
Ação de Formação 5 – Atividade Fisíca em casa



TPC da Ação de Formação 4

“Escrever uma receita (Diário)”

Dificuldades 

Partilha

Estratégias



Objetivos

Promover os benefícios da atividade física regular e a inclusão

Promover a prática regular de atividade física em casa

Desenvolver estratégias e instrumentos que facilitem a prática de atividade
física em casa

Promover o envolvimento familiar no desenvolvimento de hábitos de 
vida ativos e saudáveis



60% da população mundial é inativa fisicamente

(OMS, 2011)

Principais motivos:

• Falta de motivação;

• Falta de saúde;

• Falta de tempo;

• Apoio social e familiar.
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Maiores
limitações na
participação

Dificultam a…

Pessoas com PC têm experiências e 

atividades do dia- a-dia limitadas

• Inclusão social;

• Aquisição de conceitos básicos;

• Desenvolvimento do pensamento abstrato ;

• Descoberta do “eu” e do envolvimento;

• Socialização e autonomia.

Porque é importante a prática de atividade física em casa? 



Estilos de Vida Inativos

< Autonomia Funcional

< Qualidade de Vida

Estilos de Vida Ativos

> Autonomia Funcional

> Qualidade de vida

Melhora

Coordenação motora; 

Cognição; Socialização; 

Atenção; Equilíbrio; Força; 

Flexibilidade; Autonomia;

…

Aumenta o risco

Doença coronária; Obesidade; 

Depressão; Hipertensão; 

…

Porque é importante a prática de atividade física em casa? 



LEMBRA-TE



ATIVIDADE 1

Elabore uma lista com 

atividades físicas que pode

fazer em casa



Que tipo de atividade física podemos fazer em casa?!

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_1.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_2.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_3.mp4


Sempre que possível devemos fazer atividade física na companhia de familires

e/ou amigos, promovendo o espírito de interajuda e inclusão.

Que tipo de atividade física podemos fazer em casa?!

VIDEO 4 VIDEO 5

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_4.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_5.mp4


1. Escolher o tipo de ajuda
- Ajuda de terceiros para todas as atividades do dia-a-dia;

- Ajuda de terceiros para se transferir de e para a cadeira de rodas;

- Ajuda de produtos de apoio (sem ajuda de terceiros).

2. Tipos de exercícios
- Exercícios analíticos (articulações): mobilização e alongamentos;

- Exercícios posturais: alteração do centro de gravidade;

- Exercícios com deslocamento;

- Exercícios mistos.

Como fazer e que materiais utilizar?



Tipos de Exercícios

1. Escolha a articulação;
2. Escolha a posição: Em pé, 

sentado ou deitado.
3. Escolha o tipo de mobilização:

• Mobilização asssitida;
• Mobilização autónoma;
• Mobilização com resistência.

4. Motivação
• Movimentos com materiais

(passivos, ativos ou
assistidos)

• Resistência de materiais
(elásticos, bastões, pesos, 
bolas, etc)

5. Alongamentos (movimento
passivo e com amplitude)

Exercícios Analíticos

VIDEO

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_6.mp4


Tipos de Exercícios

Escolha a posição inicial tendo em
conta a:

• Dificuldade em se manter na
posição (em pé, sentado, 
deitado)

• Tipo de plataforma de apoio
(Plataforma instavél ou
estável, Bola, almofada, 
colchão, etc.)

Exercícios Posturais

VIDEO 1

VIDEO 2

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_7.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_8.mp4


Tipos de Exercícios

Exercícios com deslocamento • Rotação passiva, ativa ou 
assistida

• Rastejar
• Deslocamento sentado no 

chão
• “Gatinhar”
• Deslocamento de joelhos
• Andar com ou sem 

obstáculos

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_9.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_10.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_11.mp4


Materiais



Materiais/ Atividades

VIDEO

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_12.mp4


1. Escolher o tipo de ajuda

2. Escolher o tipo de exercício

3. Estratégias
- Estimular o papel ativo do jovem nas atividades do dia-a-dia; 

- Motivação;

- Promover a exploração ativa;

- Demonstração; 

- Variabilidade dos exercícios;

- Repetição;

- Reforço positivo;

- Transfer para as atividades da vida diária.

Como fazer e que materiais utilizar?



ATIVIDADE 2 - REFLEXÃO

1) Aprendeu novos tipos de atividades? Quais?

2) Depois desta ação é capaz de fazer mais coisas em
autonomia? Ou sente que tem maior capacidade de 
participação?



Ofereça a máxima variabilidade nas atividades;

Não coloque limites na exploração de possibilidades;

Seja realista com os recursos humanos e materiais;  

Promova a viabilidade da atividade e motivação

para tarefa.

LEMBRE-SE



1 - DIÁRIO -
1. Escreva um plano de atividade física para fazer

em casa.
2. 2 vezes por semana, durante 2 horas.
3. Selecione a ajuda e material que necessita.
4. Coloque em prática

TPC

2 - Como se sente nas atividades do dia-a-dia com 
o aumento da atividade física?
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