EsCoLa

8 compromissos

para uma geração saudável
Aliar a diversão à saúde e educação!

Tomo sempre
o pequeno-almoço.

Para teres energia precisas de começar o dia com um pequeno-almoço saudável. A comida é como o combustível que nos faz
mexer, sem um pequeno-almoço equilibrado não vais ter energia
para aprender e divertires-te com os teus colegas.

Por isso, antes de sair de casa, assegura-te que comes bem, para teres
energia todo o dia.

Evito longos períodos
sem comer, como sempre
um lanche entre as refeições

Ao longo do dia vais aprender, estudar, pintar, correr e brincar com os
teus amigos. Para isso precisas de te manter ativo e atento.
Lembra sempre os teus pais para te preparem vários lanches para
que não fiques sem comer entre as refeições principais.

Comer devidamente várias vezes ao dia vai ajudar-te a ser saudável e ativo.

Como sem pressa e mastigo
bem os alimentos

Com tantas coisas para fazer e com a vontade de brincar, nem
sempre comemos devagar, e esquecemo-nos de mastigar bem os
alimentos. Quando comemos rápido, sem mastigar bem, temos a
tendência a comer mais do que precisamos, e depois ficamos com
dores de barriga.

Lembra-te, em todas as refeições come devagar e mastiga bem.

Inicio sempre o almoço e o jantar
com um prato de sopa de legumes

A nossa alimentação deve ser muito variada, e muito completa, por
isso devemos começar sempre as refeições com um prato de sopa.
Lembra-te que as sopas ricas em verduras são mais saudáveis que as
sopas quase sem legumes, como a canja.

Um prato de sopa de legumes vai dar-te as vitaminas e minerais que precisas
para cresceres forte e saudável.

Como pelo menos 5 peças
de fruta ou legumes

A fruta e os legumes são essenciais para sermos saudáveis. Por isso,
lembra-te sempre de comer 5 peças de fruta ou legumes todos os
dias.

Pinta as tuas refeições com todas as cores da fruta e dos legumes.

Raramente coloco açúcar
nos alimentos e bebidas e só
como doces de vez em quando.

Se é doce é porque já tem açúcar, por isso não ponhas mais. O açúcar
faz mal aos dentes e à tua saúde.

Por isso, evita usar açúcar e guarda os doces para ocasiões especiais.

Pratico atividade física na escola
e participo em atividades
extracurriculares

Jogar à bola, nadar, fazer corridas, saltar, tudo isto é atividade física.
A atividade física, em conjunto com uma boa alimentação, é essencial
para ser forte e saudável todos os dias.

Sê ativo todos os dias para cresceres cheio de energia.

Durmo 9 a 11h por dia

Uma boa noite de sono é o primeiro passo para teres um dia repleto
de aventuras. Deita-te cedo para poderes acordar cedo e aproveitar
ao máximo todas as horas do teu dia.

por isso assegura-te que dormes no mínimo 9 a 11 horas por noite, todas as
noites.

