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NOTA INFORMATIVA #3 – TRANSFERÊNCIA DE POSTO DE TRABALHO PARA 

DOMICÍLIO DO TRABALHADOR / ATIVIDADE FÍSICA DESPORTIVA INDIVIDUAL 

(DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA - CRIANÇAS E JOVENS) 

Hoje comemora-se o “Dia mundial da Atividade Física”!  

Porque o sedentarismo é considerado um dos principais fatores de risco para a saúde, 

importa por isso renovar e insistir nas preocupações que cada um deve ter no sentido 

de se manter ativo. 

A situação de afastamento social que estamos a viver, não deve ser impedimento para 

pôr em movimento o nosso corpo que geneticamente está programado para funcionar 

melhor, quando fazemos atividade física. 

Se ainda não começou…hoje é um bom dia para pôr em prática os conselhos que 

deixámos em Notas anteriores. 

Lembre-se que trinta minutos de atividade física, ao longo do dia, vão contribuir 

decididamente para melhorar a sua qualidade de vida e ter resultados positivos ao nível 

da sua saúde. “Mexa-se, pela sua saúde!” 

Mantendo-se, para aqueles em que tal é possível, a situação de transferência de posto 

de trabalho para domicílio, devemos também prestar uma atenção especial às crianças 

e jovens, que se encontram em casa. 

A atividade física tem sido apontada como factor fundamental no desenvolvimento 

saudável das crianças e jovens, o que tem sido sido comprovado, através de diversos 

estudos ao longo dos últimos anos. 

No atual contexto, verifica-se uma drástica redução dos momentos de prática de 

atividade física por parte dos mais jovens, seja através da não participação nos seus 

desportos, da não participação nas aulas de educação física ou mesmo pelo facto de 

não poderem brincar com os amigos em espaços exteriores. 

Neste sentido, consideramos fundamental alertar para que à semelhança do que 

sucede com os adultos, a prática de atividade física é determinante para que os mais 

jovens se mantenham saudáveis. No caso das crianças, redobra-se essa importância 

na medida em que é através da expressão motora e da prática de atividade física que 

se desenvolve a motricidade dos jovens, fundamental ao longo da sua vida. 

A utilização de atividades lúdicas (brincadeiras), como momento de atividade física é 

uma estratégia extremamente benéfica. 

Apresentamos seguidamente, algumas ideias para que possa promover junto dos mais 

novos, uma prática regular de atividade física em casa. 
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1. Crie percursos desafiantes: Utilize, por exemplo, livros abertos para 

marcar um percurso de obstáculos, a ser contornado ou transposto. 

Utilize diferentes deslocamentos para a realização destes percursos 

(exemplo deslocamento dos animais abaixo): 

 

 

 

 

 

Estes percursos poderão também ser realizados com recurso a diferentes habilidades 

motoras como, por exemplo, o saltar a pé coxinho, driblar, conduzir ou dar toques com uma 

raqueta numa bola. Procure deslocamentos em vários sentidos, promovendo estímulos de 

multilateralidade. 

2. Crie circuitos pela casa: Com o recurso a cadeiras, móveis e outras mobílias, crie um 

circuito desafiante para as crianças realizarem, por exemplo, sem tocar no chão; 

3. Faça estafetas em família: Utilizando materiais/temas educativos, faça uma estafeta (por 

exemplo com o tema reciclagem); 

4. Utilize jogos tradicionais: Jogos como o “jogo das escondidas”, “a macaca”, ou outros 

podem ser utilizados como momento de atividade física; 

5. Faça jogos de forças e de precisão: Utilize materiais que tem em casa como peluches ou 

almofadas para realizar arremessos improvisando alvos. Faça disputas de força e equilíbrio 

(puxar/empurrar, quem desiquilibra o outro). 

Aproveite o facto de estar mais tempo em casa, para fomentar o desenvolvimento da 

prática regular de atividade física em família. 

Para o ajudar a ser criativo nas brincadeiras com as crianças e na sequência da 

colaboração estabelecida com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), 

recomendamos a visualização dos vídeos “Brincar em família” disponíveis na página 

“Ser Ativo em Casa” em https://ipdj.gov.pt/brincar-em-fam%C3%ADlia 

Nesta página, poderá ainda encontrar recomendações de atividade física para toda a 

família, bem como diversos recursos para se manter ativo. 

Por fim e não menos importante, seja um cidadão responsável e cumpridor das 

orientações da Autoridade de Saúde Regional. 

Contribua para a saúde de todos, cuidando da sua saúde. E não se esqueça que “A 

proteção de todos começa com a proteção de cada um”. 

https://ipdj.gov.pt/brincar-em-fam%C3%ADlia

