
www.acessaber.com.br 
 

ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME: ________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Transforma 

 

Transforma é o Programa de Educação que leva os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 

2016 para dentro das escolas. O Transforma atua em parceria com as escolas criando 

oportunidades para estudantes de Ensino Fundamental e Médio vivenciarem os Valores 

Olímpicos e Paraolímpicos, experimentarem novos esportes e engajarem-se nos Jogos.  

O programa oferece material didático de referência sobre os Movimentos Olímpico e 

Paraolímpico (como História, Jogos, simbologia e valores) e sugestões de experimentação 

esportiva para as escolas. O conteúdo pedagógico inclui ainda cursos de formação sobre a 

metodologia do programa e dicas de atividades multidisciplinares que podem ser desenvolvidas 

pelas escolas. Ao longo do ano letivo, o Transforma lança desafios escolares que estimulam o 

protagonismo e a criatividade dos alunos.  

 

Disponível em: <http://www.rio2016.com/educacao/transforma>. 

 

Questão 1 – Identifique a passagem do texto que define o “Transforma”: 
“Transforma é o Programa de Educação que leva os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 

para dentro das escolas.” 
 

Questão 2 – Segundo o texto, o programa “Transforma” objetiva:  

criar “oportunidades para estudantes de Ensino Fundamental e Médio vivenciarem os Valores 
Olímpicos e Paraolímpicos, experimentarem novos esportes e engajarem-se nos Jogos.”   
 

Questão 3 – Assinale a frase que apresenta o emprego da voz passiva: 

a) “Transforma é o Programa de Educação que leva os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos [...]” 
b) “O Transforma atua em parceria com as escolas criando oportunidades para estudantes [...]” 
c) “[...] atividades multidisciplinares que podem ser desenvolvidas pelas escolas.” 

d) “[...] o Transforma lança desafios escolares que estimulam o protagonismo e a criatividade [...]” 
 

Questão 4 – Passe a frase assinalada na questão anterior para a voz ativa: 

As escolas podem desenvolver atividades multidisciplinares.  

 

Questão 5 – Passe as orações a seguir para a voz passiva: 

a) “O programa oferece material didático de referência sobre os Movimentos [...]” 
Material didático de referência sobre os Movimentos é oferecido pelo programa.  

 

b) “O conteúdo pedagógico inclui ainda cursos de formação sobre a metodologia [...]” 
Cursos de formação sobre a metodologia ainda são incluídos no programa pedagógico.  

 


