
 

 

 

 

Aluno(a): ___________________________________________ Série: 1º ano  Turma: ____ Nota_____ 

 

APRESENTAÇÃO 

       A avaliação teórica de Educação Física relativa ao 1º bimestre 2020 tem como tema: “Valores 
esportivos: o jogo que vale a pena!” e terá como apoio a reportagem apresentada abaixo, que faz 
abordagem sobre valores do esporte, em um relato muito valioso. Leia a matéria e siga as 
orientações. Dessa forma, esperamos que você faça essa avaliação com excelência, na expectativa 
de que seja bastante significativo para você!  

 

TEXTO BASE – “O grande vencedor!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA – O texto base aborda um importante assunto, que são os valores éticos no 
esporte. Faça uma pesquisa sobre algum fato ocorrido no mundo esportivo, que tenha significados 
éticos, de respeito, honestidade, companheirismo, enfim, que possa ser apresentado como uma 
ação que representa valores importantes para todos! Apresente a pesquisa e faça um breve relato 
sobre o que foi mais significante para você na pesquisa realizada. Seu relato deve conter no mínimo 
dez linhas! Bom trabalho! 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

AVALIAÇÃO TEÓRICA 1º BIMESTRE/2020 

 

“O atleta espanhol Ivan Fernández Anaya, de 24 anos, não venceu a 
prova de cross country de Burlada, em Navarra, no último dia 2, mas até hoje 
está sendo cumprimentado, elogiado, aclamado por sua atitude de 
honestidade durante o evento.  
            O atleta queniano, Abel Mutai, medalha de ouro nos 3000m com 
obstáculos em Londres, estava prestes a ganhar a corrida. Mas parou no 
lugar errado, achando que tinha alcançado a linha de chegada. Ivan 
Fernández Anaya, o segundo colocado, se aproximou e, em vez de 
ultrapassá-lo, alertou o líder sobre o equívoco e o conduziu para confirmar 
sua vitória. 

Em outras palavras Ivan negou-se a conquistar a 
prova. Gesticulando, para que o queniano compreendesse a situação e 
quase empurrando-o, levou-o até o fim. Ivan Fernandez deixou o colega 
vencer a prova como iria acontecer se ele não tivesse se enganado sobre o 
percurso.  

 

 
Ivan, que é considerado um atleta de muito futuro (campeão da Espanha nos 5.000 metros, na 

categoria há dois anos) ao terminar a prova, disse: "Ainda que tivesse me dito que ganharia uma vaga na 
Seleção espanhola para disputar o Campeonato Europeu, eu não teria me aproveitado. Acho que é 
melhor o que eu fiz do que se tivesse vencido nessas circunstâncias. “E isso é muito importante, porque 
hoje, como estão as coisas em toda sociedade, no futebol, no sociedade, na política, onde parece que 
vale tudo, um gesto de honestidade vai muito bem. "  
 
           O que chamou a atenção de todos foi algo que deveria ser básico no ser humano, mas tem sido 
exceção: a honestidade.  

          "Eu não merecia ganhá-lo. Fiz o que tinha que fazer", afirmou Fernández em declaração 
reproduzida pelo jornal 'El País', da Espanha.  



Valores esportivos: o jogo que vale a pena!” 
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A atividade pode ser feita nessa folha de orientação (imprimir, preferencialmente, frente e verso), no 
caderno ou em uma folha avulsa. A entrega do trabalho será presencial, em data a ser marcada, 
quando retornarmos às aulas presenciais. 
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