
APRENDER MUITO MAIS 
 

AULA PÚBLICA - Atividade física em casa. É possível? 
 

PERFIL  Perfil de instagram com lista de exercícios para fazer em casa 

LINK  https://www.instagram.com/mrandmrsmuscle/ 

Perfil de um casal norte americano que propõe exercícios de fortalecimento muscular e com 
indicação de variações para iniciantes. Também demonstram qual cadeia muscular está envolvida. 

 
 

VÍDEO  Dicas de como praticar atividades físicas na quarentena 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=-fKtMlFy-AY 

Professora de Educação Física sugere um treino com 6 atividades fáceis de fazer e em qualquer 
espaço. 

 
 

TEXTO  Atividade física em casa é opção para quem está em home office 

LINK  https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/29/interna_gerais,1133449/ativid
ade-fisica-em-casa-e-opcao-para-quem-esta-em-home-office.shtml 

Uma reportagem do jornal Estado de Minas Gerais, falando sobre alternativas para não ceder ao 
ócio do isolamento social e a prática de exercícios físicos diários em casa. 

 
 

TEXTO  Como fica a prática de atividade física durante a pandemia 

LINK  https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/como-fica-a-pratica-de
-atividade-fisica-durante-a-pandemia-de-coronavirus 

Um roteiro de como incluir movimentos na sua rotina em tempos de covid-19. 

 
 

TEXTO  Exercícios físicos e imunidade: A relação entre eles. 

LINK  https://cuidai.com.br/exercicios-fisicos-imunidade/ 

Texto falando da importância da prática das atividades físicas para o aumento da imunidade e a 
relação entre eles. Também fala do intervalo entre as atividades, para que não prejudique a 
imunidade. 
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TEXTO  TIPOS DE HORMÔNIOS: QUAIS SÃO LIBERADOS DURANTE A ATIVIDADE                 
FÍSICA? 

LINK  https://blog.fiturban.com.br/tipos-de-hormonios/ 

Praticar exercícios traz inúmeros benefícios para o corpo e para a mente. Isso porque são vários os                                 
tipos de hormônios liberados na atividade física em sua corrente sanguínea. 
A somatória das práticas físicas com essas substâncias, permite a correta execução dos                         
movimentos, melhora os resultados e aumenta a disposição corporal e mental. 

 
 

PERFIL  150 minutos de exercícios por semana 
LINK  https://www.youtube.com/watch?v=alZZ2PQ0SL8 

Uma animação Narrada pelo Drauzio Varella que mostra a importância e o tempo mínimo de 
atividades físicas por semana, para evitar algumas doenças e ser considerado uma pessoa ativa. 

 
 

TEXTO  Qual a diferença entre atividade física e exercício físico? 

LINK  https://www.diferenca.com/atividade-fisica-e-exercicio-fisico/#:~:text=Qual%20a%20
diferen%C3%A7a%20entre%20atividade,ligado%20%C3%A0%20sa%C3%BAde%2
0ou%20est%C3%A9tica. 

Texto que aborda a diferença entre o que é atividade física e o exercício físico e cita exemplos sobre 
cada um. 

 
 

TEXTO  Exercícios físicos no período de quarentena: como e o que fazer? 

LINK  https://www.esucri.com.br/noticia/exercicios-fisicos-no-periodo-de-quarentena-como
-e-o-que-fazer-352 

Texto com programa básico de exercícios, nível iniciante, sem sobrecarga e de baixo impacto, que 
pode ser feito por qualquer pessoa. 
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