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O intervalo escolar, por vezes referido como intervalo ou hora de almoço, pode ser definido como o "tempo não curricular
programado entre as aulas" [1]. Isto pode incluir intervalos de manhã, à hora de almoço e à tarde, isoladamente ou em 
combinação. O intervalo pode perfazer 20% do dia escolar, sendo frequentemente negligenciado no desenvolvimento 
da política escolar.  O intervalo escolar envolve normalmente o acesso a espaços exteriores e proporciona às crianças 
e adolescentes a oportunidade de brincadeiras não estruturadas e de socialização com os colegas [2,3].

1.1 Intervalo

O intervalo constitui uma oportunidade para as crianças serem ativas 
durante o dia escolar e, por isso, tem potencial para dar um contributo 
substancial para o cumprimento das diretrizes da atividade física. 

Para além dos benefícios de saúde estabelecidos, o aumento da a
tividadefísica tem sido associado a uma melhoria da função 
cognitiva [4] e do desempenho académico [5]. A atividade física 
durante o intervalo tem estado ligada à melhoria das relações 
entre pares, ao aumento do relacionamento e a um melhor 
clima social escolar [6], embora até à data, haja pouca 
investigação a avaliar a eficácia das intervenções baseadas no
intervalo nas escolas pós-primárias. A integração de intervenções 
baseadas no intervalo durante o dia escolar mostra-se prometedora 
na promoção de níveis de atividade física, contudo é difícil tirar 
conclusões sobre a eficácia de componentes individuais.

Apesar destes benefícios, um dos poucos inquéritos nacionais 
realizados sobre o tempo de intervalo indica também que o 
tempo atribuído ao intervalo nas escolas pode estar em declínio, 
com um declínio de 45 minutos por semana entre os alunos 
mais jovens e 65 minutos por semana nas escolas 
pós-primárias em Inglaterra [2].

“Benefícios do intervalo 
escolar 



1.2 Intervalo
estruturado
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Tipo de intervenção - 
Intervalo Estruturado

Descrição\Exemplo

Descrição\Exemplo

Jogos organizados      

Formação de Pessoal ou das Lideranças

Parkour ou atividades de corrida livre

Videojogos ativos /exergames

Professores, treinadores, estudantes mais velhos lideram ou supervisionam atividades e jogos e encorajam ou 
ecompensam a participação.

São fornecidos formação ou recursos educativos para professores, líderes ou alunos que podem então dirigir 
atividades durante o intervalo

A atividade Parkour que envolve correr, saltar, escalar, balançar e rolar para se deslocar de A a B é ensinada
primeiro na aula de Educação Física e depois introduzida no intervalo e supervisionada por um professor ou líder

Jogo de video que requerem atividade fisica ou que conduzem crianças a atividades físicas durante os 
períodos de recreio

1.2.1
Intervalo 
estruturado

Várias intervenções têm sido utilizadas para proporcionar uma oportunidade adicional de 
atividade física no intervalo, através de abordagens estruturadas. Isto pode incluir jogos 
organizados ou atividades lideradas por um professor, treinador, ou aluno mais velho. 

A realização de atividades durante o recreio pode limitar o tempo real disponível para as crianças
brincarem espontaneamente. Os jogos estruturados podem ser menos adequados para crianças
mais novas ou para aquelas que não gostam de desportos ou atividades que são estruturadas.  
Será necessário reservar o tempo suficiente para organizar e montar estas atividades no início 
do recreio.



Tipo de intervenção – 
Cedência de Equipamento Descrição\Exemplo

Material Reciclado

Equipamento recreativo

Utilização de objetos reciclados ou reutilizados, tais como pneus de carro e caixotes de leite para proporcionar 
oportunidades de atividade física. Estes podem ser dispostos como um percurso de obstáculos ou um estímulo 
para o jogo ativo e a sua disposição pode ser alterada regularmente para estimular a atividade física.

 Pequenos equipamentos como bolas, arcos, sacos, cordas de saltar, para-quedas ou outros equipamentos a 
serem fornecidos

1.2.2
Cedência de 
Equipamento

A cedência de equipamento portátil tal como sacos, bolas, arcos, frisbees, cordas de saltar, 
para-quedas/tenda, túneis pode ajudar a estimular a atividade física durante o recreio. 

Algumas instruções ou exemplos de atuação por parte dos líderes (professor ou aluno mais 
velho) podem ser inicialmente necessários, particularmente para os alunos mais novos. O 
equipamento solto tem uma vantagem sobre o equipamento fixo nas infraestruturas, 
porque pode ser alterado regularmente, por exemplo, o tipo de equipamento solto 
disponível pode ser alterado ao longo do ano.

Alunos designados podem assumir a responsabilidade de levar e devolver todo o 
equipamento. Além de reduzir os encargos para os professores e líderes escolares, 
esta abordagem pode ajudar a manter o interesse das crianças o que por sua vez pode 
levar a mudanças mais sustentadas nos seus níveis de atividade física e comportamento 
sedentário. 



mov
Tipo de intervenção - 
Modificações ambientais Descrição\Exemplo

Marcações de recreio

Equipamento fixo de recreio

         Redução da densidade dos recreios

                       Desenvolvimento de políticas/planos

As marcações permanentes ou semipermanentes dos parques infantis podem encorajar os alunos a jogar jogos 
ativos(jogos de salto, jogos de tabuleiro, etc.) sem a necessidade de equipamento adicional. As marcações do 
recreio podem ser utilizadas para dividir a área em zonas. Acrescentar espaços verdes ou utilizar o espaço 
natural para ajudar a criar um ambiente lúdico propício à atividade física.

Equipamento fixo, ou semi-permanente, como equipamento de parques infantis, paredes de escalada, pontes
tibetanas, barras ou estruturas de escalada para aumentar as oportunidades de actividade física e de jogo activo.

Reduzir o número, número de crianças num espaço de recreio, escalonando os tempos de recreio para aumentar as 
oportunidades de atividade física e o acesso a qualquer equipamento e espaço fixo ou solto.
 
Criar planos de ação para melhorar o ambiente escolar com vista a encorajar as formas de aumentar a atividade
física.

1.2.3
Modificação 
ambiental

Fazer mudanças no ambiente físico dentro e em redor da escola também pode aumentar a 
atividade física. As marcações fixas de parques infantis demonstraram incentivar a atividade 
física a curto prazo, mas o ideal é que sejam acompanhadas por componentes adicionais 
que mantenham a sua eficácia ao longo do tempo.  Dividir o parque infantil em zonas cada 
uma delas montada para diferentes atividades (por exemplo, uma zona para um percurso 
de obstáculos, uma zona para o jogo da imaginação, uma zona para o futebol) pode ajudar 
a variar a utilização do espaço e a estimular a atividade física. Este tipo de modificação do 
ambiente do recreio permite aos líderes escolares alterar a utilização do espaço ao longo 
do ano letivo, permitindo mais flexibilidade do que as marcações permanentes do recreio.



Tipo de Intervenção - 
Intervenções Multi-componentes

Descrição\Exemplo

Marcações de recreio + cedência de equipamento
de jogo ou estruturado

Marcações de recreio + supervisão de jogos por
adultos + cedência de equipamento

Marcações de recreio + formação de 
professores/estudante

Acrescentar marcações de recreio e complementá-las com a cedência de equipamento durante o intervalo para 
encorajaro jogo fisicamente ativo.

Acrescentar a marcação de recreios e envolver professores, alunos mais velhos ou modelos de pares para
demonstrar como as marcações podem ser utilizadas ou incentivar a participação. A cedência de equipamento
pode ser utilizada para complementar e encorajar uma mudança nas atividades ao longo do tempo para manter o
interesse.

Acrescentar marcações de parques infantis e proporcionar formação a professores e alunos sobre como 
utilizá-las para maximizar as oportunidades de actividade física das crianças.

1.2.4
Intervenções 
multi-componentes

As intervenções multi-componentes demonstraram ser mais eficazes do que as centradas 
num único componente. Combinando uma série de elementos (por exemplo, mudança de 
marcação de parques infantis e a cedência de equipamento de jogo) ou jogo organizado.

Alguns exemplos de intervenções que incluem intervalos estruturados, cedência de 
equipamento, modificações ambientais e uma combinação destas medidas numa 
abordagem multi-componente.



1.3  Política, Educação e 
Apoio
As intervenções acima descritas, se implementadas por si só, dificilmente 
resultarão numa mudança sustentável na atividade física durante o 
intervalo escolar. As intervenções precisam de ser acompanhadas de 
mudanças na política, formação do pessoal e educação dos estudantes
para terem o máximo impacto. Além disso, os líderes escolares devem 
considerar o desenvolvimento de uma política coesa para o intervalo 
escolar (incorporada numa política mais ampla sobre a atividade física). 
Uma política escolar deve detalhar a natureza e a duração dos intervalos 
escolares, o pessoal para supervisão destes intervalos e descrever os 
benefícios propostos do recreio para as crianças em termos de 
atividade física, bem-estar, aprendizagem e desenvolvimento [2]

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) e a Sociedade de 
Saúde e Educadores Físicos (SHAPE América)7 forneceram uma infografia 
descreveu 5 estratégias para os líderes escolares que desejam aumentar 
a atividade física durante o recreio. A infografia é mostrada na Figura 2. 
O seu website também fornece uma série de recursos gratuitos para 
ajudar os líderes escolares a implementar estas estratégias:  

Figura 2 Center for Disease Control (CDC) e a Society of Health and
 Physical Educators (SHAPE America) 5 estratégias para planeamento
 dos intervalos.
https://www.shapeamerica.org/standards/guidelines/strategies_for_recess_in_schools.aspx

5

4

3

2

1. Identificar e documentar as políticas de intervalo.
2. Põr em prática as políticas de intervalo documentadas e rever 
conforme necessário.
3. Desenvolver um plano de intervalos escrito.
4. Designar espaços para o recreio exterior e interior.
5. Estabelecer orientação sobre as condições meteorológicas para 
garantir asegurança dos estudantes.
6. Formar pessoal escolar e voluntários para o recreio. 

Adoção de decisões de liderança

Comunicar e fazer cumprir as expectativas comportamentais e de
segurança

7. Estabelecer e comunicar estratégias de gestão comportamental.
8. Ensinar técnicas de resolução de conflitos.
9. Assegurar que os espaços de intervalo e as instalações se encontram de
acordo com as normas de segurança.

Criar um Ambiente de Apoio à Atividade Física Durante o Intervalo

10. Fornecer equipamento adequado para a prática de atividade física.
11. Acrescentar marcagóes aos recreos ou áreas de atividade física.
12. Criar zonas de atividade física.
13. Fornecer atividades planeadas ou cartóes de atividades.
14. Fornecer uma combinasáo de estratégias dos intervalos.

Envolver a Comunidade Escolar para Apoiar o Intervalo

15. Estabelecer papéis e responsabilidades para supervisionar e facilitar o
intervalo.
16. Envolver os estudantes no planeamento e lideranga do intervalo.
17. Mobilizar os país e outras pessoas da comunidade escolar para 
apolar e sustentar o intervalo na escola.

Reunir informação sobre o recreio

18. Acompanhar a atividade física durante o intervalo.
19. Recolher informação sobre o recreio para mostrar o efeito no 
estudante e resultados escolares.

1
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A conceção de ambientes físicos escolares é fundamental para [1]: aumentar a 
atividade física dos estudantes e reduzir os seus estilos de vida sedentários (para 
uma revisão, ver Jones et al. [8] e Love et al.[9]).

O recente relevo dado à conceção da sala de aula e de outros espaços escolares
 reflete a expansão do pensamento ergonómico na educação, estando atrasado 
em relação ao seu desenvolvimento no local de trabalho. Questões relacionadas 
com o tipo de mobiliário, conforto sonoro e térmico, iluminação, decoração,
configuração espacial, etc., surgem como fatores importantes na qualidade e 
eficiência do trabalho escolar, e mais amplamente na qualidade da vida escolar 
em geral, incluindo a vida física.

As intervenções relacionadas com estes fatores podem ter um impacto significativo 
em toda a comunidade escolar e em todos os aspetos do trabalho e da vida escolar: 
práticas pedagógicas, relações entre estudantes, atmosfera de classe, mobilidade 
estudantil, etc..

“

É importante notar que estas intervenções deveriam 
idealmente fazer parte de uma verdadeira abordagem 
institucional da gestão da mudança dentro da escola. Tal 
mudança envolverá os vários intervenientes na comunidade 
escolar (estudantes, diretores de escola, pessoal 
docente/supervisor, pais, etc.), como um projeto de 
co-construção, adaptado às características da escola [2].

O feedback muito positivo do programa nacional finlandês 
"Escolas em Movimento" sublinha a importância deste 
tipo de abordagem citando que: "Permitir que as escolas 
tomem decisões é uma das razões pelas quais as Escolas 
em Movimento se tornaram uma história de sucesso".



2.1 Mudar o ambiente 
da sala de aula
As crianças passam um tempo considerável na 
sala de aula.  A sala de aula determina em grande 
medida o nível de comportamento sedentário 
imposto aos jovens, bem como as condições 
para o seu desenvolvimento de uma boa postura. 
A alteração da configuração da sala de aula pode, 
portanto, ter um impacto positivo em ambos.

O conceito de "espaços de aprendizagem flexíveis", 
mais comummente referido como "aulas flexíveis", 
que oferecem aos estudantes uma gama de 
espaços de trabalho em mudança, já é 
amplamente utilizado.

Morton et al.[10] utilizando o quadro do projecto 
CASE (Creating Active School Environments), e 
outros [11-13], sublinham a importância 
atribuída por vários intervenientes na 
comunidade educativa a intervenções 
centradas no mobiliário e no design 
da sala de aula. Dados científicos recentes [14,15] sugerem 

que a configuração flexível da sala de aula, 
com a possibilidade de posturas variadas 
e mutáveis, é muito mais conducente à 
redução do comportamento sedentário 
dos estudantes e ao respeito pela sua 
higiene postural. Ao permitir aos estudantes 
deslocarem-se no espaço e ao organizar 
uma mudança relativamente frequente 
de espaço de trabalho, os ambientes 
flexíveis acabam por fragmentar e
reduzir significativamente os longos 
períodos de sessão sedentária.

Os principais inconvenientes da configuração clássica 
frequentemente chamada "de autocarro" (todos os 
estudantes sentados, no mesmo tipo de mobiliário, 
na maior parte do tempo em fila e de frente para o 
professor) são bem conhecidos: 

- Oferece uma sessão sedentária frequente e
prolongada e pouca mobilidade aos estudantes,
- Oferece apenas a possibilidade de postura
sentada, por longos períodos, que é relativamente
difícil de manter ao longo do tempo para as
crianças, e que exerce uma maior pressão
sobre a região lombar do que uma posição
de pé.
- Oferece um mobiliário uniforme, que não
pode ser adequado a todos os estudantes.

De um modo geral, esta configuração não parece, 
portanto, propícia à redução do comportamento 
sedentário dos jovens nem ideal para o seu 
desenvolvimento postural.



2.1.1 Boa gestão da higiene
 postural na sala de aula 
flexível
As disposições flexíveis da sala de aula baseiam-se no ´
pressuposto de que as posturas dos alunos podem diferir 
consoante as atividades praticadas. As atividades de audição,
fala ou leitura podem ser realizadas em posições razoavelmente 
descontraídas.

Mas não se esqueça, é importante que nas atividades de escrita e 
desenho, os estudantes tenham a oportunidade de se sentarem 
numa posição tão próxima quanto possível das suas necessidades. 
Está bem assente que uma boa postura sentada não só é essencial 
para o bom desenvolvimento postural dos jovens, como também 
tem efeitos positivos na aprendizagem escolar, ao mesmo tempo 
que reduz o cansaço dos estudantes.

A ergonomia escolar há muito que definiu claramente as condições 
necessárias para uma boa postura sentada para aprender e praticar 
as atividades de escrita e desenho: pés chatos no chão, a regra dos
3 ângulos de 90° (ancas, joelhos, tornozelos), cinto escapular 
estável e livre para promover as capacidades motoras finas do
braço e da mão.

No entanto, a posição sentada adequada pode variar 
significativamente de uma criança para outra. Como 
resultado, é provável que alguns estudantes se sentem 
melhor e desempenhem melhor nalguns locais de 
trabalho do que outros.A necessidade e eficácia do 
apoio de costas é também uma consideração importante.   

Muitos dos lugares oferecidos na sala de aula flexível não oferecem um encosto. É aceite 
que os bancos ou bolas de estabilidade estimulam o apoio postural, fortalecendo assim 
os músculos das costas. No entanto, é aconselhável limitar a duração da sua utilização, 
devido à fadiga que geram, e às fracas posturas de compensação que podem resultar 
quando os músculos das costas já não suportam devidamente a coluna vertebral. A 
organização das rotações entre os diferentes espaços de trabalho deve ter isto em conta. 
Finalmente, quando os bancos têm um encosto, é particularmente importante que este 
seja confortável e ao alcance das costas do estudante (não se inclinar demasiado para trás).

Em resumo, ao conceber uma sala de aula flexível, a fim de reduzir o estilo de vida 
sedentário dos estudantes e assegurar o seu desenvolvimento postural adequado, 
deve ser dada especial atenção ao seguinte:

- Oferecer várias posições de trabalho, adequadas às atividades que estão a ser
praticadas (audição, grupos de discussão, atividades de leitura, escrita e desenho,
etc.), e, tanto quanto possível, às necessidades individuais dos estudantes,
- Permitir que os alunos se desloquem na sala de aula e organizem mudanças
frequentes de espaço de trabalho,
- Oferecer ambos: (a) tempos sentados limitados sem apoio de costas (bancos,
bolas de estabilidade) para desenvolver apoio de costas e para evitar fadiga; e
(b) assentos com encostos, permitindo aos estudantes uma utilização eficaz do
apoio de costas,
- Para atividades de desenho e escrita, oferecer, posições de trabalho respeitando
as regras ergonómicas da escrita em posição sentada.



2.1.2 Outras 
soluções
O desenvolvimento de corredores ativos, que transformam 
as viagens diárias em caminhos que desenvolvem
capacidades motoras por meio de marcações no chão ou
outros azulejos multicoloridos, são também frequentemente
implementados que são documentados através de feedback.
Uma recente revisão bibliográfica de Suga et al [16], embora
centrada no tempo de intervalo, sublinhou o impacto positivo,
e pouco dispendioso, na atividade física do estudante de
mudanças no ambiente escolar, tais como marcações.
É concebível que os efeitos benéficos das marcações
também possam ser considerados para os corredores, para
além dos recreios da escola.

Além disso, os cartazes, que já são amplamente utilizados 
nas escolas para uma variedade de fins, são outra forma 
de melhoria do ambiente escolar de baixo custo e 
potencialmente eficaz para promover a atividade física 
dos estudantes. O conhecido provérbioantigo "uma imagem 
vale mil palavras" (muitas vezes atribuído a Confúcio) 
sublinha a importância das imagens como fator de eficácia 
do conteúdo exibido. Na área da promoção da saúde dos
estudantes, a recente tese de Copetti Klohn [17], por 
exemplo, especifica que a utilização de imagens para 
otimizar a transmissão de mensagens promocionais deve 
ser precisamente adaptada à idade dos estudantes.



2.1.3 Alguns exemplos 
de estratégias

Proposta 1 Mobiliário ativo (cadeiras, mesas, bolas de estabilidade, almofadas, etc.)

Descrição geral

Objetivo/Meta

Suporte teórico         

Utilizar mobiliário adequado (cadeiras, mesas, bancos, etc.) ou objetos (bolas de estabilidade, almofadas, tapetes, etc.) 
para redecorar a sala de aula a fim de permitir aos alunos mudarem de posição regularmente e de serem menos 
sedentários e mais ativos.

Reduzir os comportamentos sedentários e aumentar a atividade física entre os alunos na sala de aula.

Cientistas: Guirado et al. [19].
Profissional: Escolas em movimento

Recursos    
Humanos: um conselheiro, um coordenador e um grupo de projeto que reúne os principais interessados (diretor, 
professores, representantes de alunos e pais, etc.).
Financeiro/material: a sala de aula pode ser remodelada combinando, consoante os meios disponíveis, a compra 
de mobiliário e objetos específicos e a reutilização do mobiliário já existente.

Recomendação de implementação       
Dependendo do tamanho e número de alunos, e do orçamento, pode optar por montar toda ou parte da sala e 
rodar as crianças durante o dia ou durante a semana.
Organize as salas de aula de acordo com os seus recursos e preferências, veja as ilustrações abaixo para exemplos. 
Permitir espaço suficiente para a livre circulação entre áreas de trabalho.

Ilustrações Espaços de aprendizagem flexíveis - Design de sala de aula para o aluno de hoje | Revista Families

Condições de exequibilidade 
A motivação dos professores é primordial, bem como a sua participação em todas as fases do projeto. 
É importante que encorajem as crianças a utilizar as diferentes opções disponíveis na sala.



Proposta 2 Organização das zonas de trabalho e mudanças regulares entre zonas (movimento 
entre zonas)

Descrição geral

Objetivo/Meta

Suporte teórico         

Oferecer zonas de trabalho (com posturas variadas) na sala de aula com base em temas, alterações no final de cada 
período de trabalho, e movimentos ativos entre zonas.

Permitir a atividade física ativa ou pausas ativas entre tempos de aprendizagem.

Profissional: projeto iPlay, pausas para ativação de salas de aula [18].
Científico: Abordagens em sala de aula [10,19]

Recursos  
Financeiro/material: baixo custo
Humanos: o professor
Tempo: Preparação da sala com antecedência e arrumação / mudanças de áreas de trabalho entre 30 min e 1 hora, 
dependendo do trabalho e da idade.

Recomendação de implementação    
Cada zona de trabalho corresponde a um tema de aprendizagem.
A cada zona é oferecida a oportunidade de aprender em posturas variadas: sentado em posições diferentes ou 
em móveis diferentes, de pé, deitado.
Movimentos ativos utilizando material no chão, tais como: saltar, saltar de lado, saltar com os pés juntos, etc. 
Oferecer um número adequado de zonas de trabalho de acordo com o espaço/tamanho da classe
Mudar a organização frequentemente (semanalmente).
Mudanças de zona de acordo com a capacidade de atenção, dependendo do trabalho e da idade (entre 30 min
e 1 hora).
Mudar ao sinal do professor (todos juntos) para que não haja movimento entre zonas durante os períodos de 
trabalho (temporizador).
Oferecer exercícios progressivos se as crianças tiverem terminado mais cedo.
Oferecer escolher e organizar áreas de trabalho com os alunos (para alunos mais velhos), com base nas suas
sugestões.
Dispor de tempo para conceber a sala de aula, modificá-la, arrumá-la.

Ilustrações https://www.familiesmagazine.com.au/flexible-learning-spaces/
https://www.josianecaronsantha.com/blog/miniformations-l-amenagement-flexible-classe-flexible-flexible-seating

Condições de exequibilidade
Aquisição de um mínimo de mobiliário adaptado em combinação com mobiliário existente.
Construir o projeto com os interessados.
Motivação de professores



Proposta 3 Organização do fluxo de trabalho

Descrição geral

Objetivo/Meta

Alocar a escolha das áreas de atividade com base nos resultados dos jogos (por exemplo, um jogo de precisão como os dardos).
Possibilidade de misturar com a proposta [2]

Proporcionar atividade física ou "pausas ativas" durante o tempo de aula.

Recursos  Financeiro/material: baixo custo
Humano: o professor

Recomendação de implementação        Áreas de jogo específicas na sala de aula
Mudar regularmente os jogos
Participação dos estudantes nas escolhas

Condições de exequibilidade Motivação dos professores
Aceitação/aderência do aluno
Construir o projeto com os interessados.



Proposta 4 Desenhos de corredores (marcações de piso, cartazes de sinalização/parede, etc.)

Descrição geral

Objetivo/Meta

Suporte teórico      

Criar espaços de diversão para atividades físicas nos corredores, permitindo o desenvolvimento das capacidades 
motoras das crianças. Podem ser criados diferentes tipos de cursos (equilíbrio, saltos, trabalhos de coordenação, etc.) 
em todas as superfícies possíveis (chão, paredes, portas, etc.).

Aumentar o tempo de atividade física espontânea das crianças e desenvolver os seus diferentes tipos de capacidades 
motoras.
Converter os espaços frequentemente utilizados.

Científico [16]

Recursos   Humano: um coordenador e um grupo de projeto que reúne os principais intervenientes (diretor, professores, 
representantes de alunos e pais, etc.).
Financeiro/material: baixo custo (compra de fitas adesivas coloridas, colagens de símbolos e imagens, utilização 
de marcadores existentes, elementos decorativos suscetíveis de promover atividades motoras, etc.).

Recomendação de implementação       
Utilizar todas as superfícies disponíveis (solos, paredes, portas, bengaleiros, etc.).
Utilizar cores brilhantes e diferentes formas.
Variar os tipos de movimentos necessários (equilíbrio, saltos, coordenação, etc.).
Definir regras para limitar o ruído

Ilustrações https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/2018/07/03/ca-bouge-a-gerin-lajoie/

Condições de exequibilidade Aceitação/adesão de todo o pessoal e dos estudantes



Proposta 5 Desenho de escadas (marcações e letreiros/fixações de piso e parede)

Descrição geral    

Objetivo/Meta  

Acrescentar características divertidas às escadas para que as crianças desfrutem da sua utilização: uma variedade de cartazes, 
enigmas, palavras encorajadoras, etc., despertando a curiosidade das crianças e permitindo-lhes melhorar os seus 
conhecimentos sobre diferentes tópicos.

Tornar divertida a utilização das escadas.
Incentivar as crianças a usá-las "para brincar", para além do seu uso necessário.

Recursos      Humano: um líder/coordenador qualificado e um grupo de projeto que reúne os principais intervenientes (diretor, 
professores, representantes de alunos e pais, etc.).
Financeiro/material: baixo custo (compra de fitas adesivas coloridas, colagens de símbolos e imagens, utilização de 
marcadores existentes, elementos decorativos suscetíveis de promover atividades motoras, etc.).

Recomendação de implementação Utilizar vários meios: cores atrativas nos degraus, frases motivadoras, cartazes de incentivo, enigmas, movimentos 
relacionados com operações matemáticas, etc.
Certifique-se de que os alunos são capazes de se deslocar em segurança.
Definir regras para limitar o ruído.

Condições de exequibilidade        Aceitação/adesão de todo o pessoal e estudantes

Suporte teórico Ciência/científico [16]



Proposta 6 Cartazes informativos sobre Atividade Física e Estilo de Vida Saudável

Descrição geral 

Objetivo

Mostrar cartazes (divertidos) sobre os benefícios da atividade física e de um estilo de vida saudável.

Educar os estudantes sobre a importância da atividade física e de um estilo de vida saudável.

Recursos Humano: Uma pessoa qualificada que organiza a colocação de cartazes em locais estratégicos (de grande tráfego 
e visíveis). Professores que motivam/animam as crianças a interessarem-se pelos cartazes.
Financeiro/material: baixo custo (impressão e enquadramento dos cartazes)

Recomendação de implementação         Selecionar locais de grande tráfego e/ou visíveis para a colocação de cartazes. 
Se criar os seus próprios cartazes, certifique-se de que o design é divertido e atrai a atenção dos estudantes.
Consulte alunos e professores na escolha dos cartazes.

Condições de exequibilidade Aceitação/adesão de todo o pessoal e estudantes 
Guia para que os estudantes compreendam melhor as mensagens.

Suporte teórico Científico [17,20]
Profissional: OMS Orientações
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566048/



Proposta 7 Renovação de casas de banho

Descrição geral

 Objetivo

Os espaços de WC também podem ser decorados de acordo com os princípios apresentados acima para a conceção 
de outros espaços. Marcas no chão, por exemplo, podem ser acrescentadas na área comum de acesso aos sanitários 
ou em frente ao espelho. Exercícios ativos podem ser sugeridos enquanto se secam as mãos.

Permitir a atividade física ativa ou pausas ativas durante as pausas na casa de banho.

Recursos Financeiro/material: baixo custo
Humano: um líder/coordenador qualificado e um grupo de projeto que reúne os principais intervenientes (diretor, 
professores, representantes de alunos e pais, etc.).

Recomendação de implementação        Mudar o layout regularmente.
Posters, sinalização e pictogramas fornecidos ou feitos com estudantes.

Condições de exequibilidade Aceitação/adesão de todo o pessoal e estudantes 
Espaços de WC espaçosos
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