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De que falamos quando pensamos em atividade física? 
A sua compreensão é mais fácil se forem conhecidos os domínios da atividade física.

1.1 Compreender a “atividade física”

Para crianças e adolescentes, a atividade física pode ser realizada em ambientes
educacionais, domésticos e comunitários, em dois principais domínios:

Atividade física informal 
(atividades não planeadas, não estruturadas) como parte do lazer

(brincadeiras, jogos), transporte ativo (andar de skate,
trotinete, caminhada e ciclismo) ou atividades domésticas; e

Atividade física formal 
(atividades planeadas, estruturadas) como Educação Física, desportos e exercícios. 

Atividade física
Esta é a noção mais geral e refere-se a qualquer
movimento corporal produzido pelo sistema músculo-
esquelético que requer um gasto de energia
substancial [1].

Inatividade física
É quando uma pessoa tem um nível de atividade
física insuficiente de acordo com as recomendações
de atividade física [2].

1 2

Atividade física no lazer
Atividade física que não é exigida como atividade essencial da vida diária e
é particularmente realizada por diversão. Incluem atividades recreativas e
não estruturadas, como caminhar, dançar ou brincar [2]. 
Atividade doméstica
Atividade física realizada em casa na realização das tarefas domésticas
(como limpeza, cuidados com crianças, jardinagem, etc.) [2].
Atividade física no domínio do transporte
Atividade física realizada nos deslocamentos entre lugares. Refere-se a 
caminhadas, ciclismo e transporte com rodas (uso de meios de locomoção 
não motorizados como trotinetes, patins, cadeira de rodas manual, etc.) [2].

Educação Física
A Educação Física é o único espaço onde todas as crianças e adolescentes, 
durante a escolaridade obrigatória, podem aprender os diferentes aspetos da 
atividade física e serem expostos a um conjunto de experiências com 
profissionais qualificados e especializados, em condições inclusivas e seguras, 
com recursos adequados
Desporto
Uma gama de atividades realizadas dentro de um conjunto de regras e 
realizadas como parte de lazer ou competição. As atividades desportivas 
envolvem atividades físicas realizadas por equipas ou indivíduos e 
normalmente são apoiadas e regulamentadas por uma estrutura institucional, 
como uma agência desportiva [2].
Exercício.
Esta é uma subcategoria da atividade física correspondendo à que é planeada, 
estruturada, repetitiva e intencional. O exercício tem como objetivo a melhoria 
ou manutenção de um ou mais componentes da aptidão física [2].

“ “



É necessário conhecer as recomendações e saber como quantificar a atividade física.

1.2 O que é ser fisicamente ativo? 

Eis as recomendações para se ser fisicamente ativo:

Crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos devem praticar, pelo menos, 60 minutos diários de atividade física de
intensidade moderada a vigorosa, principalmente aeróbica; e atividades aeróbicas de intensidade vigorosa, bem como
atividades de fortalecimento muscular e fortalecimento ósseo, pelo menos 3 dias por semana [2].

Para quantificar a atividade física, é importante reconhecer as seguintes noções:

Frequência

Refere-se ao número de vezes que alguém
pratica atividade física. Geralmente é medida
considerando o número de sessões de atividade
física realizadas por dia (por exemplo, 2 sessões
por dia), por semana (por exemplo, 4 sessões por
semana) ou o número de dias por semana (por
exemplo, 3 dias de atividade física na semana).

Duração

Os minutos de cada sessão, por dia (por
exemplo, 60 minutos de atividade física por
dia) ou por semana (por exemplo, 150 minutos
de atividade física por semana).

Intensidade

Refere-se à energia gasta ao participar em
atividades físicas. Intensidades mais elevadas
levam a durações mais curtas das sessões de
atividade física. A participação na atividade física
pode ser categorizada em três níveis de
intensidade, a saber:

Baixa intensidade Refere-se a atividades que resultam num aumento ligeiro da frequência cardíaca e respiratória (ou seja, pode-se falar ou cantar durante a
atividade) [2]. A nível pessoal, isso refere-se a uma perceção de esforço de 2 a 4 numa escala entre 0 e 10.

Intensidade moderada Refere-se a atividades que resultam num aumento moderado da frequência cardíaca e respiratória (ou seja, pode-se falar por
pouco tempo enquanto faz a atividade) [2]. A nível pessoal, isso refere-se a uma perceção de esforço de 5 a 6 numa escala entre 0 e 10 [2].

Intensidade vigorosa Refere-se a atividades que resultam em um aumento significativo da frequência cardíaca e respiratória (ou seja, não se pode falar ou
cantar durante a atividade) [2]. A nível pessoal, isso refere-se a uma perceção de esforço de 7 a 8 numa escala entre 0 e 10 [2].



1.2 O que é ser fisicamente ativo? 

Tabela 1. Intensidade da atividade física e exemplos de atividades.

Intensidade Atividades (exemplos)

Vigorosa

Moderada

Leve

Comportamento
sedentário

Correr, jogar futebol, jogar basquetebol, nadar, saltar a corda

Hidroginástica, subir escadas, caminhada (>= 4km/h)

Cozinhar, fazer a cama, lavar a loiça, caminhada (<=4 km/h),
ficar em pé, ver televisão em pé

Sentado, deitado (quieto), ver televisão sentado, trabalhar no
computador sentado, jogar videojogos sentado

Outros conceitos importantes para compreender as recomendações da atividade física

Atividade
aeróbica

Atividade em que os grandes grupos musculares
do corpo movem-se de forma ritmada por um
período de tempo prolongado. A atividade
aeróbica – também denominada como atividade
de resistência – melhora a aptidão
cardiorrespiratória. Alguns exemplos são:
caminhada, corrida, natação e ciclismo [2].

Atividade de
fortalecimento
muscular

Atividade física e exercícios que aumentam a
força, potência e resistência muscular, levando
ao aumento ou manutenção da massa muscular
(por exemplo, treino de força, treino de
resistência ou exercícios de força e resistência
muscular) [2].

Fortalecimentoósseo

Atividade física realizada com o objetivo de aumentar o
fortalecimento ósseo do sistema esquelético. As
atividades de fortalecimento ósseo produzem um 
impacto ou força de tensão nos ossos que promovem o
crescimento e a força dos mesmos. Correr, saltar a corda
e exercícios com pesos são exemplos de atividades de
fortalecimento ósseo [2].



1.3. Benefícios da atividade física

Para crianças e adolescentes, a atividade 
física traz diversos benefícios [2, 4, 5, 6, 7, 8], a
realçar:

Saúde cardiometabólica  = melhor pressão arterial, redução da dislipidemia,
melhoria da glicose e resistência à insulina. 

Aptidão física  = melhor aptidão cardiorrespiratória e muscular.

Saúde óssea  = maior densidade mineral óssea.

Melhorias cognitiva  = melhor desempenho académico e habilidades cognitivas.

Saúde mental  = redução dos sintomas de depressão, ansiedade e stress.

Composição corporal  = níveis reduzidos de gordura corporal.

Sono = melhor qualidade do sono.

Saúde psicossocial  = habilidades sociais e emocionais aprimoradas.

Competência do movimento  = melhor competência e coordenação motora.



mov
1.4 O problema: os níveis de atividade física e inatividade física 

A evidência científica dos estudos sobre a população mundial [9, 10, 11, 12, 13, 14] apontam para que: 

Cerca de 80% dos adolescentes não cumprem as recomendações de atividade física.

Nas últimas décadas, tem-se verificado que a prática de atividade física teve uma melhoria global muito reduzida ou mesmo
nenhum progresso. 

Cerca de 18% dos adolescentes não praticam atividade física durante a semana, 39% praticam entre 1 e 3 vezes por semana,
26% 4 a 6 vezes por semana e apenas 17% praticam diariamente.

A inatividade física da população mundial vai aumentando da infância até à adolescência.

Em todas as idades, as raparigas são mais propensas do que os rapazes a serem fisicamente inativas, e esta diferença entre
géneros aumenta com a idade.

Os níveis de atividade física são mais baixos em crianças e adolescentes de famílias socialmente desfavorecidas.

A prevalência de inatividade física é maior em jovens de países mais ricos.

Durante a pandemia COVID-19, foi identificada uma diminuição nos níveis de atividade física e saúde em crianças e adolescentes.



Incentive o seu filho a praticar atividade física todos os dias, dentro ou fora de casa. Cada movimento 
conta e todos podem melhorar as suas habilidades, confiança, motivação e estimular a gostar de se 
movimentar ao longo da vida.

Mesmo que o seu filho não pratique atividade física suficiente para cumprir as recomendações diárias 
de atividade física, lembre-se de que fazer alguma atividade física é melhor do que não fazer nenhuma e 
que isso beneficiará a sua saúde.

Proporcione ao seu filho oportunidades seguras e incentive-o a participar em atividades que sejam 
agradáveis, variadas e apropriadas para a sua idade e capacidades.

Incentive o seu filho a movimentar-se, brincar e a ser ativo todos os dias.

Para promover a atividade física, considere os diferentes âmbitos onde a atividade física pode ocorrer: 
lazer, família, Educação Física, transporte ativo; e explore outras atividades ao ar livre ou em espaços 
cobertos.

Recorde-se que a atividade física não precisa de ser organizada, competitiva ou paga para ser benéfica. 
A criatividade pode superar os desafios de tempo e a falta de dinheiro. Existem muitas formas de ser 
ativo sem custos, utilizando espaços e materiais normalmente disponíveis em casa.

O seu filho deve começar por fazer pequenas quantidades de atividade física (por exemplo, sessões de 
5 minutos durante o dia) e indo aumentando, gradualmente, a sua frequência, intensidade e duração, ao 
longo do tempo.

Atividade física de intensidade moderada a vigorosa aporta diversos benefícios para a saúde de 
crianças e adolescentes.

Descubra quais são as atividades preferidas do seu filho. Ajude-o a estabelecer uma rotina e a superar 
as limitações para a prática de atividade física (por exemplo, falta de tempo, transporte), a partir da 
definição de um plano.

Forneça apoio constante ao seu filho (por exemplo, incentive e valorize a atividade física, dê apoio 
logístico – transporte, equipamentos, coparticipe, e assista às suas sessões de treino) para que o seu 
filho se envolva regularmente em atividades formais (clubes desportivos) ou informais (na rua com 
amigos).

Seja fisicamente ativo para servir de modelo para o seu filho. Fazer atividade física com os seus filhos é 
uma ótima maneira de desenvolver relacionamentos parentais enquanto estimula e dá o exemplo de 
comportamentos saudáveis.

Considere os tipos de atividades em que o seu filho participa. Explique, apoie e dê-lhe ideias para que 
seja ativo e cumpra as recomendações de atividade física. Em baixo, está um exemplo de um dia 
escolar fisicamente ativo.
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Tabela 2. Atendendo às recomendações da atividade física: exemplo de um dia escolar fisicamente ativo
para crianças e adolescentes.

TEMPO (MIN)ACTIVIDADE

15

10

10

60

Passear o cão (antes ou depois da escola).

Sair do autocarro uma paragem antes da final e caminhar o
resto até a escola.

Brincar durante o recreio escolar. 

Participar ativamente nas aulas de Educação Física.

Leve

Leve

Moderada

Moderada a vigorosa (inclui atividades de fortalecimento
muscular e de fortalecimento ósseo)

INTENSIDADE

20Realizar trabalhos de casa (TPC) (sentado).

1hVer televisão com a família.

30Jogar jogos com a família

Comportamento sedentário (não recreativo)

Comportamento sedentário (recreativo)

Leve a moderada

Mais de 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa?

Atividade física vigorosa

Atividades de fortalecimento muscular

Atividades de fortalecimento ósseoSim
Ajude a monitorizar o progresso do seu filho ao nível de atividade física, quais os tipos de atividades
envolvidas e se vão ao encontro das recomendações de atividade física.

Use a tecnologia como uma aliada da atividade física (por exemplo, pedómetros, aplicação de
exercícios, smartwatches). Pode ajudar o seu filho a monitorizar o seu progresso e motivar-se
para fazer atividade física.

Procure alternar entre estar sentado e estar ativo. Incentive o seu filho a sair do autocarro uma
paragem antes, ou a encontrar amigos para jogar no parque, em vez de passar o tempo de lazer
com comportamento sedentário (p.e., jogar no telemóvel). 

Faça com que a sua família seja ativa e divirtam-se juntos. Tire tempo para ser ativo em família
– visite espaços polidesportivos, parques, reservas naturais, praias e todos os outros lugares
onde as crianças podem ser ativas. Durante os fins de semana, experimente novas atividades,
explore novos ambientes ou passeie pela natureza.

Apoie a Educação Física e as práticas de atividade física na escola (programas antes e depois da
escola, recreio, intervalos ativos, desporto escolar).

Celebre o progresso, o sucesso, a prática de atividade física e a saúde do seu filho!.
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2.1. O que é um comportamento sedentário?

Um comportamento sedentário corresponde a uma qualquer atividade que tenha
um dispêndio energético baixo, como por exemplo, quando se está acordado e se
adota uma posição de sentado ou deitado. Trabalhar sentado à secretária,
conduzir um carro e ver televisão são exemplos de comportamentos sedentários.
Existem algumas atividades, como fazer os trabalhos de casa, estudar ou
conduzir um carro, que temos que realizar numa posição sentada. Porém, para
realizar outras atividades, como as associadas ao uso de ecrãs em momentos de
recreação (e.g. ver televisão, usar o telemóvel), em que tal não é necessário, estas
devem ser substituídas por comportamentos mais ativos (e.g. se as realizarmos
na posição de pé).

2.2 Comportamento sedentário e saúde
Os estudos sobre os efeitos do sedentarismo nas crianças e adolescentes indicam que maiores quantidades
de tempo passado em comportamento sedentário estão associadas com os seguintes indicadores de saúde [1]: 

“

   Aumento da gordura corporal.
   Diminuição da saúde cardiometabólica.
   Menor aptidão física.
   Redução da socialização.
   Redução da duração do sono.

Esses estudos sugerem também que interromper o tempo passado em comportamento sedentário (p.e., pausas
ativas) nas crianças e adolescentes é benéfico para a saúde e diminui os riscos associados. 

Importa reconhecer que nem todos os comportamentos sedentários são negativos. Por exemplo, ler um livro, fazer puzzles,
desenhar, cantar, jogar jogos de tabuleiro, são importantes para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, tendo,
entre outros, benefícios ao nível cognitivo.



2.3 Recomendações
para o comportamento
sedentário

As crianças e adolescentes devem reduzir o
tempo em comportamentos sedentários,
particularmente a duração e quantidade de
atividades recreativas em frente aos ecrãs [1]. 

Apesar da Organização Mundial da Saúde [1]
considerar que não há uma evidência clara
sobre quais os limites do tempo em relação ao
comportamento sedentário, no Canadá [13] e
na Austrália [14]  sugere-se que, para as 24
horas do movimento, as crianças e os
adolescentes devem:

Limitar o tempo recreativo em frente aos
ecrãs até ao máximo de duas horas por dia.

Interromper longos períodos sentados
sempre que possível, adotando posturas
e movimentos mais ativos.

2.4 O problema: os (elevados) níveis
de comportamento sedentário

Quanto aos níveis do comportamento sedentário, os estudos ao
nível mundial indicam que [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14]:

O comportamento sedentário domina o dia-a-dia das crianças e adolescentes.

Os jovens passam aproximadamente 60% do tempo em que estão acordados numa posição
sentada, sendo por isso o comportamento sedentário o comportamento mais comum do seu
dia (não incluindo o tempo que passam a dormir).

O tempo passado a realizar atividades de ecrã é o comportamento sedentário mais comum,
representando entre 40% e 60% do tempo total sentado.

Mais de 50% dos jovens com 15 anos referem que vêm televisão durante duas ou mais horas
por dia.

Em 2014, mais de 80% dos rapazes com 15 anos e mais de 70% das raparigas com 15 anos
de muitos países e regiões excederam duas horas por dia de uso do computador.

Em diversos países, crianças e adolescentes passam cada vez mais tempo envolvidos em
comportamento sedentário, principalmente os relacionados com atividades de ecrã no
telemóvel, tanto para comunicarem, como para efeitos de lazer e entretenimento.

O aumento do comportamento sedentário devido ao tempo passado a estudar e ao trabalho
escolar relaciona-se com as maiores exigências académicas com que os jovens se deparam
durante o ensino secundário.
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Procure que os seus filhos passem menos tempo em comportamento sedentário, principalmente em 
atividades recreativas com ecrãs.

Limite o tempo que os seus filhos passam em comportamento sedentário relacionado com as atividades 
de ecrã ao máximo de 2 horas por dia e estabeleça regras consistentes para esses momentos (e.g., 
duração; conteúdo; qualidade).

Defina momentos no dia específicos para se poderem realizar as atividades de ecrã, de preferência 
evitando que estes comportamentos se realizem durante o dia, quando os jovens podem estar mais 
ativos, ao ar livre.

Recompense los buenos comportamientos con tiempo activo en familia en lugar de con el uso de 
medios electrónicos. 

Recompense o comportamento ativo dos seus filhos passando mais tempo em família a praticar 
atividades físicas juntos, em vez de optar por comportamentos sedentários (e.g., ver TV).

Em vez de atividades de ecrã, promova a adoção de comportamentos sedentários de qualidade (e.g., ler 
um livro, contar histórias, resolver puzzles ou quebra-cabeças).

Se optar por realizar atividades de ecrã, procure incentivar experiências sociais positivas (e.g., assistir a 
um filme juntos, jogar juntos videojogos).

Ajude os seus filhos a encontrarem oportunidades para se levantarem e movimentarem mais ao longo 
do dia, como por exemplo, incentivando-os a sair do autocarro numa paragem antes, ou a encontrar 
amigos para jogar no parque.

Estimule os seus filhos a interromper os longos períodos em que passam sentados, sempre que possível.

Estimule o uso de meios de transporte ativos (e.g. caminhada, bicicleta) em vez do transporte passivo 
(e.g. carro).

Estacione o carro mais longe do seu destino para depois se deslocar de forma mais ativa (e.g. caminhar).

Evite que os seus filhos se exponham durante muito tempo a atividades de ecrãs perto da hora de 
dormir, garantindo rotinas de sono boas e consistentes.

Torne os quartos dos seus filhos numa zona livre de ecrãs.

Desligue a televisão ou qualquer outro dispositivo com ecrã durante as refeições. Optem por falar sobre 
os acontecimentos positivos do vosso dia.

As crianças e adolescentes imitam o que os adultos fazem. Seja um bom exemplo. Seja um modelo ativo, 
sente-se menos e mova-se mais. Limite e controle o tempo que a família passa em comportamento 
sedentário e em atividades de ecrã recreativas.

Faça pelo menos uma pausa ativa por cada hora que passa sentado. Levante-se da sua cadeira, 
regularmente.

Defina, monitorize e reveja os objetivos para os seus filhos reduzirem o tempo passado em 
comportamento sedentário. Dê-lhes instruções de acompanhamento. Substitua o comportamento 
sedentário estabelecendo diversos desafios a partir da prática de atividades físicas. 

2.5 Estratégias práticas
para reduzir o
comportamento
sedentário 

Outros recursos úteis: [16] & [17].
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3.1 O que é o sono?

O Sono é um processo fisiológico essencial para a saúde e bem-estar. Os atos de
dormir e estar acordado encontram-se relacionados. Os padrões de sono têm
influência direta no comportamento ao despertar e ao longo do dia, e os
comportamentos diários têm influência direta no sono. 

No processo de sono, os humanos passam por diferentes fases que constituem
um ciclo de sono. Um ciclo de sono pode ser dividido em: sono não REM (Rapid
Eye Movement) e sono REM. Um ciclo de sono completo dura cerca de 90 a 110
minutos e completar cada um é crucial para o equilíbrio do corpo. Por isso, é
muito importante dormir tempo suficiente todos os dias [1].

A Qualidade do sono está associada à forma como a pessoa dorme. Na prática, a melhoria da qualidade do sono ajuda a garantir que os ciclos
de sono não são interrompidos, e, por sua vez, a garantir que as pessoas acordem sentindo-se com energia. São quatro os itens normalmente
utilizados para medir a qualidade do sono [2], comuns nas aplicações de monitorização do sono e nos dispositivos eletrónicos (e.g. smartwatch,
bandas).

“
Para além da importância de
dormir tempo suficiente
todos os dias é também
fundamental ter uma boa
qualidade do sono.

• Tempo de latência

Referindo-se ao tempo que a pessoa demora até
adormecer após deitar. Demorar 30 minutos ou
menos até adormecer sugere uma boa qualidade
do sono.

Interrupção do sono

Corresponde à frequência com que a pessoa acorda
durante a noite. Interrupções frequentes do sono
durante a noite podem afetar negativamente os
ciclos de sono e reduzir a qualidade do sono.
Acordar apenas uma vez durante a noite ou não
acordar de todo corresponde a uma boa qualidade
do sono.

Tempo acordado

Consiste na quantidade de tempo que a pessoa
passa acordada após adormecer pela primeira
vez. Uma boa qualidade do sono corresponde a
passar cerca de 20 minutos ou menos acordado
durante a noite.

Eficiência do sono

Corresponde à proporção de tempo a dormir face
ao tempo total que se está na cama a dormir ou
a tentar dormir. Esta proporção deverá
corresponder a 85% ou mais para ser benéfico
para a saúde.

A Insónia é caraterizada pela dificuldade de adormecer ou
manter-se a dormir, apesar da motivação e condições
apropriadas para o fazer. Esta condição pode ser a curto
prazo (aguda) ou a longo prazo (crónica). Insónias agudas
duram cerca de 1 noite a poucas semanas, enquanto ao
nível crónico ocorrem pelo menos 3 noites por semana
durante 3, ou mais, meses [4,5].

A Apneia do sono é uma condição marcada por uma
respiração anormal durante o sono. Pessoas com apneia do
sono têm múltiplas e extensas pausas na respiração
enquanto dormem. Estas pausas temporárias na respiração
levam à redução da qualidade do sono e causam a
supressão de oxigénio no corpo, o que pode levar a
consequências graves para a saúde. 

Em crianças, pesadelos, enurese noturna
e sonambulismo são alguns dos exemplos
mais comuns de perturbações do sono
que o podem afetar e comprometer [4].



3.2 Efeitos de (não) dormir

O sono interfere com o quotidiano das pessoas
e pode gerar efeitos positivos ou negativos na
sua saúde e bem-estar, o que é visível através
de sinais, aparência, disposição e capacidade
de realizar as tarefas do dia-a-dia e do trabalho.

Efeitos físicos (sonolência, fadiga, hipertensão, risco incrementado
de obesidade e diabetes tipo II).
Comprometimento cognitivo (menores capacidades e redução da
atenção e motivação; diminuição da concentração e capacidade
intelectual e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho
durante a condução).
Problemas de saúde mental.

Os principais efeitos de um sono de baixa
qualidade incluem [4]: 

Os estudos mostram que em crianças e
adolescentes [3, 6, 7, 8]:

Dormir tempo insuficiente aumenta o risco de obesidade.
Sono de baixa qualidade encontra-se associado a diabetes tipo II.
Sono de baixa qualidade está relacionado com menor desempenho
cognitivo e com depressão, ansiedade, problemas de indisciplina e
hiperatividade.
Dormir tempo suficiente encontra-se positivamente correlacionado
com um melhor desempenho escolar.



3.3 Recomendações
para o sono

Apesar da Organização Mundial da Saúde
considerar que os resultados dos estudos são
insuficientes para se definir quantidades
adequadas de sono por idade, as
recomendações do movimento do Canadá
e a National Sleep Foundation, considerando
as 24 horas do dia, sugerem que as crianças
e os adolescentes devem [10, 11, 12]:

Dormir 9 a 11 horas sem interrupções para
as crianças entre os 5 e os 13 anos, e 8 a
10 horas para os adolescentes entre os 14 e
os 17 anos.

E para todas as idades é fundamental ter
horários rotineiros de sono, tanto para deitar
como para acordar..
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3.4 O problema: níveis
e qualidade do sono

Relativamente aos níveis e qualidade do sono
em crianças e adolescentes, os estudos
indicam que:

Atualmente, o tempo insuficiente e a baixa
qualidade do sono são comuns em crianças,
adolescentes e adultos.

Dormir tempo insuficiente está associado a
maus hábitos alimentares, maior tempo de
atividades com ecrã e obesidade em crianças.

O tempo de atividades com ecrã encontra-se
negativamente associado com a qualidade
do sono e a sua utilização cresceu
exponencialmente nos últimos anos pelas
crianças, adolescentes e adultos.

A média da duração do sono tem vindo a
decrescer nas crianças nas últimas décadas.
Estima-se que, na Europa, erca de 20 a 40%
das crianças tem má qualidade do sono,
sendo que o problema tende a persistir ao
longo do tempo em metade dos casos.

O número de pessoas com insónias tem vindo
a aumentar nos últimos anos na Europa, com
uma percentagem aproximada de 10%.

3.5 Estratégias práticas para melhorar a
quantidade e a qualidade do sono

Crie uma rotina que inclua horários rotineiros de sono: à noite ir deitar sempre à mesma hora
e de manhã acordar sempre à mesma hora. Nessa rotina, procure relaxar antes de dormir
através da leitura de um livro ou de um banho relaxante.

Desligue computadores, televisões, videojogos e outros ecrãs.

Se utilizar algum dispositivo eletrónico antes de dormir (p.e., um dispositivo para ler) reduza a
intensidade da luminosidade do ecrã.

Evite realizar exercício físico exatamente antes de ir deitar-se e dormir.

Opte por jantar cedo e deixe um intervalo até dormir.

Evite realizar sestas longas e/ou irregulares durante o dia.

Evite adormecer no sofá ou qualquer outro local que implique a mudança de local durante a noite.

Se os seus filhos tendem a ficar acordados preocupados com algo, faça uma lista de tarefas
antes de irem para a cama. Tal poderá ajudá-los a reduzir as suas preocupações antes de
adormecer.

Principalmente à noite, evite conteúdos assustadores ou violentos.

Para as crianças pequenas, escolha um peluche ou um cobertor de segurança para a noite.

Se a sua criança ou adolescente tem dificuldade em adormecer, proporcione-lhe uma atividade
calma como ler um livro, ao invés de utilizar o telemóvel ou jogar videojogos.

Se acordar a meio da noite, procure relaxar e voltar a adormecer, em vez de se entreter no
telemóvel.

Faça do quarto um local confortável: calmo, escuro e ameno.
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4.1 O que são hábitos alimentares?

Uma dieta completa e diversificada é importante para o crescimento e desenvolvimento
saudáveis. Através da ingestão de líquidos o corpo consome água e nutrientes
essenciais para o seu desenvolvimento e funcionamento, garantindo a energia necessária
para a sua subsistência.

O corpo humano precisa de energia para se manter vivo e para permitir o normal
funcionamento dos órgãos. Quanto mais ativa for a pessoa maior será a energianecessária. 

“

Hábitos
alimentares

Os Hábitos alimentares consistem na escolha
habitual e preferência de alimentos das pessoas na
sua vida diária. Escolhas alimentares adequadas
requerem um consumo variado de vitaminas,
minerais e de três importantes macronutrientes:
hidratos de carbono, proteínas e lípidos. Os hábitos
e escolhas alimentares têm um papel importante
na saúde humana [1]. 

Vitaminas

As Vitaminas são compostos orgânicos de que
as pessoas precisam em pequenas quantidades.
A grande maioria das vitaminas estão presentes
em alimentos de origem natural. A carência de
alguma vitamina resulta num risco acrescido de
desenvolver problemas de saúde. 

Minerais

Os Minerais são elementos químicos essenciais
para o organismo desempenhar as suas funções
vitais. Estes são importantes para a produção de
enzimas e hormonas, bem como para manter os
ossos, músculos, coração e cérebro a funcionar
corretamente.  

Hidratos de carbono

Os Hidratos de carbono são uma fonte de energia
para o corpo e atividade cerebral, através dos
açúcares, amidos e fibras que se encontram na
fruta, leguminosas, vegetais e productos láteos.
A ingestão de hidratos de carbono deverá ser de
aproximadamente 60% do total de calorias
diárias [2]. Estes são classificados como simples
(frutose, a partir da fruta, e galactose, a partir de
produtos láteos) ou complexos (alimentos ricos
em amido como sejam o feijão, batata, milho,
pães integrais e cereais). A diferença entre as
duas formas dos hidratos de carbono está na
sua estrutura química e na rapidez com que o
açúcar é absorvido e digerido (os simples são
absorvidos mais rapidamente).

Proteinas

As Proteínas estão presentes em todas as células
do corpo. Uma ingestão de proteínas adequada
é importante para manter os músculos, ossos
e tecidos saudáveis. Tanto os alimentos de
origem animal como de origem vegetal são
excelentes fontes de proteína. A ingestão
proteica deverá de aproximadamente 15% do
total de calorias diárias [2]. 

Lipidos

Os Lípidos, mais conhecidos como gorduras,
são fontes concentradas de energia e
constituem-se como uma componente estrutural
da membrana celular. Cada grama de lípidos
fornece mais do dobro da energia que uma
grama de proteína ou hidratos de carbono, pelo
que têm uma maior densidade energética. Os
lípidos são importantes para a manutenção da
temperatura corporal, proteção de órgãos vitais,
regulação hormonal, transmissão de impulsos
nervosos e para a memória. A ingestão de lípidos,
para a maioria das pessoas, deverá ser de
aproximadamente 25% do total de calorias
diárias [2].



A quantidade de energia de um determinado alimento ou líquido é 
quantificado em calorias.
A energia consumida (calorias) deverá estar em equilíbrio com a energia despendida. Se
uma pessoa não consome regularmente a energia necessária para a sua vida diária ou,
ao contrário, excede as suas necessidades de ingestão de energia, diz-se que sofre de
má-nutrição. 
Quanto à má-nutrição, têm sido identificados dois tipos de grupos
separados por condição [3, 4]: 

Subnutrido, que inclui como fatores associados a baixa 
estatura para a idade, magreza e baixo peso a idade e 
deficiências ou insuficiências de micronutrientes (falta de 
vitaminas e minerais importantes).

Sobrepeso/obesidade, que inclui como fatores 
associados as doenças não transmissíveis 
relacionadas com a dieta, doenças cardíacas, acidente 
vascular cerebral, diabetes e cancro.

Índice de Massa Corporal (IMC)
O Índice de massa corporal, é normalmente utilizado para
calcular a composição corporal, o que permite identificar
se a pessoa tem baixo peso, peso normal, excesso de peso
ou obesidade. 



4.2 Visão global dos hábitos
alimentares
Relativamente aos hábitos alimentares das
crianças e adolescentes, os estudos mostram
que [3, 4, 5, 6]: 
O aumento da produção de alimentos pré-cozinhados, a urbanização e a 
mudança generalizada do estilo de vida levaram a uma mudança nos hábitos 
alimentares. As pessoas consomem mais alimentos ricos em energia (gorduras), 
açúcares e sal; e muitas pessoas não comem frutas, vegetais e outras fibras 
alimentares, como leguminosas, em quantidade suficiente.

Estima-se que a obesidade seja responsável por 10% a 13% das mortes na 
Europa.

Ao nível global, em 2017, um a cada cinco mortes estava associada a maus 
hábitos alimentares (estimam-se 11 milhões de mortes).

Em 2016, 39% dos adultos com 18 anos ou mais, tinham excesso de peso e 13%
tinham obesidade.

Em 2020, aproximadamente 39 milhões de crianças com menos de 5 anos tinham 
sobrepeso ou obesidade.

Crianças com obesidade tendem a ter obesidade em adultos e têm um risco 
elevado de desenvolvimento de doenças graves não transmissíveis.

A maioria das pessoas consome demasiado sódio através do sal 
(correspondendo a consumir uma média de 9 a 12g de sal por dia) e não 
consome suficiente potássio
(menos de 3,5g). A elevada ingestão de sódio e a insuficiente ingestão de 
potássio contribui para o aumento da pressão arterial, levando ao aumento do 
risco de doença cardíaca.

Em 2016, mais de 1,9 biliões de adultos, tinham excesso de peso. Desta 
população cerca de 650 milhões tinham obesidade. 

Mais de 340 milhões de crianças e adolescentes entre os 5 e os 19 anos tinham 
excesso de peso ou obesidade, em 2016.



4.3 A importância de
ter bons hábitos
alimentares

Ter uma alimentação variada e consumir menos sal, açúcares e
gorduras saturadas e trans saturadas é essencial para uma
alimentação saudável. 

Incluir vitaminas e minerais na dieta é vital para aumentar a
imunidade e potenciar um desenvolvimento saudável.

Hábitos alimentares saudáveis podem contribuir para um peso
corporal adequado. Os hábitos e comportamentos alimentares
são adquiridos fundamentalmente em idades jovens e tendem
a persistir na idade adulta. 

Quando os hábitos alimentares são inadequados contribuem
para o desenvolvimento de doenças crónicas, como a
hipertensão, obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemia e doenças
cardiovasculares. A educação alimentar e nutricional é um
processo muito importante para implementar opções saudáveis [7].

A obesidade na idade adulta, que está relacionada com a
obesidade na infância, é um dos principais fatores de risco
para problemas de saúde e morte precoce, incluindo doenças
cardiovasculares, diabetes, cancro e osteoartrose. A prevenção
da obesidade aporta benefícios diretos para a saúde e
bem-estar [7].

É fundamental garantir um consumo alimentar adequado às
necessidades nutricionais e ao gasto energético de cada criança
e adolescente. Optar por uma alimentação equilibrada, adequada
e variada é um passo importante para um estilo de vida saudável
e feliz.



Uma dieta diária saudável deverá incluir:

4.4 As recomendações para os hábitos alimentares

Frutas, vegetais, legumes (p.e., lentilhas e feijão), nozes e grãos integrais (p.e., milho não
processado, aveia e arroz integral). Pelo menos 400g (ou seja, cinco porções) de frutas e
legumes por dia, excluindo batatas, batata-doce e outras fontes de amido.

A ingestão diária máxima de lípidos deve ser de 30% relativamente aos restantes nutrientes. 
Gorduras insaturadas (que se encontram no peixe, abacate, nozes, óleo de girassol, soja
e oliva) são preferíveis do que as gorduras saturadas (que se encontram em carnes
gordurosas, manteiga, óleo de coco, queijo e banha) ou gorduras trans saturadas.
Sugere-se que a ingestão de gorduras saturadas seja reduzida a menos de 10% da
ingestão calórica diária e gorduras trans saturadas para menos de 1%. Em particular,
gordura trans saturadas produzidas industrialmente não deverão fazer parte de uma
dieta saudável e deverão ser evitadas.

Menos de 5g de sal (equivalente a uma colher de chá) por dia. O sal deve ser iodado [9].

Beber água regularmente ao longo do dia. Deve ser consumida mais água em ambientes
cujo clima é quente ou em caso de doença ou realização de exercício físico.

Prato:
Alimentação
saudável

Grãos
integrais

Vegetais

Frutas
Proteinas
saudãveis

Use óleos saudáveis (como
azeite de oliva e de canola)
para cozinhar, em saladas,
e na mesa. Limite
manteiga. Evite gordura trans.

Quanto mais vetegais - e maior
a variedade - melhor. Batatas
e batatas fritas não contam.

Coma muitas frutas de todas as
cores.

Beba água, chá ou café (como
pouco ou sem açúcar). Limite
leite / laticínios (1-2 porções /
dia) e suco (1 copo pequeno /

dia). Evite bebidas açucaradas.

Coma uma variedade de
cereais integrais (como pão

integral, massa integral e arroz
integral). Limite grãos refinados

(como arroz blanco e pão
branco).

Escolha peixe, frango, feijão e nozes;
limite carne vermelha e queijo; evite

bacon, fiambres e carnes embutidas,
e outras carnes processadas.

A ingestão diária máxima de açucares deve ser 10% da ingestão calórica total diária, o que
equivale a 50g (ou cerca de 12 colheres de chá rasas) para uma pessoa com um peso
corporal saudável que consome cerca de 2000 calorias por dia. Todavia, o ideal para a
saúde será na ordem dos 5% da ingestão calórica diária. Os açúcares são os alimentos e
comidas processadas, mas também os açúcares naturalmente presentes no mel, xaropes
e sumos de fruta.



4.5 Estratégias práticas
para melhorar os hábitos
alimentares

Dê aos seus filhos uma dieta nutritiva baseada alimentos variados
e de origem vegetal e animal.
Tenha em consideração a porção dos alimentos (quantidade) e os
seus constituintes.
Opte e forneça aos seus filhos uma grande variedade frutas e
vegetais, ingerindo várias vezes por dia (pelo menos 400g por
dia ou 5 itens). Inclua-os na marmita dos seus filhos.
Planeie a comida que precisa de comprar e evite ir às compras
com fome.
Envolva os seus filhos na compra dos alimentos e na preparação
das refeições.
Incentive os seus filhos a comer devagar.
Sempre que possível, procure realizar as refeições em família.
Incentive os sues filhos a beber água regularmente.
Controle a ingestão de gorduras (não mais do que 30% da
ingestão calórica diária) e substitua as gorduras saturadas por
insaturadas, de origem vegetal.
Evite comer guloseimas e beber refrigerantes.
Opte por uma dieta reduzida em sal. A ingestão diária total de sal
não deve ser superior a uma colher de chá (5g), incluindo o sal
no pão e alimentados processados, curados e em conserva.
Reduza a quantidade de vezes que vai a restaurantes fast food.
Evite comer imediatamente antes das refeições.
Nas refeições principais, procure ter um prato colorido com
alimentos variados.
Não prive totalmente os seus filhos de comer o que mais gostam.



EDUCAÇÃO
FÍSICA

5
A disciplina escolar que promove a atividade física
e estilos de vida saudáveis



5.1 O que é a Educação Física?

“A educação física é o meio mais eficaz para proporcionar às crianças e aos
jovens as habilidades, capacidades, atitudes, valores, conhecimentos e
compreensão para a sua participação ativa na sociedade ao longo da vida”.
Adaptado da Declaração de Berlin (2013). UNESCO’s World Sports Ministers
Conference (MINEPS V) [9]Educação Física

“A Educação física é uma disciplina escolar que desempenha
um papel único e fundamental na educação e promoção de
estilos de vida ativos e saudáveis entre as crianças e os
adolescentes.

A Educação Física de qualidade atua como o fundamento para o envolvimento
na atividade física e no desporto ao longo da vida. A experiência de aprendizagem
oferecida a crianças e jovens, nas aulas de Educação Física, deve ser
adequada ao seu desenvolvimento, de modo a ajudá-los a obter as habilidades
psicomotoras, compreensão cognitiva e habilidades sociais e emocionais
necessárias para que sejam capazes de levar uma vida fisicamente ativa.”
(UNESCO, 2015, p. 8) [9]

Educação Física de Qualidade

“Uma Educação Física de qualidade implica, que todos os alunos
tenham acesso a uma experiência “planeada, progressiva e
inclusiva de aprendizagem, que faz parte do currículo do ensino
básico e secundário. 

“A educação física é como construir uma casa: cada exercício, desafio ou jogo
representa um tijolo que o professor coloca sobre o outro para construir uma
parede, certificando-se de que todos os tijolos estão interligados para serem
sólidos; há uma parede para cada ano letivo, e a casa fica pronta quando o
telhado fica pronto no final da escolaridade obrigatória. A casa deve estar
pronta para ser usada ao longo da vida.” [7]Finalidade da Educação Física

“
A finalidade da Educação Física é a de preparar as crianças e
adolescentes para serem ativos ao longo da vida e envolvê-los na
prática motivada de diversas atividades físicas. Na disciplina de
Educação Física, os alunos devem aprender a gostar de realizar
atividades físicas e é aí que os seus professores, conhecendo as
suas necessidades, podem organizar processos de formação
mais adequados. [1, 3, 4]

A escola é o lugar onde todas as crianças e jovens se encontram, onde o processo de formação e educação da criança é orientado
segundo critérios programáticos validados e liderado por professores qualificados, com formação científica e pedagógica
certificada. A escola, através da Educação Física, proporciona a todos os alunos, sem exceção, uma aprendizagem adequada,
eclética e inclusiva, promovendo estilos de vida ativos e saudáveis.



Promove o desenvolvimento físico, social, afetivo e cognitivo.
É uma forma privilegiada de desenvolver a literacia física, ou seja, a capacidade de
cada aluno se vir a envolver ativamente na atividade física ao longo da vida. 
É a única disciplina curricular cujo foco de aprendizagem combina de forma integrada
a aprendizagem da atividade física com a aprendizagem e a comunicação baseadas
em valores. 
A participação regular numa Educação Física de qualidade e outras formas de
atividade física pode melhorar a capacidade de atenção de uma criança e melhorar
o seu controlo e processamento cognitivo, conduzindo a um melhor rendimento
académico.
É um caminho privilegiado para o desenvolvimento da competência motora, aptidão
física, e conhecimento sobre a cultura física, de forma progressiva e de acordo com
as necessidades de desenvolvimento de cada aluno.
As aprendizagens nas aulas de Educação Física estão positivamente associadas à
participação futura em atividade física pelos adolescentes, independentemente do
sexo ou faixa etária.
A Educação Física promove um desenvolvimento multilateral e harmonioso, através
da prática de diversas atividades físicas desportivas, expressivas e de exploração
da natureza.
Promove a sociabilidade porque é praticada com os pares.
Promove o prazer pela prática regular de atividade física e garante a compreensão
da sua importância como fator de saúde e componente da cultura.
É um contexto de inclusão social, no âmbito da atividade física e no da cidadania
em geral.

5.2 Benefícios da Educação Física
A Educação Física tem inúmeros benefícios
[1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]:
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Desde as primeiras idades, no Jardim de Infância e na Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, a
Educação Física deve ser diária e incluir brincadeiras ativas e jogos agradáveis, com o objetivo
de desenvolver habilidades motoras fundamentais e estimular o desenvolvimento cognitivo, físico,
psicológico e social. No ensino básico e secundário, a Educação Física deve incluir uma ampla
variedade de atividades físicas, como jogos, danças, desportos. 

A Educação Física deve ser divertida, prazerosa, motivadora e trazer novidade para maximizar a
disposição e o desejo das crianças para aprender e participar no mundo das atividades físicas.

O conteúdo curricular da Educação Física deve incluir atividades físicas de acordo com as fases
do desenvolvimento dos alunos, considerando os períodos favoráveis que permitem o pleno
desenvolvimento das suas habilidades motoras e capacidades cognitivas, sociais e emocionais.

O currículo da Educação Física deve incluir conceitos como bem-estar pessoal e social,
promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis e uma perspetiva cultural, além da prática
de atividades físicas e desportivas.

Todas as crianças e jovens devem poder participar na Educação Física e nas atividades físicas
extracurriculares através de metodologias e atividades inclusivas, diferenciadas e adaptadas,
especialmente as crianças menos ativas e menos habilidosas.

Os estudos sugerem que se reduzam as grandes diferenças entre os países em relação à carga
horária mínima em Educação Física. O tempo mínimo de ensino da Educação Física recomendado
durante o período de escolaridade obrigatória deve ser aumentado para pelo menos 5 aulas por
semana (correspondendo a aproximadamente 5 horas).

A Educação Física é uma disciplina necessária, fundamental e única no currículo escolar, e as
faltas ou dispensas às aulas só devem ser concedidas em circunstâncias extraordinárias.

Em todos os níveis de ensino da Educação Física, este deve ser sempre assegurado por
professores de Educação Física qualificados e especializados. Quando tal não for possível, no
mínimo, os professores de Educação Física qualificados devem apoiar e coadjuvar os professores
generalistas.

5.3 Recomendações para a
Educação Física nas escolas 
Existem várias recomendações importantes para a Educação
Física nas escolas [9, 17,18, 19] a que os pais devem estar
atentos. Algumas das recomendações são as seguintes:



Os pais têm um papel decisivo para garantir que os seus filhos têm acesso a uma Educação Física de
qualidade [10]. Os pais podem influenciar a atividade das crianças principalmente através de duas formas:

5.4 Estratégias práticas para apoiar a Educação Física por parte dos pais

Sendo um modelo, adotando e mantendo um estilo de vida ativo e saudável.

Incentivando (por exemplo, através da persuasão verbal) que os seus filhos
participem ativamente na aprendizagem durante as aulas de Educação Física e
que adotem um estilo de vida ativo.

1
2

Os pais devem [9]:

Incentivar os filhos a serem bons alunos na disciplina de Educação Física.

Garantir que a Educação Física seja uma disciplina central, valorizada nos currículos
escolares.

Exigir e garantir a qualidade das instalações em que as aulas de Educação Física se
desenvolvem.

Exigir e garantir a qualificação dos professores que ensinam a Educação Física.

Conhecer as finalidades e objetivos dos programas curriculares de Educação Física e
os processos de avaliação das aprendizagens.

Ajudar os alunos a desenvolverem as suas capacidades físicas, em casa, dando
continuidade ao trabalho que é feito nas aulas de Educação Física.

Comprometerem-se a apoiar as parcerias entre a escola e a comunidade envolvente,
no domínio das atividades físicas.
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Dê aos seus filhos uma dieta nutritiva baseada alimentos variados
e de origem vegetal e animal.
Tenha em consideração a porção dos alimentos (quantidade) e os
seus constituintes.
Opte e forneça aos seus filhos uma grande variedade frutas e
vegetais, ingerindo várias vezes por dia (pelo menos 400g por
dia ou 5 itens). Inclua-os na marmita dos seus filhos.
Planeie a comida que precisa de comprar e evite ir às compras
com fome.
Envolva os seus filhos na compra dos alimentos e na preparação
das refeições.
Incentive os seus filhos a comer devagar.
Sempre que possível, procure realizar as refeições em família.
Incentive os sues filhos a beber água regularmente.
Controle a ingestão de gorduras (não mais do que 30% da
ingestão calórica diária) e substitua as gorduras saturadas por
insaturadas, de origem vegetal.
Evite comer guloseimas e beber refrigerantes.
Opte por uma dieta reduzida em sal. A ingestão diária total de sal
não deve ser superior a uma colher de chá (5g), incluindo o sal
no pão e alimentados processados, curados e em conserva.
Reduza a quantidade de vezes que vai a restaurantes fast food.
Evite comer imediatamente antes das refeições.
Nas refeições principais, procure ter um prato colorido com
alimentos variados.
Não prive totalmente os seus filhos de comer o que mais gostam.
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