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NOTA INFORMATIVA #2 – TRANSFERÊNCIA DE POSTO DE TRABALHO PARA 

DOMICÍLIO DO TRABALHADOR / ATIVIDADE FÍSICA DESPORTIVA INDIVIDUAL 

 

Mantendo-se a situação de “transferência de posto de trabalho para o domicílio do 

trabalhador”, provavelmente hoje já mais adaptados e reajustados às condições de 

trabalho possíveis, tentamos através de mais esta nota, contribuir para que essa 

adaptação seja o mais positiva e menos penalizadora possível para cada um, no 

contexto das restrições que vivemos para o bem de todos. 

Lembramos que na nota informativa anterior disponibilizámos alguns conselhos gerais 

ao nível da postura corporal, alimentação, hidratação e atividade física que se mantêm 

e reforçam. 

Disponibilizámos ainda o link para acesso às recomendações da Organização Mundial 

de Saúde/Europa (OMS) para este período, que agora mais abaixo se traduzem e 

adaptam, para mais fácil consulta e aplicação. 

Relembre-se que se já faz regularmente um programa de atividade física orientada, 

deve seguir 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. 

Se ainda não fazia atividade regularmente, não se esqueça que: 

 Deve procurar realizar exercícios apropriados à sua condição física; 

 Deve preferir atividades moderadas e evitar atividade física intensa; 

 Deverá realizar apenas exercícios com o peso do próprio corpo; 

 Deve procurar somar 30 minutos de atividade física diariamente divididos por 

vários períodos ao longo do dia, garantindo uma boa hidratação regular, 

especialmente entre os períodos de atividade. 

 

As recomendações da OMS para a prática de atividade física podem ser atingidas 

mesmo estando em casa, sem equipamento especial ou com espaço limitado. 

De seguida se apresenta uma versão em português, dos exemplos de exercícios que 

pode fazer em casa. 
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Nota: 

Estas diretrizes dirigem-se a pessoas sem sintomas associados a esta pandemia e não devem 

substituir ou contrariar indicações médicas. 

 

Exemplos de exercícios que pode fazer em casa 

 

“Joelho ao peito” 

Toque com o joelho no cotovelo contrário, alternando 

os lados. Encontre o seu ritmo. Procure realizar este 

exercício por 1-2 minutos, descanse por 30-60 

segundos e repita até 5 vezes. Este exercício deverá 

aumentar a sua frequência cardíaca e respiratória. 

 

 

“Prancha” 

Suporte os antebraços firmemente no chão, com os 

cotovelos debaixo dos ombros. Mantenha as ancas ao 

nível da cabeça. Mantenha a posição por 20-30 

segundos (ou mais, se possível), descanse por 30-60 

segundos e repita até 5 vezes. Este exercício reforça 

a sua musculatura abdominal, dos braços e das 

pernas. 

 

 

“Dorsais” 

Toque nas orelhas com a ponta dos seus dedos e 

levante o tronco, mantendo as pernas no chão. Baixe 

novamente o tronco. Realize este exercício 10-15 

vezes (ou mais), descanse e repita até 5 vezes. Este 

exercício reforça a musculatura das suas costas. 
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“Agachamentos” 

Coloque os pés à largura dos ombros com as pontas 

dos pés a apontar ligeiramente para fora. Fletir os 

joelhos enquanto se sentir confortável, mantendo os 

calcanhares no chão e os joelhos na vertical dos pés 

(não à frente). Fletir e estender as pernas. Execute 

este exercício 10-15 vezes (ou mais), descanse por 

30-60 segundos e repita até 5 vezes. Este exercício 

reforça a musculatura das suas pernas e glúteos. 

 

 

“Levantamento lateral do joelho” 

Toque com o joelho no seu cotovelo, elevando o 

joelho lateralmente de forma alternada. Encontre o 

seu ritmo. Tente realizar 1-2 minutos deste exercício, 

descanse por 30-60 segundos e repita até 5 vezes. 

Este exercício deverá aumentar a sua frequência 

cardíaca e respiratória. 

 

 

“Super-homem” 

Apoie as mãos no chão por baixo dos ombros e os 

joelhos sob as ancas. Levante um braço e a perna do 

lado contrário ao mesmo, alternando os lados. Realize 

este exercício 20-30 vezes (ou mais), descanso por 

30-60 segundos e repita até 5 vezes. Este exercício 

reforça a sua musculatura abdominal, das pernas, 

glúteos e costas. 
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“Ponte de glúteos” 

Assente os pés firmemente no chão com os joelhos na 

vertical dos calcanhares. Levante as ancas o máximo 

que se sentir confortável e desça-as lentamente. 

Realize este exercício 10-15 vezes (ou mais), 

descanse 30-60 segundos e repita até 5 vezes. Este 

exercício reforça a musculatura dos seus glúteos. 

 

 

“Afundo na cadeira” 

Segure-se no assento da cadeira, com os seus braços 

a aproximadamente meio metro de distância da 

mesma. Fletir os braços até tocar no chão e estendê-

los até voltar à posição inicial. Realize este exercício 

10-15 vezes (ou mais), descanse 30-60 segundos e 

repita até 5 vezes. Este exercício reforça o a 

musculatura dos seus tríceps. 

 

 

“Aberturas de peito” 

Entrelace os dedos atrás das costas. Alongue os 

braços e abra o peito à frente. Mantenha esta posição 

por 20-30 segundos (ou mais). Esta posição alonga a 

musculatura do seu peito e ombros. 

 

 

 

“Pose da criança” 

Com os joelhos no chão, sente os glúteos nos 

calcanhares. Descanse a sua barriga nas coxas e 

alongue ativamente os seus braços à frente. Respire 

normalmente. Mantenha esta posição por 20-30 

segundos. Esta posição alonga a musculatura das 

suas costas, ombros e ambos os lados do seu corpo. 
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“Meditação sentada” 

Sente-se confortavelmente no chão com as pernas 

cruzadas (em alternativa, sente-se numa cadeira). 

Garanta que as suas costas estão direitas. Feche os 

olhos, relaxe o seu corpo e faça respirações 

progressivamente mais profundas. Concentre-se na 

sua respiração, tentando não se focar em nenhum 

pensamento ou preocupação. Mantenha-se nesta 

posição por 5-10 minutos ou mais, relaxe e esvazie a 

sua mente. 

 

 

“Pernas elevadas na parede” 

Coloque os seus glúteos perto da parede (5-10 cm) e 

deixe as suas pernas descansarem. Feche os olhos, 

relaxe o corpo e faça respirações progressivamente 

mais profundas. Concentre-se na sua respiração, 

tentando não se focar em nenhum pensamento ou 

preocupação. Descanse nesta posição no máximo por 

5 minutos. Esta posição deve ser confortável e 

relaxante. 

 

 

Adaptação para português da responsabilidade da Direção Regional do Desporto. Versão 

original da OMS disponível em: 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-

coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine 

 

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”. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine

