
Joga todos os dias, no

mínimo, 30 minutos!

MEXE-TE 

EM CASA!

M A N T É M - T E  A T I V O  E  D I V E R T E - T E !



Antes de começar, aprende a jogar!

Com este jogo vais manter-te em forma!

Joga com a tua família, todos os dias, durante pelo menos
30 minutos. 

 

Regista a pontuação individual num quadro ao longo dos
dias.

MEXE-TE EM CASA!

Vai buscar feijão, grão, milho, ou qualquer outro com que possas assinalar os números que vão
saindo, nos cartões de jogo.

3. À vez, cada jogador tira um papelinho de dentro do saco. Se sair um dos teus números,

assinala-o no cartão de jogo e realiza a tarefa indicada.

- Usa roupa confortável para facilitar a
realização dos exercícios;

- Mantém uma garrafa de água perto, para te
ires hidratando;

- Assegura-te que a zona onde jogares não tem
obstáculos ou objetos muito perto.

Imprime os cartões de jogo. Poderás colá-los numa cartolina ou cartão para ficarem mais
resistentes. Faz papelinhos com os números de 1 a 60, dobra-os e coloca-os dentro de um saco.

Tic-tac, 

toca a começar!

5.

Lembra-te: 

Instruções: 

1.

2.

Sempre que fizeres BINGO (o cartão todo) ganhas 50 pontos.

4. Sempre que fizeres LINHA (horizontal, vertical ou diagonal) ganhas 10 pontos



10
Salta ao pé-
coxinho dir.

 (30 seg.)

23
Desenha a tua

família

49
Escreve as

palavras: bola,
corda, raquete

19
Realiza 10

Saltos verticais

33
Realiza um

salto
horizontal 

1º & 2º ANO - Cartão de Jogo 1

11
4x Joelhos ao

peito + 4x
calcanhares ao

rabo

2
Canta um
excerto de

uma música
que gostes

17
Realiza 

1 cambalhota
 à frente

12
Realiza 10

Polichinelos

60
Realiza 

4 polichinelos
+ 4 saltos a

tocar no chão

44
Desenha uma
nota musical

5
Desloca-te até
ao teu quarto

em caranguejo

20
Ordena pela

idade as
pessoas que
vivem contigo

22
Respira fundo
3x e bebe um
pouco de água

50
Dá uma volta 

à sala 
imitando o

urso

1
LIVRE

59
Realiza 10

saltos a pés
juntos

26
Dança uma

música à tua
escolha

52
Aponta para

norte e depois
dá um salto

para sul

13
Desenha o teu

animal
preferido

43
Todos dançam
uma música.

Escolhe quem
tem o cartão 2 

32
Dá 2 toques

com o pé num
rolo de papel

higiénico

27
Salta ao pé-
coxinho esq.

(30 seg.)

36
Imita a marcha
de um elefante

e depois de
uma formiga

57
Todos correm
durante 1 min.



7
Salta ao pé-
coxinho dir.

(30 seg.)

51
Desenha a tua

família

16
Escreve as

palavras: bola,
corda, raquete

55
Realiza 10

Saltos verticais

45
Realiza um

salto
horizontal 

1º & 2º ANO - Cartão de Jogo 2

8
4x Joelhos ao

peito + 4x
calcanhares ao

rabo

4
Canta um
excerto de

uma música
que gostes

56
Realiza 

1 cambalhota
 à frente

9
Realiza 10

Polichinelos

25
Realiza 

4 polichinelos
+ 4 saltos a

tocar no chão

15
Desenha uma
nota musical

6
Desloca-te até
ao teu quarto

em caranguejo

54
Ordena pela

idade as
pessoas que
vivem contigo

53
Respira fundo
3x e bebe um
pouco de água

18
Dá uma volta 

à sala 
imitando o

urso

3
LIVRE

24
Realiza 10

saltos a pés
juntos

26
Dança uma

música à tua
escolha

29
Aponta para

norte e depois
dá um salto

para este

58
Desenha o teu

animal
preferido

40
Todos dançam
uma música.

Escolhe quem
tem o cartão 1 

31
Dá 5 toques
com a mão

num rolo de
papel higiénico

47
Salta ao pé-
coxinho esq.

 (30 seg.)

42
Imita a marcha
de um elefante

e depois de
uma formiga

21
Todos correm
durante 1 min.



7
Salta ao pé-
coxinho dir.

(30 seg.)

23
Desenha a tua

família

42
Imita a marcha
de um elefante

e depois de
uma formiga

49
3Escreve as

palavras: bola,
corda, raquete

45
Realiza um

salto
horizontal 

1º & 2º ANO - Cartão de Jogo 3

34
4x Joelhos ao

peito + 4x
calcanhares ao

rabo

4
Canta um
excerto de

uma música
que gostes

17
Realiza 

1 cambalhota
 à frente

35
Realiza 10

Polichinelos

60
Realiza 

4 polichinelos
+ 4 saltos a

tocar no chão

15
Desenha uma
nota musical

6
Desloca-te até
ao teu quarto

em caranguejo

20
Ordena pela

idade as
pessoas que
vivem contigo

53
Respira fundo
3x e bebe um
pouco de água

18
Dá uma volta 

à sala 
imitando o

urso

3
LIVRE

59
Realiza 10

saltos a pés
juntos

26
Dança uma

música à tua
escolha

38
Aponta para

norte e depois
dá um salto
para oeste

58
Desenha o teu

animal
preferido

28
Todos dançam
uma música.

Escolhe quem
tem o cartão 1 

37
Dá 5 toques
com a mão

num rolo de
papel higiénico

47
Salta ao pé-
coxinho esq.

 (30 seg.)

21
Todos correm
durante 1 min.

19
Realiza 10

Saltos verticais



10
Salta ao pé-
coxinho dir.

(30 seg.)

51
Desenha a tua

família

16
3Escreve as

palavras: bola,
corda, raquete

55
Realiza 10

Saltos verticais

33
Realiza um

salto
horizontal 

1º & 2º ANO - Cartão de Jogo 4

8
4x Joelhos ao

peito + 4x
calcanhares ao

rabo

2
Canta um
excerto de

uma música
que gostes

56
Realiza 

1 cambalhota
 à frente

9
Realiza 10

Polichinelos

25
Realiza 

4 polichinelos
+ 4 saltos a

tocar no chão

44
Desenha uma
nota musical

5
Desloca-te até
ao teu quarto

em caranguejo

54
Ordena pela

idade as
pessoas que
vivem contigo

22
Respira fundo
3x e bebe um
pouco de água

50
Dá uma volta 

à sala 
imitando o

urso

1
LIVRE

24
Realiza 10

saltos a pés
juntos

48
Dança uma

música à tua
escolha

30
Aponta para

norte e depois
dá um salto
para oeste

13
Desenha o teu

animal
preferido

14
Todos dançam
uma música.

Escolhe quem
tem o cartão 2 

46
Dá 2 toques

com o pé num
rolo de papel

higiénico

27
Salta ao pé-
coxinho esq.

 (30 seg.)

36
Imita a marcha
de um elefante

e depois de
uma formiga

57
Todos correm
durante 1 min.



7
Salta ao pé-
coxinho dir.

(30 seg.)

51
Desenha a tua

família

16
Escreve as

palavras: bola,
corda, raquete

55
Realiza 10

Saltos verticais

45
Realiza um

salto
horizontal 

1º & 2º ANO - Cartão de Jogo 5

11
4x Joelhos ao

peito + 4x
calcanhares ao

rabo

4
Canta um
excerto de

uma música
que gostes

17
Realiza 

1 cambalhota
 à frente

35
Realiza 10

Polichinelos

60
Realiza 

4 polichinelos
+ 4 saltos a

tocar no chão

44
Desenha uma
nota musical

5
Desloca-te até
ao teu quarto

em caranguejo

20
Ordena pela

idade as
pessoas que
vivem contigo

22
Respira fundo
3x e bebe um
pouco de água

18
Dá uma volta 

à sala 
imitando o

urso

1
LIVRE

24
Realiza 10

saltos a pés
juntos

48
Dança uma

música à tua
escolha

39
Aponta para

norte e depois
dá um salto

para este

58
Desenha o teu

animal
preferido

28
Todos dançam
uma música.

Escolhe quem
tem o cartão 1 

46
Dá 2 toques

com o pé num
rolo de papel

higiénico

47
Salta ao pé-
coxinho esq.

 (30 seg.)

36
Imita a marcha
de um elefante

e depois de
uma formiga

57
Todos correm
durante 1 min.



19
Realiza 10

saltos estrela.
Na fase de voo

desenha 1

23
Desenha a tua

família

52
Aponta para

norte e depois
dá um salto

para sul

57
Apresenta uma
notícia. Tema:
prevenção da

COVID  

50
Faz 4 piruetas. 

Entre cada
uma, diz uma

parte do corpo

10
Diz em Inglês: o
teu nome, idade

e desporto
preferido

49
Lê um poema

33
Com a

vassoura no
chão realiza 10
saltos laterias

3º & 4º ANO - Cartão de Jogo 1

11
4x Joelhos ao

peito + 4x
calcanhares ao
rabo + 1x avião

2
Desenha um
círculo com o

seu raio e
diâmetro

17
Realiza 

1 cambalhota
 à frente

12
Realiza 15

Polichinelos

60
Realiza 5

agachamentos
+ 8 abdominais

44
Nomeia todas

as notas
musicais

5
Desloca-te até
ao teu quarto

em pé-coxinho
e regressa

20
Faz a ponte 

(15 seg.)

22
Respira fundo
3x e bebe um
pouco de água

1
LIVRE

59
Realiza 2x:

avião (10 seg.)
seguido de vela

(10 seg.)

26
Dança uma

música à tua
escolha

13
Desenha o teu

animal
preferido

43
Todos dançam
uma música.

Escolhe quem
tem o cartão 2 

32
Dá 5 toques

com o pé num
rolo de papel

higiénico

27
Todos correm
durante 1 min

36
Diz um

provérbio
popular



55
Realiza 10

saltos estrela.
Na fase de voo

desenha 1

51
Desenha a tua

família

29
Aponta para

norte e depois
dá um salto

para este

21
Apresenta uma
notícia. Tema:
prevenção da

COVID  

18
Faz 4 piruetas. 

Entre cada
uma, diz uma

parte do corpo

7
Diz em Inglês: o
teu nome, idade

e desporto
preferido

16
Lê um poema

45
Com a

vassoura no
chão realiza 10
saltos laterias

3º & 4º ANO - Cartão de Jogo 2

8
4x Joelhos ao

peito + 4x
calcanhares ao
rabo + 1x avião

4
Desenha um
círculo com o

seu raio e
diâmetro

56
Realiza 

1 cambalhota
 à frente

9
Realiza 15

Polichinelos

25
Realiza 5

agachamentos
+ 8 abdominais

15
Nomeia todas

as notas
musicais

6
Desloca-te até
ao teu quarto

em pé-coxinho
e regressa

54
Faz a ponte 

(15 seg.)

53
Respira fundo
3x e bebe um
pouco de água

3
LIVRE

24
Realiza 2x:

avião (10 seg.)
seguido de vela

(10 seg.)

48
Dança uma

música à tua
escolha

58
Desenha o teu

animal
preferido

40
Todos dançam
uma música.

Escolhe quem
tem o cartão 1 

31
Dá 10 toques
com a mão

num rolo de
papel higiénico

47
Todos correm
durante 1 min

42
Diz um

provérbio
popular



19
Realiza 10

saltos estrela.
Na fase de voo

desenha 1

23
Desenha a tua

família

38
Aponta para

norte e depois
dá um salto
para oeste

21
Apresenta uma
notícia. Tema:
prevenção da

COVID  

18
Faz 4 piruetas. 

Entre cada
uma, diz uma

parte do corpo

7
Diz em Inglês: o
teu nome, idade

e desporto
preferido

49
Lê um poema

45
Com a

vassoura no
chão realiza 10
saltos laterias

3º & 4º ANO - Cartão de Jogo 3

34
4x Joelhos ao

peito + 4x
calcanhares ao
rabo + 1x avião

4
Desenha um
círculo com o

seu raio e
diâmetro

17
Realiza 

1 cambalhota
 à frente

35
Realiza 15

Polichinelos

60
Realiza 5

agachamentos
+ 8 abdominais

15
Nomeia todas

as notas
musicais

6
Desloca-te até
ao teu quarto

em pé-coxinho
e regressa

20
Faz a ponte 

(15 seg.)

53
Respira fundo
3x e bebe um
pouco de água

3
LIVRE

59
Realiza 2x:

avião (10 seg.)
seguido de vela

(10 seg.)

26
Dança uma

música à tua
escolha

58
Desenha o teu

animal
preferido

28
Todos dançam
uma música.

Escolhe quem
tem o cartão 1 

37
Dá 10 toques
com a mão

num rolo de
papel higiénico

47
Todos correm
durante 1 min

42
Diz um

provérbio
popular



55
Realiza 10

saltos estrela.
Na fase de voo

desenha 1

51
Desenha a tua

família

30
Aponta para

norte e depois
dá um salto
para oeste

57
Apresenta uma
notícia. Tema:
prevenção da

COVID  

50
Faz 4 piruetas. 

Entre cada
uma, diz uma

parte do corpo

10
Diz em Inglês: o
teu nome, idade

e desporto
preferido

16
Lê um poema

33
Com a

vassoura no
chão realiza 10
saltos laterias

3º & 4º ANO - Cartão de Jogo 4

8
4x Joelhos ao

peito + 4x
calcanhares ao
rabo + 1x avião

2
Desenha um
círculo com o

seu raio e
diâmetro

56
Realiza 

1 cambalhota
 à frente

9
Realiza 15

Polichinelos

25
Realiza 5

agachamentos
+ 8 abdominais

44
Nomeia todas

as notas
musicais

5
Desloca-te até
ao teu quarto

em pé-coxinho
e regressa

54
Faz a ponte 

(15 seg.)

22
Respira fundo
3x e bebe um
pouco de água

1
LIVRE

24
Realiza 2x:

avião (10 seg.)
seguido de vela

(10 seg.)

48
Dança uma

música à tua
escolha

13
Desenha o teu

animal
preferido

14
Todos dançam
uma música.

Escolhe quem
tem o cartão 2 

46
Dá 5 toques

com o pé num
rolo de papel

higiénico

27
Todos correm
durante 1 min

36
Diz um

provérbio
popular



55
Realiza 10

saltos estrela.
Na fase de voo

desenha 1

51
Desenha a tua

família

39
Aponta para

norte e depois
dá um salto

para este

57
Apresenta uma
notícia. Tema:
prevenção da

COVID  

18
Faz 4 piruetas. 

Entre cada
uma, diz uma

parte do corpo

7
Diz em Inglês: o
teu nome, idade

e desporto
preferido

16
Lê um poema

45
Com a

vassoura no
chão realiza 10
saltos laterias

3º & 4º ANO - Cartão de Jogo 5

11
4x Joelhos ao

peito + 4x
calcanhares ao
rabo + 1x avião

4
Desenha um
círculo com o

seu raio e
diâmetro

17
Realiza 

1 cambalhota
 à frente

35
Realiza 15

Polichinelos

60
Realiza 5

agachamentos
+ 8 abdominais

44
Nomeia todas

as notas
musicais

5
Desloca-te até
ao teu quarto

em pé-coxinho
e regressa

20
Faz a ponte 

(15 seg.)

22
Respira fundo
3x e bebe um
pouco de água

1
LIVRE

24
Realiza 2x:

avião (10 seg.)
seguido de vela

(10 seg.)

48
Dança uma

música à tua
escolha

58
Desenha o teu

animal
preferido

28
Todos dançam
uma música.

Escolhe quem
tem o cartão 1 

46
Dá 5 toques

com o pé num
rolo de papel

higiénico

47
Todos correm
durante 1 min

36
Diz um

provérbio
popular


