
1

Com o apoio

Com o apoio

O Movimento Olímpico
Os Jogos Olímpicos

04

EDUCAÇÃO
OLÍMPICA



2



3

O MOVIMENTO
OLÍMPICO

AULA 04
Os Jogos Olímpicos

Conteúdos apresentados estão validados 
pela Direção-Geral da Educação



4

OS JOGOS OLÍMPICOS

AULA 04

OBJETIVOS 
Conhecer os Jogos Olímpicos: edições de verão e 
inverno 

Conhecer os Jogos Olímpicos da Juventude: 
edições de verão e inverno
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JOGOS OLÍMPICOS
Os Jogos Olímpicos são a maior celebração desportiva em termos de 
número de modalidades, número de atletas presentes e número de pessoas 
de diferentes nações, juntas ao mesmo tempo e no mesmo local. 

São, portanto, uma grande celebração mundial!

Os Jogos Olímpicos incluem as edições de Verão e de Inverno. Cada edição 
é realizada de quatro em quatro anos, sendo os momentos mais importantes 
de promoção de uma filosofia bem mais ampla, o Olimpismo. 
O objetivo do Movimento Olímpico é promover a prática do desporto em todo 
o mundo e difundir os Valores Olímpicos. É com este espírito que os Jogos 
Olímpicos são realizados e celebrados.

INFORMAÇÃO 
A palavra OLIMPÍADA refere-se a um período de 4 anos consecutivos com 
início em 1 de Janeiro do primeiro ano e que termina a 31 de Dezembro do 
quarto ano. A I Olimpíada iniciou-se no dia 1 de janeiro de 1896, ano em que 
se realizaram os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna. A 1 de janeiro 
de 2020 iniciou-se a XXXII Olimpíada; a 1 de janeiro de 2024 inicia-se a XXXIII 
e a 1 de janeiro de 2028 inicia-se a XXXIV.
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EDIÇÕES DE VERÃO E DE INVERNO 
A primeira edição dos Jogos Olímpicos de Verão foi realizada em 1896, em 
Atenas (Grécia).

Nos Jogos de Verão, os atletas competem numa série de disciplinas sobre a 
pista, a estrada, a relva, dentro de água, sobre a água, ao ar livre e em locais 
fechados, atualmente num total de 33 modalidades. 

Os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno foram realizados em 1924, em 
Chamonix (França).
Os Jogos de Inverno têm uma abrangência menor do que os Jogos de 
Verão em termos de disciplinas envolvidas. Geralmente são disputadas 
competições em 7 modalidades praticadas na neve e no gelo, tanto ao ar 
livre como em locais fechados. 

Até 1992, os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno eram realizados no 
mesmo ano. Desde então, temos os Jogos de Verão no primeiro ano de cada 
olimpíada e os de Inverno no terceiro ano. Passámos a ter Jogos Olímpicos a 
cada dois anos, com alternância entre edições de verão e de inverno.

 Mais informação nas AULAS 06 e 07
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JOGOS OLÍMPICOS DA JUVENTUDE
Os Jogos Olímpicos da Juventude são um evento multidesportivo 
internacional, para atletas oriundos de todo o mundo, com idades entre 
os 15 e os 18 anos.
Os Jogos Olímpicos da Juventude incluem as edições de Verão e de 
Inverno que são realizados a cada quatro anos, com um intervalo de dois 
anos entre eles.

O programa desportivo é baseado no dos Jogos Olímpicos, mas integra 
algumas novas modalidades, disciplinas e eventos com mistura de diferentes 
géneros e Comités Olímpicos Nacionais. Nestes jogos existe também 
uma variedade de atividades no Programa de Educação e Cultura sobre 
Olimpismo, Responsabilidade Social, Desenvolvimento de Competências, 
Expressão e Estilo de Vida Saudável e Bem-estar.
O espírito dos Jogos Olímpicos da Juventude é “Competir, Aprender e 
Partilhar”, combinando desporto, cultura e educação.

EDIÇÕES DE VERÃO E DE INVERNO
A primeira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude de Verão foi realizada 
em 2010, em Singapura (Singapura).

Já os primeiros Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno foram realizados 
em 2012, em Innsbruck (Áustria).

 Mais informação na AULA 08
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A TRÉGUA OLÍMPICA 
A Trégua Olímpica pede a suspensão de todos os conflitos entre as nações 
durante a realização dos Jogos Olímpicos. 

Este conceito já acontecia durante os Jogos Olímpicos da antiguidade e foi 
recuperado e reforçado nos Jogos Olímpicos da era moderna. 
A Trégua Olímpica ou “ekecheiria”, sagrada e respeitada em toda a Grécia 
Antiga, era anunciada por mensageiros antes dos Jogos Olímpicos e 
permitia que atletas, juízes e espetadores fossem e voltassem de Olímpia 
em segurança podendo atravessar zonas de batalha. 

Apenas através da Trégua Olímpica era possível a realização plena dos 
Jogos. 

Hoje, a Trégua Olímpica consiste numa resolução das Nações Unidas 
pedindo a suspensão dos conflitos durante o período dos Jogos Olímpicos 
e a procura de resoluções pacíficas em áreas de tensão. 
Os atletas que apoiam essa iniciativa são convidados a assinar o Muro da 
Trégua existente na Aldeia Olímpica..
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AS CERIMÓNIAS OFICIAIS 
Os Jogos Olímpicos começam e terminam com grandes celebrações onde 
vários rituais expressam a identidade do evento. 

Hoje, esses rituais são parte do protocolo dos Jogos Olímpicos. A maior 
parte deste protocolo foi estabelecido nos Jogos de Antuérpia (Bélgica), em 
1920, com algumas modificações ao longo dos anos.

A ABERTURA DOS JOGOS 
O que acontece nesta cerimónia? 

• Entrada dos atletas no estádio
• Discursos oficiais do presidente do Comité Organizador dos Jogos e do 

Presidente do Comité Olímpico Internacional
• Declaração da abertura dos Jogos pelo chefe de estado do país anfitrião
• Hastear da Bandeira Olímpica no estádio e interpretação do Hino Olímpico
• Largada simbólica de pombas
• Juramento Olímpico
• Entrada da chama e acendimento da pira
• Programa artístico
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A CERIMÓNIA DE MEDALHAS 
As medalhas são entregues num pódio: 

O vencedor fica na posição central, no degrau mais alto e recebe uma 
medalha de ouro e o título de Campeão Olímpico. 

O segundo classificado fica à direita do vencedor e recebe a medalha de 
prata. 

O terceiro classificado (ou terceiros) posiciona-se à esquerda do vencedor e 
é premiado com uma medalha de bronze. 

As bandeiras nacionais dos medalhados são hasteadas e o hino nacional do 
Campeão Olímpico é ouvido.
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O ENCERRAMENTO DOS JOGOS
O que acontece nesta cerimónia? 

• Entrada das bandeiras dos países e reunião dos atletas no estádio 
• Entrega da Bandeira Olímpica para a próxima cidade-sede
• Discursos oficiais e declaração do encerramento dos Jogos Olímpicos pelo 

presidente do Comité Olímpico Internacional 
• Extinção da Chama Olímpica

INFORMAÇÃO 
Ao longo dos tempos, as cerimónias de abertura e de encerramento tornaram-
se um convite para descobrir a cultura do país anfitrião, através da música, do 
canto, da dança, da representação etc. 

O Comité Organizador dos Jogos faz um grande investimento no planeamento 
e preparação destes momentos para que sejam marcantes e inesquecíveis.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADE 
1. A vossa cidade foi escolhida para acolher uma edição dos Jogos 
Olímpicos ou dos Jogos Olímpicos da Juventude!
Desafie os seus alunos a imaginar que fazem parte do Comité Organizador 
dos Jogos e que precisam de preparar a cerimónia de abertura do evento.

• Quais os artistas convidados? 
• Que estilo de música seria apresentado?
• Que momentos da história do país seriam destacados?
• Quem acenderia a Pira Olímpica? 

2. Quais são as vantagens e benefícios de organizar um evento 
desportivo desta dimensão?
Organize uma reflexão com os seus alunos para identificar e explicar os 
maiores benefícios e as vantagens de organizar os Jogos Olímpicos, bem 
como os impactos expectáveis na cidade e no país.

3. As cerimónias de abertura e encerramento são um elemento 
fundamental dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Olímpicos da Juventude, 
acrescentando ao evento uma dimensão extradesportiva.
Proponha aos seus alunos refletirem sobre esta afirmação e debaterem a 
importância e o contributo que poderão dar à cidade organizadora.
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FICHA TÉCNICA

Título: Os Jogos Olímpicos 
Assunto: O Movimento Olímpico
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Autor: Comité Olímpico de Portugal, Departamento de Estudos e Projetos
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Os conteúdos apresentados tiveram na sua origem o Programa de Educação “Transforma” 
Todos os direitos de utilização foram cedidos pelo Comité Organizador dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos RIO 2016

Conteúdos apresentados estão validados 
pela Direção-Geral da Educação
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