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• Esportes no Piauí

• Quais esportes tem destaque no
Piauí?

• Como conseguir destaque no
esporte?

• Atividade de Classe
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• Que praticar esportes é fundamental para a saúde, todo mundo
sabe.

• As diversas modalidades melhoram a condição cardiovascular de
quem as pratica, aprimora a força, a agilidade, a coordenação
motora, o equilíbrio e o repertório motor.

• Além disso, o esporte proporciona mais chances de sociabilização e
torna quem tem vulnerabilidade financeira mais oportunidades,
melhorando a autoconfiança e elevando a autoestima.
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• Com a prática do futebol se espalhando
Brasil afora, com o surgimento de clubes e a
prática de competições, não demorou para o
mesmo acontecer no Piauí.

• Não se conta a história do futebol no Piauí
sem que seja dedicado um texto à parte
sobre o Torneio Intermunicipal. Durante
muitos anos, foi a maior competição mais
aguardada pelos desportistas de municípios
de norte a sul do Piauí.
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• A natação do Piauí comemorou a conquista de 10
medalhas no Festival Norte-Nordeste Mirim e Petiz,
disputado emManaus (AM).

• A equipe foi ao Amazonas com apenas três atletas e
conquistou 3 ouros e outras 7 medalhas de bronze -
na natação infantil, a premiação vai até o quinto
colocado, exceto nos revezamentos.

• João Otávio Paixão, de apenas 11 anos

• Lucas Emanuel Torres, de 10 anos

• Ketley Cindy Carvalho, de 12 anos
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• Esportes paraolímpicos também têm praticantes no Piauí

• O basquete em cadeira de rodas é uma modalidade disputada desde a
primeira Paraolimpíada, e que ganhou grande força por aqui. O Piauí
possui, inclusive, sua seleção estadual.
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• O Piauí possui apenas um representante dentre os 188 atletas brasileiros nas
Paraolimpíadas. O corredor Antônio Delfino é natural de Redenção do
Gurguéia, mas abandonou a cidade e vive em Brasília há 15 anos.
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• Sâmia Lima, Jaqueline Lima, Fabrício e Francielton
Farias receberam as três medalhas de bronze nos
Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

• São as primeiras medalhas de piauienses no
badminton em Jogos Pan-Americanos: Fabrício e
Francielton nas duplas masculinas; Fabrício e
Jaqueline nas duplas mistas; e Jaqueline e Sâmia
nas duplas femininas.
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• É uma judoca e campeã olímpica brasileira. Entrou para a
história do esporte nacional ao se tornar a primeira
mulher do país a conquistar uma medalha de ouro neste
esporte em Jogos Olímpicos.

• Ela quebrou o jejum brasileiro de 20 anos sem medalha
de ouro olímpica neste esporte.

• Sarah destaca a importância do esporte no seu
desenvolvimento como pessoa. “Foi muito importante.
Melhorei minha coordenação motora e a disciplina
porque eu precisava ter notas boas para continuar no
esporte”, revela. “O judô conseguiu me colocar numa
linha de pensamento.”
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• Em grupos de 5 fazer uma pesquisa
dos atletas de destaque estaduais
no esporte Futebol e Natação.


