
Cartão de atividade

Ferramentas necessárias: 
Folha de registro de freqüência cardíaca para cada aluno. Uma coluna por aluno.

Action de l’agent spécial:
Fornecer um cartão de atividades para cada educador.         
Fornecer uma folha de registro da frequência cardíaca para cada aluno.

Dicas: 
Incentiva os alunos a serem ativos, participando do programa “The Daily Mile” durante o horário 
escolar e estimulando-os a se manterem ativos durante os intervalos. As crianças devem ter como 
objetivo 60 minutos por dia de atividade física. Ajude as crianças a medirem suas pulsações para 
que elas percebam se o coração bate mais rápido quando elas estão ativas. 

Apoio às equipes: 
Organizar o programa “The Daily Mile” para todas as crianças e crie outras atividades divertidades 
para que todos se engajem. (Veja o cartão da Missão: Movimento).

Missão: Condição Física
Ajudar educadores a ensinarem às crianças o que 

acontece com a taxa de batimentos cardíacos antes, 
durante e após a atividade física. 

15-2O
minutos



Vamos medir os batimentos cardíacos
 

Ensine os alunos a medirem os batimentos cardíacos, seja no pulso ou no pescoço, com 2 a 4 dedos, menos os 
polegares.

• Entregue uma folha de registro de batimentos cardíacos para cada criança, com o 
desenho de 4 corações).

• Sentadas e descansadas, ajude as crianças a medirem a sua pulsação, contando a 
partir do zero, durante seis segundos. 

• As crianças anotam o número no primeiro coração da folha de registros e 
acrescentam um zero ao final, para mostrar o número de batimentos por minuto 
(BPM). 

• Em seguida, peça aos alunos que andem rapidamente por 2-3 minutos, balançando 
os braços e dando passos largos (ou marchando sem sair do lugar se o espaço for 
limitado, balançando os braços e com joelhos altos). 

• Crianças medem a pulsação novamente, contando do zero, por seis segundos, 
anotam o número no segundo coração da folha de registros e acrescentam um zero 
ao final, para mostrar o BPM. 

• Agora as crianças correm pelo espaço, o mais rápido que puderem e, se o espaço 
for limitado, fazem polichinelos por alguns minutos. 

• Assim que ouvirem “parar”, as crianças medem a pulsação novamente, contando do 
zero, por seis segundos, anotam o número no terceiro coração da folha de registros 
e acrescentam um zero ao final, para mostrar o BPM. 

• Peça às crianças para se caminharem devagar e calmamente por um minuto e 
depois peça para medirem a pulsação pela última vez e anotarem no quarto coração. 

Crie um grande gráfico de parede, com bpm no eixo vertical e quatro pontos ao longo do eixo horizontal, para 
indicar repouso, caminhada, corrida e recuperação.
Os alunos colam os seus corações no gráfico com os seus batimentos cardíacos. Isso vai permitir que elas 
percebam que a pulsação sobe à medida que eles aumentam a intensidade dos exercícios e cai quando o 
corpo diminui o ritmo. 


