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Caro(a) Aluno(a), 

 

 

Sabias que uma prática saudável e regular de Atividade Física pode 

melhorar a tua saúde (física e mental) e até melhorar o teu rendimento na 

escola, enquanto te divertes? 

De facto, a Organização Mundial da Saúde tem recomendações 

específicas neste âmbito para todas as idades e aliando a esta prática uma 

boa alimentação saudável, tens a receita para seres mais saudável e feliz. 

Lembra-te: Toda a Atividade Física conta e qualquer Atividade 

Física e melhor que nenhuma!  

Assim, desafiamos-te a experimentar as seguintes atividades: 

1. VAI Á DESCOBERTA - Convida os teus pais e amigos para passeios 

ao fim de semana onde existam circuitos/trilhos a pé e/ou de 

bicicleta; 

 

2. Convida os teus amigos para jogarem à bola ou fazerem corridas de 

trotinete/bicicleta/patins. Criem um torneio semanal; 

 

3. Ajuda os teus pais no jardim, nas compras, a passear o cão ou a 

arrumar a casa, façam disso um jogo com todos a mexer!; 

 

4. Todos os dias, reserva um bocadinho do dia para saltar a corda, até 

podes fazer uma competição lá em casa e ver quem consegue saltar 

mais tempo!; 

 

5. Sempre que puderes, sobe escadas em vez do elevador ou escadas 

rolantes, cada escada subida é um ponto ganho, sobre até ao fim e 

vê quantos pontos ganhaste!; 

 

6. Experimenta este jogo de alimentação saudável! E salta o número 

de vezes que te calhar nos dados! (PDF com jogo e regras em anexo)  

 

 

Desafio 

Assinar e cumprir uma declaração 

de compromisso com os pais / 

encarregados de educação para 

uma casa / família com mais 

Atividade Física (Anexo). 



Incentivar os educandos a subir as escadas em vez de optar pelos 

elevadores/escadas rolantes;

Contar com a participação do educando em atividades de manutenção do jardim, 

arrumação da casa, compras e passeios de animais se aplicável;

Incentivar a prática de Atividade Física regular de toda a família, por exemplo com a 

implementação da competição de saltar à corda, que consta na Dica desta 

Newsletter.

 

A Atividade Física é essencial para a Saúde

 

O(s) pai(s)/Encarregado de Educação de _________________________ (aluno) 

declaram que se comprometem a contribuir para uma casa/família com mais 

Atividade Física através das seguintes ações:

 

 

Toda a Atividade Física conta e qualquer Atividade Física e 

melhor que nenhuma!

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

Data:__/__/____

____________________

O(s) Pai(s) /Encarregado de 

Educação

____________________

O(a) Professor(a)

____________________

O(a) Aluno(a)






