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Roteiro com fantoches sobre recomendações de atividades físicas para 

crianças 

  

WADO BALEADO: Oi pessoal, me chamo Wado Baleado, sou novo no bairro. 

DUDA FORÇUDA: Oi  Wado Baleado, sou Duda Forçuda. Seja bem-vindo aqui no bairro! Como você 

gosta de brincar? 

WADO BALEADO: Olá Duda Forçuda, eu gosto mesmo é de jogar baleado. 

DUDA FORÇUDA: Que legal! Vou te apresentar meus amigos; pessoal, esse aqui é Wado Baleado ele 

acabou de se mudar para nosso bairro. 

MARILU CANGURU: Oi, Wado Baleado! Sou Marilu Canguru - me deram esse apelido porque adoro 

pular corda, o que deixa meus ossos super fortes. 

WADO BALEADO: Ah, legal! Mas eu gosto de jogar baleado. 

LARA PEDALA: Oi Wado Baleado! Sou Lara Pedala. Gosto de jogar baleado, mas adoro andar de 

bicicleta, gosto tanto de pedalar que vou todos os dias para a escola com a minha bicicleta. 

PERGUNTA: E vocês, coleguinhas, gostam de brincar de quê? 

WADO BALEADO: Que bom que você também gosta de jogar baleado, mas será que a Duda Forçuda 

também consegue brincar? 

DUDA FORÇUDA: Quem disse que eu não consigo jogar baleado? Só porque eu não tenho uma perna? 

Posso jogar baleado sim e ainda faço tudo que qualquer pessoa faz, só que faço do meu jeito. 

PERGUNTA: Pessoal, vocês acham que Duda Forçuda consegue participar de qualquer 

brincadeira? 

WADO BALEADO: Está bem, Duda Forçuda, entendi. Mas vamos deixar de conversa e vamos jogar 

baleado! 

DUDA FORÇUDA: Wado Baleado, quero que você entenda que jogar baleado é legal, mas também 

temos que pensar nas melhorias que todas outras atividades oferecem. Quanto mais variadas e 

diferentes as brincadeiras forem, a gente se exercita por completo e pode crescer melhor, com mais 

saúde. Por exemplo, além de jogar baleado eu também brinco de cabo de guerra, o que deixa meus 

músculos fortes. 

MARILU CANGURU: Pois é, Wado Baleado, para manter ou melhorar nossa saúde devemos brincar de 

um jeito que a gente gaste mais energia, evitando atividades mais paradas como assistir televisão e 

jogar videogame. Essas atividades podem ser realizadas, mas sem ultrapassar o limite total de duas 

horas por dia, no máximo. 
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PERGUNTA: E vocês, passam a maior parte do tempo brincando ativamente de pega-pega, 

amarelinha, pular corda, futebol ou assistindo TV/jogando vídeo game? 

LARA PEDALA: Não gosto muito de assistir TV, prefiro mil vezes pedalar, pois andar de bicicleta pode 

até fazer com que meu coração funcione melhor. 

WADO BALEADO: Tudo bem galera, vocês me convenceram, a partir de hoje vou brincar de várias 

maneiras, com vocês fazem, além de que vou passar a ir e voltar caminhado para a escola, pois sei que 

isso pode ser bom para minha saúde. Estou certo, galera? 

TODOS DIZEM: Claaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaro que sim! 

PERGUNTA: E vocês, o que acham? Devemos apenas escolher uma brincadeira  ou várias para 

crescermos mais saudáveis? 

WADO BALEADO: Bem pessoal, tenho que terminar minhas tarefas da escola, pois meu pai me ensinou 

que tem hora certa para estudar e hora certa para brincar. 

MARILU CANGURU: OK, Wado Baleado, nós também temos que fazer nossos deveres e quando 

terminarmos poderemos brincar. 

WADO BALEADO: Só fiquei com uma dúvida; vocês falaram tanto em brincar de várias maneiras para 

ter mais saúde, mas adianta brincar só durante uma hora por dia? 

LARA PEDALA: Claro que adianta! O ideal é fazer atividades físicas variadas, que te agradam e que 

sejam de acordo com a sua idade durante 60 minutos, no mínimo, todos os dias. 

WADO BALEADO: Mas e se o meu coração bater muito rápido, também é bom? 

LARA PEDALA: É sim, mas tem que prestar atenção no esforço.    

WADO BALEADO: Como assim, esforço? 

LARA PEDALA: Quando você consegue conversar enquanto realiza uma atividade como caminhar até a 

escola, sente seu coração bater mais forte do que quando está parado e sente que está respirando 

mais rapidamente, isso é um esforço moderado. 

DUDA FORÇUDA: E quando você fica sem fôlego, conseguindo falar uma ou duas frases ao mesmo 

tempo em que realiza uma atividade como correr, é um esforço vigoroso. 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. 

WADO BALEADO: Ah! Podemos misturar a intensidade do esforço em atividades como caminhar, 

correr, pedalar, nadar, jogar capoeira, futebol, basquete e vôlei com esforço moderado E vigoroso? 
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MARILU CANGURU: Sim, isso mesmo! Essas atividades são chamadas de atividades aeróbicas, que 

devem compor a maior parte dos 60 minutos de atividade física diária. Mas as atividades de 

intensidade vigorosa devem ser realizadas três dias por semana, no mínimo. 

LARA PEDALA: É bom lembrar que dentro desses 60 minutos também devemos realizar atividades que 

fortaleçam os ossos e a musculatura, como brincar de cabo de guerra, subir em árvores e pular corda, 

por exemplo. Mas é importante que você goste dessas atividades, que sejam bem variadas e que sejam 

de acordo com a sua idade. 

WADO BALEADO: Por que é importante que eu goste das atividades? 

DUDA FORÇUDA: Porque se a gente faz o que gosta não fica arranjando desculpa para não fazer, 

aumentando a chance de realizar atividades físicas ao longo da vida, entendeu? 

WADO BALEADO: Ah! ´Pra diminuir a chance de virar um adulto que só gosta de ficar sentado na 

frente da TV e que arranja um monte de desculpas para não fazer exercícios físicos... 

MARILU CANGURU: Isso mesmo! Minha mãe falou que esses adultos podem até adoecer porque não 

praticam exercícios físicos de três a cinco vezes por semana ou nem se dão ao trabalho de realizar o 

máximo de atividade física que podem, como por exemplo, subir e descer escadas ao invés de usar 

elevador. 

WADO BALEADO: Ah! Se é assim, vou falar pra o meu pai caminhar comigo, para que ele possa 

melhorar sua saúde. 

DUDA FORÇUDA: Boa idéia, Wado Baleado! Ele pode te levar e te buscar na escola caminhando. Desse 

jeito, vocês dois caminham, mas seria bom ele passar lá na Divisão de Educação física do HU, quartas e 

sextas, das oito ao meio dia, pois lá ele irá terá informações sobre como praticar exercícios físicos de 

forma segura e eficiente. 

WADO BALEADO: Então, tudo certo! Tchau pessoal, foi muito bom conhecer vocês! Já volto ´pra gente 

brincar. 

TODOS DIZEM: Tchaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaau!!!!!! 
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