
Como colocar os livros... 

ACeS Porto Oriental                                

Até à próxima!!!  

Fisioterapia 

Certificamos que  

  esteve presente no workshop 

“Tu a tua Mochila e a tua saúde”, com 

uma prestação: 

Excelente 

Boa 

Satisfatória 

Negativa 

Fisioterapeuta 
A arrumação dos objectos é tam-

bém importante. Deves colocar os 

mais pesados na vertical, próximos 

das tuas costas. Bolsas e compar-

timentos ajudam na arrumação e 

distribuem melhor o peso.  

Não deves carregar mais de 10% 

do teu peso nas costas! 

(exemplo: se pesas 30kg não deves 

carregar mais de 3kg) 

Atenção, leva para a escola somen-

te o que realmente precisas! 

TU 

e a tua Saúde 

a tua 
  Mochila 



Algumas dicas para 

protegeres a tua saúde:  

A pega deve ser acolchoada, 

para o caso de a quereres 

transportar na mão, e deve 

ter um mínimo de 8 cm. 

Ao transportares a mochila às costas é importante manteres 

uma postura correcta. Alças ajustadas e colocadas nos dois 

ombros são dois detalhes essenciais para o conseguires. 

Alça vertical regulável 

Útil para ajustar a mochila 

ao teu corpo. 

Costas rígidas e acolchoadas. 

Bandas reflectoras con-

tribuem para a tua segu-

rança quando andas a pé na 

estrada. 

As fivelas, devem ser práti-

cas e resistentes. Partidas ou 

descaídas, aumentam o teu 

esforço e desequilibram-te. 

Cinto regulável Distribui 

o peso da tua mochila na 

região lombar, sem sobre-

carregar os ombros e a 

coluna, e evita oscilações. 

A tua mochila ideal 

 

 Carrega a mochila no 

centro das costas, isso 

ajuda-te a distribuir 

melhor o peso 

 

 Ajusta as alças nas costas e 

ombros de modo que a mochila 

se adapte totalmente às tuas 

costas e ajustando o cinto da 

mochila quando este existe 

 

 Nunca carregues a mochila 

num só ombro 

 

 Se usares mochi-

las com rodinhas é preciso 

teres cuidado com a pega do 

carrinho. Ela deve estar a uma 

altura apropriada para que as 

tuas costas fiquem direitas 

 


