
5Maneiras
Crescer

Saudável
para



Objetivo: Troque as bebidas  
adoçadas (como refrigerantes, bebidas 
esportivas e refrescos) por água.

Você sabia?
Os exemplos a seguir são  
considerados bebidas adoçadas:
 � Mistura de suco em pó
 � Chá frio adoçado
 � Bebidas esportivas 
 � Refrescos e refrescos de fruta
 � Bebidas energizantes
 � Refrigerantes 

Crianças que consomem açúcar em 
excesso correm um risco maior de:
 � Ganhar um peso que não é saudável
 � Ter diabetes do tipo 2

1 Troque as bebidas 
adoçadas por água



Dicas:
 � Incentive seu filho a beber água 
quando tiver sede. 

 � Sirva água com as refeições e 
lanches. 

 � Você pode misturar uma pequena 
quantidade de suco (sumo) com 
100% de fruta com água, mas 
cuide para que seu filho não tome 
mais do que meia xícara (chávena) 
de suco por dia.

 � Acrescente frutas frescas à água, 
como limão, lima, morango ou 
laranja.



2 Diminua o Tempo 
em Frente à Tela

Objetivo: Não passe mais do que 
2 horas por dia em frente à tela

Você sabia?
O tempo em frente à tela inclui 
assistir TV, usar o computador, jogos 
de vídeo portáteis, mandar textos 
ou usar um smart phone. Qualquer 
objeto que tenha uma tela, conta.

Quando as crianças passam 
tempo demais frente à tela, elas 
geralmente não têm um bom 
desempenho escolar e aumentam de 
peso de uma forma pouco saudável.



Dicas:
Faça do quarto um lugar sem telas.
 � Se houver uma televisão no quarto 
das crianças, tire-a. Isto ajudará a 
diminuir o tempo em frente à tela.

 � Na hora de dormir, remova outros 
objetos com tela do quarto do 
seu filho, tal como jogos de vídeo 
portáteis e celulares. Isto ajudará 
a criar um ambiente calmo para 
que seu filho possa adormecer e 
dormir bem.

 � Prepare-se para as reclamações, 
mas seja firme na sua decisão! 
Pode demorar um tempo, mas seu 
filho vai encontrar outras maneiras 
de se entreter e se divertir.



3
Aumente a 
Atividade Física e as 
Brincadeiras Ativas

Objetivo: Pratique pelo menos 
uma hora de atividade física por dia 
(incluindo brincadeiras ativas).

Você sabia?
As crianças que praticam atividade 
física: 
 � têm melhor rendimento escolar
 � dormem melhor à noite
 � têm um peso mais saudável
 � desenvolvem ossos e músculos 
fortes



Dicas:
 � Você pode dividir a atividade em 
períodos de 10 a 20 minutos ao 
longo do dia.

 � Aumente o batimento cardíaco 
(seu e das crianças!) dançando, 
andando de bicicleta, correndo, 
pulando amarelinha ou pulando 
corda. 

 � Saiam juntos para caminhar! Se 
você mora perto de um parque, 
saia para um passeio à tarde, e 
leve um lanchinho saudável para o 
caminho!



4 Coma Frutas, 
Verduras e Legumes

Objetivo: Substitua alimentos 
adoçados, salgados, fritos e comida 
rápida por frutas, verduras e legumes.

Você sabia?
Muitas pessoas evitam comer 
batatinhas fritas, balas (caramelos) 
e outros doces. Mas também 
é importante evitar alimentos 
processados como: 
 � Cerais adoçados
 � Carnes processadas como 
cachorro-quente e carnes frias

 � Pão branco
 � Vários alimentos pré-embalados

Esses alimentos têm muitas calorias 
provenientes do açúcar e da gordura, 
e não têm muitos nutrientes.



Dicas:
 � Acrescente frutas, verduras e 
legumes de várias cores em cada 
refeição e lanche.

 � Deixe que seus filhos escolham 
as frutas, verduras e legumes no 
mercado e que ajudem na cozinha. 
Quando as crianças participam da 
preparação da comida, elas tendem 
a experimentar alimentos novos.

 � Procure receitas fáceis para que as 
crianças possam ajudar. Para mais 
ideias, confira: www.mass.gov/
MassInMotion/chopchop

 � Procure os mercados ao ar livre 
mais perto da sua casa, em 
qualquer estação!



5 Adormeça e 
Durma Bem

Objetivo: Durma pelo menos 11 
horas por dia (2 a 5 anos). Durma pelo 
menos 10 horas por dia (6 a 12 anos).

Você sabia?
 � As crianças que não dormem as 
horas suficientes têm mais dificuldade 
para prestar atenção na escola. Elas 
também tendem a aumentar de peso 
de uma forma pouco saudável.

 � Dormir em um quarto tranquilo faz 
com que seus corpos e mentes 
descansem o quanto precisam. 

 � Dormir o número suficiente de 
horas ajuda as crianças a ter um 
melhor desempenho escolar.

 � Uma rotina regular ao ir para a cama 
ajuda as crianças a dormir bem.



Dicas:
 � Mantenha um horário regular de 
ir para a cama para que seu filho 
durma o número suficiente de horas. 

 � Crie uma rotina relaxante e 
consistente para a hora de ir dormir.

 � Certifique-se que todas as noites 
o quarto esteja fresco, calmo e 
escuro, e que se mantenha assim 
a noite toda.

 � Tire a televisão do quarto das 
crianças. 

 � Ajude seu filho a dormir a noite 
toda ao desligar celulares, 
computadores e jogos de vídeo 
portáteis.



Siga essas 5 dicas 
para crescer saudável:

1  Troque as bebidas adoçadas 
por água

2  Diminua o tempo em frente à 
tela

3  Aumente a atividade física e as 
brincadeiras ativas

4  Coma frutas, verduras e 
legumes

5  Adormeça e durma bem


