
 Projeto Brincando de Atletismo da 

Equipe Alta Velocidade, propõe a 

crianças e adolescentes na teoria e 

vivência prática do atletismo brincadeira. 

Suas ferramentas contribuem no desenvolvimento 

motor, cognitivo e afetivo da criança, utilizando 

movimentos das capacidades básicas do ser 

humano, (Correr, Saltar e Arremessar).  

 

 

Público alvo. Crianças e Adolescentes 

 

Modalidade Esportiva: Atletismo. 

 

 

OBJETIVO 

*Oferecer a prática do atletismo para crianças e 

adolescentes através das atividades de Apreciação, 

Iniciação e Especialização da modalidade quanto a 

sua origem.  

*Contribuir com o desenvolvimento em grupo, 

espaço temporal, capacidades e habilidades 

motoras, afetividade, saúde e diversão. 

* Despertar a criatividade, pela necessidade da 

criação de materiais específicos para execução da 

modalidade em locais de menores recursos.  

 

Justificativa.  

O esporte é uma ferramenta de auxílio no 

processo de desenvolvimento educacional, 

social e saúde do ser humano. Crianças e 

adolescentes, carentes de valores éticos e 

morais encontram no esporte incentivo a essas 

conquistas aliadas a sentimento de 

cooperação e amizade. 

 

O 

PROJETO “BRINCANDO DE ATLETISMO” 

EQUIPE ALTA VELOCIDADE 

 



Apresentação do Atletismo na E.M Elias 
Daher- Itap. da Serra  18/09/2015 

 

 

 

 

 

Apresentação do Atletismo na E.M Amor 

Perfeito 30/10/2015 – Itap. da Serra 

 

 

 

Diversas demonstrações do Atletismo como: Salto 

em Altura, Aplicação da Coordenação e Marcha 

Atlética. 

 

 



Desfile do Atletismo em Comemoração 

aos 138 anos da Cidade de Itapecerica 

da Serra 7/05/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação do Projeto Atletismo na 

Escola no Ginasio de Esporte Jd. Jacira 

Itap. da Serra 

 

 

 

 

 

 



Apresentação e Vivencia Pratica do 

Atletismo na Faculdade UNIFIEO em 

Osasco 20/05/2016. 

 

 

 

 

 

Apresentação e Vivencia Pratica do 

Atletismo e sua Origem no Sesc Santo 

Amaro-SP 14/08/2016 

 

 

 

 



Contato 

 

Ricardo de Freitas da Silva (idealizador e 

Gestor do Projeto, Técnico   e Diretor 

Esportivo da G.E.A.V). 

 

Gremiação Esportiva Alta velocidade. 

Rua. Odair Londs, 01   Jd. Jacira/ Itapecerica 

da serra – São Paulo   CEP. 06864-410  

CNPJ: 10.312.911/0001-08  fone: (11)4669-

8625     /  (11) 96991-0765 e-mail: 

ricardo28freitas@yahoo.com.br  / Facebook: 

equipealtvelocidade 

Site: www.equipealtavelocidade.com 
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ATLETISMO 

 

O atletismo pode ser considerado o esporte- 

base, por sua capacidade de testar todas as 

características básicas do homem em três 

tipos de provas: individuais que são corridas, 

os saltos e os lançamentos e pelo 

desenvolvimento dessas habilidades serem 

essencialmente necessárias para a pratica de 

outras modalidades esportivas. De modo geral, 

o atletismo é praticado em estádios, com 

exceção de algumas corridas de longa 

distância, praticado em vias públicas ou no 

campo, como a maratona. 

A origem do atletismo é incerta, embora se 

tenha certeza que ele já era praticado (e muito 

considerado) entre os gregos antigos. De fato, 

as competições mais importantes das 

olimpíadas na Grécia antiga eram as corridas. 

Desde os primeiros jogos olímpicos da era 

moderna, o atletismo faz parte do programa 

olímpico. 

As corridas são em certo sentido, as formas de 

expressão atlética que o homem já 

desenvolveu. Embora exista algo de estratégia 

e uma técnica implícita, a corrida é uma pratica 

que envolve basicamente o bom 

condicionamento físico do atleta. 

Considerando a distância, a corrida divide-se 

em curta distância (tiro rápido), que nas 

competições oficiais vão até os 400 metros; 

média distância ( 800 metros e 1.500 metros); 

e longa distância (5.000 metros ou mais, 

chegando até as ultra-maratonas de 100 

quilômetros). 

As modalidades oficiais de arremesso e 

lançamentos envolvem o arremesso de 

peso,lançamento de martelo ,e lançamentos 

de disco e dardo. O arremesso de peso 

consiste no arremesso de uma esfera metálica 

que pesa 7.26 kg para os homens (Adultos) e 

4 kg para as mulheres. O martelo é similar a 

essa esfera, mais possuí um cabo,que permite 

imprimir momento linear a esfera e assim 

atingir uma distância maior. Já o disco é um 

pouco mais leve,pesando um kg para as 

mulheres e 2 kg para os homens. E o dardo 

pesa 600 gramas e 800 gramas para os 

homens. 

Os lançamentos são divididos em três partes 

que são lançamento do martelo do disco e do 

dardo. E as provas são todas efetuadas dentro 

do estádio.Mais as provas femininas são 

diferentes das masculinas. 

As provas de saltos horizontais envolvem o 

salto em distância no salto. 

O salto em altura, que tem por objetivo 

ultrapassar uma barra horizontal,é feito 

mediante tentativas:O atleta estabelece uma 

altura que julga ser possível pular,solicita que 

a barra seja colocada nessa altura e tem 

algumas chances 

 (dependendo da competição) para ultrapassar 

essa altura. 

 


