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EDITORIAL
Apresentamos o n. 1 de 2016, com importantes estudos que trazem novidades na produção científica em onze artigos originais e quatro artigos de revisão, com reflexões interessantes
no entrecruzamento de temáticas já estudadas e que são merecedoras de novas sistematizações
e que nos dão um novo olhar e novo início, na produção do conhecimento.
Nos artigos originais encontraremos estudos referente à transição curricular dos currículos
de Educação Física da UFRGS, em 2012; lazer na juventude do município de Santa Cruz do
Capibaribe-PE; efeitos do método pilates na qualidade de vida de praticantes e na mobilidade
da coluna vertebral; qualidade de vida e sobrecarga em cuidadores de idosos com doença de
alzheimer; desempenho psicomotor de idosos do Uniati-Unievangélica-GO; percepção do bem-estar e da qualidade de vida em acadêmicos de Educação Física; periodização de treinamento
para estudantes de ballet clássico na prevenção de lesões. Produções que envolvem crianças e
escolares da Educação Básica serão encontradas em estudos referentes a: associação entre hábitos alimentares inadequados e inatividade física, com fatores de risco cardiometabólicos: um
estudo com escolares em Santa Cruz do Sul; frequência de excesso de peso em pré-escolares;
influência da Educação Física adaptada no desenvolvimento global de uma criança com deficiências múltiplas durante três anos.
No formato de artigos de revisão, nossos colaboradores trazem produções relativas à:
produção de conhecimento sobre autismo na escola; educação especial no Ceará- evolução dos
indicadores entre 2005 e 2014; conceito de técnica no futebol: perspectivas restritivas e de
ampliação e quais os suplementos alimentares mais utilizados?
Contando com a parceria dos nossos interlocutores, aguardamos novas produções, novos
pensamentos, novos caminhos que contribuam para o avanço na construção do conhecimento
na promoção da saúde e interfaces com a educação básica, atenção básica em saúde e tudo
aquilo que possa contribuir para o desenvolvimento integral e felicidade humana.
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