
Workshop de Desporto e Nutrição

Formador

Letícia Reis

Data

1 de Junho

Duração

3h – das 15h às 18h

Preço

10 € por sessão

Destinatários

População em geral, qualquer idade e grau de escolaridade

Enquadramento

Sabemos que é tão importante ter uma alimentação equilibrada como uma boa prática de 

exercício físico para um estilo de vida saudável. Atualmente não é só a vida agitada que 

impede a sociedade da prática de atividade sísica e de uma alimentação saudável, mas 

também  o  facto  de  cada  vez  ser  mais  difícil  ter  gastos  extras  com  ginásios  e 

nutricionistas. Como tal, este workshop é o ideal para aprender técnicas simples de uma 

boa alimentação e de um plano de treino individual, muito fáceis de aplicar para poder 

conseguir atingir os objetivos que tanto procura na sua própria casa.

Objetivos

• Conhecimento sobre a avaliação antropométrica pessoal

• Conhecimento sobre técnicas de uma alimentação saudável

• Planeamento de sessão de treino pessoal
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Metodologia

Teórica e prática

Principais conteúdos teóricos

• Avaliação do IMC (índice de massa corporal)

• Principais alimentos numa dieta saudável

• Porção e doses diárias

• Opções para resistir às tentações

• Exercícios que se podem fazer fora e dentro de casa

• Criar o próprio plano de treino (ao seu gosto e com os seus objetivos)

• Adaptar as sessões de treino à sua rotina

Exercícios práticos

Avaliar o IMC e próprios diâmetros, aplicação do próprio plano de treino

Material necessário

Fita métrica, caneta e papel

Número mínimo de participantes

 3 pessoas 

Número máximo de participantes

 10 pessoas 

Informação adicional

Com direito a certificado. Se desejar outro horário, por incompatibilidade com os seus 

horários ou por a turma já estar completa, estamos abertos a novas propostas. 
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