
UTILIZAÇÃO DE ECRÃS:  RECOMENDAÇÕES SOBRE O SEU USO, TEMPO DE SONO E DE   ATIVIDADE FÍSICA. 

OMS   (Organização Mundial da Saúde)  e AAP 
(Associação Americana de Pediatria) 

Não recomendam utilização de
ecrãs antes dos 24 meses.  

Dos 2 aos 5 anos AAP  recomenda que o 
tempo de ecrã seja limitado a 

uma hora por dia. 

Dos 6 aos 10 anos
OMS   recomenda até 2 horas 

de utilização diárias. 

Dos 10 aos 18 anos

AAP  revela que a exposição 
deve ser personalizada e 

equilibrada, garantindo que 
têm hábitos de sono, 

atividade física e outros 
comportamentos saudáveis.  

ECRÃ: qualquer tela ou monitor onde são projetadas imagens,
como telemóveis, tabletes, televisão, computador, videojogos.

Supervisionar o uso dos aparelhos digitais, limitando e ajustando a cada faixa etária; 
Ser exemplo de utilização adequada;
Evitar o uso dos ecrãs como recompensa;
Incentivar a leitura critica dos conteúdos e não partilharem dados pessoais;
Não permitir aparelhos dentro do quarto, nem utilização 1 hora antes de dormir e
durante as refeições. 

 

OS PAIS DEVEM...

Cada hora adicional de ecrãs ao recomendado está
associada a diminuição de 7 minutos na duração do sono; 

Crianças que assistem televisão depois das 19h,
apresentam mais resistência à hora de dormir, ansiedade e
mais tempo para adormecer;

Crianças com televisão no quarto gastam de 40 a 90
minutos a mais e assistem a programas mais violentos; 

Longo período de exposição a ecrãs e pouca atividade
física está associado ao aumento da circunferência
abdominal e sobrepeso nas crianças.  (6)
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Be
Active

de

TEMPO DE ATIVIDADE
 FÍSICA RECOMENDADA:

Entre 0 e 12 meses Pelo menos
30 minutos

Pelo menos 
180 minutos Entre 12 e 24 meses 

Entre 3 a 4 anos
180 minutos, sendo 60
destes de atividade de
moderada a vigorosa

intensidade 

Entre 5 a 17 anos

60 minutos de atividade
de moderada a vigorosa

intensidade,
3 vezes na semana

atividade de
fortalecimento muscular

e ósseo

HORAS DE SONO RECOMENDADAS:

Entre 0 e 3 meses 
Dormir 14 a 17 horas

 diariamente 

Entre 12 e 24 meses Dormir 
11 a 14 horas, 

com sesta 

 Dormir
 10 a 13 horas, com sesta Entre 3 a 5 anos

Entre os 6 e 13 anos 
Dormir 

9 a 11 horas 

Adolescentes dos
 14 até aos 17 anos 

Dormir 
8 a 10 horas 
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Gerir o dia das crianças de forma a limitar
o tempo de ecrãs, incentivar atividade
física e garantir um sono de qualidade.
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