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"Nesses tempos de isolamento social é 
fundamental permanecermos em casa.
Entretanto, tão importante como �car
em casa é manter uma rotina de alim
entação saudável e prática de atividade
física. Pensando nisso, a Funesp criou 
essa cartilha com sugestões simples e 
bem práticas para ajudar você a se 
manter com saúde e em condições 
de passar por esse período da melhor 
maneira possível. Um grande abraço
e aproveite nossas dicas. " 

    
         Rodrigo Terra
Presidente da Funesp.



CUIDADOS COM A
HIGIENE, ANTES
E DEPOIS DOS 
EXERCÍCIOS

Lave suas mãos a cada 2h, 
especialmente quando entrar
em casa.

Lave por cerca de 20s, na 
região entre dedos, embaixo
das unhas, dorsos e palmas das 
mãos, antebraços até próximo 
aos cotovelos.

Evite cumprimentar os colegas 
com abraços, beijos ou apertos
de mãos.

Não beber no mesmo copo ou
garrafa.

Fonte: Comitê Olímpico do Brasil



CUIDADOS COM
A ALIMENTAÇÃO

-Aumente a ingestão de
alimentos que estimulem
o sistema imunológico: 
vitaminas A (cenoura, 
mamão), C (cítricos: laranja,
 acerola, limão) ,D (ovos, peixes)
e  E (abacate, castanha do pará, amendoas,  nozes,
salmão);
 
-Acrescente também em sua rotina diária �car
exposto ao sol por pelo menos 15 minutos.

-Gengibre, alho, cebola, cúrcuma,  alho poró e 
romã também são ótimos para o sistema 
imunológico;

-Coloquem �bras nas principais refeições (folhas
cruas, aveia, chia, granola);

-Sucos a base de vegetais batidos aumentam a 
saciedade e são pouco calóricos. Mantenha o 
consumo de proteínas por meio de  leite e 
derivados (queijo, iogurte);

-Aumente a ingestão de água e evite  o consumo
de álcool.
 Fonte: Comitê Olímpico do Brasil



Dicas para

uma quarentena 
mais leve

ASSISTA FILMES, 
SÉRIES E DOCUMENTÁRIOS 

ESCUTE SUA
MÚSICA PREFERIDA

 SE EXERCITE

LEIA  MAIS 
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TREINO 
PARA FAZER EM CASA 

SÉRIES
 2  a 3 

10 a 15 
repetições com 45 segundos de
intervalo entre as séries.

1

2

3

ATIVIDADES PARA 
TODOS OS SEXOS.

Salto com elevação de
 joelhos alternados

Polichinelo

Alongamento 
(membros superiores, 
inferiores e tronco)

Alongamento 
(membros superiores, 
inferiores e tronco)

A B

A B



4

ATIVIDADES PARA 
TODOS OS SEXOS.

Abdominal SupraTREINO 
PARA FAZER EM CASA 

SÉRIES
 2  a 3 

10 a 15 
repetições com 45 segundos de
intervalo entre as séries.

B

A

C
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6

7

ATIVIDADES PARA 
TODOS OS SEXOS.

 Flexão de braço/Apoio

TREINO 
PARA FAZER EM CASA 

SÉRIES
 2  a 3 

10 a 15 
repetições com 45 segundos de
intervalo entre as séries.

Prancha alternada
com elevação de 
braço

 Alpinista/Escalador

B

B

B

A

A

A
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ATIVIDADES PARA 
TODOS OS SEXOS.

TREINO 
PARA FAZER EM CASA 

SÉRIES
 2  a 3 

10 a 15 
repetições com 45 segundos de
intervalo entre as séries.

Afundo alternado

Agachamento

B

B

A

A
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CLIQUE  AQUI E

SAIBA MAIS. 


