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 Área dos Conhecimentos – 8.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 cada aula divide-se em três partes 

sequenciais e com objetivos específicos: 

 

• PARTE INICIAL (Aquecimento) – Nesta parte realizam-se os primeiros exercícios da aula 

para ativar a circulação, a respiração e a temperatura corporal, solicitando a 

concentração dos alunos e preparando o organismo para o esforço. É uma fase de 

ativação geral, também designada por Aquecimento. A aula deve começar, por isso, de 

uma forma moderada e aumentar gradualmente de intensidade, tendo o objetivo de 

prevenir eventuais lesões musculares.  

 

• PARTE PRINCIPAL OU FUNDAMENTAL – Nesta parte realiza-se a aprendizagem e 

aperfeiçoamento dos diversos conteúdos das matérias que fazem parte do programa da 

disciplina. Executam-se exercícios cujo objetivo é desenvolver as capacidades motoras e 

para aperfeiçoar e consolidar as diferentes modalidades desportivas.  

 

• PARTE FINAL (Alongamentos) - Nesta parte final realizam-se os exercícios de 

Alongamentos e procede-se à recolha do material e à arrumação do espaço. O 

professor poderá ainda avaliar a sessão, efetuando um pequeno balanço da aula e 

questionar os alunos. Esta é uma parte muito importante da aula, pois garante o bom 

funcionamento do corpo, proporcionando maior elasticidade e agilidade, além de 

prevenir lesões. Tem como objetivo garantir o regresso à calma, o relaxamento 

muscular e o desenvolvimento da flexibilidade. 

 

II – ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS 

 

Atualmente todos reconhecem que um estilo de vida sedentário, a falta de ATIVIDADE FÍSICA e 

uma ALIMENTAÇÃO incorreta, provocam graves problemas de saúde: doenças cardiovasculares, 

articulares, respiratórias, excesso de peso/obesidade, entre outros. 

 

A ATIVIDADE FÍSICA praticada de uma forma regular, em todas as idades, é um meio precioso de 

bem-estar individual e social, benéfica para a saúde em geral: tanto a nível físico como psíquico. Os 

seus principais benefícios são: 

 

• Ajudar a reduzir o risco de desenvolvimento da diabetes e algumas doenças 

cardiovasculares e a hipertensão; 

 

• Ajudar a combater o excesso de peso e a obesidade; 
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• Ajudar a promover posturas corporais corretas; 

 

• Retardar a fadiga e aumentar o nível da produtividade e do sucesso escolar; 

 

• Aumentar os níveis de concentração, contribuindo para uma melhor aprendizagem; 

 

• Contribuir para a diminuição dos níveis de stress, melhorando as relações interpessoais e 

consequentemente os níveis de autoestima; 

 

• Melhorar significativamente a nossa qualidade de vida. 

 

 

Uma ALIMENTAÇÃO saudável deve ser completa, equilibrada e variada, respeitando as porções 

recomendadas na roda dos alimentos. Deve evitar-se as refeições rápidas (hambúrgueres, pizzas, 

refrigerantes, etc.). Desta forma estamos a contribuir para a promoção do bem-estar geral e para a 

saúde. Como tal, é necessário ter em consideração os seguintes aspetos: 

 

• Comer a horas certas – para garantir o bom funcionamento do organismo, evitar estar 

muitas horas sem comer, fazendo 5 a 6 refeições por dia, em intervalos regulares; 

 

• Comer com moderação – evitar ingerir grandes quantidades de alimentos numa só 

refeição; 

 

• Tomar sempre o pequeno-almoço - Refeição mais importante do dia, que deve ser rico 

em nutrientes para começar o dia com energia e vitalidade, após muitas horas de jejum. 

Esta refeição contribui para uma maior concentração, melhorando o desempenho físico 

e cognitivo; 

 

•  Roda dos Alimentos – incluir alimentos variados e nas porções recomendadas para 

cada grupo;  

 

• Mastigar bem os alimentos - para conseguir uma boa digestão e absorção dos 

nutrientes; 

 

• Beber água - com muita frequência e ao longo do dia, devendo ser ingerida em 

quantidades superiores a 1,5l diários; 

 

• Bebidas alcoólicas – não devem ser ingeridas até aos 18 anos. Após essa idade deve 

ingerir-se com moderação. 
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RODA DOS ALIMENTOS 

 

 

 

 

A RODA DOS ALIMENTOS é um diagrama que traduz a importância dos vários alimentos 

numa dieta saudável. Nela são representados 7 grupos de alimentos com proporções diferentes, o 

que significa que se deve comer em maior quantidade os alimentos que pertencem aos grupos com 

maior dimensão e em menor quantidade os alimentos representados nos grupos com menor 

dimensão.  

Assim, têm uma maior importância numa alimentação equilibrada, a fruta e os hortícolas 

(fornecem vitaminas, sais minerais e fibras alimentares) e os cereais e derivados e tubérculos (para 

além dos nutrientes referidos anteriormente fornecem vitaminas do complexo B e hidratos de 

carbono, sendo estes as principais fontes de energia). Seguem-se os laticínios (fornecem proteínas, 

cálcio e fósforo), a carne, o peixe e os ovos (fornecem proteínas, vitaminas do complexo B e sais 

minerais). Depois as leguminosas (fornecem hidratos de carbono, proteínas, vitaminas do complexo 

B, sais minerais e fibras alimentares). É de referir que as proteínas são os nutrientes responsáveis 

pela formação e reparação do nosso organismo. 
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É importante referir que as proteínas fornecidas pela carne têm efeitos distintos no 

organismo. As carnes brancas como o frango ou o peru são mais saudáveis do que as carnes 

vermelhas, como é o caso da carne de vaca, pois não contêm tanta gordura prejudicial. 

Apesar de a água não constituir um grupo alimentar próprio, ela faz parte da constituição 

de quase todos os alimentos e é imprescindível à vida, por isso está representada na roda dos 

alimentos. É muito importante beber água frequentemente, ao longo do dia e principalmente, 

durante e após o esforço físico intenso. 

A ingestão de produtos com excesso de sal, açúcares e doces (ex. bolos, gomas, chocolates, 

refrigerantes, batatas fritas, aperitivos, …) só deve ser feita de vez em quando e em pequenas 

quantidades. 

 

III – ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA 

 
Uma alimentação equilibrada e adequada ao dispêndio de energia do indivíduo, juntamente 

com um estilo de vida fisicamente ativo, é determinante para uma vida saudável. A quantidade de 

alimentos que se ingere deve estar diretamente relacionada com a quantidade de energia que se 

despende. Como tal, o excesso de calorias consumidas tem como consequência um excedente de 

energia que o corpo acumula sob a forma de gordura, provocando doenças como a obesidade. 

A obesidade na infância e adolescência é considerada a doença do Sec. XXI, estando associada 

a alteração de comportamentos, tais como a redução de atividade física (tempo excessivo passado 

em frente ao computador ou à Televisão) e maus hábitos alimentares (consumo exagerado de fast 

food e refrigerantes). 

Quando se pratica atividade física regular as necessidades calóricas diárias são superiores às 

de uma pessoa que não faz qualquer tipo de atividade. Muito importante também é o consumo de 

água, pois durante a atividade física verifica-se uma perda de líquidos por parte do organismo 

devido à produção de suor – a carência de água no organismo pode provocar fadiga precoce, 

dores de cabeça, fraqueza e impaciência, levando à diminuição do rendimento.  
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IV – APTIDÃO FÍSICA 
 

A APTIDÃO FÍSICA define-se pela capacidade de executar tarefas diárias com vigor e vivacidade, 

sem fadiga excessiva e com ampla energia, podendo ser interpretada segundo duas perspetivas: 

1- APTIDÃO FÍSICA associada à saúde 

2-   APTIDÃO FÍSICA associada ao rendimento desportivo. 

A APTIDÃO FÍSICA, qualquer que seja a sua perspetiva de análise, está relacionada com o 

desenvolvimento das capacidades motoras, sobretudo a resistência, a força, a velocidade e a 

flexibilidade.  

Resistência – capacidade motora que permite realizar um esforço relativamente longo, 

resistindo à fadiga; 

Força – capacidade motora que permite vencer uma resistência exterior, com base na contração 

muscular; 

Velocidade – capacidade motora que permite realizar movimentos no menor tempo possível; 

Flexibilidade – capacidade motora que permite executar movimentos de grande amplitude, 

através da elasticidade muscular e da mobilidade articular. 

Para alcançar bons níveis de aptidão física é necessário ter um estilo de vida saudável, o que 

implica:  

 Uma alimentação equilibrada;  

 Atividade física regular; 

 Repouso;  

 Adoção de hábitos de higiene e segurança;  

 Convívio com os outros;  

 Não consumir álcool, drogas e tabaco. 

 


