


• Os Esportes praticados na areia oferecem diversos ganhos aos
praticantes:

• Diminuindo o impacto nas articulações

• Aumento da resistência musculoesquelética e cardiorrespiratória

• Maior gasto calórico

• Fortalecimento dos membros inferiores

• Reposição da vitamina D, estimulados pelos raios de sol
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O futevôlei ou futevólei é uma modalidade de esporte de areia
praticada em quadras montadas nas orlas.

O esporte foi originado nas praias do Rio de Janeiro por volta de
1960 e, ao longo do tempo, cresceu dentro do Brasil, assim como na
Europa, na Ásia e nos Estados Unidos.

O esporte, que atrai não somente como opção de diversão e
socialização, melhora o condicionamento físico, cardiorrespiratório e
ajuda a perder calorias.
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• É bastante recente enquanto, como esporte organizado, datando de
1992 a sua institucionalização em sua forma atual, mas já é praticada
há muitas décadas como variante de lazer.
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Voleibol de praia é um desporto praticado na areia da praia
ou numa quadra de areia dividida em duas metades por uma rede.

Assim como no voleibol, o objetivo do jogo é jogar a bola
por cima da rede para fazê-la cair na quadra do adversário, bem
como evitar que o adversário consiga fazer o mesmo. Cada equipe
pode tocar na bola três vezes antes de jogá-la para o outro lado.

Tendo surgido na Califórnia e no Havaí (Estados Unidos), o
voleibol de praia atingiu popularidade mundial.
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As maiores diferenças entre o voleibol e o voleibol de praia são as seguintes:

• Ambiente de jogo: areia;

• Tamanho das equipes: dois jogadores. Não há substituições;

• As regras para o levantamento são diferentes: toques duplos são julgados com

mais rigidez, entretanto, a tolerância para com as conduções é maior;

• O bloqueio conta como toque da equipe. Portanto, caso a bola toque no

bloqueador, a equipe dele só poderá tocar na bola mais duas vezes. Todavia, o

jogador que tocou a bola no bloqueio pode fazer o toque seguinte;
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• Não existem erros de posicionamento na praia, os jogadores podem trocar de

posição à vontade;

• Durante os dois primeiros sets, as equipes trocam de lados da quadra a cada

sete pontos disputados. Durante o set de desempate, elas fazem isso a cada

cinco pontos disputados;

• Cada equipe tem direito a apenas um pedido de tempo de trinta segundos;

• A invasão por baixo da rede não é considerada falta, desde que não atrapalhe a

jogada do rival.
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O Beach tennis ou Tênis de Praia é um esporte que foi criado a partir
do frescobol e que foi incrementado na Itália, mais precisamente na
província de Ravena, na década de 1980. Hoje já existem mais de um
milhão de praticantes espalhados pelo mundo. É um esporte que
une areia com o Tênis, e é jogado de um modo único, no qual o
objetivo é pontuar o lado dos adversários.
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Frescobol é um esporte tipicamente praiano, criado no Rio de
Janeiro no século XX. É jogado por dois jogadores ou mais.

Trata-se de um jogo colaborativo, onde os atletas são parceiros. No
frescobol cultiva-se a amizade e o comprometimento nas jogadas.

Muitas vezes confundido com o tênis de praia, o Frescobol se
diferencia basicamente pelo seu estilo cooperativo, em oposição ao estilo
competitivo do tênis de praia.

A bola deve ficar no ar o maior tempo possível e ter a maior
quantidade de ataques, que devem ter precisão e potência. É definido os
especialistas em ataque e defesa. A partir disso o atacante deve realizar o
maior número de ataques com potência e precisão e tentar permanecer
com a bola no ar o maior tempo possível.
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“Visando o EQUILÍBRIO, o objetivo do frescobol é manter a bola no ar o
maior tempo possível, alternando ATAQUES e DEFESAS sempre
favorecendo o parceiro”. “FRESCOBOL é um jogo de AÇÃO: movimentos
constantes e VELOCIDADE nos ataques”.
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No Treinamento Funcional cada exercício deve ser mais natural e
transitar para a vida diária. Os exercícios tendem a ativar mais músculos
consumindo mais energia.

A atividade se baseia nos movimentos naturais do corpo, como pular, correr,
puxar, agachar, girar e empurrar. Por conta da quantidade infinita de
exercícios e possibilidades, costuma ser mais motivador que a musculação.
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• https://www.youtube.com/watch?v=g0G_gjQgxvc
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• Principais benefícios do treinamento funcional
• Aumenta a força muscular;
• Melhora o equilíbrio estático e dinâmico;
• Desenvolve condicionamento, resistência e agilidade;
• Desenvolve a percepção dos movimentos;
• Acelera o metabolismo e queima gordura;
• Correção da má postura e desequilíbrios musculares;
• Aumento da estabilidade da região core (saúde da coluna vertebral);
• Alivia o estresse;
• Melhora as estruturas afetadas por lesão no processo de reabilitação
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Treinar na areia é porque há redução considerável
desse impacto, os músculos proprioceptores são estimulados
devido à irregularidade do terreno e esse trabalho de
equilíbrio e propriocepção (capacidade em reconhecer a
localização espacial do corpo, sua orientação e posição, a
força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do
corpo em relação às demais sem precisar utilizar a visão)
auxilia na prevenção de algumas lesões.
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Porém, por se tratar de um terreno irregular, o risco de lesões
ligamentares se torna maior.

Sendo assim, é fundamental realizar exercícios de aquecimento e
alongamento antes e após os treinos.

Então, além de se exercitar sob a orientação de um profissional,
é recomendado consultar um médico antes de qualquer prática de
atividade física.
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QUESTÃO 1 - QUAIS OS BENEFICIOS DA PRATICA DE ESPORTE NA AREIA? 
ENUMERE NO MINIMO 5 BENEFICIOS.

QUESTÃO 2 – PESQUISE QUAIS SÃO OS REQUISITOS PARA QUE UM 
ESPORTE SE TORNA UMA MODALIDADE OLÍMPICA?

ATIVIDADE COMPLEMENTAR  
CONTEÚDO: ESPORTES DE AREIA 


