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Esporte e Educação na Cidade de São Paulo. O destaque das Olimpíadas 

Estudantis, as competições e a Educação Olímpica.  
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Introdução: O esporte é um fenômeno sociocultural  de múltiplos significados, e tem como 

finalidade o desenvolvimento integral do homem como ser autônomo, democrático e 

participante, segundo a legislação brasileira. As Olimpíadas Estudantis da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo tiveram início em 2007 e desde então fixou-se no calendário das 

escolas. Com o objetivo de promover o esporte na escola, preconizava a competição entre os 

estudantes em 14 modalidades esportivas. Algumas com caráter de competição outras de 

participação, onde todos são premiados. Em 2014 foram 103.000 participações e 399 Escolas 

e 43 CEUs. Diante da crescente participação de alunos e professores foi fundamental 

trabalharmos a Educação Olímpica com os professores. Objetivo:  Aproximar a prática e a 

iniciação esportiva com os aspectos educacionais e valores implícitos nos esportes. 

Metodologia: Realização de cursos de formação para professores com as temáticas: 

Olimpismo, Valores Olímpicos, Jogos Olímpicos Considerações finais: .Após a participação 

direta de 131 Professores e 398 alunos, com a premissa de proporcionar a democratização do 

acesso a iniciação esportiva no meio escolar, foram abordadas e consideradas questões de 

ordem geral durante a formação como a inclusão de alunos com deficiência, a questão 

feminina no esporte e principalmente a inclusão social. Foram apontadas questões 

norteadoras para uma prática diferenciada, contidas no regulamento geral da  competição: 1- 

Estimular outras modalidades esportivas, além das tradicionais; 2- Incentivar a participação 

de diferentes alunos; 3- Incentivar a participação feminina. Desta maneira verificou a 

crescente participação de alunos e professores nas Olimpíadas Estudantis da Rede Municipal 

de Ensino.  

Palavras-chaves: Esporte, Educação, Valores Olímpicos  


