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IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA CRIANÇAS
A prática de atividade física regular na fase infantil, seja por meio de brincadeiras ou esportes, se faz
essencial para um crescimento e desenvolvimento saudável, sendo de extrema importância que haja o
incentivo da prática por pais e responsáveis.
A prática regular de exercícios físicos garante aos pequenos uma base de proteção para lesões precoces,
ajuda no desenvolvimento motor, no controle de peso, na melhora da postura corporal e no sistema
cardio-respiratório, aumenta as chances de ter um futuro mais ativo, garante uma maior adesão à prática
regular de atividades físicas na idade adulta, auxilia na formação neural, coordenação motora,
concentração, desenvolvimento motor, flexibilidade corporal, controle de peso, prevenção contra lesões,
desenvolvimento de agilidade, musculatura, articulações, melhora de concentração e autoestima e evita o
aparecimento de doenças, principalmente relacionadas a excesso de peso, além de promover melhor
interação social.
Os pais/responsáveis devem se lembrar de que as crianças precisam testar atividades diferentes e
variadas, para ter o desenvolvimento do corpo como um todo, tanto membros superiores, como
inferiores e também trabalhar o lado lúdico do exercício físico, ou seja, a criança deve se exercitar
brincando, tendo um momento prazeroso, estimulando também sua criatividade, garantindo que ela
tome gosto pela prática, por se tratar de um momento de diversão para ela.
Uma dica é os familiares praticarem o exercício físico junto da criança, sendo benéfico tanto para a saúde
destes, como para a relação familiar entre eles.
São inúmeras as opções de atividades físicas, como danças, jiu jitsu, capoeira, futebol, handball, vôlei,
natação, ciclismo, corrida, balé, basquete, judô, ginástica artística, entre outras. O importante é que a
criança escolha uma atividade que goste e se sinta mais confortável, podendo ser em grupo ou não, não
ficando parada e restringindo assim o uso de videogames, celulares e computadores.
Recomendação da prática de atividade física de acordo com a idade:
•
1 a 4 anos: Atividades de recreação ou natação;
•
5 a 7 anos: Atividades de recreação ou ballet;
•
8 e 9 anos: Caminhada, alongamentos, artes marciais, futebol ou basquetebol;
•
10 e 11 anos: Todas as atividades anteriores podem ser praticadas, além de corrida leve e
circuitos;
•
12 anos em diante: Aqui também todas as atividades anteriores podem ser praticadas e é nessa
idade que entra a prática de exercícios com pesos, como a musculação (sempre de forma leve).
Importante ressaltar que todos os esportes devem ser acompanhados por profissional habilitado, como o
educador físico, assegurando os benefícios da prática e evitando a ocorrência de lesões com as mesmas.
Deve ser acompanhado também pelos pais/responsáveis da criança, principalmente durante o período de
adaptação da mesma.
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GELATINA COM SUCO DE FRUTA NATURAL
INGREDIENTES:
1 pacote de gelatina sem sabor
300 ml de água filtrada
300 ml de suco natural (sem açúcar)
OPCIONAL: 150 g de mix de frutas desidratadas
MODO DE PREPARO:
Dissolva a gelatina na água e aqueça levemente no fogo. Desligue o fogo e acrescente o suco sem
açúcar, as frutas desidratadas e misture bem (sugestões de sucos: uva integral, laranja, abacaxi,
melancia ou morango; sugestões de frutas: damasco, uvas passas). Coloque em potinhos e leve para a
geladeira até endurecer.
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