
 

 

 

 

 

 

 

 

• Fita métrica;  

• Cronómetro/relógio; 

 

 

 

 

 

 

Ano letivo 2016/2017 

3º Ano  

 

 

 

Material 

COMO VARIA A FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E A 

AMPLITUDE VENTILATÓRIA? 

Ao respirarmos ocorrem dois movimentos:  

� a inspiração (entrada de ar nos pulmões); 

� a expiração (saída de ar dos pulmões). 

A frequência respiratória corresponde ao nº de ciclos 

respiratórios (uma inspiração seguida de uma expiração) 

por minuto.  

� Para medires a frequência respiratória registas  

o nº de ciclos respiratórios durante um minuto. 

A amplitude ventilatória é a variação de volume dos 

pulmões entre uma inspiração e uma expiração.  

� Para medires a amplitude ventilatória colocas a fita 

métrica à volta do peito e registas o perímetro; 
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A turma deve ser dividida em grupos de trabalho mistos: dois 

rapazes e duas raparigas com estatura semelhantes. 

1. Todos os alunos do grupo de trabalho registam a 

amplitude ventilatória em repouso; 

2. Todos os alunos do grupo de trabalho registam a 

frequência ventilatória em repouso; 

3. O rapaz 1 e a rapariga 1 efetuam 5 saltos e registam a 

amplitude ventilatória e a frequência ventilatória; 

4. O rapaz 2 e a rapariga 2 efetuam 35 saltos e registam a 

amplitude e a frequência respiratória. 

 

 

 

 

 

 

 Rapaz 1 Rapaz 2 Rapariga 1 Rapariga2 

Amplitude ventilatória em 
repouso 

    

Frequência respiratória em 
repouso 

    

Amplitude ventilatória 
após 5 saltos 

 ----------  ---------- 

Frequência respiratória 
após 5 saltos 

 ----------  ---------- 

Amplitude ventilatória 
após 35 saltos 

----------  ----------  

Frequência respiratória 
após 35 saltos 

----------  ----------  

Procedimento 

Resultados 
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1. Que conclusões gerais podemos tirar a partir dos 

resultados obtidos nesta experiência? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Conclusões 
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Para o bom funcionamento do sistema respiratório, 

devemos: 

- inspirar sempre pelo nariz e o menos possível pela 

boca, para evitar infeções respiratórias; 

- evitar ambientes ambientes poluídos e respirar o ar 

puro; 

- abrir as janelas das nossas casas para renovar o ar; 

- praticar exercício físico com regularidade; 

- não fumar. 

 

 

 

 

 

Nome: ____________________________ Nº _____ Turma: ____ 

 

Avaliação da atividade: 

    

 

No dia-a-dia 


