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Sonho que se sonha só

É só um sonho que se sonha só

Mas sonho que se sonha junto é realidade



Texto Motivacional

https://www.youtube.com/watch?v=EaCSGGGK3Mo
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https://www.youtube.com/watch?v=EaCSGGGK3Mo
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CONHECIMENTO
E

QUALIDADE DE VIDA
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• A Educação Física estuda o movimento humano e suas
diferentes formas de manifestação (exercício físico, dança,
esporte, ginástica, lazer, jogos) a fim de promover, prevenir
e reabilitar a saúde.

• Como prática, a Educação Física tem por objetivo melhorar
o condicionamento físico geral e a saúde dos indivíduos
através de exercícios físicos e atividades corporais.

Ana Carolina Zazeri
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De acordo com a OMS a atividade física reduz:

 o risco de morte prematura por danos cardiovasculares,
 diabetes tipo II e câncer do cólon,
 reduz tanto depressão quanto ansiedade,
 ajuda a controlar e reduzir o peso corporal,
 reduz a hipertensão arterial,
 mantem a saúde e o bom funcionamento do sistema

musculoesquelético melhorando a mobilidade,
 Promove o bem estar psicológico.

7



Os exercícios físicos são responsáveis
entre outros benefícios por:

1) Recarregar nossas energias;
2) Melhorar o humor;
3) Aumentar a nossa auto-estima;
4) Melhorar o funcionamento das
funções vitais do organismo;
5) Emagrecer de forma saudável;
6) Manter o peso ideal;
7) Reduzir a ansiedade e o estresse.
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É por isso que adotar os bons hábitos para
uma vida saudável proporcionam mais
saúde.

Uma vida saudável requer equilíbrio, ou
seja, alimentação equilibrada e exercícios
físicos regulares.
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Essas atividades podem até variar de pessoa para pessoa, pois, cada um
pode ter necessidades particulares e preferências diferenciadas, porém, os
benefícios são iguais para todos.

Vale lembrar que a prática de qualquer atividade física deve ser regular para
que promova os benefícios para o corpo e a saúde em geral.
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Movimente-se!
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