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 Área dos Conhecimentos – 7.º Ano  

I – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

A EDUCAÇÃO FÍSICA é uma disciplina que faz parte do currículo escolar. É constituída por uma 

grande diversidade de atividades físicas e desportivas e tem como principais objetivos: 

 

• Promover a atividade física como fator de saúde; 

• Desenvolver e fortalecer os principais músculos do corpo; 

• Fortalecer os ossos e manter as articulações saudáveis; 

• Melhorar o funcionamento dos sistemas circulatório e respiratório; 

• Melhorar o funcionamento do sistema nervoso; 

• Promover uma postura e uma atitude corporal corretas, evitando deformações na coluna 

vertebral; 

• Desenvolver o ritmo, a expressão e o domínio dos movimentos; 

• Proporcionar a aquisição das técnicas mais importantes das diferentes modalidades 

desportivas do programa de Educação Física. 

 

II – SEGURANÇA NAS ATIVIDADES FÍSICAS DESPORTIVAS 

 

A SEGURANÇA de todos os praticantes na realização das atividades físicas é um aspeto 

fundamental, tendo como principal objetivo a prevenção de lesões. Pode dividir-se em Individual e 

Coletiva. 

• Segurança Individual: 

O primeiro aspeto a ter em conta é o equipamento. O vestuário deve ser confortável e adequado às 

características da modalidade. 

Outro aspeto determinante é a não utilização de objetos de adorno durante as atividades, tais 

como relógios, fios, pulseiras, anéis, pois são suscetíveis de provocar lesões e ferimentos nos 

colegas. 

• Segurança Coletiva: 

Englobando também a segurança individual, o principal aspeto a ter em conta tem a ver com o 

espaço em que a atividade decorre, pois poderá colocar em causa a integridade física e a segurança 

dos praticantes. Assim, no espaço desportivo, deve-se ter em atenção e verificar: 
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• Se as balizas estão bem fixas no solo; 

• Se os cestos de Basquetebol se encontram bem firmes e não há risco de queda; 

• Se o pavimento é regular ou possui algumas falhas que possam provocar lesões nos 

praticantes, no caso de eventuais quedas; 

 

III – ESPÍRITO DESPORTIVO 

 

O ESPÍRITO DESPORTIVO é um código de atitudes essencial no Desporto.  

Define-se como um conjunto de comportamentos que implicam a aceitação das regras e a 

colaboração e o respeito entre todos os intervenientes. 

Comportamentos que caracterizam o Espírito Desportivo: 

• Respeitar os regulamentos, nunca procurando cometer deliberadamente uma falta; 

• Respeitar os árbitros e os juízes, cuja presença é indispensável na competição. Árbitros e 

juízes têm um papel difícil e ingrato a desempenhar, devendo merecer o respeito de todos; 

• Aceitar todas as decisões do árbitro, sem nunca pôr em causa a sua honestidade; 

• Reconhecer com dignidade a superioridade do adversário, na situação de vencido; 

• Aceitar a vitória com modéstia, sem ridicularizar ou diminuir o adversário; 

• Querer competir em igualdade de circunstâncias com o adversário, contando apenas com o 

seu valor e as suas capacidades para tentar alcançar a vitória; 

• Recusar ganhar por meios ilegais ou fraudulentos; 

• Conhecer bem todas as regras e aplicá-las com imparcialidade; 

• Ser digno em todas as circunstâncias, demonstrando controlo sobre si próprio em todos os 

momentos e recusando utilizar, em qualquer situação, a violência física e verbal.    

 

IV - SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA 

 

A SAÚDE define-se como o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 

ausência de doença ou debilidade. A saúde é essencialmente um bem a atingir e a preservar.  

Uma das melhores formas de um indivíduo se manter saudável é manter-se fisicamente ativo.  

 

Existem quatro fatores que, em conjunto com a ATIVIDADE FÍSICA, são de extrema importância 

para a aquisição de saúde e bem-estar:  
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• Alimentação - Nos últimos tempos tem-se verificado uma tendência crescente para as pessoas 

terem uma vida sedentária, sem hábitos saudáveis. Deste modo, a energia adquirida através da 

alimentação vai sendo acumulada em forma de gordura, pois, sem atividade física, não há 

forma de esta ser utilizada. Assim, para além da atividade física, é fundamental ter uma 

alimentação equilibrada que permita ingerir a quantidade de calorias necessárias para o dia, 

evitando os excessos. 

 

• Meio ambiente - A nossa saúde e bem-estar dependem fortemente do meio ambiente em 

que vivemos, desde o ar que respiramos até à água que bebemos e os alimentos que 

consumimos. Cada um destes aspetos afeta a nossa saúde individual e a saúde pública.  

 

• Repouso - O descanso é essencial para a regeneração do organismo: o corpo recupera 

energias e o cérebro descansa. O sono é uma necessidade biológica e cada pessoa deverá 

dormir o número de horas adequado à sua idade: à medida que a idade avança o número 

necessário de horas de sono diminui. Recomenda-se que um indivíduo em idade escolar 

durma entre 8 a 10 horas. Um número insuficiente de horas de sono causa mal-estar, perda 

de rendimento durante as atividades escolares, diminui a força e causa irritabilidade. 

 

• Higiene - compreende um conjunto de normas e atitudes para que cada pessoa possa 

manter uma relação equilibrada e harmoniosa consigo e com o meio que a rodeia. O 

cumprimento das regras de higiene leva a comportamentos mais seguros. Assim, é muito 

importante que se elimine do corpo, poeiras, secreções, micróbios e maus odores, de forma 

a prevenir doenças.  

 

Deve-se, por isso, adotar as seguintes condutas de higiene: 

- Tomar banho diariamente e após qualquer tipo de atividade física mais intensa, como 

aulas de Educação Física ou uma tarde a fazer um jogo com amigos. Tomar banho permite 

manter a pele em bom estado e limpa;  

 

- Lavar bem o cabelo e não partilhar pentes, escovas ou bonés; 

 

- Lavar bem as mãos e com frequência;  

 

- Manter as unhas curtas para não acumularem sujidade;  

 

- Lavar sempre os dentes após todas as refeições e antes de deitar;  

 

- Manter sempre limpo o vestuário e o calçado, principalmente as peças que contactam 

diretamente com a pele como, por exemplo, as cuecas e as meias (que têm que ser trocadas 

todos os dias).   


