
 

 

 

 Em um belo dia quatro crianças que brincavam na pracinha do bairro Mirabilândia ganharam mais um amiguinho...

Oi. Meu nome é Wado Baleado,
acabei de me mudar para esse

bairro. Vamos Brincar?

Oi, Wado Baleado!
Me chamo Duda Forçuda.

Vou te apresentar aos meus amigos...
Pessoal esse aqui é Wado Baleado,

ele acabou de se mudar para o bairro
e quer brincar com a gente.
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Oi, Wado Baleado,
sou Rafinha Escadinha,
seja bem-vindo! Você

gosta de brincar de que?

Gosto de jogar Baleado,
Rafinha Escadinha. E você?

 

 

 

 
 

Eu gosto é de me movimentar,
não gosto de ficar parado!

Sempre que posso uso
escada ao invés de elevador.

Ah, pelo visto você é bem ativo!
Eu queria que a gente jogasse baleado,

Será que Duda Forçuda também pode jogar?

 



 
 

  

Claro que eu também posso brincar,
sou como você: faço tudo, mas algumas

coisas eu faço do meu jeito

Ok, Duda Forçuda!
Mas vamos deixar de conversa

e brincar logo de baleado!

 

 

 

 

 

 Wado Baleado, sou Marilu Canguru.
Adoro pular corda porque deixa meus 

ossos super fortes.

 Marilu Canguru,
pular corda deve ser legal,

mas jogar baleado é a
brincadeira que eu mais gosto.

 



 

 

 

 

Wado, sou Lara Pedala.
Brinco de pega-pega, pular corda,

baleado e outras brincadeiras.
 Mas adoro andar de bicicleta.

 Você também gosta?

Eu já tive uma bicicleta,
mas minha mãe minha deu
para minha prima porque

eu não usava, só queria jogar baleado.

 

 
 

 

 

 

Tudo bem Wado, jogar baleado é legal,
mas a gente tem que brincar de outras 
formas para se exercitar por completo

e crescer com mais saúde.

Por exemplo eu adoro brincar de cabo de guerra 
porque fico com músculos fortes, mas isso

não me impede de brincar de outras coisas.



 

 

 

 

 Por isso mesmo assisto  TV no máximo
duas horas por dia, depois saio 
para brincar com meus amigos. 

Rafinha Escadinha, sou como você!
Também não gosto de passar muito
 tempo assistindo TV, prefiro passear
com minha bicicleta, isso até faz com

que meu coração funcione melhor.

 

É Wado, me movimento bastante quando pulo corda.
Devemos evitar ficar muito tempo parados, não é bom passar

a manhã toda assistindo TV ou jogando vídeo game.

  

 

Tudo bem galera, vocês me convenceram!
Vou brincar de outras maneiras com vocês,

mas também podemos brincar
de baleado?

 

 

Claaaaaaaaro que sim!



 

 

 

Tudo bem Wado, a gente
também tem que fazer

as tarefas. Quando a gente
terminar, podemos brincar.

Mas assim não vai sobrar 
tempo pra brincar, adianta 

brincar por uma hora apenas?

 

 

 

 

 

 

 

Wado, vem pra casa, tem hora certa
para estudar e para brincar. Quando
terminar as tarefas da escola você 

pode brincar.

Já vou pai! 
Gente, que pena, tenho que ir agora.

 



PRATIQUE ATIVIDADE FÍSICA

 

 SÓ 60 MINUTOS

POR DIA!

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Claro que adianta!

A professora de Educação Física
disse que o ideal é brincar do que

a gente gosta, desde que seja uma
brincadeira em que a gente se movimente

bastante, durante uma hora no mínimo,
todos os dias.

Autoria: desenvolvido em 2010 por Elton Bruno Silva de Oliveira, Anderson Padilha Fernandes, Emerson Cabral da Silva, Renata Rayana Rolim Guerra, Danilo César Bendito Machado, Alcides Prazeres Filho, Angelina Ferreira Lima Gonzales e Caroline de Oliveira Martins.

Referências: Arizona Department of Health Services (ADHS). Steps to a Healthier AZ. Charts - Perceived Rate of Exertion. Disponível em: <http://www.stepitupaz.com/PRE.html> Acesso em: 12 out. 2007.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Physical Activity for Everyone. How much physical activity do children need? Disponível em: <http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/guidelines/children.html>. Acesso em 11 set 2009.



 

 

 

 

 

Se você consegue conversar 

enquanto realiza uma 

atividade como caminhar 

rapidamente até a escola, 

sente seu coração                       

bater mais forte do                       

que quando está                            

parado e sente que                              

está respirando                           

mais rapidamente,                      

você está                              

realizando                                

um esforço                           

moderado. 

Se você fica sem fôlego, 

conseguindo falar uma 

ou duas frases ao 

mesmo tempo em que 

realiza uma atividade 

como correr, é um 

esforço vigoroso. Mas se 

você consegue falar 

apenas uma ou duas 

palavras durante a 

atividade, é porque o 

esforço está forte 

demais.  

Para melhorar a saúde devemos realizar atividades com 

esforços moderados e vigorosos, mas as atividades 

aeróbicas vigorosas (ex.: correr, pedalar) devem ser 

realizadas três dias por semana, no mínimo. 

 

VViissiittee::  
http://www.ccs.ufpb.br/edfisica/defhu.html 

Adaptado por Caroline de Oliveira Martins
Arizona Department of Health Services (ADHS). Steps to a Healthier AZ. Charts - Perceived Rate of Exertion. Disponível em: <http://www.stepitupaz.com/PRE.html> Acesso em: 12 out. 2007.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Physical Activity for Everyone. How much physical activity do children need? Disponível em: <http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/guidelines/children.html>. Acesso em 11 set 2009.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

