
         

        

 

JOGO E ATIVIDADE FÍSICA 

      

JOGAR é uma fonte inesgotável de prazer, 

alegria e aprendizagem. É uma atividade 

fundamental para o desenvolvimento da 

pessoa, indispensável para uma boa saúde 

física e mental, assim como para construir 

uma sociedade melhor. 

 

 
A ATIVIDADE FI ́SICA E O 

DESPORTO 

Os estudos mostram que: 

• São um meio para melhorar a saúde e 

promover o bem-estar. 

• Nas crianças que são mais ativas 

fisicamente verifica-se uma maior 

performance académica. 

• Os jogos de equipa promovem de forma 

positiva a integração social e facilitam o 

desenvolvimento das capacidades sociais 

dos adolescentes. 

 

 
 

Benefícios para a Saúde 

A prática regular de exercícios físicos 

acompanha-se de benefícios que se 

manifestam sob todos os aspectos do 

organismo. 

URAPPOR 

 Serviço Social 

(SS) 

Brincar, Jogar e 

Praticar Desporto 

Dá Saúde à Vida 



  

         

 

 

Saúde como Bem-Estar 

 

Na atualidade, a saúde tem sido definida não 

apenas como a ausência de doenças. Saúde 

identifica-se como uma multiplicidade de aspetos 

do comportamento humano que se referem a um 

estado de completo bem-estar físico, mental e 

social.  

 
 

 

 

Atividade Física e bem-estar 

A saúde e a qualidade de vida do ser humano 

podem ser preservadas e aprimoradas pela 

prática regular deatividade física. 

Entidades profissionais e 

científicas e meios de 

comunicação social 

 

Devem contribuir para a redução da incidência 

do sedentarismo e a massificação da prática 

de exercícios físicos. 

Aprender a ganhar e a perder.  

Na experiência lúdica, a criança e o 

adolescente, assim como o adulto, cultivam a 

fantasia, vivenciam a amizade e a 

solidariedade, que são traços fundamentais 

para se desenvolver uma cultura solidária na 

sociedade atual. 

A infância e adolescência preparam a 

vida adulta 

É mais provável que uma criança fisicamente 

ativa se torne um adulto participativo na 

comunidade.  

Vínculos Sociais e 

Participação 

 

A brincar e a jogar, a criança estabelece 

vínculos sociais, ajustando-se ao grupo, e aceita 

a participação de outras crianças atribuindo-lhes 

os mesmos direitos que a si própria. Obedece 

às regras traçadas pelo grupo, como também 

propõe as suas modificações.  

Atividade Física e Saúde na 

Infância e na Adolescência 


