Esportes olímpicos e paralímpicos pouco
conhecidos e praticados no Brasil se destacam
na série, que mescla ficção e jornalismo.
Por meio da experiência de três
adolescentes que produzem um
programa para o web canal da
escola, o público tem contato
com as diferentes
práticas esportivas.

Série de
10 episódios
de 13’
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Vela e paracanoagem
Vela olímpica e paracanoagem
são dois esportes que se
inscrevem na categoria
“interação com a natureza”.
Por isso mesmo, os dois
são bastante adequados a
uma cidade com a paisagem
exuberante do Rio de Janeiro.

Badminton e tênis de
mesa paralímpico
No badminton e no tênis
de mesa paralímpico, os
competidores individuais ou em
times se posicionam em lados
opostos e utilizam técnicas
específicas para rebater bolas
e petecas.

Esgrima e esgrima
paralímpica
A esgrima faz parte dos jogos
desde os primeiros Jogos
Olímpicos da Era Moderna.
Praticada com armas brancas
e movimentos graciosos
e precisos, se insere na
modalidade de esporte
de combate.

Vôlei de praia e vôlei
sentado
O vôlei convencional se
desdobrou em duas outras
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modalidades, olímpica e
paralímpica, sendo o Brasil um
assíduo frequentador dos pódios
nos circuitos de vôlei de praia.

Rúgbi e rúgbi em cadeira
de rodas
Duas modalidades de rúgbi
estarão nos Jogos de 2016. O
rúgbi nasceu na Inglaterra e,
da mesma forma que o futebol,
é um jogo de invasão do campo
adversário com o objetivo de
marcar gols.

Atletismo: lançamento
de disco paralímpico e
salto triplo
O atletismo é considerado o
esporte olímpico por excelência.
Conheça duas de suas
modalidades: o lançamento de
disco paralímpico e o
salto triplo.

Hóquei sobre grama
e goalball
O Brasil participará pela
primeira vez em uma Olimpíada
na modalidade hóquei sobre
grama. O goalball, disputado em
uma quadra com as mesmas
dimensões da do vôlei, foi
criado especialmente para
deficientes visuais.

Golfe e bocha paralímpica
O clássico golfe também é um
esporte olímpico, e a bocha
adaptada vem conquistando
medalhas para o Brasil em
competições paralímpicas e
pan-americanas.

Ginástica artística e salto
ornamental
Dois esportes de grande beleza
visual e que requerem muita
força física. Em sua prática,
os detalhes fazem a diferença
para se conquistar uma
medalha olímpica.

Judô paralímpico e luta
greco-romana
Dois esportes de luta: o judô
paralímpico, que é praticado
por deficientes visuais; e a luta
greco-romana, considerada
uma das modalidades de luta
mais antigas de que se
tem notícia.

Conheça
a série
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