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• No Alasca, um esporte tradicional é cortar árvores. Há lenhadores famosos, 
com domínio, habilidade e energia no uso do machado. Querendo tornar-se 
também um grande lenhador, um jovem escutou falar do melhor de todos 

os lenhadores do país. Resolveu procurá-lo.

• - Quero ser seu discípulo. Quero aprender a cortar árvores como o senhor.

• O jovem empenhou-se no aprendizado das lições do mestre, e depois de 
algum tempo achou-se melhor que ele. Mais forte, mais ágil, mais jovem, 

venceria facilmente o velho lenhador. Desafiou o mestre para uma 
competição de oito horas, para ver qual dos dois cortaria mais árvores.

• O desafio foi aceito, e o jovem lenhador começou a cortar árvores com 
entusiasmo e vigor. Entre uma árvore e outra, olhava para o mestre, mas na 
maior parte das vezes o via sentado. O jovem voltava às suas árvores, certo 

da vitória, sentindo piedade pelo velho mestre.
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• Quando terminou o dia, para grande surpresa do jovem, o velho 
mestre havia cortado muito mais árvores do que o seu desafiante.

• - Mas como é que pode? – surpreendeu-se. Quase todas as vezes 
em que olhei, você estava descansando!

• - Não, meu filho, eu não estava descansando. Estava afiando o 
machado. Foi por isso que você perdeu.

• Aprendizado é um processo que não tem fim. Sempre temos algo a 
aprender. O tempo utilizado para afiar o machado é recompensado 

valiosamente. O reforço no aprendizado, que dura a vida toda, é 
como afiar sempre o machado. Continue afiando o seu.
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Engloba modalidades competitivas e não
competitivas e envolve a prática de uma
série de movimentos exigentes de força,
flexibilidade e coordenação motora para
fins únicos de aperfeiçoamento físico e
mental.



GINÁSTICA ARTISTICA
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 A Ginástica Artística (Olímpica) é um conjunto de exercícios corporais

sistematizados, aplicados com fins competitivos, em que se conjugam a força, a

agilidade e a elasticidade.

 Baseia-se na evolução técnica de diversos exercícios físicos.

Para os homens, as provas são: barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças, salto

sobre a mesa, argolas e solo.

As mulheres disputam exercícios de solo(com fundo musical) salto sobre a mesa

(1,25 m de altura), paralelas assimétricas(de 2,50 m e 1,70m de altura), e trave de

equilíbrio(de 10 cm de largura e 5 metros de comprimento).
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• Modalidade atualmente praticada somente por mulheres, é um esporte
bastante plástico, que se destaca pela elegância e beleza dos
movimentos.

• Possui movimentos corporais realizados em harmonia com a música e
coordenados com o manejo dos

aparelhos próprios desta modalidade Olímpica.
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•Corda

•Arco

•Bola

•Maças

•Fita
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• O Trampolim surgiu há centenas de anos. Embora não seja possível
precisar exatamente a sua origem, sabe-se que durante a Idade Média
havia alguns precursores: os acrobatas de circo, que utilizavam tábuas
flexíveis nas suas apresentações; e os trapezistas, que realizavam novos
saltos a partir do impulso da rede de segurança.

• Essa modalidade da ginástica é dividida em 4 provas, sendo:

• Trampolim Individual

• Trampolim Sincronizado

• Duplo Mini-Trampolim

• Tumbling

17



18



• Possui diversos movimentos de solo da Ginástica Artística; os
movimentos isolados (a acrobacia em si) são basicamente compostos
por mortais, muitos deles impulsionados pelos parceiros (exercícios
dinâmicos), por equilíbrios e força (exercícios estáticos) e por exercícios
individuais(saltos, giros, equilíbrios e etc).

É um esporte dinâmico. Desenvolve em seus participantes – homens e
mulheres de todas as idades – coragem, força, coordenação motora,
flexibilidade, habilidades de saltos e equilíbrio. Os acrobatas executam
rotinas com a cabeça, mãos e pés dos seus parceiros, criando um esporte
belo e, ao mesmo tempo, intrigante.

19



• A GAE é composta por 7 Passos Básicos e 4 Grupos de Elementos de Dificuldade, além 
de elevações, transições e ligações entre os movimentos. A duração total da 
coreografia é de 1 minuto e 45 segundos.

Os 7 Passos Básicos da GAE são:
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• A Ginástica Aeróbica Esportiva (GAE) é uma modalidade onde se executam
padrões de movimentos aeróbicos complexos, de forma continuada e com
alta intensidade, originários da dança aeróbica tradicional, utilizando a
estrutura e o estilo da música, e interpretando-a.

A rotina (coreografia) deve demonstrar movimentos contínuos, flexibilidade,
força, agilidade e equilíbrio, além de utilizar os sete passos básicos e
elementos de dificuldade com alto nível de perfeição.

O ginasta deve apresentar-se de forma cativante e alegre, porém com
naturalidade, sem expressões faciais exageradas.
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Pesquise sobre os Esporte que se destacam no 
Piauí. Pontue no seu caderno os Esportes que 

mais lhe chamaram atenção para compartilhar 
com o professor em aula.
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