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Recomendações de atividades físicas para crianças de 0 até 5 anos 

De acordo com o Departamento de Saúde e Envelhecimento do Governo da Austrália 
(AGDHA, 2013), ser fisicamente ativo pode prover vasto leque de divertidas experiências, 
sentimento de bem-estar, melhoria da saúde e ótimo meio para relaxar e aproveitar a 
companhia dos amigos. Para o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, 2013), os 
benefícios oriundos da movimentação corporal envolvem o desenvolvimento de habilidades 
motoras, a melhoria do desenvolvimento cognitivo, a manutenção de massa corporal 
adequada, a melhora do desenvolvimento de ossos e músculos e a facilitação da aprendizagem 
de habilidades sociais.  

As recomendações de atividade física para crianças com idade inferior a cinco anos 
devem contemplar os seguintes itens (Canadian Paediatric Society, 2012; NHS, 2013; AGDHA, 
2013): 

 Crianças com menos de um ano de idade devem ser encorajadas a realizar atividades 
físicas desde o nascimento, especialmente brincadeiras feitas no chão (desde que o 
ambiente seja limpo e seguro). Sob a supervisão de responsáveis, antes de começar a 
engatinhar, a criança deve alcançar, pegar, puxar e empurrar objetos, além de mover sua 
cabeça, tronco e membros (inclusive em rotinas diárias);   

 Crianças com mais de um e menos de cinco anos devem ser fisicamente ativas por, no 
mínimo, 180 minutos diários, divididos ao longo do dia; 

 Com exceção das horas de sono, crianças com até cinco anos de idade não devem ficar 
fisicamente inativas por mais de uma hora; 

 Crianças com menos de dois anos de idade não devem assistir televisão ou usar mídia 
eletrônica (ex.: computador, jogos eletrônicos, DVDs) e estas atividades devem ser 
restritas a menos de uma hora por dia para crianças de dois a cinco anos. 

 O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, 2013) frisa que crianças que já 
podem andar sozinhas devem ser fisicamente ativas todos os dias por, ao menos, 180 minutos. 
Estas três horas podem ser acumuladas ao longo do dia, incluindo atividades de intensidade 
leve como levantar-se, rolar, brincar e caminhar vagarosamente, bem como atividades mais 
energéticas como correr, pular, pedalar, dançar e participar de brincadeiras ativas como 
esconde-esconde e pega-pega. Pediatras credenciados à Sociedade Canadense de Pediatria 
(Canadian Paediatric Society, 2012) ressaltam que infantes entre um e quatro anos e 11 meses 
de idade devem gradualmente progredir para, no mínimo, 60 minutos de atividades enérgicas 
(com intensidade moderada à vigorosa) quando completarem cinco anos de idade (CARING 
FOR KIDS, 2013). 

 Estas recomendações são apropriadas para crianças portadoras de necessidades 
especiais (deficiência e/ou enfermidade), mas os pais ou responsáveis devem consultar 
profissionais da saúde para entenderem quais são os tipos e a quantidade de atividade física 
apropriados para os infantes em questão (CSEP, 2012). 
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 Apesar de todas as crianças necessitarem de momentos calmos, não são naturalmente 
inativas por longos períodos. Assim, deve ser restrito o tempo no qual a criança permanece 
sentada ou em carrinhos de bebê, por exemplo, a fim de promover sua saúde e 
desenvolvimento. Sempre que possível, pausas devem ser realizadas em viagens com carros, 
bem como optar por caminhar ou pedalar quando há deslocamento em pequenas distâncias 
(Canadian Paediatric Society, 2012). 

 Vale lembrar que comportamentos sedentários como permanecer sentado por longos 
períodos favorecem o sobrepeso. Quebrando o ciclo vicioso, todas as crianças com sobrepeso 
devem melhorar sua saúde adotando as recomendações previamente descritas, mesmo que 
seu peso corporal não se altere. Para alcançar e manter um peso saudável é necessário realizar 
atividades adicionais e fazer mudanças na alimentação (NHS, 2013). 
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