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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Esportes. 

Objetos do conhecimento: Esportes Paralímpicos. 

 

Atletismo 

 

 

Fonte: Freepik.com | Acesso em 21/05/2020 

 

O Atletismo é um esporte composto por diversas modalidades classificadas em: 

 

 Corridas: de curta distância e longa distância, além de provas de revezamento e com 

obstáculos e da marcha atlética; 

 

 Saltos: em altura, em distância e triplo; 

 

 Lançamentos e Arremessos: podem ser de dardo, disco, martelo e peso. Consiste em lançar 

o objeto o mais longe possível do ponto inicial. 

 

Há também as provas combinadas que unem duas ou mais modalidades sob um mesmo nome e 

que variam conforme o sexo. Por exemplo: Heptatlo e Decatlo. 

Fonte: Brasilescola.com | Acesso em 21/05/2020 
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Atletismo paralímpico 

O atletismo paralímpico é praticado por atletas (homens ou mulheres) com deficiência física, visual 

ou intelectual e tem provas de pista, campo e rua. 

Se possível, acesse o vídeo do atleta paralímpico brasileiro Alan Fonteles, campeão paralímpico e 

mundial de atletismo:  

https://youtu.be/wKgubZGLvxc?list=PLIznM60J0iewnK2pf4mlyAMVth_OO56F2 

 

São modalidades olímpicas e paralímpicas do atletismo: 

 

Pista 

 Velocidades: 100m, 200m, 400, revezamento 4x400m e revezamento 4x100m 

 Meio fundo: 800m e 1.500m 

 Fundo: 5.000m e 10.000m 

 Salto em distância 

 Salto em altura 

 Salto Triplo 

Rua 

 Maratona (42km) 

 Meia-maratona (21km) 

Campo 

 Lançamento de disco e club 

 Lançamento de dardo 

 Arremesso de peso 

Fonte: cpb.org.br/modalidades/46/atletismo | Acesso em 16/06/2020 

 

1- De acordo com o texto, o atletismo é composto por três modalidades de esporte. Quais são elas?  

  

  

 

 

2- Na ilustração do texto, aparecem duas modalidades do atletismo. Assinale a alternativa correta. 

a) Corridas e esporte de quadra. 

b) Arremessos e patinação. 

c) Corridas e lançamentos. 

https://youtu.be/wKgubZGLvxc?list=PLIznM60J0iewnK2pf4mlyAMVth_OO56F2
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3- Quais são os tipos de deficiências dos atletas paralímpicos? 

  

  

 

 

4- Vamos praticar! Que tal vivenciar uma prova do atletismo - o arremesso de peso? 

 

Materiais necessários: 

 Meia  

 Areia 

 Fita adesiva para demarcação 

 

Na prova de arremesso de peso, os competidores têm como objetivo lançar a bola de ferro o mais 

longe possível, mas nesta atividade faremos uma adaptação. O objetivo do arremesso não será ir 

o mais longe possível, e sim alcançar o local determinado (quadrado feito com a fita adesiva). 

 Faça um quadrado pequeno no chão com fita adesiva.  

 Encha a meia com areia ou terra, amarre de forma que o nó fique bem firme. 

 Tome distância do quadrado e tente acertar o alvo. 

 Caso esteja muito fácil, fique mais longe ou diminua o tamanho do quadrado. 

 Para tornar a atividade mais adaptada, tente acertar o alvo sentado no chão. 

 Anote quais foram as suas percepções sobre o grau de dificuldade na realização do 

arremesso de peso adaptado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


