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ATIVIDADE FÍSICA
Os benefícios da Atividade Física são transversais a todas as idades, diminuindo globalmente a mortalidade e a
prevalência de doenças crónicas na população geral. Nas crianças, em particular, contribui para benefícios
cardiovasculares, saúde óssea e muscular, bons indicadores metabólicos com diminuição de obesidade infantil e
benefícios ao nível da Saúde Mental, como a diminuição de ansiedade e depressão. Além destes aspetos, as boas
práticas neste âmbito, favorecem um bom rendimento escolar e, quando realizada em grupo, permite o
desenvolvimento de competências sociais, tão importantes nesta faixa etária.
De acordo com a OMS, as recomendações de Atividade Física para crianças envolvem brincadeiras, desporto e
educação física em contexto social, familiar ou escolar. Atualmente existem alguns obstáculos importantes à sua
prática, como a grande disponibilidade de ecrãs, com conteúdos criados especificamente para cativar os mais novos
durante longos períodos de tempo. Ou seja, cada vez mais as crianças e jovens são atraídos para comportamentos
sedentários, pelo que é uma necessidade reforçar a importância da Atividade Física na saúde da população e a
implementação de estratégias que favoreçam essa prática.
Os jogos clássicos de saltar à corda ou brincar com uma bola foram dos mais populares nas gerações anteriores.
Reabilitar essa prática é um exemplo de uma medida com uma boa relação custo-efetividade em termos de saúde,
pelo que nesta Newsletter divulgamos o projeto da ARSC, IP/DEPARTAMENTO SP “Salta.Acorda”.
”Para além da componente lúdica do jogo, este é provido de um enorme potencial que, ao acompanhar a criança no
seu longo processo de crescimento, contribui e muito para o seu desenvolvimento integral” (Callois,1990). De facto,
além de se divertirem e de ter benefícios para a saúde física e mental, é a brincar que as crianças aprendem a ser
adultos.
Por que fazer?
Atividade física é movimento corporal,
Com ela pode chegar-se
A ficar sensacional,
Ter saúde
E manter o peso ideal.
Exemplos das mais praticadas,
São fáceis de citar,
Estão no nosso dia a dia,
Andar, correr, saltar,
E ainda,
Dançar, pedalar e remar.
Com benefícios constantes,
Que só tendem a prevalecer,
Melhora a circulação sanguínea,
Ajuda a emagrecer.
E consegue
O stresse desvanecer.
Autor desconhecido
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SALTA.ACORDA

Parque Natural da Serra da Estrela
Torre

O projeto “Salta.acorda” é um projeto desenvolvido pela equipa do Programa
Regional de Promoção da Atividade Física, do Departamento de Saúde Pública da
ARS Centro I.P.

Serra da Lousã - Talasnal

A sua finalidade é promover o desenvolvimento infantil equilibrado, tanto físico
como psicológico através de práticas lúdicas de combate ao sedentarismo e
obesidade tendo em consideração o facto da mesma ser fator predisponente e
comorbilidade de várias doenças crónicas não transmissíveis.
Os objetivos gerais são promover a prática de atividade física incentivando o “saltar
à corda” e o “jogar à bola” nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico,
rentabilizando para esse efeito o espaço e tempo de recreio.

Passadiços Ria de Aveiro

Pretende-se incentivar, pelo menos, 15 minutos de prática diária de brincadeira que
impliquem atividade física.
Estão previstas parcerias com DGS, DGestE, Autarquias e APSI, bem como divulgação
de boas práticas e incentivo aos jogos abrangidos no projeto, tanto nos
estabelecimentos escolares como na comunidade.
Este projeto representa uma oportunidade de intervenção na população com uma
excelente relação custo-efetividade, com benefícios para a saúde que se estendem
além das crianças á comunidade em geral.

Ciclovia Praia de Mira

Mata do Bussaco “Vale dos fetos”

Salta.Acorda
Dica 3 – Clica aqui
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Momentos…
A Serra do Bussaco começa na zona do
Ninho de Águia e termina na famosa Livraria
do Mondego.
Abrange os concelhos da Mealhada,
Mortágua, Penacova e na sua extensão
contém a Mata Nacional do Bussaco, o
conjunto de moinhos de vento da Portela da
Oliveira, o santuário da Senhora do Monte
Alto e parte da Livraria do Mondego. A mata
foi mandada plantar pela Ordem dos
Carmelitas Descalços no primeiro quarto do
século XVII.
Considerada área protegida, possui espécies
vegetais do mundo inteiro, algumas
gigantescas, além do mundialmente célebre
cedro-do-buçaco (Cupressus lusitanica).
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