
Produção de texto 1 

 A partir das discussões ocorridas nas aulas de Educação Física, reflita sobre como podemos levar o 

espírito olímpico para o espaço escolar. Abaixo, listamos os valores olímpicos e paralímpicos e propomos que 

você: 

I. Associe o valor à sua definição. 

II. Associe cada definição à imagem que será mostrada. 

III. Pense em como esses valores podem ser aplicados no dia a dia escolar. 

VALORES OLÍMPICOS 

1. EXCELÊNCIA 

2. AMIZADE 

3. RESPEITO 

VALORES PARALÍMPICOS  

4. DETERMINAÇÃO  

5. CORAGEM  

6. IGUALDADE  

7. INSPIRAÇÃO 

 

(      ) Este valor representa o princípio ético que deve inspirar todos aqueles que participam dos Jogos Olímpicos. 

Isso inclui respeito por si mesmo e por seu corpo, respeito ao outro, às regras e ao meio ambiente. É um valor 

essencial para aplicar não só nos jogos, mas no dia a dia. 

(      ) Nos faz buscar uma fonte que sirva de exemplo, que traga ideias para completarmos uma tarefa ou 
fazermos algo de especial.  
 
(      ) Nos impele a fazer o que acreditamos ser o certo. É um valor e também a habilidade de enfrentar a dor, o 
sofrimento, o medo, o perigo, a incerteza e a intimidação.  
 
(      ) Faz com que todos possam ser iguais e receber o mesmo tratamento. É o valor e a qualidade de ser o 
mesmo em quantidade ou medida, valor ou status, assegurando imparcialidade, oportunidades e tratamentos 
iguais para todos sem olhar para religião, etnia, raça, sexo, idade e sem qualquer discriminação, preconceito, 
desigualdade e deslealdade. 
 
(     ) Este valor significa dar o seu melhor, no jogo ou na vida. Sua ideia principal não é se comparar com os 

outros, mas acima de tudo, ter o objetivo de alcançar as metas pessoais com determinação e esforço. Não se 

trata apenas de vencer, mas também de participar, de progredir na direção dos objetivos pessoais, de lutar para 

ser e fazer o melhor no dia a dia e beneficiar-se da combinação saudável de corpo, mente e vontade fortes. 

(      ) Este valor se refere à construção de um mundo melhor e mais pacífico através da solidariedade, do espírito 

de equipe, da alegria e do otimismo. Os atletas expressam este valor ao formarem elos fortes com seus 

companheiros de equipe e seus oponentes. Esse valorinspira pessoas a vencer diferenças políticas, econômicas, 
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sexuais, raciais ou religiosas e consolidar amizades apesar dessas diferenças. Isto deve acontecer no esporte e na 

vida. 

(      ) Nos dá confiança e faz com que acreditemos em nós mesmos e continuemos a fazer o melhor que podemos, 
mesmo quando a situação está difícil. Ela ajuda a tomar uma decisão focando nos objetivos.  
 

IV. Após a discussão, sua tarefa será criar, em duplas, um folheto informativo em quadrinhos, como aqueles 

trabalhados em sala de aula, para divulgar a campanha “Jogue limpo na escola”. Será sorteado um valor 

para cada dupla e vocês deverão criar uma história para ilustrá-lo. No fim, deve haver uma legenda (como 

nos folhetos lidos) explicitando os objetivos da campanha, de acordo com o valor escolhido. 

Primeira etapa: preenchimento do roteiro de preparação do texto 

(Lembrem-se que a história deve ter X quadrinhos.) 

a) Valor olímpico ouparalímpico sorteado 

b) Resumo da história que ilustra o valor acima 

c) Personagens: 

Características físicas e psicológicas dos personagens: 

d) Espaço da escola onde acontecerão os eventos: 

e) Enredo 

Situação inicial: 

Problema: 

Desfecho: 

f) Legenda final: que conselhos/ dicas vocês acham importante destacar ao final? 

Segunda etapa: criação da história em quadrinhos a partir dos recursos tecnológicos disponibilizados. 

(Caracterização dos personagens, do espaço; elaboração quadro a quando da história.). 

Não de esqueça de aproveitar ao máximo tudo o que você viu nas aulas de português, como a importância das 

expressões faciais, dos sinais gráficos e do formato dos balões. Use onomatopeias e interjeições. Mostre que 

aprendeu! 

 


