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Olá Maltinha,  

 

Nesta altura temos que, para além de FICAR EM CASA, manter os corpos ativos. 

Para já, podemos dar seguimento ao trabalho de condição física que fazemos em aula e 

que, repetidamente, vos tenho incentivado a realizar em casa.  

Em baixo, segue o link do Fitescola, um site que devem sempre explorar.  

 

https://fitescola.dge.mec.pt/pagina.aspx?id=4 

 

No mesmo site, como já vimos anteriormente, estão as tabelas de referência, que já 

sabes interpretar. Procura o teu objetivo e compara-o! 

https://fitescola.dge.mec.pt/media/configuracoesDocs/1_doc_valores_referencia.pdf 

 

Treino 

 

Todos os dias, com descanso ao domingo. Podem trocar o domingo por outro dia 

qualquer.  

 

 Comecem com o aquecimento habitual que fazemos quando está mais frio e, 

normalmente, quando estamos no ginásio.  

 

 Façam 3 séries com o número de repetições adequadas à vossa capacidade. 

Sempre tentando chegar aos vossos objetivos e/ou à zona de aptidão saudável.  

 

 Provavelmente não consegues fazer o vai-vem porque não tens espaço e a 

obrigação é FICAR EM CASA. Então, para treinar a aptidão aeróbia, fazemos o 

que também estamos habituados.  

 

3 séries de 30 segundos, com 30 segundos de descanso, alternando os seguintes 

exercicios: 

 

https://fitescola.dge.mec.pt/pagina.aspx?id=4
https://fitescola.dge.mec.pt/media/configuracoesDocs/1_doc_valores_referencia.pdf
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 Jumping Jacks 

 Saltos tendo como referência uma linha - frente trás.  

 Saltos tendo como referência uma linha - laterais.  

 Saltos a pés juntos, ou alteração de pernas, para cima de uma plataforma 

mais alta.  

 Quem tiver uma corda, sem partir nada em casa, deve saltar.  

 

 Abdominais 

https://fitescola.dge.mec.pt/detalhesTeste.aspx?id=7 

 

 Flexões – não se esqueçam que para os que precisam deverão usar uma 

plataforma com a altura adequada para realizarem as flexões adequadas à vossa 

condição. Por exemplo: cama (+- 45 graus).   

https://fitescola.dge.mec.pt/detalhesTeste.aspx?id=8 

 

 Impulsão Horizontal 

https://fitescola.dge.mec.pt/detalhesTeste.aspx?id=9 

 

 Flexibilidade dos membros inferiores (senta e alcança) 

https://fitescola.dge.mec.pt/detalhesTeste.aspx?id=12 

 

 Flexibilidade de ombros 

https://fitescola.dge.mec.pt/detalhesTeste.aspx?id=11 

 

Desafia toda a família a trabalhar contigo e lembra-te, nesta altura que não gastamos 

tanta energia devemos ter um cuidado redobrado com a alimentação.  

 

Cumprimentos a todos.  

Cumpram as recomendações, trabalhem e divirtam-se. 

 

Público-alvo: 7º e 8º ano de escolaridade. 

Autor: João Marques 
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