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Esportes de destaque no Piauí

Quais os esportes que tem melhor 
adesão na Região Nordeste

Atividade de Casa
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• No Piauí, a FUNDESPI é o órgão responsável pela administração do
esporte, seja do futebol, paixão nacional e mais popular no Estado, seja
das demais modalidades.

• O objetivo é mostrar um pouco desta área, tão importante para a
inclusão social, formação de atletas e o bem estar de quem pratica
alguma modalidade esportiva.
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• São várias as modalidades esportivas praticadas em todo o Piauí, desde os
esportes profissionais, até as mais variadas práticas, sem o teor de
competição.

 FUTEBOL

 BADMINTON

NATAÇÃO

 JUDÔ
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 Dentre as modalidades esportivas praticadas no Piauí, o Judô, de origem
japonesa, é a que conseguiu os maiores resultados para o Estado. A arte
marcial, que chegou ao Piauí em 1973, ganhou expressão mundial com as
conquistas de Sarah Meneses, culminando com sua participação na equipe
brasileira de Judô que competiu nas Olimpíadas de Pequim, China, em
2008.
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• Benito Mussolini, Antônio Fabrício, João de
Deus, Stanley Torres, Francinaldo Segundo,
Marília Ramos e Larissa Evelin são os nomes
de maior destaque no Piauí. O professor
informa que todos os atletas têm títulos
nacionais.

• Mas sem dúvidas, a maior estrela do Judô
piauiense é a Sarah Meneses, bicampeão
mundial e 3º colocada no mundial Sênior.

• Sarah hoje é referência do esporte na
categoria dela.
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• Piauiense Adriana “Maga”, 22 anos, é
destaque no futebol feminino para a Copa
do Mundo.

• O mundial aconteceu em junho deste ano
na França. Adriana já foi convocada uma vez
para um torneio amistoso na China, onde a
piauiense conseguiu ser campeã. Essa será a
primeira vez que o estado do Piauí terá um
atleta na Copa do Mundo principal.
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Jaqueline Lima, Samia Lima, e 
os irmãos Fabrício e 
Francielton Farias, 

conquistaram juntos três 
medalhas no Guatemala 

International Series, encerrado 
EM 29 DE SETEMBRO DE 2019, 

na Cidade da Guatemala.
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• Os títulos vieram nas duplas masculinas (Fabrício e Francielton), duplas
femininas (Jaqueline e Sâmia) e duplas mistas (Fabrício e Jaqueline). Em
agosto, as mesmas duplas conquistaram medalha de bronze nos Jogos Pan-
Americanos de Lima, no Peru.

• Na Guatemala, o Brasil ainda conquistou uma medalha de bronze com a
fluminense Fabiana Silva, no torneio de simples feminino.

• Os pódios valem também pontos no ranking mundial. Os brasileiros tentam
disputar o máximo possível de competições para assumirem a liderança nas
Américas, condição para classificá-los para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em
2020.
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• O handebol do Piauí terá suas quatro equipes na fase final

dos Jogos Escolares da Juventude, no mês de novembro, em

Blumenau (SC).

• Três times conquistaram vaga na etapa regional, em Natal

(RN), enquanto o Caic Balduíno Barbosa de Deus está

garantido por seu desempenho no ano passado.

• O Piauí encerrou a campanha na etapa regional com três

medalhas de ouro no handebol, e duas de bronze - uma no

basquete e outra no futsal.

• O time feminino do Cefti Professora Julia Nunes Alves, da

zona Sudeste de Teresina, foi um dos classificados.
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• Pesquisar as regras do FUTEBOL OU
BADMINTON OU HANDEBOL e apresentar na
próxima aula ao professor mediador, e
compartilhar com a professora e os outros
polos o material encontrado.
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