
NÃO IMPORTA QUAL SEJA O JOGO, 
DEIXE A ALEGRIA VENCER!

Comunicado à

Família



Kinder Joy of Moving é o projeto internacional de 
responsabilidade social do Grupo Ferrero que foi criado 
para trazer o prazer de se movimentar para a vida  
de todas as crianças. 

Esta iniciativa é inspirada no método inovador  
e cientificamente comprovado Joy of Moving, que foi 
desenvolvido especificamente para crianças e baseia-se  
em jogos e brincadeiras. Ele foi elaborado efetivamente 
para estimular a atividade física entre crianças e suas 
famílias de uma forma simples, envolvente e prazerosa.

Por admitir que o movimento e o brincar não devem 
ter barreiras, o programa traz em sua essência uma 
abordagem inteiramente nova para a prática de atividade 
física, capaz de torná-la sempre prazerosa e valiosa. 

Não importa qual seja o jogo,  deixe a alegria vencer!

Joy of Moving destina-se a estudantes e educadores de escolas 

de Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.



Queridos familiares,

E por isso é tão importante que 
os familiares participem desses 
momentos e compartilhem dessas 
experiências.

Joy of Moving é um método 
que promove o prazer de se 
movimentar. Ele convida vocês a 
descobrirem a diversão de uma 
vida ativa com seus filhos e filhas, 
encorajando-os  
a jogar com um espírito de 
cooperação, confiança, respeito  
e apoio mútuo. 

Desfrutem dos jogos. O processo 
e a experiência são muito mais 
importantes do que o resultado.

Junto com os seus filhos e 
filhas, vocês podem aprender a 

experimentar o movimento e o 
esporte sem excessos. Lembrem-se:  
o objetivo é que seja uma atividade 
divertida que permita a seus filhos 
desenvolver habilidades essenciais 
para a vida.

Jogos de movimento, assim como 
todos os outros jogos, requerem 
habilidades, conhecimentos, 
estratégias e cooperação, 
envolvimento emocional e respeito 
às regras. Os jogadores têm a 
oportunidade de se testar e de 
aprender que um erro nada mais é 
do que um estímulo para melhorar.

Descubram Joy of Moving, um 
método que orienta as crianças a 
descobrir tudo isso por meio de uma 
experiência divertida e positiva.

Jogar representa para as crianças um 
espaço de experimentação e crescimento.  



Joy of Moving é um método de 
educação motora desenvolvido 
para orientar as crianças 
num processo contínuo de 
crescimento e de descoberta, 
tendo como ponto central o 
prazer de se movimentar.

Por meio de uma experiência 
divertida, as crianças aprendem 
como se movimentar de várias 
maneiras. Aprendem a conhecer 
e a governar seu próprio corpo. 

A capacidade 
de manter o 
esforço físico.
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Os quatro pilares

A capacidade 
de executar 
movimentos 
complexos e 
adaptáveis.

A capacidade 
de planejar, 
memorizar, 
encontrar 
soluções, 
decidir e agir.

A capacidade 
de estabelecer 
objetivos, 
expressar e 
controlar as 
emoções e de se 
comunicar de 
modo eficaz.



NÃO IMPORTA QUAL SEJA O JOGO, 
DEIXE A ALEGRIA VENCER!




