PESQUISE E APRESENTE A IMPORTÂNCIA DOS CLUBES
ESPORTIVOS SOCIAIS PARA A COMUNIDADE.
CRESCIMENTO E MATURAÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS
BUSCANDO MOTIVAR E OTIMIZAR O TEMPO DE CADA
JOVEM NOS ESPORTES VIVENCIADOS

A QUALIFICAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
FÍSICA E ESPORTE

DAR APOIO PARA
SOCIEDADE NO ESPORTE EM
TODAS AS ETAPAS DE
DESENVOLVIMENTO DOS
ATLETAS

2

 OBJETIVOS:
 ENTENDER AS PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DO ESPORTE COMO
CULTURA CORPORAL
 REFLETIR SOBRE A ATUALIDADE E O SEDENTARISMO
 PROVOCAR O INCENTIVO DAS MUDANÇAS DE HÁBITOS NA INFÂNCIA
PARA UMA VIDA SAUDAVÉL.
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Nossos ancestrais precisavam caminhar para obter alimento por
meio da caça, pesca ou coleta.
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O desenvolvimento da sociedade criou a figura do sedentário, ou
seja, daquele que produz seu sustento trabalhando sentado.
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Hoje, praticamos o sedentarismo com naturalidade, enxergando o
movimento como supérfluo. Deslocamo-nos sobre rodas, caminhamos
por esteiras e escadas rolantes, usamos controles remotos.
Substituímos jogos ao ar livre por videogames e, passeios, pela
televisão.
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Estudo divulgado EM 2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), com base nos dados colhidos em 2008 na
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), demonstrou que
apenas 28% dos brasileiros com 14 anos ou mais de idade praticam
exercícios físicos.
Outros 29% declararam ter ao menos pequena dificuldade para
realizar tarefas simples como alimentar-se, tomar banho ou ir ao
banheiro sem ajuda; subir ladeira ou escada; abaixar-se, ajoelhar-se
ou curvar-se.
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Pais e mães ativos e mais saudáveis são exemplo para os filhos, .
Outro ambiente de extrema importância para criar a cultura do exercício é
a escola.
Mostrar o maior repertório de esportes, lutas e danças para as crianças,
fazendo com que elas vivenciem algumas
Medidas como essas, além de afastar o sedentarismo e o risco de
doenças, ainda auxiliam os pequenos no desempenho escolar.
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A falta de apoio e incentivo por parte dos pais ou mesmo uma
relação conturbada costuma ser um grande empecilho nos resultados
que um jovem atleta alcança no futebol, futsal, basquete ou outros
esportes.
Pais acolhedores e que exercem uma boa influência desde cedo
podem desencadear o desenvolvimento acelerado dos filhos. Assim,
representam uma interferência altamente positiva no dia a dia em
relação à prática de esportes.
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A formação dos atletas tem influência do preparador físico e o
desenvolvimento deles se deve apenas ao treino que exercem. Contudo,
todo esportista, principalmente o mais jovem, é diretamente
impactado pelo que acontece ao redor e, é claro, pelo envolvimento da
família.
Garoto de Esperantina com apenas 07 anos
Última atualização 11 setembro 2019
A cultura popular diz que “filho de peixe, peixinho é”.
Matheus Henrique, 07 anos, selecionado pelo Clube de
Regatas Vasco da Gama, em teste realizado na última
semana no Rio de Janeiro-RJ. Matheus é filho do jogador
veterano de futsal Tiago Henrique que coleciona vários
títulos a nível estadual.
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Euzébio, armador de time piauiense de handebol,
jogador Brasileiro com apenas uma mão.

O armador Euzébio Henrique da Silva, destaque no
PHC/GHC/Nassau, equipe piauiense no Campeonato
Brasileiro de handebol adulto, é dono de inúmeras
superações. Uma paralisia cerebral que afetou a oxigenação
das células cerebrais no momento do parto afetou os
movimentos do braço esquerdo de Euzébio. A insistência em
reabilitações e fisioterapias fizeram com que ele recuperasse
alguns comandos da mão, apesar de restrições, para se tornar
um dos principais jogadores do time que garantiu o bronze
no torneio, sediado em Parnaíba, litoral do Piauí.
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Euzébio, por conta da limitação motora, achava que não chegaria a
conquistar tanto no handebol, e ele - que começou no esporte por causa da
merenda oferecida no clube - ainda planeja mais.
Além de ser grato ao esporte por ter dado uma família, o jogador tem planos
mais ousados para os próximos passos.
- Através do esporte minha vida mudou completamente.
- Posso dizer que o handebol me deu minha família de sangue e me
presenteou com minha esposa e minha filha Lorrany de oito meses.
- Além disso, estou perto de terminar meu curso de educação física –
concluiu Euzébio.
Pi –TV para G1.21/07/2018
https://globoesporte.globo.com/pi/noticia/com-paralisia
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Segundo a OMS existem exercícios adequados à cada faixa etária. Relacione a primeira
coluna com a segunda conforme cada atividade.
( )Até os 5 anos
( )De 6 aos 17 anos
( )De 18 aos 64 anos
( )A partir dos 65 anos

( ) por semana é de 150 minutos de atividade física moderada ou 75
minutos de atividade física vigorosa. Caminhadas, trabalhos
domésticos, hidroginástica ou andar de bicicleta. Natação, corridas,
jogos competitivos (boxe, ténis, basquetebol, futebol), saltar à corda.
( ) introdução de jogos coletivos com bola e prática diária de pelo
menos
60 minutos de atividade física moderada ou vigorosa.
( ) exercícios devem ser lúdicos com desportos como natação, dança
e balé.
( ) Pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade
moderada,
ou 75 minutos de intensidade vigorosa, devem ser praticados durante
a semana visando melhorar o equilíbrio e evitar quedas.
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Reflitam e comentem O que vocês acham da frase
“ O importante é competir”?
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