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• O ciclismo adaptado é uma modalidade paradesportiva que, atualmente,
destina-se a deficientes visuais, amputados, paraplégicos, tetraplégicos,
paralisados cerebrais e les autres.

• Segue as mesmas regras do ciclismo olímpico e suas adaptações –
decorrentes das necessidades diferenciadas dos competidores devido as suas
deficiências.

• Existem no paraciclismo quatro tipos de bicicletas, que são usadas de acordo
com a deficiência apresentada pelo competidor.
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As bicicletas convencionais são utilizadas por
indivíduos com condições neurológicas leves,
paralisados cerebrais, amputados ou outros,
que consigam pedalar uma bicicleta comum.
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Os triciclos destinam-se a paratletas paralisados 
cerebrais ou com condições neurológicas mais 
graves e que não pedalam uma bicicleta 
convencional. 
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As tandem servem aos competidores deficientes visuais e 
possuem dois bancos: no da frente vai um acompanhante, 
sem deficiência, e o paratleta senta-se no banco traseiro. 
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O último tipo é a handbike que é manipulada pelas mãos 
e não pelos membros inferiores do desafiante e este pode 
ser amputado de uma ou duas pernas, paraplégico ou 
tetraplégico.
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• A palavra “judô”, em japonês, significa “caminho suave”. A modalidade pratica o
não uso da violência e pode ser feita em qualquer idade, de crianças até pessoas
mais velhas. Alguns dos benefícios proporcionados são:

• Equilíbrio

• Saúde física

• Concentração

• Autoconfiança

• Com a prática, o judô ajuda os pequenos na saúde e na descoberta do corpo, já
que melhora muito a condição física daqueles que o praticam, fazendo com que
a pessoa entenda melhor o seu próprio corpo. Para as crianças, é legal que ajuda
muito no autoconhecimento.
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• A disciplina também é um dos conceitos trabalhados no esporte, ensinando a
importância de aprender a ouvir, além de ser uma modalidade de autodefesa,
o que ajuda os pequenos a aprenderem a se defender e faz com que se
sintam mais autoconfiantes.

• Por fim, mas não menos importante, o judô é um esporte coletivo. Por mais
que a criança lute sozinha, ela treina com outras crianças e isso ajuda muito
os pequenos que têm problemas com a timidez.

• Além de ser um esporte, que já é algo muito saudável para as crianças, o judô
ainda ensina muito mais do que apenas golpes de defesa,
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