
Vamos descobrir o que é a resistência, a 
sua importância e como pode ser 

melhorada.

Melhorar a nossa 
condição física e 

desenvolver a resistência

Missão: Condição Física



Felix


https://youtu.be/Lrh_Z70-jKs


Resistência cardiovascular Resistência muscular

Isto é quando um músculo ou grupo de 
músculos trabalha durante um longo 

período de tempo sem se cansar.

É a capacidade do coração e dos pulmões levarem 
o oxigénio para os músculos quando estes estão a

trabalhar, sem que o corpo se canse.

Podemos ter 

Resistência é a capacidade de estar ativo por um longo período de tempo

O que é a resistência

braços coração



Ao respirar enchemos os pulmões de ar.  
No ar há oxigénio que é necessário para 
ajudar os nossos músculos a funcionar.

O coração funciona como uma bomba,
bate 100,000 vezes por dia.

O coração bombeia sangue para os 
pulmões para estes recolherem o 
exigénio, depois o sangue rico em 
oxigénio é bombeado para o resto do 
corpo.

Quanto mais os nossos músculos 
trabalham, mais oxigénio precisam, por 
isso o coração acelera para bombear 
mais oxigénio.

Respirar

Ar entra

INSPIRAÇÃO EXPIRAÇÃO

Ar sai



Antes da escola, no caminho 
para a escola, à hora do almoço, 
em Educação Física, depois da 

escola, em casa ao fim de 
semana e ao fazer o Daily Mile.

Correr, dançar,  
saltar, caminhar, jogar futebol,  

- qualquer coisa que faça o
coração acelerar e bombear 

mais sangue.

MINUTOS
por dia durante a semana.

Recomenda-se que uma criança em idade 
escolar esteja ativa durante uma média de...?



Podes sentir a tua 
pulsação no pulso 

ou no pescoço. 
(Usa o indicador e o dedo médio, 

nunca o polegar)

Vamos sentar e 
experimentar.

Consegues 
sentir o 

batimento?



Agora levanta-te, corre o mais rápido que puderes, 
mexe bem os braços e levanta os joelhos.

Temos uma atividade muito gira para ti, 
repara como bate o teu coração.

Agora mede a pulsação, 
está mais rápida?



Esta semana 
desafiamos-te a estar 
ativo durante 60 
minutos  
no total por dia

Qual é o nosso Desafio? 

Uma maneira fácil de fazeres 15 minutos 
por dia é fazeres o Daily Mile na escola.



Mexe-te mais, senta-te menos e não te esqueças de 
correr!

Experimenta no intervalo, hora do almoço, em Educação Física, 
depois da escola e em casa.

Acelera o teu 
coração e 
melhora a 
resistência.

Toma nota nos 
REGISTOS DE 
MISSÃO de 

quantos minutos 
o fazes por dia.




