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NOTA INFORMATIVA #4 – TRANSFERÊNCIA DE POSTO DE TRABALHO PARA 

DOMICÍLIO DO TRABALHADOR / ATIVIDADE FÍSICA DESPORTIVA INDIVIDUAL –

ADULTOS E FAMÍLIAS 

 

Em tempos difíceis, de novas rotinas e hábitos, reajustámos e adaptámos locais, 
métodos e estratégias de trabalho, contudo não será menos importante estender essas 
adaptações e reajustes à proteção da nossa saúde física e mental, através de alguma 
atividade física diária. Seja para os que estão na situação de posto de trabalho 
transferido para o domicílio, seja para aqueles que continuam a laborar no seu local de 
trabalho. 
 
É fundamental conseguir manter um bom equilíbrio seja corporalmente seja 
mentalmente. Um equilíbrio de cada um, mas também contribuir para o equilíbrio 
daqueles que nos rodeiam, para que os bons princípios sociais possam prevalecer e 
estarem sempre presentes.  
 
Não apenas através do exercício físico, mas também através de outras atividades 
lúdicas, como a música, dança, as histórias, os jogos familiares e porque não, até 
algumas aventuras culinárias coletivas, podemos contribuir para conseguirmos a 
manutenção de uma boa saúde mental e física em nossas casas. 
 
Apresentamos seguidamente mais alguns exercícios que poderão ser feitos 
individualmente e outros que poderá realizar com alguém da sua família, reforçando os 
laços familiares e a descontração entre os elementos da mesma. 
 
Ao executar os exercícios sugeridos terá uma melhoria da consciência corporal, 
fortalecimento muscular e ósseo, melhoria da coordenação e habilidade motoras, 
aumento da concentração e equilíbrio físico e mental. 
 
 
Nota:  
 
Se já faz regularmente um programa de atividade física orientada, siga as orientações 
do seu habitual prestador de serviços desportivos, não esquecendo de se assegurar 
que quem o orienta está devidamente habilitado e possui licença para o efeito.  
 
Estas diretrizes dirigem-se a pessoas sem sintomas associados à pandemia decorrente 
e não devem substituir ou contrariar indicações médicas. 
 
No seguimento das recomendações da OMS para a prática de atividade física em casa, 
sem equipamento especial ou com espaço limitado, são indicados abaixo mais 
exemplos de exercícios individuais e em dupla. 
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1. Exemplos de exercícios individuais que pode fazer em casa 
 
Após realizada uma adequada mobilização articular, por forma a preparar o corpo para o 
exercício, pode ser iniciada a prática de atividade física mais intensa. 
 
 

 
“Polichinelos” 
 
Salte no mesmo lugar afastando os membros 
inferiores e realizando abdução dos membros 
superiores em simultâneo, elevando-os acima da 
cabeça até que os dedos se toquem. De seguida volte 
à posição inicial com os membros inferiores juntos e 
com os membros superiores junto ao corpo. Execute 1 
minuto deste exercício, descanse por 60 segundos e 
repita até 5 vezes.                                    
 
 

“Agachamento Livre” 
 
Em posição bípede flita os membros inferiores até 
formar um ângulo de 90 graus com os pés 
sensivelmente à largura dos ombros e mantenha a 
posição. De seguida volte à posição inicial. Execute 
este exercício por 30 segundos, descanse por 60 
segundos e repita até 5 vezes. 
 
 

“Burpees” 
 
Em posição bípede agache-se até chegar com as 
mãos ao solo e estenda os membros inferiores para a 
retaguarda até ficar numa posição de prancha. Por fim 
execute o movimento inverso novamente até à 
posição inicial. Execute este exercício 10 vezes, 
descanse por 1 minuto e repita até 5 vezes. 
 
 

“Abdominais Pernas Suspensas” 
 
Em decúbito dorsal mantenha os membros inferiores 
suspensos, mais paralelos ao solo possível, e 
movendo alternadamente os membros inferiores. 
Execute este exercício 20 vezes, descanse por 30 
segundos e repita até 5 vezes. 
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“Flexões de Braços” 
 
Em posição de prancha de 4 apoios, com os joelhos 
apoiados no solo, membros superiores na largura dos 
ombros, desça lentamente sem se apoiar no solo e 
retorne à posição inicial. Execute este exercício 15 
vezes, descanse por 60 segundos e repita até 5 
vezes. 
 
 
 

2. Exemplos de exercícios em dupla que pode fazer em casa 
 
 
“Agachamento com Prancha Frontal” 

Em posição bípede com joelhos ligeiramente fletidos e 
abdominal contraído, segure nos membros inferiores 
(zona dos tornozelos) da dupla, enquanto esta fica em 
posição de prancha frontal com os cotovelos 
alinhados com os ombros e anca. Sente-se para a 
retaguarda e para baixo e com joelhos para fora, 
alinhados com a ponta do pé, desça a anca até à 
altura do joelho a 90 graus e suba. Executem este exercício 15 vezes, descansem 30 segundos 
e repitam 2 vezes. 
  

“Abdominal Isométrico com Burpees” 

Em decúbito dorsal estenda os membros superiores 
atrás e membros inferiores à frente, ambos em 
suspensão, contraia o abdominal e mantenha a zona 
lombar em contacto com o solo. Mantenha a posição 
enquanto a dupla executa 10 burpees. Nos burpees 
salte por cima da dupla, deite-se no solo e execute 1 
flexão. Levante o corpo saltando com os pés juntos 
para a frente, com os membros superiores em 
extensão em cima da cabeça e execute novo salto por 
cima da dupla. Executem este exercício 10 vezes, 
descansem 30 segundos e repitam 2 vezes. 
 

“Abdominal Crunch” 

Em decúbito dorsal e com os pés intercalados 
mantenham o calcanhar junto aos glúteos, posicione 
as pontas dos dedos das mãos nas fontes e os 
cotovelos para fora. Subam o tronco em simultâneo a 
45 graus, com o peito aberto, as costas direitas e 
juntem as palmas das mãos. Mantenham os pés 
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sempre no solo. Executem este exercício 15 vezes, descansem 30 segundos e repitam 2 
vezes. 

“Flexões e Palma” 

Em decúbito ventral com os membros superiores 
afastados para além da largura dos ombros e com a 
cabeça à frente das mãos, mantenham o abdominal e 
glúteos contraídos. Descem o peito até ficarem 
alinhados com os ombros e estiquem os membros 
superiores voltando à posição inicial batendo na 
palma da mão da dupla. Voltem a descer e subam 
alternando a mão. Executem este exercício 10 vezes, 
descansem  
30 segundos e repitam 2 vezes. 
 
 

“Abdominais Twin Tower”  

Em decúbito dorsal posicionem os membros inferiores 
fletidos a 45 graus, com os ombros no solo e 
membros superiores ao longo do corpo. Subam os 
membros inferiores ao mesmo tempo, mantenham as 
pontas dos pés em direção à cabeça e o calcanhar em 
direção ao teto, dando um ligeiro balanço para tirar a 
bacia do solo e rodem para o lado oposto da dupla. Executem este exercício 15 vezes, 
descansem 30 segundos e repitam  
2 vezes. 
 
 
 
 

Para o ajudar, particularmente para aqueles que têm crianças em casa, recomendamos 
visualizar os vídeos disponíveis na página “Ser Ativo em Casa” do Instituto Português 

do Desporto e Juventude (IPDJ) em https://www.facebook.com/serativoemcasa, 
especialmente a área a eles especialmente dedicada 
 
Naquela página poderá encontrar, também mais 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://www.facebook.com/serativoemcasa

