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EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE 

Como contribui a Educação Física para a saúde? 

A Educação Física contribui para a saúde, promovendo a melhoria do funcionamento dos sistemas locomotor, 

nervoso, circulatório e respiratório. 

 

O Sistema Locomotor 

O sistema Locomotor é constituído por ossos, músculos e articulações. 

Sendo o corpo constituído por três grandes regiões: cabeça, tronco e membros. 

Para uma postura corporal correcta, deves: 

• Colocar o pescoço direito; peito saliente; ombros ligeiramente para trás e ao mesmo nível; costas direitas e 

ventre para dentro. 

• Realizar exercícios de reforço dos músculos abdominais, dorsais e lombares. 

O Sistema Nervoso 

O Sistema Nervoso analisa as informações fornecidas pelos órgãos dos sentidos, transmite ordens para movimentar 

os músculos do corpo, permitindo a execução de qualquer gesto. 

O Sistema Circulatório 

O Sistema Circulatório é o responsável pelo transporte e fornecimento do oxigénio e das substâncias nutritivas aos 

músculos. 

O Sistema Respiratório 

O Sistema Respiratório é responsável por fornecer oxigénio ao nosso organismo, realizando a troca de oxigénio por 

dióxido de carbono nos alvéolos pulmonares. 
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Mas, para aproveitares todos os benefícios das actividades desenvolvidas em Educação Física, deves ter particular 

atenção também com a alimentação, o repouso, a higiene e o meio ambiente. 

 

A Alimentação 

O nosso organismo deve receber, regularmente e em quantidade suficiente, os alimentos que fornecem as substâncias 

nutritivas essenciais para: 

• formar e renovar células e tecidos, essencial para o crescimento; 

• dispor de energia para permitir o funcionamento de todos os órgãos; 

• resistir às doenças. 

O Repouso 

A energia despendida diariamente nas diferentes actividades é recuperada através do repouso. Para restabelecer o 

equilíbrio do organismo, é indispensável dormir o tempo suficiente. Recomenda-se para os jovens entre os 9 e os 14 

anos, cerca de 10 horas de sono. 

A Higiene 

A higiene é o conjunto de meios para manter as condições favoráveis à saúde. Os hábitos de higiene diários incluem 

não só a lavagem corporal mas também o tipo de alimentação, vestuário e calçado, a postura no dia-a-dia, as horas de 

sono diárias e a prática de exercício físico. 

O Meio Ambiente 

A poluição do ar prejudica a nossa saúde e diminui os efeitos favoráveis da actividade física. Ao revelares preocupação 

com o meio ambiente, essencial a um estilo de vida saudável, demonstras o teu grau de educação cívica. 

Por exemplo, fumar constitui um prejuízo profundo para a tua saúde e para o ambiente, aumentando o risco de doenças 

graves. 

 

 

 


