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Existem 1000 maneiras para a prática de
atividades físicas:

  Ir para a escola a pé ou de bicicleta. 
  
  
  Ir a pé ao invés de pegar um elevador.
  

  Nadar nos meses frios em piscina 
  coberta e aquecida.
  
  Fazer um curso de dança com amigos/as.

  Ao invés de pegar um bonde, andar 
  1 estação a pé.
  
  Jogar futebol com a família em um parque. 

  Mesmo em dias de chuva, fazer um 
  passeio com a família em um bosque

Pois não somente para as 
crianças é válido:
 
  Atividades físicas proporcionam
   bem estar, um bom sono, ajudam a 
  prevenir o estresse e doenças.

Contato

Gesundheitsförderung Kanton Zürich
Universität Zürich, Institut für Sozial-
und Präventivmedizin
Hirschengraben 84
8001 Zürich 

Encomendas

www.leichter-leben-zh.ch/ueber-leichter-leben/
dokumentation
Telefon 044 634 46 29

Este folheto está disponível nos seguintes idio-
mas:

Albanês, Alemão, Bósnio/Croata/Sérvio, Espanhol, 
Francês, Inglês, Português, Tâmil e Turco.

Este folheto foi projetado e gentilmente disponibilizado por:

Atividade física é saudável    

  – e faz bem 
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Se movimentar regularmente, é uma condição 
importante para a nossa saúde, produtividade e 
bem estar.

As atividades físicas são importantes para o bom 
desenvolvimento das crianças. Infelizmente, 
nas últimas décadas, as condições de vida e de 
movimento das crianças e dos adultos mudaram 
muito. O trânsito das ruas e a aglomeração urba-
na aumentaram, diminuindo a possibilidade para 
os jogos de rua. Por este motivo, as crianças se 
movimentam menos. 
As consequências são evidentes. Cada vez mais 
crianças, têem um défice de atividade física e o 
número de crianças com obesidade dobrou nos 
últimos dez anos.  

Por isto é importante que elas sejam apoiadas a 
se movimentar e a praticar atividades esportivas, 
limitando o tempo passado no computador, DVD 
e jogos de videogame.

Pois, crianças ativas se desenvolvem com 
mais saúde:

-  A sustentação corporal e o aparelho móvel   
 são fortalecidos.

-  A coordenação motora se torna melhor.

-  Na idade adulta elas têm menos problemas   
 cardio-vasculares, câncer, diabetes, dores   
 lombares etc.

-  Psiquicamente elas são mais equilibradas 
 e possuem mais competência social.

-  Favorece o rendimento escolar.

Tanto os jovens como os idosos, precisam se 
movimentar para ficarem saudáveis. Incorpore 
atividades físicas no dia-a-dia, tanto para você 
como para os seus filhos. Os adultos deveriam se 
movimentar em atividades diárias ou através de 
esportes, por no mínimo hora. Jovens em idade 
de término escolar, por no mínimo 1 hora por 
dia, e as crianças mais jovens, ainda mais..

Pois, atividades físicas previnem:

- diabetes

- doenças cardio-vasculares

- obesidade

- câncer
 

Crianças gostam de se 
movimentar, dêem apoio 
à elas!

O que deve ser considerado?

Quem corre bastante, 
se diverte mais

Quem anda bastante, se 
mantém em boa forma. 
Quem brinca bastante, 
grita viva!!!

Quem se movimenta, 
mantem uma boa forma 
física

Quem se movimenta, é mais 
ativo e animado

Quem se movimenta, vê mais 
do mundo


