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TEMA DO TRABALHO

 A Olimpíada é o maior evento esportivo que

temos na atualidade.Ser sede é um grande

desafio.

 Elabore um texto que exponha a importância dos

jogos Olímpicos no Brasil.

 Imagens que você mais gostou da cerimônia de

abertura dos jogos Olímpicos Rio 2016.

 Relação com a sala do projeto conexões .

 Justifique a escolha .

 Observação: As imagens da Direita de todos os

slides são da sala do projeto conexões



DESMATAMENTO EM TODOS CONTINENTES

 A abertura dos jogos Olímpicos Rio 2016 teve muitos momentos de alegria

e descontração.Depois da entrada de todos os atletas foi apresentado os

anéis Olímpicos de uma forma diferente, eles estavam verdes ao invés das

tradicionais cores: azul,amarelo,vermelho,verde e preto(que representam

os continentes) , uma forma de chamar a atenção a todos que estavam

assistindo que o desmatamento é serio e não pode ser deixado de lado

todos nós devemos tomar atitude.Com isso todos os atletas receberam uma

semente de arvores diversas que juntas iram formar a ‘’Floresta dos

Atletas’’.

 A relação que ambas imagens apresentam é que o desmatamento não é de

hoje é um assunto sério que todos devem estar cientes e devemos

combater o desmatamento precoce e ilegal .



14 BIS

 Desde o começo dos anos o homem deve o desejo de ser ‘’livre como um

pássaro’’ mas infelizmente é impossível devido a sua anatomia e de não

ter asas.Mas como o ser humano é persistente ele percebeu que não

poderia voar apenas com seu corpo e sim com algo que o ajuda-se, e assim

nasce os desenhos e protótipos de aviões como o da imagem abaixo de

Leonardo Da Vinci que estava muito a frente do seu tempo,depois de

muitos anos surge o 14 Bis o primeiro avião que decolou sem falhas pelo

seu piloto Santos Dumont. Na abertura Rio 2016 é mostrado toda a

historia por traz do 14 Bis e Santos Dumont e seu primeiro vôo

 A relação que as duas imagens estabelecem é que o ser humano nunca

desistiu dos seus sonhos e com essa virtude ele sempre ira trazer avanços

a humanidade.



RIO E AS FAVELAS

Na Olimpíada Rio 2016 as Favelas(ou comunidade) foram representadas

como um lugar de alegria onde todos são felizes e festejam sempre,mas as

verdadeiras favelas onde muitos moradores passam dificuldades como a

faltar de energia elétrica,saneamento básico ,Hospitais ,UBS(Unidade

Básica de Saúde) e outros terríveis como o trafico onde varias pessoas são

mortas por bala perdida de ambos os lados uma vez que o conflito entre

policias e ladrões é constante. O governo ao invés de ajudar desocupar

áreas invadidas e construir COHAB(Companhias de Habitação Popular)

ele mostra apenas o lado bom e esconde a verdadeira realidade como

mostra a imagem abaixo.

A relação que as três imagens tem em comum é que retratam as favelas

mas com ‘’maquiagem’’ apenas mostrando o lado bom e as pessoas que

moram la sofrendo pelo governo que não faz sua gestão como a esperada



SALVE O PLANETA!

 As olimpíadas Rio 2016 nos mostrou que não é preciso gastar milhões de

reais para fazer uma abertura de grande porte sendo que com metade do

dinheiro foi feito muito.Como na apresentação do mundo verde onde o

menino colhe uma planta no meio do asfalto e passa a mensagem que não

é preciso muito para salvar muitos, ao plantar uma planta nós estamos

dando uma vida útil maior ao nosso planeta.

 As duas imagens abaixo representam a natureza que é tão preciosa

quanto a vida e devemos cuidar dela com muita responsabilidade,onde

muitos apenas visam o lucro e não a vida.


