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1º e 2º ano

Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para brincar. 

Disponível em:       <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/02/22/ensine-sua-brincadeira-favorita-na-infancia-a-
uma-crianca.htm > Acesso em 09/08/2020.

Hoje vamos recordar e conhecer algumas brincadeiras populares e conhecer algumas partes do nosso corpo. 

ATIVIDADE 1- Para nossa atividade precisaremos da ajuda de um adulto e juntos/as vamos lembrar algumas
brincadeiras populares. Para isso, encontre um local o mais tranquilo possível e vamos brincar com nossos
amigos, irmãos, papais e vovôs: 

Continue a Música

Desenvolvimento: O jogo começa com a música normal quem conhece a música do elefante que incomoda
muita gente, a diferença é que em vez de ser 2 elefantes, é trocado por outro animal e assim por diante e não
vale o mesmo animal duas vezes.

Disponível em: <http://umanormalista.blogspot.com/2011/11/jogos-cooperativos.html>. Acesso em 25/11/2020.



ATIVIDADE 2 – Atividades Cooperativas

Adivinha

O que é, o que é?

1. Quanto mais se tira maior fica.
2. São sempre grandes amigos, passam o dia se batendo, não fazem mal aos outros embora vivam 

mordendo.
3. Cai em pé e corre deitado.
4. Dá um pulo e aparece vestida de noiva.
5. De dia tem quatro pés e de noite tem seis ou oito.
6. Na água nasci, na água me criei, mas se me jogarem na água eu morrerei.
7. Qual o céu que não possui estrelas?
8. Um aquário tem oito peixes. Quatro morreram afogados, quantos restaram?
9. Por que o Batman colocou o batmóvel no seguro?
10. Nasce grande e morre pequeno.
11. Sempre quietas, sempre agitadas, dormindo de dia e de noite, acordadas.
12. É verde como mato e mato não é, fala como gente e gente não é.
13. Grande antes de ser pequena.
14. Anda com os pés na cabeça.
15. Passa pela água e não se molha.
16. Qual é a grande diferença entre a calça e a bota.
17. Sempre se quebra quando se fala.
18. Passa a vida na janela, e mesmo dentro de casa, está sempre fora dela.
19. É um pássaro brasileiro e seu nome de trás para frente é igual.
20. Uma casa tem quatro cantos, cada canto tem um gato, cada gato vê três gatos. Quantos gatos há na 

casa?

RESPOSTAS: 1. Buraco – 2. Dentes – 3. Chuva – 4. Pipoca – 5. A cama – 6. Sal – 7. Céu da boca – 8. Oito. Peixe 
não morre afogado – 9. Porque ele tem medo que Robin – 10. Lápis – 11. Estrelas – 12. Papagaio – 13. A vela –
14. Piolho – 15. A sombra – 16. É que a calça a gente bota e a bota a gente calça – 17. O segredo – 18. Botão – 
19. Arara – 20. Quatro.

Disponível em: <https://www.coladaweb.com/cultura/brincadeiras-antigas>. Acesso em 25/11/2020.

03. Na brincadeira de corrida de revezamento, o que é importante para vencer?

a) Equilíbrio e velocidade.
b) Velocidade e força.
c) Força e equilíbrio.
d) Velocidade e agilidade.



04. Quais sentidos são importantes para diferenciar uma bola de basquete de uma bola de totó?
a) Olfato e tato.
b) Audição e visão. 
c) Visão e tato.
d) Paladar e olfato.

GABARITO
01 Atividade prática.

02 Atividade prática.

03 d

04 c

3º, 4º e 5º ano

Conhecimentos sobre o corpo

O corpo humano é formado por vários órgãos e sistemas que trabalham de maneira conjunta para
garantir  o  funcionamento  perfeito  do  organismo.  Dentre  os  principais  sistemas  para  praticar  esportes,
podemos destacar:

 sistema cardiovascular é constituído pelo coração e vasos sanguíneos, garante a circulação do sangue
pelo organismo e, consequentemente, o transporte de oxigênio e nutrientes para todas as células.

 sistema esquelético é constituído principalmente pelos ossos, está relacionado com funções como a
proteção de órgãos internos, locomoção e sustentação.

 sistema muscular é formado pelos músculos e está relacionado com a movimentação do nosso corpo e
contração dos nossos órgãos.

 sistema  nervoso é  responsável  por  garantir  a  percepção  de  estímulos  e  gerar  respostas  a  esses
estímulos. Graças a esse sistema, somos capazes de memorizar,  ter coordenação nos movimentos,
falar, sentir, ver e aprender.

 sistema respiratório é formado pelo nariz e os pulmões, esse sistema é responsável por garantir a
realização das trocas gasosas.

Disponível em: < https://brasilescola.uol.com.br/biologia/corpo-humano.htm>. Acesso em 12/11/2020.

01. Qual sistema é responsável por nos ajudar a aprender e memorizar alguns movimentos?
a) Sistema respiratório.
b) Sistema cardiovascular.
c) Sistema endócrino.
d) Sistema nervoso.

02. De acordo com o texto, quais estruturas são responsáveis pela circulação de oxigênio por todas as 
células?
a) Pulmões e rins.
b) Coração e vasos sanguíneos. 
c) Músculos e ossos.
d) Ossos e cartilagens.



Danças Regionais
   As  danças  são  importantes  em  nossa  cultura.  Nosso  folclore,  possui  diversas  danças  regionais  que
representam a cultura de uma região do país.

O Brasil é um país muito rico culturalmente, tradicional em festas culturais, transformadas em grandes
espetáculos e alegres folias. O Carnaval é a maior festa popular do mundo e é celebrado de diferentes formas,
dependendo da região do Brasil. E algumas danças regionais típicas brasileiras são tão tradicionais quanto o
próprio carnaval. Vem conferir com a gente!

Sul

O Sul  do Brasil  possui  uma cultura diferente  da  maior  parte  do país.  Danças  como a Chimarrita  e  a
Congada carregam uma história muito rica e interessante.
     A Chimarrita é uma dança típica do folclore do estado do Rio Grande do Sul. Originária na Ilha da Madeira,
foi  trazida  de  Portugal  no  século  XVIII.  Trata-se  de  uma  dança  com  movimentos  coreografados,  passos
valsados às batidas das palmas e do sapateado. A dança começa com seus participantes em filas, seguindo até
formarem uma roda, com um atrás do outro. O passo é lento e muito bonito de se ver, pois é uma espécie de
baile cantado.

Disponível em:  < https://blog.bemglo.com/dancas-regionais-encantadoras-brasil/>. Acesso em 29/10/2020

03. Qual é o Estado de origem da dança da Chimarrita?
a) Santa Catarina.
b) Amazonas.
c) Rio Grande do Sul.
d) Paraná.

04. De acordo com o texto, quais são as características da Chimarrita?

a) Passos lentos, sapateados e batida de mãos.
b) Passos lentos, batuques e cantorias africanas.
c) Batida de mãos, passos rápidos e rodopios.
d) Bate coxa, passos rápidos e gingado.



Práticas de Aventura -   Rafting  
       O rafting é um dos esportes radicais praticado na água. Uma das modalidades que mais estimulam a
adrenalina,  ela  consiste  em  descer  corredeiras  com  botes  infláveis,  passando  por  redemoinhos,  ondas
pequenas e grandes a depender do local. Um dos objetivos deste esporte é atravessar os obstáculos naturais
do trajeto, como pedras, corredeiras e quedas d’água. A atividade é coordenada por um responsável durante
o trajeto,  além disso pode ser  executado por  uma equipe  de quatro  a  doze  pessoas,  de  acordo  com o
tamanho do bote.

No Brasil  o  rafting começou a ser  praticado na década de 80. Os primeiros botes para corredeira
surgiram no país no ano de 1982.

Para a realização segura dos esportes, assim como outras modalidades, é necessário o uso de alguns
equipamentos. No caso do rafting, o bote utilizado deve estar de acordo com os objetivos da equipe, além do
número de participantes, pois cada bote possui atributos distintos. 

Também é muito importante o uso dos remos. Eles precisam ser leves, fáceis de manusear, fabricados
por um material de plástico firme, além dos cabos feitos de alumínio. Os coletes precisam ser próprios para
atividade em rios de correnteza. Eles permitem boa flutuação e proteção do corpo para as situações vividas
no rafting.

Outro objeto essencial para a prática do esporte é o capacete.  Ele deve ser leve e firme para garantir
proteção adequada, caso ocorra choque nas pedras.

Disponível em:  < https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/rafting>. Acesso em 27/11/2020

05. De acordo com o texto, até quantas pessoas podem utilizar um mesmo bote na prática do rafting?
a) Doze.                           c) Oito.
b) Dez.                             d) Cinco.

06. De acordo com o texto, quais destes são equipamentos essenciais para a prática do rafting?
a) Barco, remo, relógios e capacete. 
b) Boia, remo, cronômetro e GPS.
c) Bússola, colete, capacete e barco.
d) Bote, remo, colete e capacete.

GABARITO
01 d

02 b

03 c

04 a

05 a

06 d

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/esportes
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/esportes-radicais


6º e 7º ano

Saúde

Muita gente não imagina que a prática esportiva tem um papel também terapêutico. Além de ajudar a
emagrecer e tonificar os músculos, ela atua na prevenção de várias doenças e também faz muito bem para a
nossa mente. É preciso entender que esporte e qualidade de vida andam juntos.

Muito mais do que um corpo bonito — o esporte é sinônimo de saúde. Isso porque o ser humano não
nasceu para  ficar  parado,  precisa  se  movimentar  para  que  todos  os  seus  sistemas  funcionem de  forma
correta.  Além de saúde,  é preciso destacar  a importância entre esporte e qualidade de vida.  A atividade
também tem ganhos psicológicos, pois sua prática regular traz uma sensação de prazer e bem-estar, além de
propiciar o convívio social.

A prática esportiva vai acelerar o seu metabolismo e ajudar no emagrecimento e controle do peso,
principalmente quando aliada com outros hábitos, como uma alimentação saudável. A atividade física regular
ajuda na queima de gordura e no aumento da massa muscular, o que traz mais energia para o dia a dia,
ganhos estéticos e também de saúde, já que reduz o risco de várias doenças.

Quem se exercita aumenta a força muscular e a capacidade de resistência. Isso porque o movimento
auxilia na distribuição de oxigênio nos tecidos e ajuda o sistema cardiorrespiratório a trabalhar de maneira
mais eficiente. O esporte propicia, portanto, a melhora da circulação e equilíbrio da pressão arterial, além de
ajudar no controle dos níveis de colesterol. Previne, ainda, doenças como infartos e derrames.

Uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que 20% dos adultos e 80% dos jovens
não realizam atividade física com a frequência adequada para a faixa etária.

A questão é que o sedentarismo pode causar obesidade e ainda agravar riscos de doenças,  como
problemas cardíacos, diabetes e câncer. Por isso, a dica é procurar um esporte que dê prazer e começar
devagar. Aos poucos, você passa a se sentir bem com o exercício e a prática se torna algo natural em sua
rotina.

Disponível em:  <https://kinesiosport.com.br/blog/entenda-como-o-esporte-e-a-qualidade-de-vida-estao-interligados/>.
Acesso em 29/11/202

01. De acordo com o texto, qual é a quantidade de jovens que não realizam atividade física atualmente? 
a) 80%
b) 20%
c) 60%
d) 37%

 
02. De acordo com o texto, o que a atividade física é capaz de promover?
a) Reduz a massa muscular, aumenta a queima de gordura e previne o diabetes.
b) Aumenta o colesterol e a massa muscular e reduz o metabolismo.
c) Equilibra a pressão arterial, controla os níveis de colesterol e aumenta a força muscular.
d) Aumenta a massa muscular e os índices de glicose e colesterol.

https://nacoesunidas.org/oms-80-dos-adolescentes-no-mundo-nao-praticam-atividades-fisicas-suficientes/


Ginástica
A ginástica, é um esporte que se divide em três modalidades: artística, de trampolim e rítmica. Suas

origens remetem às sociedades da Grécia Antiga. Os gregos tinham como hábito a prática de exercícios para
manter o corpo em forma, na preparação para diversos outros esportes e até no treinamento militar. Ao
longo dos anos, os praticantes foram incorporando o uso de aparelhos aos treinos.

Os principais tipos de Ginástica são: Ginástica Aeróbica – A ginástica aeróbica é uma forma de ginástica
que antes era conhecida como aeróbica esportiva. É uma disciplina na qual várias rotinas de exercícios são
realizadas e, que podem ter movimentos de alta ou baixa intensidade, seja fazendo exercícios de ginástica
como saltos ou outros movimentos, através do uso de alguns dispositivos. 

Ginástica Acrobática –  Com origem das  artes  circenses,  pode  ser  caracterizada  pela  realização  de
exercícios  de  elasticidade,  equilíbrio,  destreza  e  força.  É  um  esporte  bastante  dinâmico.  É  uma  das
modalidades mais novas e ainda não possui suas regras. Costuma-se fazer exercícios acrobáticos em grupos e,
por isso, requer um alto grau de confiança e cooperação entre os seus participantes. 

Ginástica  de  Trampolim – Trampolim  é  uma  atividade  recreativa,  uma  ferramenta  de treinamento
acrobático, os atletas realizam acrobacias enquanto pulam em um trampolim. Em competição, estes atletas
podem  dar  saltos  simples  ou  fazer  combinações  mais  complexas  de  saltos.  A  pontuação  é  baseada  na
dificuldade e nos segundos gastos no ar. As notas, que são de 0 a 10 são atribuídas ao ginasta por um júri.

Ginástica Rítmica – Combinação de ginástica e arte, a ginástica rítmica é um esporte em que indivíduos
ou grupos de cinco ou mais pessoas manipulam um ou dois aparelhos que podem ser cordas, aros, bolas, fitas,
maças, semelhantes a balizas ou pinos de boliche e também sem aparelho. A ginástica rítmica é um esporte
que combina elementos de balé, ginástica, dança e manuseio de aparelhos. 

Disponível em: <https://www.ostiposde.com/tipos-de-ginastica/>. Acesso em 29/11/2020

03. De acordo com o texto, qual o tipo de ginástica em que a pontuação é baseada na dificuldade e nos
segundos gastos no ar?
a) Ginástica Geral de Solo.
b) Ginástica Rítmica.
c) Ginástica Acrobática.
d) Ginástica de Trampolim.

04. A Ginástica Rítmica se caracteriza por:
a) Saltos em movimentos acrobáticos em uma cama elástica.
b) Utilizar elementos do balé, dança e utilização de aparelhos como a bola.
c) Movimentos que podem ser de alta ou baixa intensidade.
d) Uma modalidade que ainda não possui regras.



Saúde
A importância da atividade física para a saúde se reflete em muitas vertentes na rotina dos praticantes.

A mudança do estilo de vida sedentária para a prática de hábitos saudáveis é sentida tanto no emocional
como fisicamente, e os benefícios são significativos. O tipo de esporte ou atividade pode variar e as vantagens
ocorrem da  mesma maneira.  Seja  através  de  exercícios  em grupo  ou  atividades  mais  solitárias,  como a
musculação, por exemplo, cada pessoa deve optar pela atividade melhor adaptável à sua rotina. Os principais
benefícios da atividade física e contribuições para a saúde, são:
• reduz  os  riscos  de desenvolvimento de  enfermidades  cardiovasculares,  como infarto, acidente vascular
cerebral (AVC) e hipertensão;
• controle da taxa de colesterol LDL (considerado colesterol ruim) e aumento do colesterol HDL (uma gordura
de boa qualidade);
• auxilia no controle da hipertensão arterial;
• ameniza o risco de desenvolver diabetes e controla a taxa de glicose no sangue;
• menores chances de desenvolver diversos tipos de câncer, principalmente quando a atividade física está
associada a uma boa alimentação;
• a importância da atividade física para a saúde também pode ser um fator para o controle de peso, também
atrelado a uma alimentação de qualidade;
• melhora  os  quadros  de depressão, ansiedade,  dentre  outros  problemas  relacionados  a  transtornos
psicossociais;
• a importância da atividade física para a saúde também está relacionada às crianças. Além de contribuir com
a interação social, evita os quadros de obesidade infantil; 
• em casos de pessoas idosas, a atividade física contribui com a autoestima. Eles se sentem mais fortes, ativos
e com disposição para realizar tarefas simples da rotina.

         Durante a realização da atividade recreativa, o cérebro é oxigenado com sangue de boa qualidade e,
neste  momento,  muitas  ações  ocorrem no corpo,  uma delas  é  a  maior  atividade  cerebral  de  uma área
chamada de hipocampo. Isto resulta no melhor desempenho da memória e maior capacidade intelectual,
além da liberação de endorfina, hormônio que transmite a sensação de prazer, diminui a ansiedade e ativa
a serotonina, um neurotransmissor responsável por combater a depressão.

A importância da atividade física para a saúde, além dos aspectos já citados, também favorece nas
questões emocionais, resultando em bem-estar, aumento da autoestima e energia para atividades do dia a
dia.

Para pessoas idosas, a prática regular da atividade física também melhora a flexibilidade, a postura e
conservação dos ossos, importante para realização de pequenas tarefas no cotidiano.

De acordo com o tipo de atividade ou objetivo, os exercícios devem ser escolhidos considerando a
finalidade  de  cada  praticante,  podendo  ser  separados  em:
Exercícios aeróbicos: são exercícios com longa duração e pouca intensidade. Exemplos: Caminhada, corrida,
natação,  dança,  e  outros  esportes  com  o  mesmo  nível  de  exigência  física. 
Exercícios anaeróbicos: são exercícios de longa duração e baixa intensidade. Exemplos: Musculação, ioga e
pilates.

Disponível em: < https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/a-importancia-da-atividade-fisica-para-a-saude>.
Acesso em 14/11/2020

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/depressao


05. De acordo com o texto, natação e ioga, são classificados como:
a) Os dois são aeróbicos. 
b) Natação – Aeróbico; Ioga – Anaeróbico.
c) Natação – Anaeróbico; Ioga – Aeróbico.
d) Os dois são anaeróbicos.

06. Quais as principais vantagens da prática de atividade física para as crianças?
a)Prevenção da obesidade infantil e melhora da interação social.
b) Melhora do sistema cardiovascular e aumento da pressão arterial.
c) Aumento da massa muscular e formação de atletas olímpicos.
d) Queima de gordura e desenvolvimento de futuros talentos internacionais. 

GABARITO
01 a

02 c

03 d

04 b

05 b

06 a

8º e 9º ano

Esportes de Aventura –   Kitesurf  
           O Kitesurf é um esporte aquático que utiliza uma pipa ou papagaio e uma prancha com suporte para os
pés, sendo o objetivo, “voar” e deslizar sobre a água, puxado pela pipa. É uma mistura de windsurf, surfe e
wakeboard. Este esporte é bem recente e está ficando popular no Brasil e no mundo.

A pipa é presa em um cinto, na cintura do esportista, e ele se coloca em cima da prancha sobre a água.
A partir daí o vento impulsiona a pipa, fazendo a prancha deslizar sobre a água. O esportista tem uma barra de
controle, com a qual pode escolher seu trajeto e realizar saltos incríveis.

O  Kitesurf foi criado em 1985 por dois franceses: Bruno e Dominique Legaignoux. O nome vem da
junção de duas palavras inglesas: kite, que significa pipa e surf, que quer dizer deslizar sobre a água.

Os equipamentos utilizados para a prática do Kitesurf são:
Prancha – varia conforme o estilo do atleta, podendo ser direcionais (parecidas com as pranchas de surfe),
bidirecionais (não tem frente, ambos os lados são iguais) ou wakeboard (com pouca flutuação).
Kite – é o principal equipamento, ou seja, é a pipa. O kite é feito com o mesmo material dos paraquedas, e
tem formato de asa em arco.
Cinto – é o que conecta o esportista e a pipa.
Barra  de  controle  –  é  com  a  barra  de  controle  que  o  atleta  controla  a  direção  e  a  velocidade.  Seu
comprimento é de 90 cm e conta com um sistema de “freios” para parar a pipa em caso de emergência.
Linhas – são as linhas que ligam o kite ao surfista, sendo três os tipos de linhas, com diferentes funções. As
principais são chamadas de Kevlar, e sua função é de controlar o kite. Para isso são extremamente resistentes
e  tem  pouca  elasticidade.  A  linha  de  vôo  liga  a  barra  de  controle  ao  kite,  e  mede  30  metros,
aproximadamente. A linha de freio é para frear.



As manobras realizadas podem ser de transição (mudança de direção), de salto (feitas no ar) e as feitas
na onda (adaptadas do surf, mas com grau de dificuldade alto). As pontuações são diferentes para cada tipo
de manobra.

Nas competições de  Kitesurf, a maior preocupação é com a segurança, tanto dos atletas, quanto do
público. Cada bateria é disputa por dois atletas, que competem pela classificação para a fase seguinte. As
regras para os casos de atletas que se cruzam durante a bateria são rigorosas, considerando principalmente a
direção do vento. O perigo do kitesurf está nas linhas, que podem se enrolar e causar acidentes graves.

Disponível em: <https://www.infoescola.com/esportes/kitesurf/>. Acesso em 29/11/2020

01. Como é chamada a estrutura que liga o kite ao surfista e permitem o controle do surfista sobre o kite?
a) Pipa.
b) Linhas. 
c) Prancha.
d) Wakeboard.

02.  Qual  fator  natural,  ou  seja,  aquele  que  depende  da  natureza,  é  essencial  para  que  tenha  a
movimentação do surfista sobre a água?
a) Prancha.
b) Cinto.
c) Barra de controle.
d) Vento.

Direito ao lazer
O lazer foi introduzido legalmente na vida humana para servir de contraponto ao modelo de gestão

governamental.  No artigo 6° da Constituição Federal do Brasil,  temos que “são direitos sociais a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer [...]”. Contudo, somente a ideia de proclamar o direito do cidadão
ao lazer não garante a efetivação do mesmo na vida deste. Existem obstáculos que impedem a realização de
atividades relacionadas  ao lazer. Mesmo com esta proclamação dos direitos fundamentais,  a Constituição
Brasileira não explica de que maneira este direito deve ser garantido e realizado de fato. Não existe um
sentido no texto que garante o direito ao lazer, somente a teoria de que este direito deve ser garantido pelo
Estado.

Os obstáculos observados no desenvolvimento do lazer podem se referir a fatores socioambientais –
dificuldades econômicas; diferença entre classes; aumento da violência e da criminalidade; diminuição dos
espaços  destinados  ao  lazer;  regionalismo;  falta  de  relacionamentos  interpessoais;  falta  de  tempo  livre;
desconhecimento  das  oportunidades  de  lazer  –  e pessoais –  gênero;  idade  do  praticante;  falta  de
predisposição. No contexto atual de globalização e universalização dos modos de consumo do lazer, é possível
afirmar que estes obstáculos são encontrados em diversos destinos e espaços destinados a este fim. Contudo,
dependendo  das  características  de  cada  local  destinado  ao  lazer,  tanto  no  que  diz  respeito  aos  fatores
socioambientais quanto pessoais, alguns dos obstáculos citados, podem ser mais claros que outros, ou mesmo
inexistirem em alguns lugares. Neste sentido, com o objetivo de identificar os possíveis obstáculos para o
desenvolvimento do lazer, é aconselhável estudos de possibilidades dos empreendimentos destinados para
este lazer, levando em consideração a cultura do local e do povo que nele vive.



Disponível em: <https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/turismo-e-hotelaria/obstaculos-que-impedem-a-
efetivacao-do-lazer-como-direito-fundamental-social/67357>. Acesso em 29/11/2020

03. De acordo com o texto, o que impede a efetivação do lazer pelos cidadãos?
a) Aumento da criminalidade.
b) Conhecimento das oportunidades de lazer.
c) Redução da violência. 
d) Aumento de investimento do governo em espaços de lazer.

04.  De acordo  com o texto,  o  que  é  importante  observar  na  implementação  de  espaços  de  lazer  nas
cidades?
a) A iluminação pública e a renda do povo.
b) A cultura local e o nível de escolaridade do povo.
c) O poder aquisitivo e a área disponível. 
d) A cultura local e do povo.

Sexualidade – A luta feminina no esporte
O pensamento machista de que “esporte não é coisa de mulher” foi a máxima que vigorou durante

muitos e muitos séculos no mundo. Na Grécia Antiga, por exemplo, acreditava-se que as mulheres ficariam
masculinizadas com exercícios.

Apesar de ainda vivermos em um mundo que favorece os homens, a realidade mudou - para melhor. E
se ainda não chegamos ao ideal, a culpa não é delas, já que bons exemplos de luta e superação não faltam.
Por isso destacamos alguns dos principais nomes dessas heroínas nacionais.

Com apenas 17 anos, brasileira Maria Lenk foi a primeira sul-americana a participar de uma Olímpiada,
em 1932. Mesmo não chegando ao pódio, o feito é considerado um marco para a história do esporte nacional.
Ela é, até hoje, vista como a principal nadadora brasileira da história e única mulher do páis a entrar para o
Hall da Fama da natação. A carioca Aida dos Santos, foi a primeira mulher brasileira a disputar uma final
olímpica. Ficou em quarto lugar no salto em altura na competição de Tóquio, em 1964, sendo a única mulher
da delegação do Brasil na ocasião. 

A primeira medalha dourada, tão cobiçada pelas brasileiras, veio nas Olimpíadas de 1996, em Atlanta,
e  não  poderia  ter  sido  de  forma  mais  especial.  Na  edição  que  marcou  a  estreia  do  vôlei  de  praia  na
competição  a  final  teve  dobradinha  brasileira.  Jacqueline  e  Sandra  ficaram  com  ouro  após  derrotar  as
compatriotas Adriana e Mônica. 

Hortência foi  uma das  maiores jogadoras  brasileiras  de basquete de todos os tempos.  Com 3.160
pontos em 127 jogos, a paulista tem uma média de 24,9 pontos por partida. A atleta participou diretamente
da conquista do mundial de basquete de 1994 e da medalha de prata nas Olimpíadas de 1996. Em 2005,
entrou para o Hall da Fama do basquete feminino, sendo a primeira brasileira a receber tal honra. 

A gaúcha Daiane dos Santos foi a primeira ginasta brasileira, entre homens e mulheres, a conquistar
uma medalha de ouro em uma edição do Campeonato Mundial. Além disso, possui ainda dois movimentos
nomeados em sua homenagem, como o consagrado duplo twist carpado.



Com duas medalhas de prata em Olimpíadas, a alagoana Marta, foi eleita melhor jogadora de futebol
do mundo pela Fifa em cinco oportunidades, artilheira da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2007,
Marta mostrou ao mundo que não somente os homens que fazem do Brasil o país do futebol. É chamada por
muitos de rainha e, com certeza, é uma das maiores da história.

Após  ser  duramente criticada,  inclusive  com xingamentos  racistas,  após  a  eliminação precoce nos
Jogos de Londres em 2012, Rafaela Silva foi responsável pela primeira medalha de ouro olímpica do Brasil nos
Jogos  Rio  2016.  Com uma infância  carente,  a  carioca  é  um dos  grandes  exemplos  recentes  de  luta  das
mulheres para conquistar seus objetivos.
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05. De acordo com o texto, qual era a justificativa na Grécia Antiga para que as mulheres não praticassem
esportes?
a) A justificativa era de que a religião não permitia.
b) A justificativa era a de que as mulheres poderiam superar os homens socialmente.
c) A justificativa era a de que as mulheres seriam masculinizadas.
d) A justificativa era que as leis eram contra essa participação feminina.

06. Quem foi a brasileira que conquistou a primeira medalha de ouro feminina em Olimpíadas?
a) A jogadora Marta com a equipe de futebol.
b) A jogadora Hortência com a equipe de basquete.
c) A dupla de vôlei Jacqueline e Sandra.
d) A carioca Aida dos Santos no salto em altura.

GABARITO
01 b

02 d

03 a

04 d

05 c

06 c
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