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RESUMO 
 
Igualmente às Olimpíadas e Paraolimpíadas de Verão, a sua versão “gelada”, 
por assim dizer, acontece de quatro em quatro anos e temos notado que esse 
evento esportivo não se destaca na mídia e muito menos na escola. Como 
conteúdo a ser tratado pedagogicamente na instituição escolar, ele faz parte 
tanto da diretriz estadual enquanto conteúdo básico: esporte individual, coletivo 
e radical, quanto na esfera municipal, em se tratando de diversidade esportiva 
e classificação dos esportes (Planejamento região SUL I matutino). Sendo 
assim, na eminência do maior fenômeno esportivo do mundo em terras 
coreanas, durante parte do ano passado trouxemos a Olimpíada e 
Paraolimpíada para dentro da escola (uma escola municipal e dois colégios 
estaduais da região sul de Londrina), desenvolvendo diversas atividades e 
metodologias para ensinar esse tema tão fascinante e distante de nós, 
ocidentais e tropicais. Esse artigo procura relatar possibilidades didático-
pedagógicas desse conteúdo, descrevendo/explicando como elas foram 
realizadas, com ajuda de anexos de fotos e tarefas para uma melhor 
visualização e compreensão do processo educativo. 
 
Palavras-chave: Educação Física escolar.  Didática. Pedagogia no ensino de 
esportes. Olimpíadas e Paraolimpíadas de Inverno. PyeongChang 2018. 
 
 
Introdução 

Em outros momentos, no próprio Congresso Norte Paranaense de 

Educação Física Escolar (CONPEF), tive a possibilidade de pôr em debate o 

conteúdo dos esportes, com maior ou menor intensidade, dependendo da 

forma com que o tema pôde ser apresentado, discutido, refletido. Por exemplo, 

durante sua 8ª edição (leia-se a mais recente), ministrei curso/oficina intitulada 

“Ensino da diversidade esportiva: Olimpíadas e Paraolimpíadas na Educação 

Física Escolar”, em que além de constructos mais teóricos sobre o conceito e 

sua classificação, relatei experiências vividas durante a comumente chamada 

(Olimpíada) Rio 2016. Também para esse evento escrevi artigo sobre as 

“Contribuições didático-pedagógicas do maior evento esportivo do mundo para 

o ensino e a aprendizagem da diversidade esportiva na escola”, ensaiando 
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possibilidades de tratar pedagogicamente a diversidade esportiva na instituição 

formalizada da escola. No ano de 2011, no 5º CONPEF, relatei uma 

experiência desenvolvida na rede municipal, tendo como recurso principal os 

pictogramas da Olimpíada de 2008, que ocorreu em Pequim, na China. Em se 

tratando de Olimpíada de Inverno, alguns trabalhos já foram desenvolvidos, 

principalmente no advento de sua versão acontecida no ano de 2014 em Sochi, 

na Rússia. Mas não com a mesma intensidade com que aconteceu ano 

passado nas três escolas em que trabalhei. 

Ensinar esportes na escola pode ser prazeroso, pode possibilitar a 

criação/produção de uma gama de conhecimentos significativos ao nosso 

alunado, pode enriquecê-lo, de diversas maneiras, quando o professor se 

propõe a trabalhar de uma forma complexa o pensar e o agir, a teoria e a 

prática, numa perspectiva da formação de um sujeito complexo1. Se tomarmos 

como referência os documentos/os currículos2, não necessariamente temos 

que ensinar os clássicos, e muito menos seguindo uma abordagem tecnicista. 

Se estudarmos as obras/os autores que abordam o esporte na escola, parece 

também ser unânime que a preocupação em ensinar o gesto técnico ou a 

estratégia tática ou supervalorizar a competitividade a partir de incorporação 

das regras oficiais dos esportes não é a principal e a mais importante, mesmo 

porque a escola não oferece a estrutura até mesmo física para isto. 

Em relação à esta última constatação, só para citar alguns exemplos 

podemos situar o Grupo de Trabalho Pedagógico UFPe-UFSM (1991) no livro 

de Ayoub (2007), que ao abordar a ginástica se utiliza das  

                                                           
1 Para saber mais sobre esse conceito, ler estudos de Edgar Morin. 
2 Até então, a nível municipal (leia-se Diretrizes Curriculares Municipais – 2011) na proposta da 
Educação Física, o esporte é encontrado em situações de ensino para os 3º, 4º e 5º anos, com destaque 
para os clássicos, mas com outras possibilidades de problematização e desenvolvimento a partir do 
tema “Diversidade esportiva” para o quinto ano (Planejamento SUL I matutino), que trata 
principalmente do conceito de esporte e de sua classificação em olímpico, paraolímpico e não olímpico. 
Nas Diretrizes Curriculares Estaduais para a Educação Física (2008), ao longo dos anos os esportes são 
classificados em individuais, coletivos e radicais, sem especificar a modalidade que deva ser ensinada na 
escola, o que pode ser muito benéfico por um lado ao possibilitar ao professor o ensino de qualquer 
esporte que tenha relação com o conteúdo básico que está sendo ensinado. Na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e no Referencial Curricular do Paraná, a classificação desse conteúdo segue uma lógica 
diferente, elaborada pelo professor Fernando Jaime González. Nesses documentos, os esportes podem 
ser: de marca, de precisão, técnico-combinatório, de rede/quadra dividida ou parede de rebote, de 
campo e taco, de invasão ou territorial e de combate. 
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[...] cinco perspectivas para a configuração didática do esporte, tendo 
em vista o seu entendimento como um “espaço aberto de ação” e o 
desenvolvimento da capacidade de decisão e de ação dos 
educandos: o esporte como algo socialmente regulamentado, o 
esporte como algo a ser aprendido, o esporte como algo a ser 
assistido, o esporte como algo a ser refletido e o esporte como algo a 
ser modificado” (p. 93-94).  

 

Também podemos nos fundamentar no conceito de transformação 

didática dos esportes de Kunz (1991), em que em ambiente escolar (em que 

todos possam participar em igualdade de condições, com prazer e sucesso), 

“não basta mudar a estrutura e forma dos movimentos esportivos, ou o seu 

desenrolar, mas as próprias regras e estruturas normativas deste sistema 

esportivo” (p. 187). 

 
PyeongChang 2018 e as modalidades esportivas 
 

A XXIII Olimpíada de Inverno foi um evento multiesportivo realizado no 

primeiro semestre de 2018, entre os dias 9 a 25 de fevereiro, na República da 

Coreia, em que 2833 atletas de 92 países participaram de 102 eventos, 

distribuídos em quinze disciplinas de inverno3 

(https://www.olympic.org/pyeongchang-2018). A sua versão paraolímpica, na 

12ª edição (XII), aconteceu entre 9 e 18 de março, totalizando 80 eventos 

distribuídos em seis esportes 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paral%C3%ADmpicos_de_Inverno_de_201

8). Para efeito desse artigo, o mais importante seria interpretar os pictogramas 

oficiais, (de)nominando os esportes, na medida em que não temos espaço nem 

a intenção de aprofundar informações sobre PyeongChang 2018. Sendo assim 

construímos um quadro com o pictograma de cada modalidade esportiva e seu 

respectivo nome em inglês (encontrado no site oficial) e sua possível tradução. 

 
 
 
 

                                                           
3 Segundo site https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Inverno_de_2018, as 15 
disciplinas de inverno foram organizadas em 7 esportes olímpicos, incluindo as três modalidades da 
patinação (patinação artística, patinação de velocidade e patinação de velocidade em pista curta), as 
seis disciplinas do esqui (alpino, cross-country, estilo livre, combinado nórdico, salto de esqui e 
snowboard) e os três eventos de deslizamento sobre o gelo (bobsleigh, skeleton e luge). Os outros três 
esportes foram o biatlo, o curling e hóquei no gelo. 

https://www.olympic.org/pyeongchang-2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paral%C3%ADmpicos_de_Inverno_de_2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paral%C3%ADmpicos_de_Inverno_de_2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Inverno_de_2018
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Pictograma 
olímpico 

Nome do esporte (inglês) Nome do esporte 
(português) 

 

Alpine Skiing Esqui Alpino 

 

Biathlon Biatlo 

 

Bobsleigh Bobsled 

 

Cross-country Skiing Esqui Cross-country 

 

Curling Curling 

 

Figure Skating Patinação Artística 

 

Freestyle Skiing Esqui Estilo Livre 

 

Ice Hockey Hóquei no Gelo 

 

Luge Luge 

 

Nordic Combined Combinado Nórdico 

 

Short Track Speed Skating Patinação de 
Velocidade em Pista 
Curta 

 

Skeleton Skeleton 

 

Ski Jumping Salto de Esqui 

 

Snowboard Snowboard 

 

Speed Skating Patinação de 
Velocidade 
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Pictograma 
paraolímpico 

Nome do esporte (inglês) Nome do esporte 
(português) 

 

Alpine Skiing Esqui Alpino 

 

Biathlon Biatlo 

 

Cross-country Skiing Esqui Cross-country 

 

Ice Hockey Hóquei no Gelo 

 

Snowboard Snowboard 

 

Wheelchair Curling Curling em Cadeira de 
Rodas 

Fonte dos pictogramas4: https://www.olympic.org/pyeongchang-2018 

 
 
PyeongChang 2018 na escola: planejamento, desenvolvimento e 
avaliação das atividades 
 

Ao dar o devido trato pedagógico à Olimpíada de Inverno, foi possível 

planejar, desenvolver e avaliar inúmeras atividades que possibilitaram um 

trabalho sistematizado sobre o conteúdo esportivo, desafiador ao mesmo 

tempo para o professor e para os estudantes. Várias metodologias foram 

criadas, aplicadas e as atividades sempre tiveram caráter avaliativo, na medida 

em que o conteúdo era apresentado, problematizado, discutido, refletido, 

experienciado, enfim, formalizado e constatado pelos diversos instrumentos do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Dentre as possíveis atividades planejadas, pôde-se desenvolver 

algumas como: 

a. Introdução/problematização ao tema das Olimpíadas e Paraolimpíadas 

de Inverno 

b. Modalidades olímpicas e paraolímpicas de PyeongChang 2018 (trabalho 

com os pictogramas e/ou mascotes) – sistematização no caderno 

                                                           
4 Na época da Olimpíada de PyeongChang, os pictogramas originais estavam disponíveis no site oficial, 
sendo que atualmente não estão mais. Como alternativa, atualmente, podemos encontrá-los em: 
http://www.surtoolimpico.com.br/2017/01/comite-organizador-dos-jogos-de-2018.html.  

https://www.olympic.org/pyeongchang-2018
http://www.surtoolimpico.com.br/2017/01/comite-organizador-dos-jogos-de-2018.html
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c. “Jogo dos 15 Winter Olympic Sports Pictograms” & “Jogo dos 6 Winter 

Paralympic Sports Pictograms” 

d. Observação e análise de vídeos sobre a temática, com destaque às 

mascotes realizando as modalidades esportivas 

e. Construção/produção de painel com mascotes e pictogramas 

f. Estudos sobre o Hóquei no Gelo: semelhanças e diferenças entre o 

Hóquei de Grama ou Indoor, fundamentações, principais regras e 

equipamentos, jogos/atividades adaptadas para 

experimentações/práticas 

g. Vivências/experimentações de Hóquei: atividades/materiais/jogos 

adaptados, com explicações sobre o taco (e como empunhar), 

fundamentos de condução, passe, drible com o disco (a bola), partidas 

com times pequenos (3x3, 4x4) 

h. Provas bimestrais/trimestrais (“normal” e de recuperação) 

Após uma introdução/problematização ao evento esportivo (letra a), 

relacionando-o aos noticiários e divulgações dos vários mecanismos de 

comunicação (mesmo que não com a mesma intensidade de sua versão de 

verão e das paraolimpíadas em relação às olimpíadas), uma diversidade de 

atividades pôde ser feita a partir dos pictogramas (em sua versão “normal” por 

assim dizer e “gigante”), a começar por um trabalho de sistematização dos 

nomes das modalidades esportivas (letra b). Na escola municipal, com os 

menores (3º anos por exemplo), esse processo foi feito com as figuras das 

mascotes Soohorang e Bandabi praticando todas as modalidades, numa 

espécie de atividade de recortar, colar e (de)nominar os esportes. Em 

consonância com essa caracterização, eles assistiram os vídeos 

“PyeongChang 2018 Mascot Animation Soohorang” e “PyeongChang 2018 

Paralympic Mascot Video” disponíveis no youtube, em acesso no mês de 

março/20195 (letra d). 

                                                           
5 Na época da Olimpíada de PyeongChang, esses vídeos tinham titulação um pouco diferente do acesso 

nos dias de hoje: “PyeongChang 2018 Mascot Animation” e “PyeongChang 2018 Paralympic Winter 
Games Mascot Animation”. Os endereços no youtube para encontrá-los, atualmente, são: 
https://www.youtube.com/watch?v=KPACfHYO9AQ e 
https://www.youtube.com/watch?v=tlAfIy1QyYM, respectivamente.  

https://www.youtube.com/watch?v=vxE8v72B6xU
https://www.youtube.com/watch?v=tOnyddbQbIY
https://www.youtube.com/watch?v=tOnyddbQbIY
https://www.youtube.com/watch?v=KPACfHYO9AQ
https://www.youtube.com/watch?v=tlAfIy1QyYM
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Em seguida a este trabalho de sistematização, observação e análise de 

vídeos, com as turmas maiores (6º e 7º anos por exemplo) foi desenvolvido um 

jogo a partir de um material didático construído com as figuras dos pictogramas 

em formato maior, denominado “Jogo dos 15 Winter Olympic Sports 

Pictograms” & “Jogo dos 6 Winter Paralympic Sports Pictograms”, de forma 

parecida ao que foi relatado em artigo de 2011. Dividido em equipes, os alunos 

têm de acertar o nome do esporte escolhido (sem olhar a figura, escolhendo 

um dos números de 1 a 20), num trabalho de debate e reflexões entre os pares 

para chegar a resposta de “Qual é o nome do esporte?” (letra c).  

No que se refere ao ensino do conteúdo por meio de recurso de 

multimídia, uma atividade avaliativa a partir dos dois vídeos mais a inclusão 

de uma reportagem publicada no youtube, intitulada “Jovem de 17 anos ganha 

medalha de ouro no snowboard em disputa na Coreia do Sul”, divulgada pela 

rede globo, constituiu-se parte integrante do processo de ensino e 

aprendizagem de PyeongChang 2018. Em se tratando dos dois vídeos das 

mascotes, os alunos tinham de definir a ordem das modalidades e seus 

nomes – situação em que o professor ia pausando as imagens e os alunos 

iam escrevendo, o que precisou ser feito mais de uma vez para que fizessem 

uma espécie de revisão, com a ajuda do trabalho sistematizado dos 

pictogramas no caderno (foto 4). 

Para finalizar o trato com os pictogramas, aos alunos menores foi 

disponibilizado imagens maiores deles para que pudessem pintar e escrever 

os nomes em papel kraft para a construção de um painel que foi anexado nas 

paredes da escola, para que toda a comunidade escolar tivesse conhecimento 

do que foi ensinado nas aulas de educação física, também como forma de 

consolidação do conteúdo a nível conceitual. Para complementar, alguns 

puderam colorir as mascotes “gigantes” e o professor desenhou o logotipo da 

Olimpíada e escreveu seu nome com as letras originais (letra e). Nas provas 

bimestrais/trimestrais, foi avaliado o conhecimento dos alunos no que se 

refere aos nomes das modalidades esportivas a partir dos pictogramas (letra 

h). 

Em se tratando de uma atividade que permita a fruição e 

experimentação da manifestação cultural-corporal da Olimpíada de Inverno, 

https://www.youtube.com/watch?v=EO9Yntvqai4
https://www.youtube.com/watch?v=EO9Yntvqai4
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uma adaptação do Hóquei no Gelo foi planejada, desenvolvida, estudada, 

avaliada. Com ideias de como ensinar tendo como referencial o vídeo 

“Aprenda a Ensinar: hóquei sobre grama – Transforma Rio 2016” (divulgado 

em https://www.youtube.com/watch?v=NBSFiABSIHk) e taco feito com cano 

de pvc, alguns assuntos (e vivências) foram abordados em aula como: 

empunhadura do taco, fundamentos (principalmente condução, passe e 

recepção) com atividades individuais, em duplas e em equipes, podendo ter 

obstáculos ou não, regras básicas do esporte, semelhanças e diferenças entre 

o hóquei de gelo e as outras versões (podendo aqui aproveitar a dica do 

professor e assemelhá-lo e diferenciá-lo do futsal e do hóquei indoor), partidas 

com times pequenos, com vários espaços ao mesmo tempo, 

construindo/ressignificando regras para as experimentações e discutindo 

estratégias de jogo (letras f e g). 

 

FOTO 01 FOTO 02 

  

Letras a e b. Letra b. 

FOTO 03 FOTO 04 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NBSFiABSIHk
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Letra d. Letra d. 

FOTO 05 FOTO 06 

  

Letra e.  Letra e. 

FOTO 07 FOTO 08 

  

Letras f e g. Letras f e g. 

 

Ao decorrer da Olimpíada, em diversos momentos havia interação com 

os alunos no sentido de atualizar os principais acontecimentos do evento, 

dando destaque à participação brasileira em PyeongChang. Assim, 

problematizações e esclarecimentos eram feitos em conversas constantes, 

com ajuda de recursos midiáticos, por exemplo o uso de reportagens em jornal 

impresso. Durante esse processo, as principais notícias encontradas na 

internet estão listadas no quadro em anexo. 
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Considerações finais 

Não podemos negar que o ensino dos esportes nas escolas têm 

acontecido histórica e culturalmente, atendendo a diversos papéis, 

acompanhando o percurso/o cenário da educação física no Brasil6. Entretanto, 

numa perspectiva crítica (ou pós-crítica) da área, como explicado na 

introdução, ele (o esporte) assume um espaço aberto de ação e de capacidade 

dos estudantes, e, numa situação pedagógica, deve ser desconstruído 

metodologicamente falando. Além disso, em relação ao conteúdo a ser 

ensinado, curricularmente falando podemos explorar diversos assuntos, 

destacando a diversidade esportiva e experimentações e construção do 

conhecimento de modalidades até então esquecidas no ambiente escolar. 

Levando em consideração estas constatações e o advento de 

PyeongChang 2018, todo um processo de planejamento, desenvolvimento e 

avaliação foi pensado e posto em prática, suscitando diferentes estratégias e 

exigindo um trabalho de pesquisa (e de atualização) por parte do professor 

principalmente. Se tomarmos como referência as dimensões do conhecimento 

relatadas na BNCC que são: experimentação, uso e apropriação, fruição, 

reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e 

protagonismo comunitário, com exceção talvez dessa última, todas as outras 

dimensões foram contempladas no bloco de aulas sobre a temática. As 

diversas metodologias promoveram trabalhos individuais e em equipes, 

observação e análise de vídeos, pintura e recorte de figuras/pictogramas, 

experimentações com material adaptado, reflexões sobre as práticas corporais, 

sistematização do conhecimento de diversas formas, com instrumentos mais 

formalizados de avaliação exigidos pelo regulamento escolar. Sendo assim, por 

meio de um processo retroativo-recursivo entre o fazer e o compreender, a 

teoria e a prática, acreditamos ter contribuído à formação de sujeitos críticos, 

reflexivos, criativos, felizes, saudáveis, sábios. 

 

 

 

                                                           
6 Como referência principal a este respeito ler: “Educação física no Brasil: A história que não se conta”, 
de Lino Castellani Filho. 
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Data  Notícia Fonte  

12/02/2018 Holandesa leva ouro e se torna maior medalhista da patinação de velocidade – Depois da prata dos 
3000 m Ireen Wust vence os 1500 m e conquista sua 10ª medalha em Olimpíadas de Inverno 

https://globoesporte.globo.com 
 
 

12/02/2018 Americano se torna o mais jovem medalhista olímpico do snowboard – Remond Gerard, 17, ganhou 
ouro para os Estados Unidos nos jogos de inverno de PyeongChang 

https://www1.folha.uol.com.br 
 

13/02/2018 Em aula de curling, Canadá vence primeiro ouro da história em duplas mistas – John Morris e Kaityn 
Lawes se vingam de derrota no Mundial e batem Suíça por 10 a 3 em PyeongChang, conquistando a 
primeira medalha de ouro da história 

https://globoesporte.globo.com 
 

14/02/2018 Alemães voam no gelo e dominam pódio do luge de duplas em PyeongChang – Em prova disputada 
em alta velocidade, parceria formada por Tobias Arlt e Tobias Wendl conquista o ouro, deixando os 
compatriotas Sascha Benecken e Toni Eggert com o bronze 

https://globoesporte.globo.com 
 

14/02/2018 Chloe Kim, a adolescente prodígio que cumpriu o sonho americano – Snowboarder, filha de 
coreanos, fez história ao ganhar o ouro de halfpipe: é uma das campeãs mais jovens de sempre 

https://www.dn.pt 
 

14/02/2018 Norte-americano do snowboard é tricampeão; Holanda leva quinto ouro na patinação https://www.opovo.com.br 
 

19/02/2018 Brasil não melhora na 3ª descida e fecha o bobsled 2-man em 27º entre 30 trenós – Pela primeira 
vez na história o país participou da competição de duplas; dias 24 e 25, Edson Bindilatti comanda o 
4-man 

https://globoesporte.globo.com 
 

20/02/2018 De americana ‘do Brasil’ a patinadora traída pela roupa: as mulheres dos Jogos de Inverno 
- Isadora Williams: a americana que defende a bandeira do Brasil 
- Jaqueline Mourão: a quarentona que chegou à sexta Olimpíada na carreira 
- Ester Ledecka: a favorita no snowboard que foi campeã no esqui 
- Chloe Kim: a medalhista olímpica mais jovem no snowboard 
- Gabriella Papadakis: a patinadora traída pela roupa que deu a volta por cima 
- Seleção unificada de hóquei: símbolo da trégua entre as Coreias 

https://blogs.correiobraziliense.com
.br/elasnoataque/ 
 

20/02/2018 Suspeita de doping choca atletas de curling nos Jogos de Inverno – Medalhista russo nas duplas 
mistas testou positivo para meldonium em exame 

https://www1.folha.uol.com.br/espo
rte/2018/ 
 

23/02/2018 Isadora Williams faz história em PyeongChang e termina na 24ª colocação – Filha de uma brasileira 
com um norte-americano, a patinadora foi a primeira atleta da América do Sul a chegar à uma final 
nas Olimpíadas de Inverno 

https://www.esporte.ig.com.br 
 
 
 

24/02/2018 Brasil fica em 25º no bobsled 4-man, mas mantém esperança por vaga no top-20 – Após primeiras 
duas descidas, trenó brasileiro retorna à pista para a terceira e quarta descida neste sábado à noite. 
Equipe precisa reduzir um tempo de 0,59 
 

https://globoesporte.globo.com 
 

24/02/2018 “Híbrida”, Ledecká faz história com dois ouros em modalidades diferentes – Tcheca conquista título 
olímpico no snowboard slalom paralelo gigante, sendo a única mulher a vencer em dois esportes 
diferentes dentro de uma mesma edição de Jogos 

https://globoesporte.globo.com 
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        COLÉGIO ESTADUAL PROFª VANI RUIZ VIESSI – EFM 

1º Bimestre 2018 – Modalidades olímpicas e paraolímpicas de PyeongChang 2018 e 

reportagem sobre medalhista de ouro no Snowboard (valor: ______) 

 Disciplina: Educação Física – Professor: Rafael Marques França 

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na página a seguir, enumere os pictogramas olímpicos de acordo com a ordem em que aparecem no vídeo e 

escreva o nome do esporte ao lado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na página a seguir, enumere os pictogramas paraolímpicos de acordo com a ordem em que aparecem no 

vídeo e escreva o nome do esporte ao lado. 
 

 

 

 

 

 

 

Responda as seguintes questões referentes à reportagem assistida: 

a) Em qual meio de comunicação ela foi transmitida? __________________________________________ 

b) Qual o nome da atleta? ________________________________________________________________  

c) Qual a idade dela? ____________________________________________________________________  

d) Qual a nacionalidade dela? _____________________________________________________________  

e) Qual esporte ela compete? _____________________________________________________________  

f) O que ela consegue fazer que as outras atletas não conseguem? _______________________________  

g) Qual a melhor nota dela? ______________________________________________________________  

h) A quem ela agradeceu após ter ganho a medalha de ouro? ___________________________________ 

   

VÍDEO 1 – PyeongChang 2018 Mascot 

Animation 
Channel Panasonic - Official 
• 
517 mil visualizações1 ano atrás 

posted on https://channel.panasonic.com on: Mar, 17, 

2017 Please enjoy the animation featuring Soohorang, 

the white tiger mascot 

 

   

VÍDEO 2 – PyeongChang 2018 

Paralympic Winter Games Mascot Animation 
Channel Panasonic - Official 
• 
194 mil visualizações2 meses atrás 

posted on https://channel.panasonic.com on: Dec, 25, 

2017 Please enjoy the animation featuring Bandabi, the 

Asiatic black bear 

 
 

   

VÍDEO 3 – Jovem de 17 anos ganha 

medalha de ouro no snowboard em disputa 
na Coreia do Sul 
Popular News 
• 
461 visualizações1 mês atrás 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vxE8v72B6xU
https://www.youtube.com/watch?v=vxE8v72B6xU
https://www.youtube.com/user/ChannelPanasonic
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https://www.youtube.com/watch?v=tOnyddbQbIY
https://www.youtube.com/user/ChannelPanasonic
https://www.youtube.com/watch?v=EO9Yntvqai4
https://www.youtube.com/watch?v=EO9Yntvqai4
https://www.youtube.com/watch?v=EO9Yntvqai4
https://www.youtube.com/channel/UCCD3Fgc9hsTZQfsqf_01gbQ
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VÍDEO 1 
PyeongChang 2018 Mascot Animation 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

VÍDEO 2  
 PyeongChang 2018 Paralympic Winter Games Mascot Animation 
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COLÉGIO ESTADUAL PROFª. VANI RUIZ VIESSI – EFM 

2º Bimestre 2018 – Trabalho sobre Hóquei no Gelo – regras básicas (“RULES”) e principais equipamentos (“EQUIPMENT”)  

 Disciplina: Educação Física – Professor: Rafael Marques França 

Aluno (a): ___________________________________________________________ Turma: __________ 

 

 

a) Ano da primeira aparição em Jogos Olímpicos (Summer Olympics): ____________ 

b) Número de jogadores titulares de cada time: ________  Quantos (indique a quantidade): (    ) GOLEIRO     (    ) DEFENSORES       (    ) ATACANTES 

c) Tempo de duração da partida (quantos tempos de quantos minutos): ______________________________ 

d) Tamanho do gol (altura e largura): _____________________________________ 

e) Nome do taco dos jogadores (2): _______________________________________ 

f) Diâmetro (diameter) do disco (puck): ______________ 


