
Como combater
o sedentarismo
na adolescência



A prática de atividade física regular proporciona muitos benefícios e estudos sugerem ter influência

direta no desenvolvimento cognitivo. Embora a busca por um físico dentro dos padrões

estabelecidos cruelmente pela sociedade seja o principal foco dos praticantes de atividade física,

pesquisas recentes apontaram uma melhora significativa no desempenho escolar de alunos

praticantes de atividades físicas regulares. Este resultado pode ser explicado pelo aumento no

número de sinapses estabelecidas, ou seja, pelo aumento nas conexões entre neurônios.
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Além disso, a regularidade nas atividades físicas permite

aumento na concentração e facilidade para fixação de

conteúdos. Com a prática de exercícios físicos, há

desenvolvimento do raciocínio lógico e da memória,

além de reflexos mais apurados e um foco maior na

realização das atividades acadêmicas.

3



4

Outro benefício das atividades físicas é a elevação da

autoestima. Quando o indivíduo está bem com ele

mesmo, se torna mais confiante, tem mais vontade

de aprender e, consequentemente, o rendimento

escolar aumenta. Vale ressaltar, que há uma

considerável diminuição do stress, aliviando a tensão

em períodos de prova e vestibulares.



Com a execução de exercícios leves, há

liberação de endorfina, uma substância

que proporciona uma sensação de prazer

e bem-estar, garantindo a realização de

atividade de forma mais leve sem

sucumbir ao estresse. Quanto mais se

exercita o corpo, mais se exige do

cérebro, o que é fundamental para o

desenvolvimento cognitivo.

A escolha do local e da atividade a ser

realizada é muito importante para sua

regularidade. Além disso, a orientação

de um profissional da área é

fundamental para que a atividade seja

adequada à faixa etária e ao objetivo,

que é pessoal. Variar o tipo de atividade

também pode ser de grande valia para o

processo, pois diminui as chances de

enjoar da atividade física.
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Desta forma, fica claro que quanto maior a regularidade, melhor o desenvolvimento motor e cognitivo,

resultando em um indivíduo mais disposto e capaz na realização de suas atividades acadêmicas diárias.

Com o objetivo de incentivar a atividade física, no Colégio Sarah Dawsey as aulas de educação

física são planejadas com atividades variadas, tanto na quadra quanto fora da escola, com a

realização de atividades ao ar livre (exercícios na praia, trilhas, viagens com aulas de campo etc.),

além de aulas eletivas (lutas, dança, futebol). A alimentação dos alunos também é uma

preocupação do Colégio. Deste modo, o cardápio é elaborado por uma nutricionista,

proporcionando uma alimentação variada e muito saudável.
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