
 

Pirâmide de atividades físicas 

Assista a aula: https://www.youtube.com/watch?v=ez8G9AX_H3M 

 A pirâmide de Missouri foi desenvolvida com o objetivo de combater o sedentarismo, 

sugerindo atividades físicas, bem como o tempo mínimo de duração das mesmas.  

 Em sua base, estão as atividades que devem ser realizadas com a maior frequência e 

pelo maior tempo possível.  

 No segundo nível, estão os exercícios que envolvem atividades vigorosas, como corrida 

e natação.  

 No terceiro nível, encontram-se os exercícios de fortalecimento muscular e os 

alongamentos. 

  Já no topo, concentra-se a inatividade, que deve ter a menor frequência possível, mas 

também é importante para o bem-estar do corpo.  

 Quando você começa a praticar uma atividade física (principalmente as atividades de 

intensidade moderada e as mais vigorosas), é previsível que você tenha dificuldades para manter 

o ritmo e até enfrente um grande cansaço após os treinos. Porém, à medida em que for 

praticando, seu corpo tende a se habituar e você irá adquirir condicionamento físico. 
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  É bem provável que, após este período de adaptação, você comece a sentir maior prazer 

na realização do exercício e queira praticá-lo o maior número de vezes possível, até por conta 

do relaxamento do corpo e da mente obtidos nesses momentos. Mas é importante escolher 

bem a atividade, para que você tenha condições de dar continuidade.  

Fonte: http://www.istoe.com.br/reportagens/10736_A+PIRAMIDE+DO+FITNESS Como escolher a atividade física mais adequada? 

A escolha é feita individualmente, levando-se em conta os 

 

Responda às questões: 

 a) Analisando o seu dia a dia, você encontra-se em que pilar? 

 b) No pilar de exercícios aeróbicos, quais são as atividades e as recomendações?  

c) Para quem se encontra no topo da pirâmide, qual a recomendação? 

 d) Após analisar e verificar a pirâmide qual sua conclusão em relação às suas práticas 

diárias. 


