
ATIVIDADE OLIMPÍADA SOLIDÁRIA 
 
PROVAS DA 1ª AULA DA SEMANA: 
 
1) Futebol - competição de embaixadinha: Escolher 4 alunos de cada turma            
para representar, sendo obrigatoriamente 2 meninos e 2 meninas. Objetivo: os           
alunos vão realizar embaixadinha com bola de futebol, podendo ter até 2            
tentativas, será validada a tentativa de maior quantidade de embaixadinhas          
acertadas sem pausa. No final fazemos a somatória de pontos que a turma             
conseguiu e vence a turma que fizer maior quantidade de pontos.  
 
1º lugar – 60 pontos 
2º lugar – 50 pontos 
3º lugar – 40 pontos 
4º lugar – 30 pontos 
5º lugar – 25 pontos 
6º lugar – 20 pontos 
7º lugar – 15 pontos 
8º lugar – 10 pontos 
 
2) Toque de cabeça: Escolher 4 alunos de cada turma para representar, sendo             
obrigatoriamente dois 2 meninos e 2 meninas diferentes da atividade de           
embaixadinha. podendo ter até 2 tentativas, será validada a tentativa de maior            
quantidade acertadas sem pausa. No final fazemos a somatória de pontos que            
a turma conseguiu e vence a turma que fizer maior quantidade de pontos.  
  
1º lugar – 60 pontos 
2º lugar – 50 pontos 
3º lugar – 40 pontos 
4º lugar – 30 pontos 
5º lugar – 25 pontos 
6º lugar – 20 pontos 
7º lugar – 15 pontos 
8º lugar – 10 pontos 
 
3) Competição na posição de prancha. Não usar os joelhos e mãos para             
apoiar, não deixar o quadril muito pra cima. Escolher 2 alunos de cada turma              
para representar, sendo 1 menino e 1 menina. Caso o participante atinja dois             
minutos terá pontuação máxima, caso não consiga essa pontuação será          
fracionada como segue abaixo. (30 pontos meninos e 30 pontos meninas)  
 
Após 30 segundos – 10 pontos 
Após 60 segundos – 15 pontos 
Após 90 segundos – 20 pontos 
Após 120 segundos – 30 pontos 
 
* A pontuação será a somatória do tempo do menino e da menina. 
 



4) Colocar 5 balões no ar ao mesmo tempo e ver quem aguenta mais sem               
deixar nenhum cair. A contagem começa quando os 5 balões estiverem no ar.             
Podendo usar mãos e pernas para bater. Não pode segurar o balão. Escolher 2              
alunos de cada turma para representar, sendo 1 menino e 1 menina.  
 
1º lugar – 60 pontos 
2º lugar – 50 pontos 
3º lugar – 40 pontos 
4º lugar – 30 pontos 
5º lugar – 25 pontos 
6º lugar – 20 pontos 
7º lugar – 15 pontos 
8º lugar – 10 pontos  
 
5) Quem faz mais polichinelos em 2 minutos. Escolher 2 alunos de cada turma              
para representar, sendo1 menino e 1 menina. Tocar as mãos acima da cabeça            
e encostar as mãos na coxa. (40 pontos) 
 
1º lugar – 40 pontos 
2º lugar – 35 pontos 
3º lugar – 30 pontos 
4º lugar – 25 pontos 
5º lugar – 20 pontos 
6º lugar – 15 pontos 
7º lugar – 10 pontos 
8º lugar – 5 pontos 
 
6) Quem tem a foto mais antiga de um parente com o uniforme do BONJA.  
 
Prova cumprida – 40 pontos 
 
7) Confeccionar um bilboquê conforme exemplo do youtube. 
(https://www.youtube.com/watch?v=zCswcl4EkFo) Para competição na aula.     
Quem faz mais vezes em 1 minuto. Escolher 2 alunos de cada turma para              
representar, podendo ser 1 menino e 1 menina, 2 meninos ou 2 meninas. OBS:              
Esse Bilboquê será confeccionado pelos participantes da prova num horário          
posterior ao período escolar e será utilizado na prova pelos mesmos na            
primeira aula de Ed. Física da semana das olímpiadas.   
 
1º lugar – 60 pontos 
2º lugar – 50 pontos 
3º lugar – 40 pontos 
4º lugar – 30 pontos 
5º lugar – 25 pontos 
6º lugar – 20 pontos 
7º lugar – 15 pontos 
8º lugar – 10 pontos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zCswcl4EkFo


8) Equilibrar pelo maior tempo possível um cabo de vassoura em dois dedos             
sem colocar a mão contraria. Terá direito a segunda tentativa, o aluno que não              
ultrapassar o tempo de 30 segundos. Participará da prova obrigatoriamente um           
menino e uma menina de cada sala. Ganha a dupla que somar o maior número               
de tempo.  
 
1º lugar – 60 pontos 
2º lugar – 50 pontos 
3º lugar – 40 pontos 
4º lugar – 30 pontos 
5º lugar – 25 pontos 
6º lugar – 20 pontos 
7º lugar – 15 pontos 
8º lugar – 10 pontos 
 
9) Lançamento da garrafa – utilizando uma garrafa de 350 ml, com um pouco              
de água no fundo, terão até dois minutos para lançá-la ao alto, tentando fazer              
com que esta caia com o fundo, "permanecendo em pé". Escolher 2 alunos de              
cada turma para representar, sendo1 menino e 1 menina. Será declarada           
vencedora a dupla que conseguir o maior número de vezes o objetivo proposto.  
 
Prova cumprida – 60 pontos 
 
10) Quem tem a família mais numerosa de egressos e que estudam ainda no              
BONJA.  
 
Prova cumprida – 40 pontos 
 
PROVAS DA 2ª AULA DA SEMANA: 
 
1) Tênis de mesa (ter raquete e bola específico). Objetivo: Escolher 2 alunos de              
cada turma para representar, podendo ser 1 menino e 1 menina.   
 O aluno terá que dar um passo para trás distanciando-se da parede            
(aproximadamente 1 metro), será marcado a quantidade de vezes que o aluno            
consegue rebater sem parar a bolinha na parede. O aluno terá apenas 2             
tentativas e será validada a tentativa de maior quantidade de acertos sem            
pausa.  
 
1º lugar – 60 pontos 
2º lugar – 50 pontos 
3º lugar – 40 pontos 
4º lugar – 30 pontos 
5º lugar – 25 pontos 
6º lugar – 20 pontos 
7º lugar – 15 pontos 
8º lugar – 10 pontos 
 
 
 



 
 
 
2) Vôlei - Objetivo: Escolher 4 alunos de cada turma para representar, sendo             
obrigatoriamente 2 meninos e 2 meninas. Toque de Vôlei: Fazer o máximo de             
toques na parede direto. Ganha quem fizer maior quantidade (determinar a           
distância 1,5 de altura para rebater a bola, mantendo também 1,5 a distância             
limite dos pés até a parede). O aluno terá apenas 2 tentativas e será validada a                
tentativa de maior quantidade de acertos sem pausa.  
 
1º lugar – 60 pontos 
2º lugar – 50 pontos 
3º lugar – 40 pontos 
4º lugar – 30 pontos 
5º lugar – 25 pontos 
6º lugar – 20 pontos 
7º lugar – 15 pontos 
8º lugar – 10 pontos 
 
3) Manchete Vôlei- Objetivo: Escolher 4 alunos de cada turma para           
representar, sendo obrigatoriamente 2 meninos e 2 meninas diferentes da          
atividade acima. Fazer o máximo de toque na parede direto. Ganha quem fizer             
maior quantidade (determinar a distância 1,5 de altura para rebater a bola,            
mantendo também 1,5 a distância limite dos pés até a parede.) O aluno terá              
apenas 2 tentativas e será validada a tentativa de maior quantidade de acertos             
sem pausa.  
 
1º lugar – 60 pontos 
2º lugar – 50 pontos 
3º lugar – 40 pontos 
4º lugar – 30 pontos 
5º lugar – 25 pontos 
6º lugar – 20 pontos 
7º lugar – 15 pontos 
8º lugar – 10 pontos 
 
4) Quem faz mais abdominais em 1 minuto. Na posição de joelhos flexionados             
sem nenhum suporte nos pés. As mãos na cabeça, para não segurar as pernas              
na subida. Descida total. Escolher 2 alunos de cada turma para representar,            
sendo 1 menino e 1 menina.  
 
1º lugar – 60 pontos 
2º lugar – 50 pontos 
3º lugar – 40 pontos 
4º lugar – 30 pontos 
5º lugar – 25 pontos 
6º lugar – 20 pontos 
7º lugar – 15 pontos 
8º lugar – 10 pontos 



 
5) Em dupla, com alguém da família, o aluno dançar uma música de no mínimo               
1. Pontuação máxima para quem cumprir todos os requisitos dentro de um            
minuto. Escolher 2 alunos de cada turma para representar, podendo ser 1            
menino e 1 menina.  
 
Prova cumprida – 60 pontos 
  
6) Confecção do grito de guerra da turma. (Esse grito de guerra será             
confeccionado pela turma num horário posterior ao período escolar e será           
apresentado por membros da turma na segunda aula de Ed. Física da semana             
das olímpiadas. 
 
Prova cumprida – 60 pontos 
  
7) Quem tem o parente mais antigo vivo que estudou no BONJA.(a            
apresentação desta prova, deverá ser apresentada em vídeo, editado num          
tempo máximo de 30 segundos ou apresentar o parente no dia da prova ao              
vivo, junto com um documento de identidade).  
 
Prova cumprida – 40 pontos 
 
8) Quem faz mais burpes. Escolher 2 alunos de cada turma para representar,             
sendo 1 menino e 1 menina, sendo de 4º ao 6º ano a prova será realizada em 1                 
minuto e do 7º ao 9º em 2 minutos. Será somado a quantidade de burpes               
realizado pela dupla.  
 
1º lugar – 60 pontos 
2º lugar – 50 pontos 
3º lugar – 40 pontos 
4º lugar – 30 pontos 
5º lugar – 25 pontos 
6º lugar – 20 pontos 
7º lugar – 15 pontos 
8º lugar – 10 pontos 
 
9) Quem confecciona um castelo com o maior número de cartas em até 2              
minutos. Escolher 2 alunos de cada turma para representar, podendo ser 1            
menino e 1 menina, 2 meninos ou 2 meninas.  
 
1º lugar – 60 pontos 
2º lugar – 50 pontos 
3º lugar – 40 pontos 
4º lugar – 30 pontos 
5º lugar – 25 pontos 
6º lugar – 20 pontos 
7º lugar – 15 pontos 
8º lugar – 10 pontos 
 



 
 
 


