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Estrutura do trabalho 

O trabalho deverá conter uma capa (com identificação dos alunos, do tema do trabalho, ano 

de escolaridade, número de aluno e turma. A introdução de uma imagem na capa será 

facultativa), uma introdução (introduzir o tema que vai ser abordada no trabalho, com 

algumas curiosidades que possam encontrar durante a pesquisa recorrendo a conceitos 

gerais a tratar no tema), uma parte principal (descrita com os tópicos abaixo enunciados) e 

uma parte conclusiva (referir o que aprendeu com esta pesquisa e o que já sabia antes da 

mesma. Com aquilo que aprendeste no trabalho faz uma breve conclusão de como poderias 

melhorar a tua qualidade de vida). 

Sedentarismo 

a) Conceito 

b) Doenças associadas 

c) Fatores que aumentam o risco de sedentarismo: 

1. Álcool  

2. Drogas  

3. Tabagismo 

4. Excesso de peso 

Descreve cada um destes fatores e diz de que maneira podem prejudicar a tua saúde. 

Estilos de vida saudáveis 

a) Conceito de desporto e atividades físicas. Diferenças entre ambos. 

b) Como regular a atividade física? Objetivos dessa regulação? 

c) Tipos de atividade física de grupo e individuais? Refere um exemplo de cada 

actividade que deste na aula e que não deste na aula. 

d) Benefícios da atividade física?  

Alimentação 

a) O que é uma alimentação equilibrada? 

b) Quais as consequências que o consumo excessivo de açucares e gorduras pode 

provocar? 

c) Retrata uma alimentação equilibrada e saudável para um dia. Identifica os alimentos 

constituintes dessa dieta na roda dos alimentos. 

d) Benefícios de uma alimentação equilibrada? 

 

Nota: O trabalho deve conter no máximo deve conter 5 páginas (sem contar com a capa e a 
bibliografia). O texto deve vir justificado, com espaçamento de 1,5 e tipo de letra Times New 
Roman (tamanho 12). 

A data limite para a entrega do trabalho é 2ª feira (3 de Junho), e a apresentação do 
trabalho é na 5ª feira seguinte (6 de Junho). 

 


