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 Gabinete de Aptidão Física / Relatório 2012/13 
  Dia da Escola Aberta (12/06/2013) 

 

 
 

 Gabinete de Aptidão Física 
EB, 2/3 Martim de Freitas – Coimbra 

 
 

Razões que justificaram o projeto 

•   Necessidade de transmitir 
aos alunos um conhecimento 
claro das implicações da 
atividade física regular e da 
aptidão física na saúde.  
 
 
 

 
 

Razões que justificaram o projeto 

• Aumento do número de alunos 
com excesso de peso. 
 
 

• Importância da avaliação dos 
valores da composição corporal 
 
 

Razões que justificaram o projeto 

•  Segundo alguns estudos 
“50% das crianças obesas e 

80% dos adolescentes 
obesos tornar-se-ão adultos 

obesos”.  

Razões que justificaram o projeto  

•  Portugal é o País da Europa onde se 
regista o menor tempo de atividade 
física semanal e simultaneamente a 
maior prevalência de obesidade infantil 
na segunda infância!!! 
 
• A escola é um campo privilegiado para  
modificar positivamente os hábitos dos 
jovens.   
 

 
 

Razões que justificaram o projeto  

 
• A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) considera “a Atividade 
Física de grande importância para 
a saúde física, mental e social, 
capacidade funcional e bem-estar 
de indivíduos e comunidades”.  
 

 
 



06/09/13 

2 

Início das atividades do GAF  
  

•  O GAF iniciou a sua 
atividade no ano letivo  
2005/2006.  
 
 

Principais  objetivos 

•   Avaliar a aptidão física e  
composição corporal dos alunos 
através da recolha de dados 
específicos, relacionando-os 
com fatores de saúde - (ZSAF). 
 
 

Principais  objetivos 
• Elaborar relatórios individuais e 
programas de melhoria da aptidão física e 
composição corporal dos alunos. 
 
• Implementar sessões de esclarecimento 
sobre nutrição, atividade física e saúde.   
 
•   Analisar estatisticamente os dados 
recolhidos em cada ano letivo. 

Principais  objetivos 
• A médio prazo: 
Ø   Aumentar o tempo de atividade física 
semanal da nossa população escolar. 
 
Ø Diminuir as diferenças do tempo de 
atividade física semanal entre rapazes e 
raparigas. 
 
Ø Diminuir a prevalência da obesidade e 
magreza excessiva dos nossos alunos/as. 
 

2012/2013 – População Estudada 

•   A amostra é constituída por 771 
alunos do 5º ao 9º ano (90,7%), 
dos quais 368 são rapazes e 403 
raparigas. 

 
•   distribuídos da seguinte forma: 
 

2012/2013 – População Estudada  
(Idade em 15/10/2012) 

 
•  9 anos de idade - 21 rapazes e 15 raparigas; 
•  10 anos de idade - 97 rapazes e 95 raparigas; 
•  11 anos de idade -  76 rapazes e 90 raparigas; 
•  12 anos de idade - 68 rapazes e 73 raparigas; 
•  13 anos de idade - 68 rapazes e 73 raparigas; 
•  14 anos de idade – 31 rapazes e 50 raparigas; 
•  15 anos de idade - 7 rapazes e 7 raparigas. 
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EVOLUÇÃO DA ESTATURA MÉDIA 
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FATOR DE CORTE  
 Valores utilizados pelo Programa Fitnessgram – desenvolvido pelo “Cooper Institute for 

Aerobics Reserch, Dallas, Texas”, em parceria com o Núcleo de Exercício e Saúde da FMH, Lisboa. 

IMC - VALORES DE REFERÊNCIA FITNESSGRAM	  

IDADE	   MASCULINOS	   FEMININOS	  

9	   15,2 – 20	   16,2 - 23	  

10	   15,3 - 21,0	   16,6 - 23,5	  

11	   15,8 - 21,0	   16,9 - 24,0	  

12	   16,0 - 22,0	   16,9 - 24,5	  

13	   16,6 - 23,0	   17,5 - 24,5	  

14	   17,5 - 24,5	   17,5 - 25,0	  

15	   18,1 - 25,0	   17,5 - 25,0	  

16	   18,5 - 26,5	   17,5 - 25,0	  

17	   18,8 - 27,0	   17,5 - 26,0	  

>17	   19,0 – 27,8	   18,0 – 27,3	  

IMC - % TOTAL DE ALUNOS DENTRO E FORA 
DA ZSAF 

 NA ZSAF 
70% 

  ACIMA 
DA ZSAF 

13% 

   ABAIXO 
DA ZSAF 

17% 

IMC - % DE RAPARIGAS DENTRO E 
FORA DA ZSAF 

 NA ZSAF 
73% 

ACIMA DA 
ZSAF 
6% 

 ABAIXO 
DA ZSAF 

21% 

IMC - % DE RAPAZES DENTRO E FORA 
DA ZSAF 

 NA ZSAF 
67% 

 ACIMA DA 
ZSAF 
21% 

  ABAIXO 
DA ZSAF 

12% 

IMC: EVOLUÇÃO DOS VALORES 
MÉDIOS / 2007- 2013 
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PESO: EVOLUÇÃO DOS VALORES 
MÉDIOS / 2007 - 2013 
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CONCLUSÕES GERAIS 

= Foi possível constatar um maior 
número de casos de excesso de 
peso nos rapazes (21%) e menor 
nas raparigas (6%) e um maior 
número de casos de magreza nas 
raparigas (21%) e menor nos 
rapazes (12%). 

  
  

CONCLUSÕES GERAIS 

= A percentagem total de alunos/as 
sinalizados com excesso de 
peso não sofreu alterações 
significativas (12% em 2009/10 - 
9% em 2010/11 – 12% em 
2011/12 – 13% 2012/13). 

 
  

CONCLUSÕES GERAIS 

= O mesmo não se pode dizer em 
relação à percentagem de alunos/as 
s inal izados com indicador de 
magreza, que desceu ligeiramente 
em 2012/2013 (19% em 2011/12 – 
17% em 2012/13).      

 

CONCLUSÕES GERAIS 

= Os casos de magreza 
observados são na sua grande 
maioria situações de magreza 
moderada, não sendo por isso 
casos preocupantes.  

 

CONCLUSÕES GERAIS 

  = Para o universo da população escolar 
estudada, foi possível constatar nos 
últimos cinco anos letivos um ligeiro e 
constante decréscimo dos valores médios 
do IMC (20,42 – 20,14 – 20,05 – 19,6 – 
19,38) e do Peso Corporal (50,13 – 49,71 
– 49,5 – 46,65 – 46,13). 
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CONCLUSÕES GERAIS 

  = Contudo, no último ano letivo foi possível 
constatar um ligeiro aumento do valor médio do 
IMC, apesar de se observar uma diminuição do 
valor médio do Peso Corporal.  

= IMC (20,42–20,14–20,05–19,6 –19,38 –19, 49 ) / 
Peso Corporal (50,13 – 49,71 – 49,5 – 46,65 – 
46,13 – 44,75). 

= Esta situação explica-se devido a um 
decréscimo acentuado dos valores da Estatura 
média no último ano letivo (1,53 – 1,50). 

 
   

CONCLUSÕES GERAIS 

    = Entre 2007 – 2012, como os 
valores médios da Estatura não 
aumentaram (1,56 –1,56 –1,56 – 1,54 
–1,53) a diminuição observada nos 
v a l o r e s m é d i o s d o I M C é 
matematicamente explicada pela 
diminuição dos valores médios do 
Peso Corporal. 

  
   

CONCLUSÕES GERAIS 
=  As duas constatações anteriores podem ser, em 

parte, explicadas, pela diminuição do número de 
alunos com dezasseis e quinze anos verificada 
nos últimos seis anos letivos.  

 
=  Contudo, esta evidência também deve ser 

associada às inúmeras atividades promovidas 
pela escola e às condições facilitadoras do meio 
sociocultural em que a mesma se insere. 

PRINCIPAL CONCLUSÃO 

 = De acordo com os fatores de corte 
utilizados  nos últimos seis anos letivos, a 
nossa população escolar do segundo e 
terceiro ciclos não está confrontada com 
um problema global grave de alunos/as 
com sobrepeso ou magreza excessiva, 
mas existem alguns casos que merecem a 
n o s s a a t e n ç ã o e u m e v e n t u a l 
acompanhamento médico e/ou nutricional. 

  

Algumas medidas a adotar   

• Segundo o American College Sport 
and Medecine (ACSM), a quantidade 
de Atividade/Exercício Físico que é 
necessária para melhorar/manter a 
saúde está indicado nas tabelas abaixo 
representadas: 
 

Algumas medidas a adotar   

 
Tempo frente à televisão, 
computador e playstation 

Atividades de recreação 
Exercícios leves 

Exercícios aeróbios 
Dança e Desportos 

Deslocamentos a pé 
Atividades diárias 

Diminuir 

2–3 vezes 
semana 

3-5 vezes 
semana 

Todos os 
dias 
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Algumas medidas a adotar   

 

Algumas medidas a adotar   

• “Pode-se praticar atividade 
física sem se praticar 

desporto”.  
• “Ser desportista é uma 

opção; ser ativo é uma 
necessidade". 

 Edward Derby 
  
 
 

Algumas medidas a adotar 

Ø   A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
“Considera a necessidade de implementação de 
Políticas e Programas que visem integrar a 
atividade física no dia-a-dia de todas as pessoas, 
em todos os sectores sociais, especialmente na 
escola, no local de trabalho e nas comunidades. 
Considera ainda, que a Atividade Física é o pilar 
de um Estilo de Vida Saudável, um meio de 
prevenção de doenças e uma das melhores 
formas de promover a saúde de uma população”. 
 

 
 

ALGUNS ESTUDOS 
Ø  Estudo Relaciona Dieta de‘junk food’ a Q.I. 

Inferior, Fevereiro 23, 2011. 
•  Crianças com alimentação mais saudável (rica 

em frutas e vegetais) têm Q.I. superior, de 
acordo com um amplo estudo divulgado no 
Journal of Epidemiology and Community Health.  

•  E s t a c o n c l u s ã o é o r e s u l t a d o d o 
acompanhamento de 14.000 crianças nascidas 
em Inglaterra entre 1991 e 1992. 

 
Fonte: Programas Pessoa e Fitnessgram – FMH - DGIDC 

http://comerbemateaos100.blogspot.com. 
 Ø  Não Existem dietas milagrosas. 

 

•  U m a r t i g o p u b l i c a d o n o 
American Journal of Preventive 
Medicine evidenciou, que não 
existem dietas milagrosas para 
perder peso.  
 

http://comerbemateaos100.blogspot.com. 
 Ø  Não Existem dietas milagrosas. 

 
•  O estudo que acompanhou mais de 4000 

pessoas, mostrou que aquelas que 
conseguiram reduzir mais o peso e a 
gordura corporal foram as que fizeram 
atividade física regular e que se 
alimentaram de forma saudável durante 
todo o ano, consumindo menos gorduras 
e menos alimentos industrializados.  
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 http://comerbemateaos100.blogspot.com. 

Ø Os que preferiram seguir o caminho das 
dietas milagrosas, à base de batidos ou 
suplementos emagrecedores e que 
saltaram refeições, perderam menos peso  
 
Conclusão: para emagrecer é preciso 
mudar hábitos alimentares e fazer 
exercício físico para que a perda de peso 
seja consistente e melhore a saúde a 
longo prazo. 

ALGUNS ESTUDOS 
“ Passa-se qualquer coisa com as 

minhas hormonas” 
•  De acordo com a médica endocrinologista 

Prof .ª Dra. Isabel do Carmo, as 
perturbações glandulares responsáveis 
por aumento de peso, são responsáveis 
apenas por 5% dos casos. 

  
Fonte: Carmo, I., Saber Emagrecer, Leya, SA, 2009. 
 

 

ALGUNS ESTUDOS 
“ As belas mulheres das ilhas do 

Pacífico” 
•  “Segundo alguns investigadores 

os genes poupadores de energia 
te r iam tornado possíve l a 
sobrevivência da humanidade em 
períodos de fome”.  

ALGUNS ESTUDOS 
 “ As belas mulheres das ilhas do 

Pacífico” 
•  “Uma boa parte dos sobreviventes 

eram os que tinham capacidade para 
gastar pouca energia e portanto 
aproveitarem bem a pouca comida.”  

ALGUNS ESTUDOS 
 “ As belas mulheres das ilhas do 

Pacífico” 
•   “Pela seleção natural essa 

característica foi prevalecendo e 
reproduzindo-se pela hereditariedade 
e constituindo um valor de saúde ao 
longo de milhares de anos”. 

ALGUNS ESTUDOS 
 “ As belas mulheres das ilhas do 

Pacífico” 
•   “No entanto, quando surgiu a 

abundância e a comida hipercalórica 
essa característica deu lugar ao 
aparecimento da obesidade”. 

 
Fonte: Carmo, I., Saber Emagrecer, Leya, SA, 2009. 
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 http://comerbemateaos100.blogspot.com. 
Ø  Correr a melhor terapia contra a depressão. 
 
•  Correr três vezes por semana é uma terapia tão 

eficaz, para enfrentar a depressão moderada, 
quanto os antidepressivos. Uma equipa da 
Universidade Southwestern, nos Estados 
Unidos, demonstrou que a prática de exercícios 
aeróbicos durante 30 minutos, três vezes por 
semana, diminui para metade os sintomas de 
uma depressão moderada. 

  
 

 http://comerbemateaos100.blogspot.com. 

•  Esta descoberta é especialmente 
importante para os 150 milhões de 
pessoas em todo o mundo que sofrem 
deste mal.  

•  A pesquisa observou, durante três anos, 
80 pessoas, com idades entre os 20 e os 
45 anos, com sintomas moderados de 
depressão. Os participantes foram 
divididos em quatro grupos que realizaram 
exercícios de diferentes intensidades. 

 
 

 http://comerbemateaos100.blogspot.com. 

• Os indivíduos que praticaram 
exercícios aeróbicos moderados 
ou intensos, cerca de 30 minutos, 
durante três a cinco dias por 
semana, experimentaram uma 
redução de 47% dos seus 
sintomas depressivos após doze 
semanas. 

 
 

 http://comerbemateaos100.blogspot.com. 

•  Nos participantes que realizaram 
atividade física de menor intensidade, 
três dias na semana, os sintomas de 
depressão diminuíram cerca de 30% 
e nos que real izaram apenas 
exercícios de flexibilidade durante 
15-20 minutos, a percentagem foi de 
29%.  

•  Fonte: http://www.cienciahoje.pt/ 
 

Exercício Físico Melhora os Resultados da 
Matemática 

Por: Ana Esteves | 21- 2- 2011, no TVI24 
http://www.tvi24.iol.pt/criancas/saude-exercicio-escola/

1234576-5539.html   

•  “As crianças com excesso de peso 
têm melhores desempenhos a 
matemática se praticarem exercício 
físico. É a conclusão de um estudo 
que envolveu 171 crianças, com 
idades entre os 7 e os 11 anos”. 

 

Exercício Físico Melhora os Resultados da 
Matemática 

Por: Ana Esteves | 21- 2- 2011, no TVI24 
http://www.tvi24.iol.pt/criancas/saude-exercicio-escola/

1234576-5539.html   

•  “Segundo os autores do estudo, ficou 
demonstrado que a boa forma física é 
determinante para a boa forma mental 
e que a prática de exercício deve fazer 
parte, diariamente, da rotina escolar. 
Só assim as crianças poderão atingir 
todo o seu potencial a nível cognitivo”. 
 
• Fonte: Programas Pessoa e Fitnessgram – FMH - DGIDC 
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Obrigado a todos 
pela vossa 

atenção. 
 


