é o significado do
nome deste esporte coreano que passou a fazer parte
dos Jogos Olímpicos em Sydney - 2000. Hoje é
disputado por homens e mulheres que lutam pelo
pódio em quatro categorias de peso.



33 - Tiro com Arco
       Preparar, apontar... o tiro com arco estreou nos
Jogos de Paris - 1900 e logo na edição seguinte passou
a contar com a participação feminina.
       Homens e mulheres competem em provas
individuais e por equipes em busca da mira perfeita.

  



34 - Tiro Esportivo
       Um verdadeiro teste de precisão,  o Tiro Esportivo
faz parte do programa olímpico desde Atenas - 1896,
primeira edição da Era Moderna.
       Os atletas competem em nove provas masculinas
e seis femininas, todas individuais. 



35 - Triatlo
       Um desafio em que os atletas testam seus limites
na natação, no ciclismo e na corrida. Presente nos
Jogos Olímpicos desde Sydney - 2000,  terá esse ano
como palco a praia de Copacabana onde serão
disputadas provas individuais masculinas e femininas.



36 - Tênis 
       Disputado ponto a ponto, o Tênis fez sua estreia
olímpica em Atenas - 1896, primeira edição da Era
Moderna. As mulheres entraram logo depois, em Paris -
1900.  Os torneios são masculinos e femininos,
disputados individualmente ou em duplas, além de
duplas mistas.



37 - Tênis de mesa
       Presente nos Jogos Olímpicos desde Seul - 1988, o
Tênis de Mesa vai muito além do pingue-pongue. É
considerado o esporte de raquete mais praticado no
mundo. Homens e mulheres disputam torneios
individuais e por equipe.



38 - Vela
       Navegando contra ou a favor do vento, sua estreia
olímpica deveria ter sido em Atenas 1896, mas, devido
ao mau tempo, foi adiada para Paris - 1900.
       Estarão  em disputa cinco classes masculinas,
quatro femininas e uma mista.



39 - Voleibol
     Com saques, bloqueios e cortadas emocionantes, o
Voleibol agita as arquibancadas olímpicas desde os
Jogos de Tóquio - 1964, em torneios masculinos e
femininos.

     



  40- Volei de praia
      O esporte, que é a cara do Rio de janeiro, faz parte
dos Jogos Olímpicos desde Atlanta - 1986. Os torneios
são em duplas, femininas e masculinas e serão
disputadas nas areias de Copacabana.



Curiosidades:
- Em 1916 as Olimpíadas deveriam ocorrer na
Alemanha, porém em função da Primeira Guerra
Mundial, os Jogos foram cancelados.
- Igualmente, em  função da Segunda Guerra Mundial,
os Jogos Olímpicos de 1940 e 1944 também foram
cancelados.



- Criquete e Cabo-de-Guerra  já foram esportes
olímpicos no começo do século XX. Nas olimpíadas de
1920 (Antuŕpia - Bélgica), o Tiro ao Pombo também fez
parte do quadro de jogos olímpicos.



- O lema olímpico "citius, altius, fortius" (mais
rápido, mais alto e mais forte) foi proposto por Pierre

de Coubertin em 1894. Porém, o lema só foi
oficialmente introduzido nas Olimpíadas de Paris de

1924.



- Em 1906, por questões de interesses políticos, a
Grécia organizou uma Olimpíada de forma não oficial.
O evento, não teve destaque internacional, sendo que
muitos países não estiveram presentes. Neste evento,
fez parte um esporte muito curioso: Arremesso de
Pedras.

 

 



SANTOS EM RITMO DE OLIMPÍADAS
2016

JEUMES
Jogos Escolares das Unidades Municipais

de Educação de Santos

     



PARAJEUMES

Parajogos Escolares das
Unidades Municipais de

Educação de Santos

3º Festival
Internúcleos de

Lutas

 



JEUMES
OBJETIVOS: Desenvolver o intercâmcio social e
esportivo entre as UMES, além de fomentar a
prática de diversas modalidades esportivas,
possibilitando aos alunos vivência de atitudes
solidárias, cooperativas e de respeito mútuo,
promovendo a cultura da paz.
Modalidades

Atletismo (velocidade, revezamento e salto
em distância);
Xadrez e Tênis de Mesa;
Handebol, Futsal e Basquetebol.
                         Os jogos são destinados
exclusivamente às Unidades Municipais de
Educação de Santos. Cada aluno poderá
participar de apenas uma modalidade
esportiva e, no caso do Atletismo, somente de
uma das provas.



PARAJEUMES
Objetivo: oportunizar à pessoa com deficiência o
acesso à prática desportiva, trabalhando a autoestima
e valorizando as suas potencialidades.
Modalidades: Paratletismo e Bocha Paralímpica.

3º FESTIVAL INTERNÚCLEOS DE LUTAS

Objetivo: reunir as várias áreas e oficinas que
compõem a Educação Integral, por meio de ações
desenvolvidas para a estruturação, organização e
execução do referido evento esportivo, promovendo a
confecção de bandeiras dos núcleos, que despertem o
sentido de pertencimento, e a criação de gritos de
incentivo às suas equipes para o resgate da função
social da língua e a participação coletiva na torcida
organizada e
festiva.                                                                
Modalidades: Karatê, Taekwondo, Judô e Capoeira.



DIVULGAÇÃO DO JEUMES E
PARAJEUMES

        A Secretaria de Educação de Santos, por
meio do Comunicado 84/2016 de 31/05/16,
convidou os alunos a participarem da
divulgação dos Jogos e Parajogos Escolares
com a criação de cartazes alusivos ao tema.   
       Na sequência teremos os cartazes
selecionados da UME Dr. José Carlos de
Azevedo Jr.
 











Mapas e links  - Rio - 2016
www.riodejaneiroaqui.com/olimpiadas2016/m
apa-olimpico-2016.html

 



Quadro de medalhas
do Brasil



Colaboradores deste livro:

Alunos do 5º ao 8º ano  - 2016.
Alunos (Trabalhos selecionados):                         
Marisol Roza Bastos Barizão - 8º B              Beatriz
E. B. Vieira, Ana Kissila R. Oliveira  e Rafaela C. A
da Silva -    9º B                             Larissa Silva
dos Santos - 8º B

Professores:

Eliana Galdina dos Santos - 5º A.
Flávia Santos Quinto - 5º B.
Maura Inez Castellano de Almeida - 5º C.
Ezequiel Vieira Santos - Ed. Física.
Sérgio Wisbeck- Arte.
Maria Luiza Strazacapa - POIE.

Coordenadora Pedagógica: Jocely Cruz Gonzalez.
Colaboradora Pedagógica:Marcia Regina Marques.
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