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Os jogos olímpicos se realizam de quatro em quatro anos e neste ano ocorreram na cidade de Londres, In

glaterra, Europa, nos meses de julho e agosto. Esses jogos apresentam,uma repercussão mundial, inclusive
no Brasil.A EEB. Silva Jardim iniciou o terceiro bimestre no clima olímpico com o projeto interdisciplinar
com os alunos do Ensino Médio Integral: Viva como se fosse o único, tratando dos temas das olimpíadas.
A assistente pedagógicaMaria EÍiza Schweitzer Bergmann relata que este projeto objetiva envolver os alunos
em atividades saudáveis, resgatar valores, auto-estima, integração escolar e social, tendo como princípio de
desenvolvimento as individualidades, a formação da cidadania como prática voltada para a compreensão da
realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e €Oletiva,promovendo cidadãos
ativos perante à sociedade. Para tanto, pergunta-se: qual é a importância dos jogos olímpicos para o desen
volvimento da nossa sociedade e que valores essamanifestaçãomundial esportivo-cultural pode nos trazer?
Especificamente na área de Informática com a professora Carol Pereira e Língua Portuguesa com a pro
fessora Wendalina Carrefio da Cunha, foi dado ênfase à conceituação de notícia e mídia impressa ou

seja, o jornal. Os alunos foram orientados a explorarem notícias quelhes chamassem a atenção, dan
do maior foco as questões sociais.envolvidas nos jogos olímpicos. Além das notícias das competições,
os alunos abordaram temas como racismo, preconceito, superação, responsabilidade e conheceram

um pouco mais sobre a história e curiosidades das olimpíadas e também sobre a cidade de Londres.

M�5C(Jte �tí�?ic.(J �� :e5C.(Jt� �e
:e�Uc.��a(J 'B>i5ic��itv�J�r�ifn

Conheça. o mascote olímpico da
Escola de' Educação Básica Silva

Jardim que foi idealizado e criado

pela aluna [airíe Santos do Ensino

Médio Integral.

Página06

http://etcetalojornalintegral.blogspot.com.br
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Na qualidade do evento esportivo
mais importante do mundo, os Jogos

. Olímpicos, festa única não apenas do

esporte é também o encontro de na

ções e culturas diferentes, celebrados
em sua abertura e encerramento, em
festas cada vez mais grandiosas, dig-
nasde cinema. A liturgia da cerimônia
de abertura nos moldes atuais, como
a que vimos na Olimpíada de Londres
2012, originou-se em 1920, nos Jogos
Olímpicos da Antuérpia (Bélgica),
com aquela pompa e rituais milime
tricamente ensaiados: hasteamento da
bandeira do país anfitrião, execução
do hino do país-sede, apresentações
artísticas e culturais, desfile dos .atle
tas e por fim, o desfile da tocha olím

pica e acendimento da pira olímpica.

E como cada país quer mostrar que
faz a cerimônia mais memorável que

.

a anterior, a abertura dos Jogos Olím
picos tem. proporcionado momentos

inesquecíveis ao longo do tempo.
Além dos estádios grandiosos e da
cerimônia ensaiada à exaustão, certas

alegorias realizadas durante algumas
destas aberturas de Olimpíada pas
sam para a história como inovadores,
marcantes, sensacionais ou qualquer
outro adjetivo cabível. O encerra

mento da Olimpíada também é mar
cante pois os -países despedem-se
levarido no peito o orgulho de par
ticipar de um evento tão grandioso.

Fernanda Horst

Londres (em inglês: London) é a ca

pital e a maior e mais importante
cidade da Inglaterra e do Reino Uni

do. Por dois milênios, foi um grande
povoado e sua história remonta à sua

fundação pelos romanos, quando foi
nomeada Londinium. ·0 centro de
Londres, a antiga City of London,
também conhecida. como The Squa
re Mile ("a milha quadrada") ou The

City, mantém suas fronteiras medie
vais. Pelo menos desde o século XIX,
o. nome' "Londres" se refere à metró
pole desenvolvida em torno desse nú
deo. Hoje, a maior parte dessa con

turbação constitui a região da Grande

Londres,cuja área administrativa tem

seu próprio prefeito eleito em assem-·
bleia.

-

.

Londres é um dos principais destinos
turísticos do mundo.Os principais
pontos turísticos compreendem as

grandes "lojas de Oxford Street, lojas
de luxo em Knightsbridge e Bond
Street, teatros e locais como o Soho,
Covent Garden, Mayfair,·Piccadilly
Circus e Leicester Square. Os monu
mentos mais conhecidos são a Aba
dia de Westminster junto ao Big Ben,
as- Casás do Parlamento, o Museu

de Cera Madame Tussaud, o Museu

Britânico, o Palácio de Buckingham,
o Palácio de Kensington, o Palácio
de St. James, o Royal Albert Hali, a

Tower Bridge, a Torre de Londres, o
London Eye a Cated�al de São Paulo,
a NationalGallery, a Tate Gal1ery e

Parques Reais de Londres (entre eles
o Hyde Park).
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1- Esporte no qual os lutadores só podem usar os punhos;
2- Tem o objetivo de passar a'bola por dentro de um cesto colocado �os
cantos da quadra;
3- Esporte que utilizam armas(espadas) para defender e atacar;

, 4- Praticado por um homem e seu cavalo;
5- É um esporte que mistura elementos de natação, dança e ginástica;
6- É praticado numa quadra dividida em duas partes por uma rede pos
suindo duas equipes de seis jogadores de cada lado;
7 - Atividade física praticada na água;

.

8- Esporte praticado coma utilização de embarcações (canoa, caiaque);
9- Um conjunto de atividades esportivas, como: corrida, saltos e arremesso

10- Praticado com a utilização de uma bicicleta.

03

- As Olimpíadas de Londres de 1908 foram
as mais longas da história. Elas tiveram
início em 27 de abril e terminaram em 31
de outubro.
- Os Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964
foram os primeiros a serem transmitidos
via satélite pela televisão.
- A maratona foi incluída nos Jogos Olím
picos em homenagem ao soldado grego
Feidípides. Segundo a lenda, ele teria cor

rido cerca de 40 km da planície de Mara
tona, onde gregos e persas guerreavam,
até Atenas para informar os atenienses da
vitória. Ele cumpriu sua missão, mas mor
reu em seguida.
- Na Olimpíada de Atenas-1896, o grego
SpyridonBelokas terminou a maratona na

terceira colocação, mas foi desclassificado.
Ele havia percorrido parte do trajeto em

uma charrete e foi denunciado pelo hún

garo GyulaKellner, que ficou com a meda
lha de bronze.
- Em 1900, nas Olimpíadas de Paris, um.
dos atletas de salto com varas, ganhou um
guarda-chuva por seu desempenho!
Somente em 1904, nas Olimpíadas de St.
Louis (EUA), a medalha de ouro foi intro
duzida como prêmio ao primeiro coloca
do!
- A última olimpíada que teve as medalhas
de ouro, feita inteiramente de ouro, foi em
1912!
- Esse ano foi a terceira vez que Londres
sediará os Jogos Olímpicos. As outras

olimpíadas aconteceram em Londres nos

anos de 1908 e 1948.
- Londres passou Màdrid, Moscow, New
York e Paris na candidatura para os Jogos
Olímpicos!
- Foram 26 esportes olímpicos 39·modali
dades e mais ou menos 300 eventos.
- Foram feitas 4.700 medalhas para os

jogos olímpicos de Londres e terá de. um
lado, Nike, o deus grego da vitória e o lo

gotipo dos jogos no outro.
- Os ingressos dos jogos têm cores diferen
tes cada um de acordo éom a modalidade
a ser disputada.
- Os mascotes das Olimpíadas de Londres
se chamam Wenlock e Mandeville. São
duas gotas de aço feitas em animação de
cartoon.
- A estimativa é que 4 bilhões de pessoas
do mundo inteiro assistiram' a abertura
dos Jogos Olímpicos. Isso é o dobro de

telespectadores da cerimônia de abertura
dos Jogos de Beijing em 2008 e.mais da
metade da população mundial!
- O maior shopping europeu (em metros

quadrados) foi construído ano passado,
super perto do Parque Olímpico.
A estimativa é que 85% dos países parti
cipem dos Jogos Olímpicos. São mais de
204 nações! .

- A cerimônia de abertura será chamada
de "Ilha da Pantasia" Agora a pergunta é,
será que vai conseguir superar a beleza da
cerimônia de abertura dos jogos de Bei

jing?

--------------_.__-----------------------------------------------------------------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·

Etc e tal, o Jornal Integral
De olho nas olimpíadas·11

n?�!<rA-9t":i

04

Escola de Educação Básica Silva Jardim Agosto · 2012

P�S�MP�1(�() �FASIaI'_()
1(A::) ()LIMPiA-pA::)'

Devido a falta de investimento ou ain-

da a sua implementação inadequada, o Oficialmente foi declarado pelo COI

quadro .de medalhas decepcionou mui- (Comitê Olímpico Internacional) que
tos brasileiros, se não' fosse isso nosso a olimpíada de 2016 será realizada no

país teria tido um desempenho melhor. Brasil na cidade do Rio de Janeiro. Pela
No Brasil parece haver a necessidade de primeira vez na história, os dois maiores
construir grandes arenas e centros de eventos esportivos do mundo serão rea

treinamento, mas o principal é esque- lizados emum país da América do Sul. A

cido: a qualidade na formação daqueles. olimpíada será realizada no mês de agos

que estão envolvidos diretamente ou não to entre os dias-ô e 21 e as paraolimpíadas
com o esporte, educadores físicos, técni- entre 7 e 18 de setembro. A prefeitura e

cos e até mesmo as pesquisas relaciona- o COI assinaram um documento onde

das a este assunto; uma piscina de última foram apresentados os planos de ínfraes
geração não irá fazer um nadador mais trutura e construções que irão sediar os

rápido, ou um complexo de quadras não jogos olímpicos no Rio. Uma grande pre
tornará um:atleta melhor em sua moda- . ocupação é o tempo que o governo tem

lidade.A frustração dos brasileiros tal- para deixar a cidade pronta para receber

vez tenhá sido perceber que, diferente de os -turistas, além de investir em constru

outros países emergentes.corno a Chiná, ções de hotéis, estádios, restaurar grama
o Brasil não soube catapúltar para o es- ..dos, entre outros espaços que serão ocu

porte todo o acúmulo econômico que pados pelos jogos da olimpíada. Grande
permitiu sua ascensão ao status de "po-. 'parte dos esportes 'olímpicos disputados
tência de- desenvolvimento" na geopo- no Rio serão 'dísputados nas águas. Para
lítica mundial. Os chineses, por exem- atingir os parâmetros mínimos de qua

plo, adotaram uma estratégia esportiva, lidade exigidos pelo ÇOI será feito um

aliando rigidez e disciplina a altas somas grande invesÚmento em despoluição das

de investimentos e assim foram címen- lagoas e também da Baía de Guanaba

tando a hegemonia olímpica a passos ra. Os investimentos na educação para as

firmes e crescentes a partir de 1984, pois olimpíadas do Rio 2016 vão da reforma

até então não contavam com nenhuma das escolas, principalmente em áreas po
medalha. Falta a consciência em perce- bres; à inclusão de um segundo idioma

ber a importância de investimento ade- estrangeiro' no currículo escolar.

quado que inicia na educação, até por
que não' dá para desvincular o sucesso

do esporte, dá educação de qualidade,
e isso requer: projetos, investimentos,
seriedade e compromisso. Sendo assim

esperamos que nossos atletas recebam
o devido investimento para alcançar os
melhores resultados em 2016.

Alunos: Sérgio Gerber, Ataline Steinhau

ser, Bruna Carolina de Souza e

Carlos Roberto Lucas Dias.

Alunos: Fernanda Horst , Ana Caroline

Schâfer, [aine Santos, Eduardo da Silva

Neste ano o Brasil participou das olim

piadas realizadas em Londres e trouxe

dezessete medalhas em oito modalida
des, dentre elas três de ouro: no vôlei
feminino, nas argolas e no judô. No dia
11 de agosto as brasileiras do vôlei ven
ceram os Estados Unidos por três sets a

um; Arthur Zanetti obteve 15.900 pontos
nas argolas: e Sarah Menezes, 22 imos,
piauiense, conta que passou 'por muitas
.díficuldades até ser medalhista: =. Che
guei nesta olimpíada com a intenção de
sair com uma medalha, mas não imagi
nava que seria de ouro:' Os atletas po
deriam ter conquistado mais, pois em

alguns esportes o Brasil era favorito e

mesmo assim não alcançou o ouro, ape
nas chegaram perto disso, foi o caso do
vôlei e do futebolmasculino, que ficaram
com a medalha de prata. As olimpíadas
2012 foram boas, mas poderia ter sido
melhor com o Brasil chegando ao pon
to mais alto do pódio. Os investimentos
devem continuar, para que atletas mais

competentes participem dos jogos e tra

gam reconhecimento para nosso país.
Alunos:' Bruna Dias Popeng, Rafaela

Schlickmann, Marcos Gabriel Magalhães
Boll, CassianiCarlini

Estima-se que mais de 4 bilhões de pes
soas assistiram. a abertura dos jogos
olímpicos, ou seja, metade da população
mundial e alguns acontecimentos mar
cam este evento. Por exemplo, no hipis
mo onde tanto a amazona ou cavaleiro

quanto o cavalo recebem medalha; o úni
co cavalo que já ganhoumedalha de ouro
foi Baloubet Du Rouet, com o cavaleiro

Rodrigo Pessoa em Atenas 2004. E ain

da, mesmo tendo ficado na 22° coloca

ção, desde 1920 até hoje, este foi o maior
número de medalhas conquistadas pelo
Brasil na história das olimpíadas. Por

fim, o caso de Iziane Castro Marques, "30
anos, a melhor jogadora do time de bas

quete feminino foi cortada por ter levado
o namorado para concentração da sele

ção e sem ela as chances de conquistar a

medalha ficou impossível.

t1

1)(

MÔlÍica'Horst
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o brasileiro Arthur Zanetti entrou no dia 06/08/2QI2 para história do esporte
brasileiro. Ele faturou o ouro nas argolas na ginástica artística, conquistando o A esgrimista Shin Lan,.· foi marca da

Sanchez descarta possibilidade de demis- segundo título do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres e a primeira medalha olimpíada no quesito "choro"
são de Mano Menezes, na história da modalidade para o país. O brasileiro conseguiu a nota 15.900 e ,As lágrimas vieram depois dela ser injus
Mesmo depois do fiasco que foi a olim- deixou para trás o campeão olímpico e tetracampeão mundial do aparelho, o tamente considerada perdedora na semi
píada de Londres para o futebol do Brasil chinês Cheng Gibíng, que ficou com a prata.Logo na primeira prova, Gibing final da esgrima, diante da polêmica com
que chegou a final sem conseguir a me-

começou muito bem e fez sua série perto da perfeição, conseguindo a pontua- o placar.
dalha de ouro tão esperada, a colocação ção de 15.800. O russo Aleksandre Baladin também foi bem e ficou com a nota

O err� fOil admiti�o pela �ederlação in-

brasileira ainda foi considerada boa pela ' , ,_ . ternacíona que oter'eceu a at eta uma
15.66 e o italiano Matteo conseguIU a pontuaçao de 15.733, colocando amda - h EIcomissão técnica. . _ il:" mençao onrosa. a se recusou a pegar

Pouco tempo antes das olimpíadas existia
mais pressao no bras eIro: ".». " . .

a premiação e disse que não era a me-

a hipótese de descartar Mano como trei- O ouro de Arthur Zanetti acaba com a zica da gmástíca brasileira com re-
.
dalha que faria sentir-se melhor já que

nadar, mas depois de ter ganhado a me- sultados expressivos, desde 2002 o Brasil não tinha conseguido urna medalha ainda não concorda com o resultado
dalha de prata o diretor André Sánchez da Olímpica nesta modalidade, apesar de ter chegado corno favorito em algumas do confronto, No meu ponto de vista, a
CBF, voltou a descartar qualquer chance, provas, corno em Atenas 2004 e Pequim 2008. competidora está errada em não aceitar

de demissão, garantindo: 'O Mano está Mirian Letícia Kreusch o prêmio, pois erros acontecem e a con-

muito bem e não vai sair'. federação fez 'seu papel, tendo a intenção
A diretoria de futebol afirma que não vai de se redimir oferecendo a medalha hon-
desistir do planejamento em relação à rosa que a atleta infelizmente recusou.

copa do mundo, pois acreditam ainda que Cassueli de Pinho
os meninos são capazes de chegar longe e

surpreender muita gente que não acredita
na competência deles.
Na opinião da torcida, o futebol brasileiro
podia ter se dedicado mais, alguns alegam
que a falta de experiência dos garotos in
fluenciou no mau desempenho na final,
porém ainda acreditam na potencialidade
desses novos craques que estão nascen

do,
Não podemos deixar de lado a questão, de
que o Brasil sediará a copa do mundo em

2014 e precisamos fazer bonito, já que jo
garemos em casa, porémmuito ainda deve
ser investido em infraestrutura, para que
o Brasil seja reconhecido mundialmente
como um país com potencialidades e ca

paz de sediar eventos dessa magnitude.
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Maria Eduarda Pavanate

e Maria Luiza da Silva

Atletas de Guiné desapareceram de

pois das Olimpíadas de Londres,
exemplo do que já havia acontecido
com outros esportistas africanos. Uma
fonte da confederação disse que os de
sertores seriam' urna nadadora Dede
Camara, a judoca Facinet Keita e a

'

corredora Aicha, todas desaparecidas.
Isso pode ter acontecido porque talvez
estavam atrás de novas oportunidades
fora do continente africano e poden
do ter um futuro melhor num país de
senvolvido como a Inglaterra já que a

Africa é um continente de grandes de
sigualdades econômicas e sociais,

Giovana Truppel e Cassueli de Pinho
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Acesse: eebsilvajardim.blogspot.com
E fique por dentro das novidades do Silva Jardim!
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A Cerimônia de 'Encerramento dos Jog�s Olímpicos de Londres marcou o

final da edição da maior festa do esporte Ipundial. Com<;> manda o figurino, o
Bíg Ben anunciou pontualmente às 17h, lrorário de Brasília, (21h, no horário
local), o início do evento.

Recheado de atrações musicais, o evento reuniu ícones do Pop Rock britânico
em apresentações ao vivo, grandes nomes do Reino Unido e ocorreu a apre-
sentação do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas 2016.

'

Após o hino britânico e a apresentação do coral de Londres, uma peça de

Shakespeare e a entrada do príncipe Hanry deram o pontapé inicial à festa. <I
presidente do Comitê Olímpico Internacional Jacques Rogge fez seu discurso
e o telão mostrava as imagens mais marcantes dos 17 dias de competição.
O Estádio Olímpico de Londres levantou quando a tradicional banda inglesa
Madnees começou a tocar seus clássicos.
Um coral de criancinhas emocionou o público com a interpretação da música
"Imagine': de John Lennon, que apareceu' em algumas imagens nunca antes

vistas. George Michael colocou tudo abaixo com o famoso hit "Preedom', e a

lendária banda de rock The Who chegou em seguida com suas canções clás
sicas, além do One Direction e das Spice Gilrs, ícones da pop music que vol
taram a se apresentar juntas após anos afastadas dos palcos. Além de Lenon,
o telão exibia clipes de bandas épicas como Queen e Beatles em homenagens
que embalaram as cerca de 80 mil pessoas presentes. _

Na segunda parte da cerimônia, chegou a vez do Rio de Janeiro ser apresen
tado ao mundo. Com o gari Renato Sorriso, famoso personagem do carnaval
carioca, sambando ao ritmo do tema do filme "Rio" ao lado de um segurança
inglês. Marisa Monte, B Negão e Seu Jorge interpretando Wilson Simonalle
varam a música brasileira à terra da Rainha e no final, como não poderia ser

diferente todos cantaram "Aquele Abraço" de Gilberto Gil, com o Rei Pelé ao,

lado.
O prefeito da cidade maravilhosa Eduardo Paes recebeu a bandeira olímpica,
marcando oficialmente a passagem de Londres para o Rio de Janeiro como

nova sede das Olimpíadas que serão disputadas em 2016.

A aluna [aine dos Santos, criadora do masc�te "De olho nas olimpíadas" bus-
• cou através de seu desenho evidenciar o papel dos estudantes neste projeto,

'

que foi analisar constantemente as noticias sobre as olimpíadas prestando
atenção nos detalhes e através das informações colhidas formar suas próprias
noticias. .
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Encerramento dos jogos olímpícos de Lon
dres

ACerimônia de Encerramento dos Jogos oUmpkos de Lundrn marcou o

final da c:diÇJo da maior festa do esporte mundial. como manda o figurino, o
Big Bnng anunciou pontualmente iII> 17h. horário de l:lrasílill, (21h, no boniriQ
local], o inicio do evento.
Recheado de atrações: musicais, o evento reuniu tccoes do Pop Rock britânico

em apresentações ao vivo. gmndes nomes do Reino Unido c u epeesemeçãc
do Rio de Janeiro como sede das Olimpiadôls 2016. Pagina 2-3
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Para encerramento do projete será realízadà uma: Olimpíada Inêelectua] e esp'0rtiva entre as trurITlas de Ensino Mé<dio INtegtal, com o objetivo de proporeicnar aes estudas
tes umamaior integração social Baseada, sobretudo na al1i1iiade' e no l'espeih),mútuo' e n<'i conhecimento adqatrido,
Ogrande diferencial do projeto -está no envolvimento de todos.os prefesseres do Ensi-no Médio Integral da EEB,· Silva Jardim, servindo pata que os alunos possam se envol-
ve! aiÍida mais, com as demais disciplinas.
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As olimpíadas ocorrerão no dia 1<0 <de sefembro de 20I2.

Pnepal'em-se!'
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Telefone: (48) 3276-1275

E-mail: elleneletro@gmail.com
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


