


Quadra esportiva ou campo desportivo é uma área de terreno
demarcada e preparada para a realização de determinadas práticas
esportivas, como por exemplo, jogos de basquete, tênis, vôlei, futsal
entre outros.
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• Uma quadra esportiva consiste basicamente de
uma superfície plana, geralmente retangular,
delimitada por marcações ou elementos que
estabeleçam seus limites e dos demais
componentes para a prática dos esportes a que
se destina.

• Tais componentes incluem linhas demarcatórias,
tabelas, traves, postes, redes, além de sistemas
de iluminação, caso a quadra seja instalada em
um ambiente fechado ou tenha uso noturno.
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• A superfície de uma quadra pode ser recoberta por
uma enorme variedade de materiais, sendo os mais
frequentes o cimento, madeira, grama, saibro, areia e
ainda uma gama crescente de opções em materiais
sintéticos.

• A escolha do material depende do esporte a que se
destina a quadra, e também dos recursos disponíveis
para a construção.
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• Quando uma quadra é construída para a prática de mais de um
esporte, ela recebe o nome de poliesportiva.

• Quadras poliesportivas têm sido um importante equipamento
arquitetônico em instalações educacionais ou residenciais, cuja
relevância na área social, de saúde e cidadania tem sido cada vez mais
reconhecida.
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Os esportes de quadra são amplamente conhecidos e praticados ao
redor do mundo. Entre eles estão o handebol, o basquete, o vôlei e o
futsal.
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Esportes de rede/quadra dividida ou muro: são os que têm como
objetivo colocar arremessar/lançar um móvel em setores onde o(s)
adversário(s) seja(m) incapaz(es) de alcançá-lo ou forçá-lo(s) para que
cometa/m um erro, servindo somente o tempo que o objeto está em
movimento.
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Esportes com rede divisória ou parede de rebote são modalidades nas
quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou
objeto de mesma função para a quadra adversária sobre uma rede, ou
rebatendo contra uma parede.
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• O vôlei foi criado em 1895, pelo americano
William G. Morgan, então diretor de educação
física da Associação Cristã de Moços (ACM) na
cidade de Holyoke, em Massachusetts, nos
Estados Unidos.

• O primeiro nome deste esporte que viria se
tornar um dos maiores do mundo foi mintonette.
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 O basquetebol foi criado em 1891 pelo
professor de Educação Física canadense
James Naismith (1861-1940).

 Na época, ele trabalhava na Associação Cristã
de Moços de Springfield, Massachusetts, nos
Estados Unidos.
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• O esporte surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região,
em detrimento dos outros praticados ao ar livre como o basebol e o
futebol.

• Além disso, a ideia original era criar um esporte menos violento que o
futebol americano. Aliado à isso, o professor criador pretendia integrar
os alunos nas aulas de educação física e estimular a coletividade dos
grupos.
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• No Brasil imperial (1822-1889), o esporte ganhou espaço nas leis e
decretos sobre Educação Física e Desportos, principalmente sobre a
natação, a equitação e a esgrima.

• No final do século XIX e início do século XX, foram introduzidos
no Brasil a natação competitiva, o basquete, o tênis, o futebol e a
esgrima.
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Também chamado de esporte de rede divisória , esporte de parede é
um tipo de esporte no qual seu objetivo principal é lançar, rebater ou
arremessar a bola ou um objeto parecido (squash, peteca, bola de ping
pongue) para a quadra do adversário sobre uma rede, ou rebatendo
contra uma parede.
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• O futebol é um esporte coletivo, praticado em um campo de grama
que apresenta 105 metros de comprimento por 68 metros de largura,
uma padronização da Fifa mais popular do planeta.

• Duas equipes compostas por 11 jogadores disputam uma partida em
que o objetivo é marcar o máximo possível de gols.

• As partidas duram 90 minutos (divididos em dois tempos de 45
minutos), e as pausas são repostas com acréscimos determinados
pelo árbitro.
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• O rúgbi ou râguebi, também chamado rugby, é um esporte coletivo de
intenso contato físico. É originário da Inglaterra. Por ter sido, inicialmente,
concebido como uma variação do futebol, foi chamado anteriormente de
"rugby football".

• É um esporte de disputa territorial. Duas equipes de 15 jogadores cada
devem tomar a bola através de passes e ir conquistando esses territórios.

• O objetivo é levar a bola depois da linha do gol do adversário e, em
seguida, colocá-la no solo. Essa atitude sinaliza uma pontuação importante,
similar a um gol. No final do jogo, ganha a equipe que conseguir acumular
mais pontos.
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Esportes de campo e taco são modalidades que têm como objetivo
rebater a bola o mais longe possível para se percorrer o maior número
de vezes as bases (ou a maior distância entre as bases) e, assim, somar
pontos. São exemplos dessa modalidade: tacobol, beisebol, críquete.
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• Beisebol é uma modalidade praticada
entre duas equipes, cada equipe tem nove
jogadores que alternam as posições de
defesa e ataque. O objetivo do jogo é
fazer a maior quantidade de pontos, os
“runs”. Uma partida de beisebol é
disputada entre duas equipes de nove
jogadores cada. O campo tem forma de
semicírculo.

• É popular na América central, Japão, e
principalmente no EUA onde o jogo leva
muitos fãs do esporte aos estádios.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

PROPOSTA DE PESQUISA PARA DIA 28.8.20

1 - PESQUISE DIFERENTES ESPORTES QUE SE PRATICAM NA QUADRA E NO CAMPO,
EXEMPLIFIQUE COM NO MINIMO 5 MODALIDADES DE CADA ESPORTE.

2- SABEMOS QUE OS ESPORTES DEVEM SER PRATICADOS PARA A MELHORA
FUNCIONAL E CARDIORESPIRATÓRIA DO CORPO, DENTRE INÚMEROS BENEFICIOS.
PARA VOCÊ, QUAL A MODALIDADE ESPORTIVA MAIS PRATICADA NO SEU DIA A
DIA? EXPLIQUE O PORQUÊ DE ESTA SER A MODALIDADE MAIS PRATICADA.

CONTEÚDO : ESPORTES


