
    Escola_________________________________________________________________ 

Professor(a): ________________________ Data: ___/___/____ 

Aluno(a): ___________________________________________ 

 

 

 

Olimpíadas ou Jogos Olímpicos são competições esportivas, realizadas 

a cada quatro anos, onde participam atletas de todos os continentes do mundo. 

Considerado o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos são realizados há 

mais de 2 mil anos, com o objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos cinco 

continentes.  

Originalmente, os Jogos Olímpicos aconteciam na cidade grega de Olímpia (por isso o 

nome Olimpíadas), por volta do século VIII a.C, onde vários competidores participavam de jogos 

em homenagem à honra de Zeus (deus dos deuses), e da deusa Hera (deusa da maternidade). 

No final do século XIX, em 1894, o historiador francês Pierre de Coubertin (conhecido 

como Barão de Coubertin), inspirado nas histórias sobre as Olimpíadas da Grécia Antiga, fundou 

o Comitê Olímpico Internacional (COI), órgão responsável por organizar os Jogos Olímpicos da 

Modernidade. 

Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em 1896, na cidade de 

Atenas, na Grécia, reunindo participantes de 13 países. 

Os Jogos Olímpicos de Verão 2020, comumente conhecido como Tóquio 2020, foram 

adiados para o verão de 2021, por conta da Pandemia de COVID-19. O evento está programado 

para acontecer na capital japonesa, Tóquio, entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021. 

A mascote dos Jogos Olímpicos de 2020 foi batizada de Miraitowa, a combinação das 

palavras japonesas Mirai (futuro) e Towa (eternidade), que representa o desejo de um futuro 

cheio de esperança nos corações de todas as pessoas do mundo. 

 

Adaptado de: https://www.significados.com.br/olimpiadas/ 

                      https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/olimpiadas-toquio-2020.htm 

 

1) Após a leitura do texto, responda. 

 

a) O que são Olimpíadas? 

 

 

b) De quanto em quanto tempo ocorrem as Olimpíadas? 

 

 

c) Quem fundou o Comitê Olímpico Internacional (COI), órgão responsável por organizar os Jogos 

Olímpicos da Modernidade? 
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d) Por qual motivo os Jogos Olímpicos de Verão 2020 foram adiados para o verão de 2021? 

 

 

e) Em qual data os Jogos Olímpicos de Verão 2020 estão programados para acontecer? 

 

 

f) O que representa o nome da mascote dos Jogos Olímpicos de 2020? 

 

 

2) Complete a cruzadinha. 

 

a) Competições de diferentes modalidades esportivas, que ocorrem a cada 4 anos. OLIMPÍADAS 

b) Cidade grega onde foram realizados os Jogos Olímpicos por volta do século VIII a.C. 

c) Cidade grega onde ocorreram os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896. 

d) Capital Japonesa que sediará os Jogos Olímpicos de Verão 2020, realizados em 2021.  

e) Nome da mascote dos Jogos Olímpicos de 2020. 

       c)      

             

      d)       

  b)           

    e)         

a) O L I M P Í A D A S   

             

             

             

             

             

             

             

             

 

3) Sobre os Jogos Olímpicos, é correto afirmar: 

 

(A) É uma competição esportiva, com o objetivo de despertar o ódio entre os povos. 

(B) Está programado para acontecer no Brasil, entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021. 

(C) Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em 1896, no Japão. 

(D) Os Jogos Olímpicos de Verão 2020, comumente conhecido como Tóquio 2020, estão 

programados para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021. 


