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Qualidades Físicas 

As qualidades físicas podem ser definidas como todas as capacidades “treináveis” de 

um organismo. As qualidades são: resistência, força, velocidade, flexibilidade e destreza 

geral. 

1. Resistência 

Capacidade motora que permite efectuar um esforço durante um tempo considerável e 

suportar a fadiga. A forma mais utilizada para treinar a resistência aeróbia é a corrida 

contínua e prolongada. O ritmo deve ser regular e sem variações de velocidade, a 

duração elevada e o percurso plano. Na ESGB, o teste utilizado para avaliar esta 

capacidade motora é o Vai-Vem. 

 

2. Força 

Deslocar uma resistência externa através da acção dos músculos. Existem aspectos 

gerais a ter em consideração no treino desta capacidade que são:  

 Os exercícios devem solicitar, de forma alternada, todos os grandes grupos 

musculares; 

 Até se dar o salto pubertário (14 anos nas raparigas e 16 anos nos rapazes) 

deve utilizar-se essencialmente o peso do corpo. A partir desse momento 

podem começar-se a utilizar cargas externas, desde que, com o 

acompanhamento de um profissional da área da actividade física.  

 O aumento do trabalho no treino deve fazer-se preferencialmente através do 

número de repetições (volume). 

Na ESGB, os testes utilizados para avaliar a força são: força abdominal; 

flexões/extensões de braços.  
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3. Velocidade 

Permite realizar movimentos ou percorrer uma distância no menor tempo possível, 

assim como reagir rapidamente a um sinal (estímulo). Os exercícios de velocidade 

devem:  

 ser realizados à intensidade máxima;  

 ser de curta duração;  

 efectuar-se com poucas repetições em cada unidade de treino;  

 ter uma pausa entre as repetições que permita uma recuperação completa;   

 ser realizados sem fadiga acumulada, razão pela qual são geralmente 

colocados no início da aula de Educação Física, logo após o aquecimento. 

Na ESGB o teste utilizado para avaliar a velocidade é a corrida de 40m. 

4. Flexibilidade 

A flexibilidade permite efectuar movimentos com grande amplitude, devem realizar-

se exercícios que mobilizem todas as grandes articulações, com destaque para o tronco, 

membros superiores e inferiores. O treino da flexibilidade deve estar presente ao longo 

de todo o ano lectivo, porque os efeitos positivos conseguidos são rapidamente perdidos 

se não existir solicitação dos mesmos. 

Na ESGB o teste utilizado para avaliar a flexibilidade é o “senta e alcança”. 

5. Coordenação 

Permite realizar uma sequência de movimentos de forma fluida. O treino influencia 

a aprendizagem e o aperfeiçoamento das habilidades técnicas. Na ESGB a destreza é 

avaliada durante a prática das modalidades desportivas, dado que contribui 

decisivamente para a execução dos gestos técnicos, não sendo utilizado, no entanto, 

qualquer teste específico para o efeito. 

 

• Importância da Actividade Física para a Saúde e Bem-Estar 

Para evitar um estilo de vida sedentário, devemos praticar actividade física, tendo como 

vantagens: prevenção de mortes prematuras, incapacidades, controlo dos custos com a 

saúde e manutenção de uma qualidade de vida melhor. A prática regular de exercício 

desencadeia uma série de adaptações que produzem efeitos benéficos para a saúde: 



 Contribui para a diminuição progressiva dos índices de mortalidade nas várias 

faixas etárias;  

 Diminui o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares;  

 Previne e baixa a hipertensão arterial1. 

 Contribui para a prevenção do cancro do cólon, do recto, do endométrio, do 

ovário e dos testículos. 

 Baixa o risco de aparecimento da diabetes e reduz alguns factores de risco de 

coagulação sanguínea anormais. 

 Favorece um bom desenvolvimento dos músculos e dos ossos na infância e na 

adolescência e a sua manutenção na idade adulta, ajudando a evitar a 

osteoporose. Na população idosa permite uma vida mais independente, 

diminuindo o risco de quedas. 

 Reduz os sintomas de depressão, ansiedade, stress e tensão. Melhora as funções e 

as capacidades intelectuais, o ânimo e a auto-estima. 

 Reduz as taxas de colesterol no sangue e a quantidade de gordura. 

 Melhora os resultados escolares em todas as disciplinas 

 

Para assegurar a qualidade do exercício físico, é importante controlar a frequência 

cardíaca. 

Existem limites de intensidade de exercício que são descritos como seguros e eficazes. 

Para determinar o limite ideal, é necessário conhecer os seguintes conceitos: 

 Frequência Cardíaca Máxima (FCmáx.) – está relacionada com a idade. Para 

estimar a FCmáx. utiliza-se a seguinte fórmula: FCmáx = 220 – idade. 

 Frequência Cardíaca de Treino (FCtreino) – representa o número de batimentos 

por minuto que o coração deve produzir durante o exercício. Para a maioria das 

pessoas saudáveis, este nível está entre 50 e 80% da FCmáx.  

Exemplo: com uma FCmáx. de 180 bpm, o limite mínimo de treino seria 90 bpm (50% 

da FCmáx) e o limite máximo de 144 bpm (80% Fmáx.) 

                                       
1 A pressão arterial (PA) corresponde à força do sangue ao passar pelas paredes das artérias. A PA é maior quando o 

coração se contraí, bombeando sangue para as artérias, denominando-se de pressão arterial sistólica. Quando o 

coração repousa brevemente entre batidas, a pressão arterial cai para um nível inferior e denomina-se de pressão 

arterial diastólica. 

Cada sessão de exercício relaxa os vasos sanguíneos, causando uma diminuição da PA pós-exercícios. 



 Intensidade de treino a escolher - o intervalo da FCtreino é o indicador que 

estabelece o objectivo do treino. As pessoas que se iniciam na actividade física 

devem estabelecer como objectivo inicial o limite mais baixo e ir aumentando 

progressivamente de acordo com o seu conforto durante o exercício. Aqueles que 

já têm maior condição física, ou estão a treinar para uma competição, podem 

planear para o limite superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Frequência Cardíaca e sua Medição  

Expresso através do número de batimentos do coração durante um minuto. 

O controlo da Frequência Cardíaca pode ser feita das seguintes formas: 

 No peito – colocar a palma da mão sobre a zona do coração, contar o número de 

batimentos durante 15 segundos e multiplicar por quatro. Esta técnica utiliza-se 

sobretudo após esforço. 

 Na artéria carótida – colocar os dedos indicador e médio no pescoço, 

pressionando um pouco a artéria carótida, contar o número de batimentos durante 

15 segundos e multiplicar por quatro; 

 Ao nível da artéria radial – colocar os dedos indicador e médio sobre o pulso, 

contar o número de batimentos durante 15 segundos e multiplicar por quatro. 

 Cardiofrequencímetro ou monitor de frequência cardíaca – banda elástica que se 

coloca no peito e emite um sinal com o número de batimentos do coração por 

minuto para um relógio. 

• Aquisição de estilos de vida saudáveis 

Existem diversos factores que condicionam os estilos de vida saudáveis:  

ZONAS INTENSIDADE 

Iniciação actividade física 50-60% Fc Max 

Controle de peso (resistência) 60-70% Fc Max 

Melhoria capacidade respiratória 70-80% Fc máx 

Melhoria performance (atletas) 80-90% Fc máx 

Esforço máximo (atletas) 90-100% Fc máx 



 Actividade física – Praticar Actividade Física de forma contínua, beneficia a 

saúde em geral, podendo ajudar a reduzir o risco de desenvolvimento de algumas 

doenças crónicas, e ajuda a aumentar a qualidade de vida. 

 Meio ambiente – Considera-se que o meio ambiente afecta a nossa saúde 

individual e a saúde da população. 

 Alimentação – Os alimentos devem ser consumidos em quantidades suficientes 

para satisfazer as necessidades metabólicas do corpo, mas não em quantidades 

excessivas, para não causar obesidade. Para uma pessoa que pratique desporto, 

uma alimentação equilibrada deve respeitar as seguintes percentagens: 60% 

hidratos de carbono, 25% de gorduras e 15% de proteínas. 

• Auto Imagem 

A prática regular de exercício físico apresenta benefícios associados ao bem estar físico 

e à imagem corporal.   

 Sentir-se melhor – mais enérgico, aumento da resistência à fadiga, diminuição da 

ansiedade e da depressão, maior relaxamento e menor tensão e maior vontade para o 

convívio social. 

 Melhor aparência – Tonificação dos músculos, aquisição e/ou manutenção do 

peso ideal e controlo do apetite. 

 Maior realização – mais produtividade no trabalho, maior capacidade para o 

trabalho físico, aumento da força muscular e melhor funcionamento do coração e 

dos pulmões. 

 

 


