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1. As Diferenças1. As Diferenças

Soluções na pág. Soluções na pág. 3939

2. Puzzle
Estas peças 

formam a figura de 
um animal aquático 
muito temido. 

Coloca os 
números nos sítios 
corretos e escreve o 
nome deste animal 
no tracejado.

Os animais gostam 
muito da primavera.

A temperatura é 
agradável e a comidinha  
é muito boa.

Existem dez diferenças 
entre as duas imagens. 
Consegues descobri-las?

__ __ __ __ __ __ __

EXPLORA
EXPLORA

GRUPO
GRUPO

COM OCOM O

OOs Amiguinhos aproveitaram um belo dia de sol para praticar exercício 
juntos. Eles equiparam-se devidamente, pegaram nas suas garrafas 

de água e saíram para o parque da cidade. Lá, mostraram 
porque estão em tão boa forma: eles conhecem e 
cumprem as regras do bom desportista.

Vá, 
Amigos, vamos 

parar. Esta corrida de 10 
minutos já foi o suficiente 

para aquecer. Agora, é altura 
dos alongamentos dos 

músculos. Sim, 
não queremos 

ter lesões 
musculares. 

Não 
se esqueçam: 

inspirem profundamen-
te pelo nariz. Assim, o ar 

fresquinho vai aquecendo até 
entrar no nosso corpo quen-

te. Depois, expirem com 
força pela boca.

Uau! 
Nunca tive a 

pulsação tão baixa 
depois de uma 

corrida!

Isso 
significa que estás 

em boa forma, Quico.  
O teu corpo vai-se adaptando 
ao esforço e faz este percurso 

com cada vez mais 
facilidade. 5
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Para além de gostarem 
muito de fazer exercício, os 

Amiguinhos sabem o quanto 
isso lhes faz bem à saúde. 
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NataçãoNatação – o mais  – o mais 
completo e saudávelcompleto e saudável

Atletismo Atletismo 
– o melhor para – o melhor para 
o coraçãoo coração

GinásticaGinástica – melhora  – melhora 
a coordenação e a a coordenação e a 
flexibilidadeflexibilidade

VoleibolVoleibol – entre  – entre 
os coletivos, o que os coletivos, o que 

tem menos tem menos 
“choques”“choques”

Intelecto• Cérebro mais ativo: melhor raciocínio e mais memória• Estímulo da imaginação 

Ossos e 
Músculos

• Ossos mais fortes  e resistentes• Músculos mais flexíveis • Proteção do esqueleto• Atraso do envelhecimento

Sistema 

Cardiovascular

• Coração forte e 

em boa forma

• Tensão arterial equilibrada

• Vasos sanguíneos 

resistentes

• Ligações nervosas 

ativas

Sistema 

Circulatório

• Sangue mais fluído 

• Redução do 

colesterol

Mente
• Maior autoconfiança • Sono mais reparador• Convívio social

Sistema 

Respiratório

• Mais capacidade 

pulmonar

• Vias desimpedidas

Sistema Imunitário
• Maior resistência  

às doenças
• Excreção de impurezas 

pela transpiração
Aparelho 
Digestivo

• Melhor funcionamento 
da digestão

• Facilidade de 
funcionamento dos 

intestinos

Estética• Menos gorduras prejudiciais• Corpo mais esbelto  e musculado• Melhor aspeto físico 7



FIM

Cá estão os segredos dos 

melhores desportistas. Segue-os 

e recebe os benefícios.

1. Alimenta-te bem

Come os vários tipos de 

alimentos, em três ou quatro 

refeições por dia, o mais naturais 

possível. Procura manter o peso 

correto. Toma sempre um bom 

pequeno-almoço. Não 

faças exercício com o 

estômago cheio.

2. Bebe muita água

A água é indispensável à vida e à saúde. Todos os  

dias perdem-se 2,5 litros de água pela transpiração e por outras 

funções do organismo. Os alimentos têm água, mas deve beber-se 

mais um litro por dia. Bebe água, mesmo que não  

sintas sede. 3. Dorme bem
Durante o sono, o teu corpo re-

cupera energia, restaura células e 
cresce. E a tua mente descansa. Não 
comas muito à noite, não bebas chá-
-preto, café e refrigerantes; não vejas 
filmes nem jogues jogos violentos 
ou demasiado excitantes. Deita-te 
cedo e dorme entre nove e 11 horas.

4. Treina regularmente
Usa o equipamento recomendado para cada desporto e treina com regularidade. Se não tiveres condições de treinar, caminha, corre ou sobe e desce escadas.

5. Fixa objetivos
Fixa objetivos que 

correspondam à tua capacidade 
e faz o possível por atingi-los. 
Não te compares com os outros, 
mas sim com o teu potencial.   

6. Mostra entusiasmoManifesta sempre motivação e boa disposição, cumprindo as tarefas dadas pelo professor ou pelo treinador.

7. Convive
O desporto ensina-nos 

a desenvolver a vontade, 
a paciência e o respeito 
pelas regras e pelos 
outros. Ajuda-nos a 
fazermos amigos e 
a melhorarmos o 
trabalho em equipa. 
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