


A natação é compreendida como a capacidade do indivíduo para dominar o
elemento água, deslocando-se de forma independente e segura sob e sobre a
água, utilizando, para isto, toda sua capacidade funcional, residual e
respeitando suas limitações (COSTA; DUARTE, 2000).
A natação pode ser considerada um dos esportes mais completos, pois
trabalha vários músculos do corpo nos quatro estilos crawl, costas, peito e
borboleta, sendo que alguns outros esportes e atividades físicas trabalham
apenas parte do corpo e do condicionamento físico.
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 CRAWL 
 COSTAS
 PEITO
 BORBOLETA
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A palavra Judô significa caminho suave, é originada no
Japão por Jigoro Kano que tem como fundamentos os
princípios do serviço, da obediência e do respeito.
O judô foi criado quando começou a percepção de que
as pessoas não queriam mais aprender uma arte
guerreira, advindo da nova cultura em que o Japão
estava inserido.
Jigoro Kano então decidiu criar seu próprio sistema,
um esporte que proporcionava uma nova filosofia,
que lhes conferisse uma melhor harmonia entre o
corpo e o espírito, e que pudesse integrar os povos
com um objetivo maior
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A sequência das cores das faixas, em ordem crescente, é:
 Branca
 Cinza
 Azul
 Amarela
 Laranja
 Verde
 Roxa
 Marrom
 Preta
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O objetivo da luta é conseguir um Ippon. E aoutra forma de pontuação é o
wazari.

 A vestimenta do Judô é denominada de Judogui.
 A cor da roupa é permitida Azul e Branca.
O judoca é penalizado quando ele se abdica da luta, não tenta derrubar o

adversário e fica apenas se esquivando, o que é considerado falta de
combatividade.

Quando o judoca coloca as mãos, pés ou pernas no rosto do rival. Tentar
uma imobilização envolvendo a cabeça ou o pescoço do oponente.

6


