
Educação Física nas Escolas
A nova maneira de ensinar esporte.

© 
SP

OR
Ti

de
nt

 -
 0

5/
20

13
 -

 V
 0

1

SPORTident GmbH
Markt 14
D-99310 Arnstadt  Germany

phone: +49 - 3628 78300

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

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

Leia os nossos folhetos:
«Corrida de Orientação nas Escolas»
«Tomada de Tempos Esportivos nas Escolas»



Para conceber as aulas de educação física mais diversificadas e animadas,
novas ideias são solicitadas. A SPORTident apoia os professores de educação física
em propiciar aos alunos novas motivações e aperfeiçoar suas capacidades.

Com SPORTident Escola e
Treinamento é possível executar uma
grande variedade de exercícios – do
aquecimento até o completo turno de
aula – para atividade interna ou ao ar
livre. SPORTident pode ser utilizado
individualmente ou em grupo, para
qualquer idade, em um ou vários locais.
Experimente o exercício programado da
SPORTident ou desenvolva seu próprio.
Observará como é fácil com quase sem
grandes preparativos.

O kit é composto de bastões
SI-Card, estações SI e impressora
térmica. O uso imediato do sistema
SPORTident é possível sem
computador. Todos os aparelhos
trabalham com pilhas elétricas. Os
equipamentos da SPORTident são
robustos e à prova de choque. Eles
são também à prova d'água (exceto
a impressora) podendo ser utilizados
em praças de esporte como também
em ginásios.

No momento em que o aluno introduz na estação SI o bastão SI-Card fixado
em seu dedo, serão registrados no SI-Card o número da estação e a hora. A tomada
do tempo será confirmada por sinal visual e acústico.

Como todos os dados relevantes para o treinamento estão memorizados no
bastão SI-Card, é garantida uma apuração direta e rápida. Imediatamente após
término dos exercícios, os alunos poderão imprimir seus dados através da impressora
portátil. Os alunos, em seguida, têm condições de comparar sua capacidade com
os resultados anteriores ou confrontar seu escore com os de seus amigos.

Monte um circuito empolgante de obstáculos, ligue o aparelho de tomada
dos tempos da SPORTident e permita aos alunos medirem  sua própria tomada de
tempo. É tão fácil motivar uma classe inteira. Ao mesmo tempo reduz-se do professor
da educação física e treinador o tempo para a preparação das aulas e avaliações
posteriores.

Divertimento para movimentar-se com muitas ações

SPORTident é simples, confiável e
garante divertimento


