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SPORTident GmbH
Markt 14
D-99310 Arnstadt  Germany

phone: +49 - 3628 78300

email: support@sportident.com
www.sportident.com

Corrida de Orientação
nas Escolas

Para mais informações consulte:
www.school.sportident.com

Leia os nossos folhetos:
«Educação Física nas Escolas»
«Tomada de Tempos Esportivos nas Escolas»



Em uma caminhada, na excursão de bicicleta, na viagem por regiões
desconhecidas, em uma cidade estranha e por meio de transportes coletivos, atingimos
o nosso objetivo com segurança se sabermos onde estamos e como vamos atingir o
destino. Para tanto, muitas das vezes nos ajuda um mapa ou um plano da cidade. Entender
um mapa nem sempre é fácil, porém, pode ser ensinado e treinado.

A corrida de orientação é um gênero de esporte para a competição no uso de
um mapa e bússola. A corrida de orientação combina exigências físicas e mentais.
Decisões devem ser tomadas com rapidez sob esforço corporal. A procura e localização
de pontos de controle ocasionam divertimento e possui um alto valor emocional. A
corrida de orientação é uma aventura que pode ser organizada a qualquer tempo e lugar.

É fato que a orientação por meio de um mapa, numa área conhecida, pode ser
aprendida com mais facilidade. Na classe e posteriormente no pátio da escola, o manuseio
do mapa pode ser exercitado com desenvoltura. A relação entre um mapa e a realidade
o estudante pode aperceber-se o que é demonstrado no mapa e como, através dele, pode
ambientar-se. Esta meta de ensino pode ser alcançada por muitas variações divertidas
e por atividade esportiva, resultando para professores, alunas e alunos um acontecimento.
A corrida de orientação é uma proposta para as aulas de educação física e atividades no
escopo dos internatos e semi-internatos.

O sistema da SPORTident é líder mundial no uso para eventos de corridas de
orientação. Possuímos ampla experiência na introdução do esporte de orientação nas
escolas e damos suporte integral. Experimente as competições demonstrativas preparadas
e o kit SPORTident-Escola e de Treinamento.

Consulte SPORTident!
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