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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÂO VAYEGO DE CARVALHO 
Nome do aluno:  Semana 18 
Professor: Abigail, Cláudia e Luciana Data: 20/07/2021 Turma: 4º anos A, B e C 
Componente Curricular: Geografia e História Entrega: 26/07/2021 

Leia com atenção as instruções: 
 Escreva o cabeçalho e o nome da matéria: 

Geografia, se você for realizar as atividades no 
caderno. 

 A impressão é opcional. 
 Faça as atividades com capricho e letras legíveis. 
 Qualquer dúvida, fale com sua professora.  

 
 

 

Nesta aula, vamos entender um pouquinho sobre as Olimpíadas ou jogos Olímpicos, que 
aconteceria em 2020, mas por causa da Pandemia da Covid-19, foi adiada este ano. A abertura 
será no dia 23 de junho e seu término 08 de agosto de 2021.  

Olimpíadas ou jogos olímpicos: São competições de diferentes modalidades esportivas 
que são realizadas a cada quatro anos, onde participam atletas de todos os Continentes do 
mundo. 

                                         Mas o que são Continentes? 

São grandes extensões de terra emersa, limitadas pelas águas de mares e oceanos. Existem 
seis continentes espalhados pela Terra, sã eles: 

Ásia, África, Europa, Oceania, América, que pode ser dividida em três: América do Norte, 
América Central e América do Sul, onde se localiza o Brasil e Antártida, que é o continente 
não habitado, não possui países nele, existem apenas bases de pesquisas de alguns países do 
mundo. 
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Mais de 200 países dos cinco Continentes estão previstos para participar dos Jogos Olímpicos, 
neste ano de 2021. 

Observe o quadro abaixo de alguns países que irão participar das Olimpíadas, 
representando seus países e continentes: 

 

Europa 

- Alemanha  

- Armênia  

- Áustria 

- Bélgica 

- Dinamarca 

- Grécia 

- Itália 

- Portugal 

Ásia 

- Japão 

- Índia  

- Vietnã 

- Síria 

- Tailândia 

- Palestina 

- Paquistão 

- Mongólia 

 

África 

- África Do Sul 

- Angola 

- Camarões 

- Cabo Verde 

- Costa Do Marfim 

- Egito 

- Gana 

- Nigéria  

Oceania 

- Austrália 

- Nova Zelândia 

- Fiji 

- Papua Nova Guiné 

- Tonga 

- Samoa 

- Guam 

- Nauru  

 

 

América 

- Brasil 

- Argentina 

- Bolívia 

- Canadá 

- Colômbia 

- Equador 

- Uruguai 

- México 

 

O principal objetivo das olimpíadas é fomentar (estimular, incentivar ou despertar interesse) a 
união entre todas as nações do planeta, assim como surgiram os Anéis Olímpicos, um dos 
principais símbolos das Olimpíadas. 
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                                            Símbolos das Olimpíadas 

O símbolo das olimpíadas é formado por um conjunto de cinco anéis coloridos (azul, preto, 
vermelho, amarelo e verde), entrelaçados e dispostos sobre um fundo branco. Simboliza a união 
dos continentes em prol do esporte. 

                                       

 Como as Olimpíadas acontecem de quatro em quatro anos, este evento seria realizado no ano 
passado, já que a última Olimpíada aconteceu no ano de 2016, porém foi adiado para este ano 
2021, por causa da pandemia da COVID- 19.  

 Mas ainda existem algumas incertezas em relação ao acontecimento deste evento, isso porque a 
pandemia ainda está em diversas partes do mundo e têm surgido novas variantes, como a 
brasileira a indiana e a sul- Africana. 

          Mascotes dos jogos Olímpicos e Paraolímpicos em Tóquio no Japão 2020 

                                                      

Para voce conhecer um pouco mais dos Mascotes das Olimpíadas, assista ao vídeo –  

Acesse o Link: https://www.youtube.com/watch?v=JMq9YqI7rCc 

 Mascote Miraitowa dos jogos Olímpicos, o robô com feições felinas, e tem seu nome a 
junção das palavras japonesas: “Futuro e Eternidade” 

Este Mascote busca trazer um sentimento de eterna esperança no coração das pessoas ao redor 
do mundo. 
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Mascote dos jogos Paraolímpicos, o robô Someity, “a poderosa”, muito semelhante à frase 
em Inglês: So Mghtiy (Tão poderosa). 

Desta maneira a Mascote cor de rosa, é encarada como um símbolo de força e representam 
atletas Paraolímpicos que enfrentam e superam todos os obstáculos e desafios à sua frente. 

                                                      Agora é com você. 

Atividade 1- O que são Continentes? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Atividade 2- Quantos são os Continentes e quais? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Atividade 3- Faça uma pesquisa e registre o nome de cinco modalidades esportivas que fazem 
parte dos jogos Olímpicos. 

A- ______________________________ 

B- ______________________________ 

C- ______________________________ 

D- _______________________________ 

E- _______________________________ 

Atividade 4 – Sabemos que as Olimpíadas ocorrem a cada quatro anos. A última foi em 2016 e o 
correto seria que a Olimpíada tivesse acontecido em 2020. Explique com suas palavras o motivo 
que fez com que a Olimpíada fosse adiada. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA 

 

                               Um Pouco Da História das Olimpíadas 

Olimpíadas, ou jogos Olímpicos, constituem nos dias de hoje um dos eventos mais populares e 
prestigiados em todo o mundo. 

A história dos jogos Olímpicos é um tanto complexa, imagem que deles temos hoje em dia foi 
construída a partir do século XIX, mas sua origem começou na Grécia Antiga. 

Em 776 a.C, cerca de três mil anos atrás, os primeiros jogos Olímpicos aconteciam. Eles faziam 
parte de um festival religioso para homenagear Zeus, ele era deus do céu e líder dos deuses 
gregos que viviam no monte, a montanha mais alta da Grécia. 

Acesse o link e assista ao vídeo sobre a História das Olimpíadas  

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

                                                    



 

6 
 

                                 Alguns Símbolos das Olimpíadas 

             

 Os aros, nas cores: azul. Amarelo, preto, verde e vermelho, interligados sobre um fundo 
branco,os aros Olímpicos foram idealizados em 1914, pelo Barão Pierre de Coubertin, os aros 
representam a união dos cinco Continentes e pelo menos uma de suas cores, está presentes na 
bandeira de cada um dos Comitês Olímpicos Nacionais vinculados ao COI. É a principal 
representação gráfica dos Jogos Olímpicos e a marca do próprio Comitê Olímpico Internacional 
(COI). 

No início dos jogos, uma chama é acesa. A chama começa em Olímpia e é passada pela tocha 
até que a localização dos jogos seja alcançada. A localização muda sempre que os jogos 
Olímpicos são jogados. 

A origem do uso da coroa de louro está no mito de Dafne, uma ninfa que se transformou em um 
pé de louro para fugir de Apolo. O deus, então, fazia com as folhas uma coroa com a qual passou 
a ser representado. 

Na Grécia Antiga, em vez de receberem as atuais medalhas de ouro, prata e bronze, os atletas 
eram premiados com as coroas de pequenos ramos de oliveira entrelaçados que representavam 
a suprema glória para aliviar a alma grega. Tinha um significado muito especial para os atletas, 
que depois eram recebidos nas suas cidades com grandes festas.                                             
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Agora, faça o que se pede. 

1) Quando iniciou- se os Jogos Olímpicos? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2) Quais os símbolos das Olimpíadas que aparecem no texto? 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3) Caça palavras tema: Esportes Olímpicos 

 

 


