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Toda criança tem que brincar 

Pelo menos uma hora todo dia 

Só ficar sentadinha no sofá 

Isso é ruim, sua saúde irá piorar 

  

Um pouco sobre atividades físicas/ Eu agora irei falar 

Para que a criança sempre tenha/ Muita saúde para brincar 

Ir pra escola pedalando ou caminhando/ Já é bom começo para ir se exercitando 

Usar escadas ao invés de elevador/ Essa atitude você deve dar valor 

  

Toda criança tem que brincar 

Pelo menos uma hora todo dia 

Só ficar sentadinha no sofá 

Isso é ruim, sua saúde irá piorar 

  

Jogar amarelinha, pular corda e correr/ São brincadeiras que lhe ajudam a crescer 

Se três vezes por semana -no mínimo- você praticar/ Com ossos fortes poderá ficar 

E para os músculos fortalecer/ Tem várias outras que você pode fazer 

Brincar de cabo de guerra com segurança/ Pode deixar forte muitas crianças  

 

Toda criança tem que brincar 

Pelo menos uma hora todo dia 

Só ficar sentadinha no sofá 

Isso é ruim, sua saúde irá piorar 

  

Fique ligado no tipo de esforço/ Pois existe o moderado e o vigoroso 

Durante as brincadeiras os dois devem aparecer / Preste atenção, vou explicá-los para você 

No moderado você consegue conversar/ sua respiração mais rapidinha ficará 

O seu coração baterá mais forte que o normal/ Mas não se preocupe, isso é um bom sinal 

No vigoroso é mais difícil respirar/ Só uma ou duas frases você consegue falar 

São as brincadeiras que lhe deixam mais cansado/ Pois o esforço é bem maior e você não fica 

parado! 

  

Toda criança tem que brincar 

Pelo menos uma hora todo dia 

Só ficar sentadinha no sofá 

Isso é ruim, sua saúde irá piorar 

  

Papai e mamãe devem sempre praticar/ Brincando com seus filhos também irão se exercitar 

Para a saúde da família melhorar/ é importante a criança incentivar 

  

Toda criança tem que brincar 

Pelo menos uma hora todo dia 

Só ficar sentadinha no sofá 

Isso é ruim, sua saúde irá piorar 
OBS.: Alcides Prazeres Filho está utilizando essa música em seu trabalho de conclusão 
do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal da Paraíba e é 
membro do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Atividade Física e Saúde/LEPAFS. 
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