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RESUMO 

 

A evolução das várias componentes da Aptidão Física (AptF) em crianças e 

adolescentes está associada aos processos de crescimento e maturação, principalmente 

aqueles que ocorrem na fase do pico de desenvolvimento, momento no qual o jovem tem 

um abrupto aumento nas suas estruturas corporais. É desta forma que a escola constitui um 

local privilegiado na educação para saúde, na melhoria da Aptidão Física (AptF), (Haywood, 

1991; Sallis & McKenzie, 1991).  

O papel do Professor de Educação Física é cada vez mais relevante, pois tem a 

importante função de atuar, junto dos alunos, através de uma ação pedagógica em prol dos 

benefícios da Educação Física.  

O estudo de caso que aqui apresentamos tem como tema Análise da Aptidão Física 

em crianças e adolescentes: Estudo de Caso. Contributo do Programa Fitnessgram  no 

planeamento de aulas de Educação Física. Este trabalho visa conhecer melhor e se possível 

aperfeiçoar os procedimentos relacionados com o trabalho nas aulas de Educação Física para 

a melhoria Aptidão Física.  

Com este estudo pretendemos analisar: 1) um conjunto de variáveis, relativas à 

Composição Corporal (CC), Aptidão Aeróbia (AptA) e Aptidão Muscular (AptM), em rapazes 

e raparigas, com idades compreendidas entre os 9 e os 17 anos de idade, pertencentes ao 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico; 2) com base nos resultados obtidos a evolução dos alunos 

durante um ano letivo; 3) através de um inquérito realizado aos Professores de Educação 

Física, os contributos do Programa Fitnessgram  no planeamento de aulas de Educação 

Física. 

Para a determinação dos resultados ao nível da Aptidão Física (AptF) foi realizada a 

bateria de testes do Programa Fitnessgram  em dois momentos distintos – um pré e um pós-

teste.  

Foi possível verificar através deste estudo que o género masculino apresenta 

melhores resultados ao nível da Aptidão Aeróbia quando comparado com o género feminino 

ao invés das extensões de tronco, onde o género feminino se destaca, apresentando 

melhores resultados. 

93,4% dos professores caracterizam o Programa Fitnessgram como uma ferramenta 

“Muito Importante” e “Importante”, auxiliando na Avaliação da Aptidão Física (54,2%) e no 

Planeamento e Definição de Estratégias (25%). 

Palavras–Chave: Aptidão Física, Fitnessgram , Planeamento de aulas de Educação Física. 
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ABSTRACT 

 

The evolution of the various components of physical fitness (So-called) in children 

and adolescents is associated with the processes of growth and maturation, especially those 

that occur in peak phase of development, at which point the young has an abrupt increase in 

their bodily structures. This is how the school constitutes a privileged place in education for 

health, improvement of physical fitness (So-called),  

The role of the teacher of physical education is increasingly important, as has the 

important function of acting, with the students, through a pedagogical action in favour of the 

benefits of physical education. 

The case study here present has as theme Analysis of Physical fitness in children 

and teenagers: case study. Fitnessgram program contribution in planning of Physical 

education classes. This work aims to know better and if possible improve procedures related 

to the work in Physical education classes to improve physical fitness. 

With this study we analyze: 1) a set of variables, relating to body composition (CC), 

Aerobic Fitness (AptA) and Muscular Fitness (AptM) in boys and girls, aged between 9 and 

17 years of age, belonging to the 2nd and 3rd Cycle of basic education; 2) on the basis of the 

results obtained the evolution of students during an academic year; 3) through a survey of 

teachers of physical education, the contributions of the Fitnessgram Program in planning of 

Physical education classes. 

For the determination of results at the level of physical fitness (So-called) was held 

the battery of tests of Fitnessgram Program at two different times – a pre and a post-test. 

Unable to verify through this study that the genus male introduces best results at the 

level of Aerobic Fitness when compared with the feminine gender instead of Arm’s 

Extensions, where the feminine gender stands out, showing the best results. 

93.4 teachers characterize the Fitnessgram Program as a tool "Very Important" and 

"Important", assisting in the Evaluation of Physical Fitness (54.2%) and in Planning and 

Defining Strategies (25%). 

 

Key words: physical fitness, Fitnessgram, planning of Physical education classes 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

Neste início de milénio, fala-se em qualidade de vida, como fator essencial para a 

manutenção da saúde, a qual expressa a sua saúde, as suas possibilidades e limitações 

individuais e coletivas (Patrício, 1999). 

Hoje em dia, e como resultado do desenvolvimento e utilização das novas 

tecnologias no quotidiano, as potencialidades corporais tendem a reduzir, tornando-se a 

inatividade física uma importante causa de debilidade, de reduzida qualidade de vida e 

morte prematura nas sociedades contemporâneas, particularmente nos países 

industrializados (Nahas, 2006, p 34), Mendes & Pich (s.d.) 

A prática regular de atividade física assume assim um papel cada vez mais 

importante, apresentando uma relação inversa com o risco de doenças crónico-

degenerativas e tendo, sobretudo, um efeito positivo na qualidade de vida. Segundo Dias e 

Afonso (1999), de entre os múltiplos decursos que influenciam o processo de 

envelhecimento do ser humano, o sedentarismo é o fator que mais contribui para a 

aceleração deste processo. A saúde deixa então de ser apenas um problema médico para 

passar a ser, sobretudo, um problema cultural, e que, mais do que um objeto da medicina, é 

seguramente um assunto da educação. Desta forma, e dada a importância ao combate do 

sedentarismo, são criados planos de adoção de atividade física regular para melhoria da 

saúde individual e coletiva. (Oehlschlaeger et al., 2004; Constantino, 1998; Mota, 1997). 

“Promover a atividade junto das populações é indiscutivelmente lutar pela 
promoção da sua saúde”, Constantino (1998). 

É aqui que a Educação Física surge como elemento central no combate às doenças 

do estilo vida que, de acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico, enquanto área 

curricular, potencia uma melhoria da qualidade de vida, da saúde e bem-estar, cujo objetivo 

passa também pela melhoria da aptidão física elevando as capacidades físicas de modo 

harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do aluno.  

A evolução das várias componentes da Aptidão Física (AptF) em crianças e 

adolescentes está associada aos processos de crescimento e maturação, principalmente 

aqueles que ocorrem na fase do pico de desenvolvimento, momento no qual o jovem tem 

um abrupto aumento nas suas estruturas corporais. Neste caso, e estando o nosso estudo 

situado numa faixa etária sensível, entre os 10 e os 17 anos de idade, parece-nos 

importante evidenciar as mudanças ocorridas nesta fase, causadas por um período de 

crescimento, desenvolvimento e maturação sexual. Neste sentido podemos referir que, no 

seio deste trabalho, encontra-se uma população heterogénea, onde os valores ao nível da 
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antropometria – composição corporal, peso e altura – e das capacidades motoras divergem 

entre si. 

Para além disso, e talvez até mais importante na conjuntura social atual, a Escola é 

um local privilegiado para se investir na promoção da saúde no contexto da saúde pública 

ao longo da vida, da mesma forma como os programas escolares devem influenciar os 

conhecimentos, comportamentos e atitudes desde a infância até à idade adulta (Haywood, 

1991; Sallis & McKenzie, 1991).  

É então que o papel do Professor de Educação Física ganha relevância, pois tem a 

importante função de atuar, junto dos alunos, através de uma ação pedagógica em prol dos 

benefícios da Educação Física. E de que forma o Professor poderá estabelecer metas? 

Através da perceção das reais necessidades dos alunos e atuando em função das mesmas, 

procurando uma resposta para solucionar o problema. Daí surge a importância das 

investigações, cuja finalidade na área do processo de ensino-aprendizagem procura 

alcançar de forma mais ou menos clara, a eficácia pedagógica.  

A pedagogia moderna impôs aos professores, uma resposta planeada às exigências 

do processo ensino-aprendizagem. O planeamento em EF constitui assim um processo 

essencial para a intervenção pedagógica. 

É essencial que se faça planificações, realizar antecipadamente uma representação 

mental do que vamos lecionar, com o intuito de diminuir a incerteza e de proporcionar aos 

nossos alunos uma prática sistemática, coerente e sequencial. 

Em busca de uma resposta iniciaremos, com este estudo, uma coleta significante de 

dados e elementos bibliográficos que nos ajudem a compreender a realidade do trabalho de 

melhoria da Aptidão Física (AptF) nas aulas de Educação Física, recorrendo a utensílios de 

avaliação, neste caso, o Programa Fitnessgram, concebido para a promoção de atividade 

física junto dos mais jovens e para auxiliar o Professor de Educação Física na avaliação e 

educação da aptidão e atividade de crianças e adolescentes com idades compreendidas 

entre os 6 e os 18 anos de idade.  

De uma forma mais pormenorizada, confinaremos este trabalho a um estudo de 

caso, onde uma amostra real e consequentes resultados nos conduzirão em aspetos que 

esperamos que sejam conclusivos. 

No sentido de concretizar os objetivos enunciados, o trabalho encontra-se 

estruturado em seis capítulos fundamentais:  

Primeiro capítulo, a introdução. Procedeu-se à contextualização do estudo fazendo 

referência à temática geral em que a investigação se baseou.  
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No segundo capítulo, introduzimos o primeiro estudo - Análise da Aptidão Física em 

crianças e adolescentes – e dividimo-lo em partes (introdução, definição do problema, 

enquadramento teórico, metodologia e apresentação e discussão de resultados). 

No terceiro capítulo, introduzimos o segundo estudo – Contributo do Programa 

Fitnessgram no Planeamento de aulas de Educação Física – onde também dividimos nas 

diversas partes (introdução, definição do problema, enquadramento teórico, metodologia e 

apresentação e discussão de resultados). 

No quarto capítulo apresentamos as conclusões dos nossos estudos e respetivas 

sugestões para futuros trabalhos.  
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1. INTRODUÇÃO 

O facto de algumas crianças serem biologicamente avançadas, no seu crescimento e 

maturação (Malina, Bouchard & Bar-O, 2004), em relação a outras, influencia uma série de 

ações ao nível do desenvolvimento motor – força, resistência e flexibilidade -, existindo 

portanto uma diferença significativa no que concerne à avaliação da AptF. 

Os testes de AptF surgem então como uma ferramenta importante, pois permitem 

que num curto período de tempo, o professor possa avaliar um certo número de variáveis 

(Wang, 2004). 

 No estudo por nós apresentado foi utilizado como instrumento a bateria de teste do 

Programa Fitnessgram, onde foram avaliadas as componentes Aptidão Aeróbia, Resistência 

e Força Muscular, Flexibilidade e Composição Corporal, cujos resultados apresentamos sob 

a forma de estatística descritiva comparando as diferentes faixas etárias (10-12; 13-15; 16-

17) e os géneros. Procedemos à análise dos resultados em dois momentos distintos, 

designados pré-teste e pós-teste e verificamos, através do T-Test de comparação para 

amostras emparelhadas, o p-value. O teste McNemar foi utlizado para comparação de 

proporções de resposta, no caso de variáveis nominais. 
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2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

2.1. Introdução 

Este capítulo pretende apresentar o problema orientador do estudo, enquadrando-o 

no quadro concetual da investigação atual, definir os objetivos que se pretendem alcançar e 

diferenciar as variáveis em questão. 

 

2.2. Problema de Pesquisa 

A proposta de execução deste estudo foi estruturada a partir do seguinte 

questionamento: 

 Considerando um acompanhamento que abrange um período de um ano letivo, 

como se descreve o desenvolvimento das várias componentes da AptF? 

Para melhor compreensão e resolução do problema foram tidas em consideração 

uma série de questões norteadoras importantes para o desenvolvimento do trabalho: 

 Em que momento ocorrem as maiores alterações em cada uma das componentes da 

AptF, tendo como referência a idade, o género e composição corporal? 

 Os níveis da percentagem de massa gorda apresentam diferenças significativas 

entre idades e géneros? 

 Os níveis de Aptidão Aeróbia apresentam diferenças significativas entre idades e 

géneros? 

 Os níveis de Aptidão Muscular apresentam diferenças significativas entre idades e 

géneros? 

 

2.3. Pressupostos e Limitações 

Relativamente ao estudo da evolução da AptF e Composição Corporal ao longo do 

ano letivo 2010/11, o conjunto de avaliações realizadas, seguiu uma determinada ordem 

operacional de acordo com a Bateria de Testes indicados no Programa Fitnessgram. Todos 

os alunos da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de S. Torcato foram sujeitos a este 

procedimento bianual. No entanto, apenas uma percentagem realizou os momentos de 

avaliação por completo (pré e pós-teste). 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo Geral 

Com este estudo pretende-se dar a conhecer a importância dos testes que integram o 

Programa Fitnessgram, através do registo, controlo e avaliação das diversas variáveis que 

permitem analisar o rendimento dos alunos ao longo do ano letivo. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

- Determinar os níveis de aptidão aeróbia, muscular (força muscular, resistência e 

flexibilidade) e composição corporal, através dos Testes Fitnessgram, dos alunos do 2º e 3º 

ciclos. 

- Verificar a evolução da prestação motora ao longo do ano letivo. 

 

2.5. Hipóteses 

Para as questões levantadas colocamos as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1: Os alunos apresentam melhorias ao nível da aptidão aeróbia, muscular 

e composição corporal. 

Hipótese 2: Os alunos do género masculino possuem maior aptidão física quando 

comparados com o género feminino. 

Hipótese 3: Os alunos na faixa etária 16 – 17 possuem maior aptidão física quando 

comparados com os alunos das faixas etárias anteriores 
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3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

3.1. Introdução 

Ao longo deste capítulo procuraremos enquadrar a leitura do trabalho, no problema 

principal que o caracteriza, com base nos diferentes autores que foram por nós consultados. 

Um bom ponto de partida para uma investigação é, sem dúvida, uma revisão da literatura 

ponderada e trabalhada. É possível limitar o problema que se pretende investigar através do 

conhecimento, da compreensão, da avaliação e da sintetização de outros estudos já 

realizados, Cohen e Manion (1989). 

 

3.2. Crescimento, Desenvolvimento e Maturação 

 Crescimento, desenvolvimento e maturação são processos bastante complexos que 

levam, no ser humano, cerca de 20 anos antes de se completarem. O crescimento diz 

respeito a modificações no tamanho do sujeito, sendo considerado o aspeto quantitativo do 

desenvolvimento biológico. É medido em unidades de tempo, como, por exemplo, 

centímetros por ano ou gramas por dia. O desenvolvimento, pode ser definido como um 

processo de mudanças que ocorrem gradualmente, do simples para o complexo, seja a 

nível físico, mental ou emocional. A maturação diz respeito à variância em relação à 

velocidade e tempo em que o sujeito atinge a maturidade biológica (Tourinho & Tourinho, 

1998). 

 Maturação é um processo, enquanto a maturidade é considerada como um estado. 

Quando se trabalha com crianças e adolescentes, o termo “maturidade” refere-se ao nível 

ou grau de progressão para o estado de maturidade (idade adulta). 

“A maturação biológica é um processo complexo, de forte interacção 
dos genes com o ambiente, marcando a trajectória de cada um de nós 
até ao estado adulto.”, Maia & Lopes (2006, pg. 30) 

   Algumas crianças estão biologicamente avançadas relativamente à sua idade 

cronológica, e outras encontram-se biologicamente atrás. Contudo duas crianças podem ter 

a mesma idade cronológica mas no entanto não têm de estar no mesmo nível de maturidade 

biológica (Malina, Bouchard e Bar-O, 2004). 

Os indicadores da maturidade biológica mais usuais nos estudos de crescimento são 

a maturação do esqueleto, a maturação sexual e a maturação somática. 
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Os mesmos autores referem ainda que na adolescência o crescimento é mais 

acelerado em faixas etárias específicas. Nas raparigas o crescimento tem início entre os 

nove e os dez anos de idade atingindo o pico aos doze anos de idade e acaba aos 

dezasseis. Nos rapazes a aceleração começa aproximadamente por volta dos dez, onze 

anos de idade, atingindo o seu pico aos catorze anos sendo que termina cerca dos dezoito 

anos de idade. 

Na transição da puberdade para a adolescência, ocorrem significativos eventos 

físicos e culturais que contribuem para o crescimento e desenvolvimento motor. A biologia 

afeta o final da infância e o início da adolescência marcando o princípio da maturação 

sexual. (Gallahue & Ozmun, 2005). 

O pico de crescimento é um indicador da maturidade somática em estudos 

longitudinais referentes à adolescência. Um exemplo para uma curva de crescimento 

individual de um rapaz é apresentada no gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Curva de Crescimento no Género Masculino 
 
 

Os atuais tamanhos atingidos em cada idade e o ponto mais alto da curva de 

distância são apresentados ao longo das curvas da velocidade de crescimento (ver gráfico 

2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 2 - Curva de Velocidade de Crescimento no Género Masculino 
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3.3. Atividade Física 

Após o início dos anos 90 deu-se um reconhecimento formal, da atividade e do 

exercício físico, como fatores com elevada importância no desempenho de um papel 

essencial no aprimoramento da saúde e no controlo da doença. Primariamente, reconhece a 

evidência científica incontestável que vincula a atividade física regular com a prevenção 

primária, isto é, o uso de estratégias ou tratamentos destinados a prevenir ou a reduzir a 

probabilidade da primeira ocorrência de um evento relacionado à doença, e secundária da 

doença, onde o tratamento utilizado destina-se a reduzir a probabilidade de um segundo 

evento (Foss & Keteyian, 2000). 

 

3.3.1. O Conceito de Atividade Física 

Atividade Física (AF) significa exatamente o que o próprio nome indica, estar 

fisicamente ativo até chegar ao ponto de se verificar um aumento significativo no dispêndio 

energético durante o trabalho, nas atividades da vida diária e de lazer. 

Segundo Sobral (2003), a Atividade física refere-se ao trabalho muscular capaz de 

elevar a taxa metabólica acima do nível considerado de repouso. 

Já Caspersen et al. e, posteriormente, Shephard e Balady e Maia, Lopes e Morais 

(2001), definem atividade física como qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que resultem em gasto energético, não se preocupando com a 

magnitude desse gasto de energia e não importando o tipo de Atividade física nem o 

contexto (no lazer, no trabalho, no desporto, etc).  

Atividade Física e Exercício Físico são expressões muitas vezes utilizadas 

alternadamente, possuindo uma conotação muito semelhante, no entanto o exercício físico é 

considerado uma subatividade da AF, sendo caracterizado como uma AF planeada, 

estruturada e repetitiva que resulta na melhoria ou manutenção de uma ou mais 

componentes da aptidão física (Caspersen, Powel e Christenson, 1985). 

É, portanto, a AF realizada de forma intencional. Em contraste com a definição 

anterior, a ideia de AF engloba qualquer movimento corporal produzido pelos músculos 

esqueléticos que resultem num aumento do gasto energético relativamente à taxa 

metabólica de repouso (Caspersen, Powel e Christenson, 1985; Bouchard e Shepard, 1994).  
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3.3.2. O estudo da prevalência da Atividade Física e a sua repercussão na Saúde 

O sedentarismo e a ausência de adaptações induzidas pelo exercício regular reduzem 

as reservas fisiológicas do corpo, o que acarreta vários riscos não só para a saúde, como a 

obesidade, hipertensão, metabolismo do colesterol, como também para a capacidade física, 

onde a redução da força estática e dinâmica, da endurance muscular e da mobilidade 

aumenta em grande escala o risco de acidentes e lesões do aparelho locomotor (FIMS, 

1998). 

Desta forma, o interesse em avaliar a AF em qualquer população baseia-se na 

necessidade de estabelecer o estado corrente da AF dessa população e determinar se a 

população se encontra dentro dos critérios apropriados indispensáveis a um ótimo estado de 

saúde.  

As evidências conseguidas através de vários estudos científicos da relação entre AF e 

saúde levaram ao reconhecimento, por parte, de organizações de grande credibilidade, a 

American Heart Association (Fletcher, 1992), Fundação Portuguesa de Cardiologia (Horta e 

Barata, 1995), de que a inatividade física é um dos maiores fatores de risco de doenças 

cardiovasculares.  

Mota (2002) menciona que a falta de oportunidades de prática de atividade física na 

escola, associada à impossibilidade ou falha dos pais em colmatar essa lacuna, poderá 

implicar o desenvolvimento de padrões sedentários de AF, cuja tendência é de permanecer 

ao longo da vida. 

 

3.3.3. Estudos mais relevantes 

3.3.3.1. Estudos Internacionais 

Mechelen et. Al., (2000) realizaram um estudo longitudinal com o objetivo de descrever 

o desenvolvimento da AF habitual em meninos e meninas com idades entre os 13 e os 27 

anos de idade. A AF foi avaliada através de questionário, onde verificaram uma redução de 

AF ao longo da idade apenas nos meninos. No que diz respeito aos níveis de intensidade da 

atividade, encontraram um aumento significativo na quantidade de AF moderada em ambos 

os géneros, embora as meninas despendessem significativamente mais tempo que os 

meninos em AF moderada. Em ambos os géneros ocorreu uma diminuição significativa na 

quantidade de AF intensa.  

Telama e Yang (2000) verificaram um declínio dos níveis AF numa amostra de 2309 

Finlandeses de ambos os géneros. Este declínio foi marcadamente acentuado a partir dos 
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12 anos de idade sobretudo no que diz respeito à frequência semanal e participação 

desportiva. O declínio foi mais elevado nos meninos do que nas meninas. 

Kimm et. Al., (2000) também verificaram um declínio elevado da AF na transição entre 

a infância e a adolescência, quando avaliaram uma amostra de 2379 crianças entre os 9 e 

os 18 anos de idade. 

Simons-Morton et. Al., (1990) investigaram, através de questionário, a participação de 

crianças de ambos os géneros (n= 812) de 8/9 anos de idade, em atividades físicas 

moderadas e vigorosas durante um período de três dias consecutivos. Verificaram que 70% 

do total das atividades físicas moderadas e vigorosas eram compostas por corrida, marcha 

rápida, jogos, desportos coletivos e andar de bicicleta. Do total das atividades referidas 47%, 

nos meninos e 44,6% nas meninas tinham uma duração igual ou superior a 10 minutos. A 

média diária de períodos em atividades físicas moderadas e vigorosas com duração superior 

a 10 minutos foi, em ambos os géneros, de 1.7.  

A ocorrência de episódios de atividades físicas moderadas e vigorosas foi 

significativamente superior fora da escola. Uma percentagem de 12.3% de meninos e de 

13.3% de meninas referiram zero ocorrências de AF moderadas e vigorosas com duração 

igual ou superior a 10 minutos ao longo dos três dias. Uma percentagem de 36.6% de 

meninos e meninas referiram menos de uma ocorrência por dia. Os autores concluem que, 

embora a maioria das crianças tivessem referido ter alguma atividade por dia, uma 

proporção substancial de crianças referiu menos de uma AF moderada e vigorosa diária 

com duração igual ou superior a 10 minutos, o que sugere que muitas crianças podem não 

ter uma quantidade de AF adequadas. 

Freedson (1992) numa revisão da literatura sobre AF das crianças e jovens refere os 

resultados do National Children Youth and Fitness Studies II (um estudo realizado nos EUA), 

onde se verificou que aproximadamente 59% das crianças indica participar em atividades 

físicas moderadas e vigorosas. 

 

3.3.3.2. Estudos realizados em Portugal  

Ferreira (1999) analisou a AF diária através do questionário de Baecke em meninos e 

meninas dos 10 aos 18 anos de idade. Verificou que, em todos os grupos etários, os 

meninos apresentaram índices globais de AF significativamente superiores às meninas, com 

exceção dos 10, 14, 17, e 18 anos. Não verificou diferenças significativas entre os diferentes 

grupos etários em ambos os géneros. Também Pereira (1999) não verificou qualquer 

diferença significativa dos índices de AF entre meninas de 12 a 19 anos de idade. Rodrigues 
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(2001), num estudo realizado nos Açores com 700 alunos do 6º ao 12º ano de escolaridade, 

encontrou também diferenças significativas entre meninos e meninas e não encontrou 

alterações nos níveis de AF ao longo da idade, confirmando os resultados dos dois estudos 

anteriores. 

Vasconcelos (2001), numa amostra de 5949 sujeitos (3073 do género feminino e 2876 

do género masculino) com idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos de idade avaliou 

a AF através do questionário de Baecke, tendo verificado que apenas existe declínio nos 

níveis de AF entre os 18 e os 19 anos de idade em ambos os géneros, sendo o declínio 

mais acentuados nas meninas do que nos meninos. Constatou ainda que os valores médios 

dos índices de AF dos meninos são superiores aos das meninas em todos os escalões 

etários, à excepção dos 18 anos no índice AF no lazer que é idêntico para ambos os 

géneros; a frequência da prática desportiva dos meninos é superior à das meninas; a partir 

dos 13 anos os meninos apresentavam uma duração de prática desportiva superior à das 

meninas; durante os tempos livres as meninas são mais sedentárias do que os meninos.  

Com o objetivo de conhecer os níveis de AF no tempo de lazer Magalhães (2001) 

avaliou 120 crianças, de ambos os géneros, com 10 anos de idade. A avaliação da AF foi 

efetuada através do questionário de Godin e Shepard (1985). Verificou que os meninos 

apresentaram um índice superior às meninas de AF no tempo de lazer, sobretudo nos níveis 

de intensidade elevada; as crianças evidenciaram um padrão de AF que caracteriza pela 

aleatoriedade com oscilações na sua intensidade e duração. 

Recentemente surgiu um corpo de investigação, que tudo indica ser crescente, com 

preocupações relativas à caracterização do padrão de AF habitual das crianças e jovens 

que utiliza instrumentos de avaliação mais sofisticados e fiáveis do que os questionários – 

os acelerómetros. 

Santos (2000) analisou a Atividade habitual de 157 indivíduos de ambos os géneros 

com idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos. A avaliação da AF foi realizada com o 

acelerómetro CSA. Os resultados indicaram que os meninos foram mais ativos que as 

meninas e que a AF tem um declínio acentuado ao longo da idade, particularmente nas 

meninas. 

Astro (2001) avaliou a AF habitual de 117 crianças e jovens (69 do género feminino e 

48 do género masculino) com idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos de idade, com 

o acelerómetro CSA. Foram calculados os tempos de envolvimentos em Atividades 

moderadas e vigorosas ao longo de três dias consecutivos. Verificou que existe uma 

diminuição dos níveis de Atividade à medida que a idade aumenta. Os sujeitos do género 

masculinos são os que despendem mais tempo em AF. Verificou ainda que os sujeitos da 
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amostra parecem cumprir as recomendações que preconizam entre 30 a 60 minutos de 

Atividade diária, mas não cumprem a segunda recomendação proposta pelo International 

Consensus Conference of Physical Activity. A ActF moderada-a-vigorosa acumulada em 

períodos contínuos de 20 minutos parece não fazer parte das características de Atividade 

das crianças e jovens da área desta amostra. 

A partir das pesquisas analisadas podemos fazer a seguinte síntese. A generalidade 

dos estudos indica que o género masculino apresenta valores de AF superiores ao género 

feminino, sobretudo na AF vigorosa. A quantidade e intensidade da AF das crianças e 

jovens não estão conforme as recomendações preconizadas para estes níveis etários. 

Parece existir um declínio dos níveis de AF, tanto em quantidade como intensidade, ao 

longo da idade. 

 

3.4. Aptidão Física 

Intimamente ligada à atividade física no contexto desportivo surge, em meados do 

século XX, o conceito de aptidão física (AptF) cuja definição universal e consensual se tem 

constituído como uma tarefa de difícil consecução devido a dois grandes fatores: a grande 

complexibilidade a que está subjacente à sua estrutura e direcionamento e, ao facto de fazer 

parte de uma rede multivariada de relações que se prendem com exigências colocadas pelo 

rendimento desportivo e, também, pelas conceções que estabelecem com a saúde e o bem-

estar físico e psicológico (Marques et al., 1991; Howley e Franks, 1992; Bouchard e 

Shephard, 1994).  

No mesmo contexto Hensley (1989) refere que, embora a importância da aptidão física 

seja mundialmente conhecida, não existe na literatura da área uma definição de aptidão 

física que seja universalmente aceite. 

 

3.4.1. Conceito de Aptidão Física 

A AptF é considerada um elemento indispensável para o sucesso motor, propiciando 

o êxito na atividade e criando expetativas de manutenção futura de estilos de vida ativos 

Andersen et al., 2004, Janz, Dawson & Mahoney, 2000, Malina, 2001). 

Ao longo do tempo o conceito de Aptidão Física foi evoluindo, adquirindo diferentes 

significados.  
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Quadro 1 - Evolução do Conceito de Aptidão Física 

 

Apesar do conceito de AptF possuir várias definições válidas ela tem sido abordada de 

dois modos (Maia, 1995). O primeiro, de carácter essencialmente pedagógico, dirige-se, em 

simultâneo, para um encontro com a saúde e hábitos de vida ativos das pessoas e com a 

performance desportivo-motora num conjunto variado de tarefas. O segundo, oriundo da 

teoria psicométrica clássica, procura formalizar ideias anteriores a partir de um conjunto de 

relações lógicas, e consistentes entre a definição operacional e a sua avaliação concreta a 

partir de procedimentos variados de que destacamos, por exemplo, a análise fatorial (um 

excelente tratamento desta matéria é apresentado por Marsh, 1993b). 

De acordo com Maia (1995) e Maia et al. (1996) da primeira perspetiva emergem duas 

orientações balizadas por preocupações distintas que direcionam a noção de AptF para dois 

contextos divergentes: (1) a AptF associada à saúde, onde Pate (1988) definiu como a 

capacidade de executar atividades físicas com energia e vigor sem excesso de fadiga, e 

também como a demonstração de qualidades e capacidades físicas que conduzem ao 

menor risco de desenvolvimento de doenças hipocinéticas e, (2) a AptF associada à 

performance desportivo-motora.  

Autor Definição 

Cureton, 1940 

Capacidade de controlar o corpo e a capacidade de trabalhar 

arduamente durante um longo período de tempo sem diminuir a 

sua eficácia 

Fleishman, 1964 
Capacidade funcional do indivíduo em realizar alguns tipos de 

atividades que exijam empenho muscular. 

COOPER, 1970 

Um estado dinâmico de energia e vitalidade que permite a cada um 

não apenas realizar tarefas diárias, as ocupações ativas das horas 

de lazer e enfrentar emergências imprevisíveis sem fadiga 

excessiva, mas também ajuda a evitar doenças hipocinéticas. 

AAHPERD, 1980 

É um estado de bem-estar físico que permite às pessoas realizar 

atividades diárias com rigor, reduzir o risco de problemas de saúde 

associados à ausência de exercício e, estabelecer uma base de 

aptidão para permitir a participação numa variedade de atividades 

físicas 

Barbanti, 1990 

Aptidão Física é um estado dinâmico de energia e vitalidade que 

permite a cada um realizar tarefas diárias, as ocupações activas 

das horas de lazer e enfrentar emergências imprevisíveis sem 

fadiga excessiva 
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Maia e Lopes (2002), definem AptF relacionada com a saúde como um estado 

caracterizado pela capacidade de executar as tarefas diárias com vigor e capacidades que 

estão associadas a um baixo risco de desenvolvimento de doenças hipocinéticas, 

Para a avaliação da aptidão física foram surgindo novas baterias de testes com o 

passar do tempo. Estas permitem estabelecer um padrão de comparação entre os 

resultados reais e os resultados referência. 

Wang (2004) refere que os testes de aptidão física são reveladores de grande 

importância pois permitem que num pequeno período de tempo o professor possa avaliar 

um curto número de variáveis, a partir das quais poderá ter uma ideia das capacidades do 

sujeito durante a realização de uma atividade física. Os testes de aptidão física podem ser 

utilizados como instrumentos de ensino da aptidão física relacionada à saúde (AFRS), dos 

benefícios da atividade física na saúde, inserido nos currículos de Educação Física na 

escola. 

Desde o início da adolescência, a aptidão relacionada à saúde e ao desempenho do 

adolescente passam por grandes alterações. No geral, tanto os rapazes como as raparigas 

são iguais na infância, no entanto os rapazes apresentam melhorias de aptidão pré – 

adolescência (Gallahue & Ozmun, 2005). 

 

3.3.2.   Estudos em Portugal 

Recentemente foi realizado um estudo em Portugal cuja finalidade passou pela 

verificação do nível de aptidão física em crianças e jovens dos vários distritos do país. O 

estudo ocorreu entre 2007 e 2009 e a bateria de testes utilizada para a recolha de 

informação foi a já existente bateria de testes do Programa Fitnessgram (ONAFD, 2011). 

Foi possível verificar que cerca de ¼ dos jovens entre os 10 e os 18 anos de idade 

têm excesso de peso e obesidade, sendo que o excesso de peso é superior no género 

masculino. Relativamente à aptidão cardiorrespiratória, cerca de 61.2% dos jovens 

apresentam bons indicadores, no entanto esta aptidão tende a decrescer com a idade em 

ambos os géneros (ver gráfico 3). 
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Rapazes     Raparigas 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Percentagem de sucesso na Aptidão Cardiorrespiratória (ONAFD, 2011) 

 

Dos participantes com níveis insuficientes de aptidão cardiorrespiratória, a maioria 

apresenta excesso de peso e obesidade. 

Quanto à aptidão muscular dos membros superiores, os jovens apresentam bons 

indicadores (ver gráfico 2) e relativamente à força abdominal, cerca de 82.3% encontram-se 

na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) (ver gráfico 4). 

 

  Rapazes                Raparigas 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Percentagem de sucesso na Força de Membros Superiores (ONAFD, 2011) 

 

 Quanto à força abdominal, os jovens em estudo apresentam uma taxa de sucesso 

de 83,5%. Já as raparigas apresentam também bons indicadores de aptidão (80,7%) (ver 

gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Percentagem de sucesso na Força Abdominal (ONAFD, 2011) 

 

3.3.3 Aptidão Aeróbia 

Pate et al. (1989) refere que a aptidão aeróbia pode ter um papel protetor muito 

importante no desenvolvimento da obesidade, visto associar-se significativamente com a 

atividade física em crianças. 

 Bouchard e Shephard (1994) consideram a aptidão cardiorrespiratória, também 

designada de aptidão aeróbia, a componente mais importante da Aptidão Física e 

Fisiológica, do ponto de vista da saúde. 

 Johnson et al. (2000) no estudo por si conduzido, mostra fortes evidências de que 

uma reduzida atividade física, expressa como baixa aptidão aeróbia, resulta em maior ganho 

de adiposidade em crianças pré-púberes.  

Vários estudos indicam que níveis aceitáveis de aptidão aeróbia estão diretamente 

relacionados com um menor risco de diversas doenças – hipertensão arterial, doenças 

coronárias, obesidade, diabetes, algumas formas de cancro e outros problemas de saúde 

em adultos (Blair e col., 1989; Blair e col., 1992). 

A capacidade de um indivíduo para realizar exercício de média e longa duração, 

depende essencialmente do seu metabolismo aeróbio. Desta forma, um dos índices mais 

utilizados para avaliar esta capacidade é o consumo máximo de oxigénio (VO2 máx.). Assim 

à medida que há um aumento da intensidade do exercício, maior é o aumento dos níveis de 

consumo máximo de oxigénio (VO2 máx.). 

O conceito de VO2 máx. foi utilizado primariamente por Hill e Lupton (1923), sendo 

posteriormente desenvolvido por Astrand (1952) caracterizando-se como a mais alta 
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captação de oxigénio alcançada por um indivíduo, respirando ar atmosférico ao nível do mar 

(Denadai, 1995). 

Após vários estudos efetuados, foi possível determinar que a hereditariedade, assim 

como a idade e o género têm influência sobre o VO2 máx.  

Estudos longitudinais realizados na Europa, Japão e Estados Unidos (Andersen et 

alli., 1975; Kobayashi et alli., 1978; Sprynarova et alli., 1987) têm mostrado de forma 

consistente um aumento do VO2 máx. dos 8 aos 16 anos de idade. Num estudo efectuado 

no Canadá, foram avaliados 75 rapazes dos 8 aos 16 anos, tendo-se verificado um aumento 

anual de 11,1% no VO2 máx. Os aumentos mais significativos ocorreram entre os 12 e 13 

anos (0,31 l/min) e dos 13 aos 14 anos (0,32 l/min) (Mirwald & Bailey, 1986). 

Comparativamente aos rapazes, um estudo efetuado em 22 meninas dos 8 aos 13 anos, 

pôde-se constatar o seguinte: dos 8 aos 13 anos apresentaram um aumento anual de 11,6% 

do VO2 máx., ocorrendo os maiores aumentos na faixa etária dos 11 e 12 anos (0,25 l/min) 

e 12 e 13 anos (0,23 l/min) (Mirwald & Bailey, 1986). No entanto, muitos estudos transversos 

indicam uma manutenção ou queda do VO2 máx. dos 13 aos 15 anos (Nakagawa & Ishiko, 

1970; Andersen et alli., 1976). 

A aptidão cardiovascular (aptidão aeróbia) caracteriza-se como a capacidade de 

captar, transportar e gastar oxigénio em atividades de média intensidade por um período de 

duração moderado ou prolongado (Freedson, Cureton & Health, 2000). 

 

3.3.4 Aptidão Muscular 

 

3.3.4.1 Força e Resistência Muscular 

Força pode ser definida como a máxima tensão que um músculo ou grupo muscular 

pode desenvolver (Liemohn, 1988). 

Segundo Manso (1999), a força é uma capacidade condicional, que se manifesta de 

maneira diferente em função das necessidades da ação. 

 Resistência refere-se à habilidade de um músculo ou grupo muscular em exercer 

uma tensão repetidamente durante um determinado período de tempo (Liemohn, 1988). 

A resistência é a capacidade do organismo em resistir à fadiga numa atividade 

motora prolongada (Bompa, 1999). 

Relativamente à força e resistência abdominal em crianças e adolescentes, diversos 

estudos internacionais (Davis et al., 1994; Ross e Gilbert, 1985; Ross e Pate, 1987) 

apresentaram curvas de desenvolvimento similares. Em adolescentes do género masculino, 
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o padrão de crescimento é constante até aos 14-15 anos. No género feminino, o 

desenvolvimento é semelhante ao apresentado pelos rapazes até por volta dos 11-12 anos, 

estabilizando até aos 15-16 anos e declinando após esta. Comparando as diferenças entre 

géneros, é possível verificar que os rapazes apresentam níveis superiores aos das meninas 

em todas as idades, havendo a partir dos 11-12 um aumento da magnitude destas 

diferenças (Bergmann et al., 2005b; Malina, 1990; Malina e Bouchard, 2002). 

 

3.3.4.2 . Flexibilidade 

Nos últimos anos a flexibilidade tem sido considerada um importante componente da 

AptF e de boa saúde, na medida em que permite aumentar a qualidade e quantidade de 

movimentos, melhorar a postura e favorecer uma maior mobilidade nas atividades diárias e 

desportivas. 

A flexibilidade tem um período de desenvolvimento ótimo, que vai desde a infância ao 

início da adolescência. A partir daí, ela diminui à medida que a idade vai avançando, em 

particular se não houver qualquer exercício de alongamento ou atividades que solicitem uma 

grande amplitude dos movimentos. 

Para propósitos operacionais, esta variável da AptF pode ser definida como a 

capacidade de variação em amplitude de movimento de uma articulação, ou em um conjunto 

destas (Liemohn, 1988). 

Segundo Gallahue & Ozmun (2001), a flexibilidade pode ser melhorada com a prática. 

É normalmente a capacidade que demora mais tempo para atingir um bom nível de 

desenvolvimento. 

 Barbanti (2003) caracteriza a flexibilidade como a capacidade de realizar movimentos 

em certas articulações com amplitude de movimento adequada. Clinicamente, é a máxima 

amplitude articular e representa o maior comprimento muscular; Gajdosik (2001). 

“Flexibilidade refere ao grau de mobilidade passiva do corpo com restrição 
própria da unidade músculo-tendínea ou de outros tecidos corporais”, 
Laessoe & Voigth (2004).  

É a capacidade de executar movimentos de forma voluntária e orientada para um 

objetivo, com a necessária amplitude de movimentos das articulações implicadas, Martin et 

al. (2001). 

Amplitude máxima de movimentos alcançada em uma articulação, determinada pela 

mobilidade articular, plasticidade e elasticidade dos seus componentes, sem que haja lesão 

ou prejuízo às estruturas envolvidas, Ribeiro (2002). 



ESTUDO 1 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO   

24 
 

De uma forma geral, o género feminino apresenta níveis de flexibilidade superiores 

quando comparados com o género masculino, tendo uma maior capacidade de extensão da 

musculatura, dos tendões e dos ligamentos, nomeadamente ao nível da cintura pélvica. A 

razão desta diferença deve-se essencialmente às diferenças anatómicas e hormonais 

existentes entre os mesmos. A presença de um centro de massa mais baixo nas raparigas, 

confere-lhes maiores facilidades na realização de movimentos de flexão do tronco e a 

existência de maiores níveis de estrogénio gera uma retenção de água superior, uma 

percentagem maior de tecido adiposo e uma menor quantidade de massa muscular, o que 

torna os tecidos menos densos e aumenta a sua capacidade de extensão, Armstrong et al 

(2000). 

Segundo Gallahue & Ozmun (2001) a flexibilidade pode ser aperfeiçoada com a 

prática. É, normalmente, a capacidade que demora mais tempo para a atingir um bom nível 

de desenvolvimento. 

A flexibilidade se correlaciona com os padrões de movimentos habituais para cada 

pessoa e cada articulação e está relacionada ao biótipo, ao género, à idade e estrutura 

osteoarticular do indivíduo (Rasch, 1991; Achour Jr., 2006). 

 

3.3.5 Composição Corporal 

A massa corporal constitui um dos principais meios de verificação do crescimento 

somático. No entanto, esta é resultante do somatório de diferentes tipos de tecidos (Gordon 

et al., 1991). 

Segundo Malina (1990), a Composição Corporal (CC) é frequentemente vista no 

contexto de apenas dois componentes: a massa gorda (MG) e a massa magra (MM). 

A MG aumenta durante a infância e permanece em crescimento apenas nas meninas 

durante a adolescência. Nos meninos, a adolescência é caracterizada pela estabilização ou 

pequena redução na MG (Malina, 1990). 

 A MM possui um padrão de crescimento semelhante ao apresentado pela estatura e 

massa corporal (Malina, 1990; Martin e Ward, 1996). 

Gallahue & Ozmun (2001) definem CC como sendo a proporção da massa corporal 

magra por massa corporal adiposa. 

As diferenças entre géneros são praticamente inexistentes antes da altura de 

crescimento. Após este acontecimento, as raparigas passam a ter em média, dois terços da 

MM dos rapazes (Malina, 1990; Moreira, 2005). 
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3.5. Fitnessgram  

3.5.1. Origem e Conceito 

O conceito de Fitnessgram surgiu em 1977, quando Charles L. Sterling, reconheceu 

o interesse da comunidade educativa em obter um “boletim” onde especificasse a condição 

física atual de cada aluno, semelhantes aos utilizados em outras áreas educacionais. Ele 

também reconheceu o potencial de utilização de computadores para a impressão de 

relatórios e manter os registos dos alunos. Foi então criado um software que permitiu a 

todas as escolas o acesso aos dados dos alunos (Plowman et al., 2006) 

Em 1981, Sterling juntou-se à equipa do Cooper Institute for Aerobics Research, em 

Dallas, quando era necessário fazer evoluir o conceito, começando pela aplicação de um 

nome. Foi assim que surgiu a designação de Fitnessgram. 

Segundo os mesmos autores, o programa começou a ser implementado por fases, 

começando apenas por um projeto piloto, que se foi desenvolvendo e no ano seguinte 125 

escolas já tinham aderido. 

Hoje em dia, o Fitnessgram é um importante instrumento de avaliação utlizado por 

milhares de professores, auxiliando-os na recolha de informação relativa ao estado da AptF 

e o nível da AF, funcionando como elemento motivador para a AF, de forma regular, ou 

ainda como instrumento cognitivo para informar as crianças e jovens acerca das implicações 

que a Aptidão Física e a Atividade Física têm para a saúde (NES, 2002) 

O conceito foi-se evidenciando também pela transmissão da filosofia da aptidão e 

atividade física, pela investigação, educação e promoção de estilos de vida saudáveis. Esta 

evolução ocorreu em quatro grandes áreas (Plowman et al., 2006): 

a) No compromisso com o conceito de saúde relacionado com a atividade física; 

b) Na concentração em critérios de avaliação referenciados numa norma percentil – 

avaliação referenciada; 

c) Na ênfase de um comportamento baseado em atividades saudáveis (AF); 

d) Na atualização sistemática e na sofisticação de um sistema de comunicação 

informatizado. 

Segundo o NES (2006), o Programa Fitnessgram, integra uma base de dados, 

utilizando valores de referência como critério para avaliar o desempenho da AptF, 

permitindo aos alunos destacarem-se em cada zona: 

- Precisa Melhorar; 

- Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF). 



ESTUDO 1 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO   

26 
 

Para além destas zonas foi também distinguida a área “Acima da Zona Saudável”. O 

extremo superior da ZSAF corresponde, aproximadamente, a 60% da população.  

 

3.5.2. Objetivos 

O programa de testes Fitnessgram (NES, 2002), citado por Carneiro (2007), 

estabelece o protocolo para aplicação dos testes que compõe toda a bateria, caracterizado 

por ser específico para jovens dos 5 aos 18 anos de idade. 

Como nos explica o NES (2002), o programa Fitnessgram é um recente instrumento 

que visa ser utilizado com uma função preventiva e modeladora de comportamentos 

relacionados com a ausência de atividade física. Estas novas tendências têm vindo a 

abandonar os conceitos mais clássicos que relacionam a aptidão física ao desempenho 

motor e adotam cada vez mais a conceção de aptidão física associada à saúde. 

Os profissionais envolvidos na área têm mostrado preocupação nos objetivos que 

não têm sido atingidos e por esse motivo se tem atribuído à escola a importância 

fundamental como espaço privilegiado para intervir, nomeadamente ao nível da Educação 

Física, através das suas aulas e dos seus profissionais, ajudando a prevenir a evolução da 

taxa de sedentarismo que se tem vindo a registar ao nível nacional. 

Segundo o mesmo autor, o programa destina-se à avaliação da aptidão física, 

através da aplicação de uma bateria de testes com critérios referenciados à saúde, que visa 

educar para a adoção de hábitos para manutenção de estilos de vida ativa, durante toda a 

vida.  

Seguindo estes princípios, o programa Fitnessgram, não sendo meramente um 

programa de avaliação, propõe dois objetivos. Um a curto prazo, que consiste em 

“proporcionar aos alunos a participação em Atividades físicas agradáveis que aumentem a 

aptidão física e a aprendizagem de conceitos relacionados com o tema”. O segundo, a longo 

prazo, traduz o objetivo de “ensinar aos alunos as competências que necessitam para serem 

ativos ao longo da vida”. Refere que com uma prática de Atividade física regular e 

continuada, todos os alunos deverão ser capazes de alcançar resultados que se situem 

dentro ou acima da zona saudável de aptidão física em todos os testes da bateria do 

Fitnessgram (NES, 2002). 

Após a realização da avaliação da aptidão e da atividade física o software do 

Fitnessgram permite a impressão de um relatório de aconselhamento para a aptidão e outro 

para a atividade física. Os alunos que apresentem dados mais desviantes e os que, mesmo 

sem os apresentarem, o desejarem serão recomendados para uma consulta no centro, a fim 

de se proceder à análise mais precisa da sua situação e estruturação de um plano. 
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3.5.3. Bateria de Testes 

Para a componente de aptidão aeróbia, são propostos os testes “Vaivém”, “Corrida 

da Milha” e “Marcha”. Dos testes apresentados o professor ou investigador deve selecionar 

um. Salientando que o teste “Vaivém” parece ser mais indicado para alunos de idades mais 

baixas, até aos 10 anos de idade. O teste da “Marcha” está indicado para os alunos mais 

velhos, a partir do ensino secundário. O teste da “Milha” está indicado para todas as idades 

a partir dos 10 anos de idade; 

Para a componente de aptidão muscular os testes estão estruturados em quatro 

parâmetros de avaliação: 

 Força e resistência muscular abdominal, para este parâmetro o programa apresenta 

um só teste (ver quadro 2); 

 Força muscular e flexibilidade do tronco, é apresentado também um só teste (ver 

quadro 2 ); 

 Força e resistência muscular superior, para este parâmetro o programa apresenta 

três testes, “Extensão de braços no solo”, “Flexão de braços em suspensão na barra” 

e “Flexão de braços modificado”, destes só um deve ser aplicado. O teste 

recomendado é o da “Extensão de braços no solo” (ver quadro 2); 

 Flexibilidade, para este parâmetro é também apresentada dois testes: “Senta-e-

alcança” e “Flexibilidade de ombros”. O teste recomendado é o “Senta-e-alcança” 

(ver quadro 2). 

Para a componente composição corporal são propostos três testes, o “Índice de 

Massa Corporal”, a “Percentagem de Massa Gorda” e “Medição de Pregas Adiposas”, sendo 

este último o recomendado (ver Quadro 2). 
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Quadro 2 - Testes e Componentes da Aptidão (NES, 2002) 

Testes Componentes de Aptidão 

Corrida 1 Milha 

Capacidade Aeróbia Vaivém 

Marcha 

 

Composição Corporal 
Percentagem de Massa Gorda 

Medição das Pregas Adiposas 

Índice de Massa Corporal 

Abdominais 

Força Abdominal e Resistência 

Extensões de Braços 

Flexões de Braços em Suspensão Modificado 

Flexões de Braços em Suspensão 

Flexão de Braços em Suspensão 

Extensão de Tronco 

Força e Flexibilidade de Tronco 
Flexibilidade de Ombros 

Senta e Alcança 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Introdução 

Ao longo deste capítulo será feita a apresentação e descrição das opções 

metodológicas orientadoras do estudo consideradas como fundamentais para dar 

cumprimento aos objetivos propostos e responder ao problema que serviu de base à nossa 

investigação. Vão ser relatadas as condições de realização bem como o seu 

desenvolvimento. 

O estudo sobre o qual nos vamos debruçar é o seguinte: 

 Estudo realizado com base nos resultados do Fitnessgram obtidos pelos alunos da 

Escola B 2/3 S. Torcato no ano letivo 2010/11; 

Neste tema será feita a caracterização total da amostra, proceder-se-á à definição 

dos procedimentos da recolha de dados, bem como ao tratamento e análise dos dados em 

questão. 

 

4.2. Descrição Geral da Investigação 

Considerando a problemática em questão, decidimos realizar o estudo com base nos 

alunos da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de S. Torcato uma vez que se trata de uma escola 

que utiliza o programa do Fitnessgram já há alguns anos, encontrando-se por isso numa 

posição privilegiada, que nos pode auxiliar, indo ao encontro dos objetivos desta 

investigação por nós traçados.  

Os dados foram obtidos através da aplicação da bateria de testes do Programa 

Fitnessgram aos alunos do 5º ao 9º ano.  

  

4.3. Caracterização da Amostra 

A amostra é constituída por 333 alunos, sendo 149 do género feminino e 184 do 

género masculino.  

Os alunos foram divididos em diferentes faixas etárias (10–12; 13-15; 16-17) devido aos 

diferentes graus de maturação. 
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De modo a compreender o perfil dos Alunos, apresenta-se de seguida uma Análise 

descritiva dos mesmos. 

        Quadro 3 - Distribuição das Idades por Género 

          IDADE 

 

Masculino Feminino 

Nº Alunos Nº Alunos 

 

10 - 12 51 34 

13 - 15 117 104 

16 - 17 16 11 
 

 

Como podemos observar pela leitura do quadro número 3, verifica-se que a faixa 

etária com maior representatividade é entre os 13 e os 15 anos. 

 

4.4. Definição das variáveis 

A avaliação das várias variáveis foi realizada em duas etapas em momentos 

temporais diferentes, designados por Pré-teste e Pós-teste. 

As variáveis dependentes consideradas no presente estudo foram as relacionadas 

com o desempenho dos alunos nos testes da aptidão aeróbia (teste da milha), muscular 

(abdominais, extensão do tronco, flexões de braços e flexão do ombro) do programa 

Fitnessgram (NES, 2002). As variáveis independentes analisadas foram as seguintes: idade, 

peso, estatura e percentagem de massa gorda. 

 

4.5. Instrumentos e Procedimentos de Análise 

4.5.1. Bateria de Testes 

Para a determinação do nível das componentes da AptF, foi realizada a Bateria de 

Testes, de acordo com o Programa Fitnessgram, constituída pelos seguintes testes: 

 Composição Corporal: Percentagem de Massa Gorda; Índice de Massa 

Corporal (IMC); 

 Aptidão Aeróbia: Corrida 1 Milha; 

 Aptidão Muscular (Força, Resistência Muscular e Flexibilidade): Abdominais; 

Extensão de Braços; Extensão do Tronco; Flexibilidade de Ombros. 
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Os testes foram realizados na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de S. Torcato (ginásio, 

espaço exterior) e abrangeram todos os alunos da escola. Foi realizado um pré-teste na 

última semana de setembro e um pós-teste na última semana de maio. 

 

4.5.1.1. Antropometria e Composição Corporal 

A medição do peso e da massa gorda foi realizada através de uma balança de 

bioimpedância (marca TANITA). 

Segundo Malina, Bouchard e Bar-O (2004), o método de medição da composição 

corporal através da análise de bioimpedância é baseado no facto de que a massa magra 

tem mais eletrólitos e água em comparação com a massa gorda, o que confere uma maior 

facilidade na condutividade no estímulo elétrico através do corpo, dando-nos assim a 

percentagem de massa gorda existente. 

A altura foi medida através de uma fita métrica. 

 

4.5.1.2. Aptidão Aeróbia e Muscular 

A aptidão aeróbia foi avaliada através do teste da “Milha” do Fitnessgram (NES, 

2002) e na apreciação da aptidão muscular foram aplicados os testes de abdominais, 

flexões de braços, extensão do tronco e flexibilidade de ombros da mesma bateria (NES, 

2002).  

No teste da milha, o aluno tinha como objetivo percorrer uma milha (1609 metros) no 

mínimo tempo possível. Para este teste foi utilizado o seguinte material: cronómetro, lápis e 

uma ficha de registo. Enquanto metade dos alunos de cada turma corria, outra metade 

registava o respetivo tempo de corrida dos colegas. 

No teste de abdominais, o objetivo passava pela realização do maior número de 

abdominais até ao máximo de 75, utilizando para isso uma cadência específica. Para a 

concretização do teste foi necessário algum material – colchão, faixa de medida, CD com a 

cadência e leitor de CD’s.  

Para a realização do teste era necessária a constituição de pares na turma, para que 

um executasse e o outro auxiliasse. O primeiro, assumia a posição de decúbito dorsal, com 

os joelhos fletidos, pés totalmente apoiados no colchão, pernas ligeiramente afastadas e 

braços estendidos e em contacto com a extremidade proximal da faixa de medida. O 

segundo, ajoelhado, apoiava a cabeça do colega e ficava responsável pela contagem e pela 

verificação de erros. Para completar um abdominal era necessário averiguar se havia um 

deslizamento dos dedos da extremidade proximal até à extremidade distal do contraplacado. 
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O teste era interrompido sempre que o executante: (1) atingia o número máximo de 

repetições; (2) descansava entre duas execuções ou (3) parava o movimento e/ou realizava 

uma segunda repetição de forma incorreta (a primeira repetição mal efetuada seria sempre 

contabilizada como tal). 

No teste das flexões de braços, o aluno ao som de uma determinada cadência tinha 

que realizar flexão e extensão de braços, não podendo apoiar nenhuma parte anterior, 

correndo o risco de ser eliminado. 

No teste de extensão do tronco, o executante, posicionado em decúbito ventral, 

realizava uma extensão máxima do tronco (máximo de 30 cm), onde era medida a distância 

entre o seu queixo e o solo, com a posição neutra da cabeça.  

O teste de extensão do tronco, foi realizado com o executante posicionado em 

decúbito ventral, com os pés em extensão, as mãos colocadas por baixo das coxas e a 

cabeça fixando um ponto imaginário no colchão. Ao sinal do avaliador, ele realizava uma 

extensão máxima do tronco (máximo de 30 cm), sendo medida a distância entre o queixo do 

executante e o solo (posição neutra da cabeça). A posição elevada do tronco deveria ser 

mantida durante alguns segundos, para facultar a leitura do resultado. Eram permitidas duas 

tentativas e era registado o melhor resultado. 

Este teste exigiu a utilização de uma régua de 50 cm de comprimento, um colchão e 

uma ficha para anotação dos resultados. 

No teste da flexibilidade de ombros, o aluno tinha como objetivo, através da flexão do 

ombro sobre as costas (um por cima e outro por baixo), fazer tocar as duas mãos. Após se 

ter verificado o toque, o aluno era considerado apto. 

 

4.6. Tratamento Estatístico 

O interesse pela aplicação de métodos estatísticos tem crescido sem precedentes, 

devido à facilidade de recursos computacionais como principal ferramenta de análise de 

dados. 

Qualquer investigação pressupõe a definição de um problema inicial que, no evoluir 

da mesma, cresce e, ciclicamente se vai complexificando, em interligações constantes com 

novos dados, até à procura de uma interpretação válida, coerente e solucionadora. 

Para o estudo da AptF recorreu-se ao software informático SPSS (Statistical 

Package for Social Science - Windows), Versão 19, para realizar toda a análise estatística. 

Os resultados obtidos foram submetidos a uma análise quantitativa de índole descritiva dos 

itens. O nível de significância adotado foi de p <0,05.  
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Tendo em conta o objetivo do estudo foram utilizadas as seguintes variáveis: 

quantitativas e qualitativas (nominais e ordinais). 

O plano de investigação consistiu no tratamento dos dados correspondentes as duas 

fases do momento de avaliação (Pré-Teste e Pós-teste). Nestes tratamentos recorreu-se a 

análise descritivas (análise da distribuições de frequências, Máximo, Mínimo, Média e 

Desvio Padrão), bem como a testes de medidas repetidas ( T-teste para amostras 

emparelhadas e teste de McNemar para proporções) para analisar possíveis 

mudanças/alterações entre os dois momentos de estudo.  

No estudo de comparação de dois momentos distintos (pré e pós-teste), utilizou-se o 

t-teste de comparação para amostras emparelhadas, no caso das variáveis escalares e o 

teste McNemar para comparação de proporções de resposta, no caso de variáveis 

nominais. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1. Introdução 

Este capítulo tem como objetivo analisar, comparar e discutir aspetos relacionados 

com a avaliação da AptF, em crianças na faixa etária dos 10 aos 17 anos de idade; 

Ao longo deste capítulo vamos apresentar os resultados e discussão do estudo: 

- Resultados relativos ao Estudo realizado com base nos resultados do Fitnessgram 

obtidos pelos alunos da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de S. Torcato no ano letivo 2010/11. 

Os resultados conseguidos encontram-se divididos em dois momentos distintos - pré 

e pós-teste -, por faixas etárias (10-12; 13-15; 16-17) e por género, potenciando a 

comparação e verificação da evolução. 

A apresentação, análise e discussão dos resultados é feita num ponto único. 

 

5.2. Resultados relativos ao Estudo realizado com base nos resultados do 

Fitnessgram obtidos pelos alunos da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de S. 

Torcato no ano letivo 2010/11 

5.2.1. Peso, Altura e Percentagem de Massa Gorda 

O quadro número 2 mostra os resultados para a variável Peso, consoante o Género 

e as idades dos inquiridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO 1 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

36 
 

Quadro 4 - Estatística descritiva da variável Peso 

Género  Idade Nº alunos Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

M
as

cu
lin

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 
 

51 
51 

27 
28 

96 
100 

45 
47 

13 
13 

 

     
Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

117 
117 

32 
34 

101 
106 

54 
57 

14 
14 

       
Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 16 
16 

49 
50 

95 
103 

66 
68 

13 
14 

       

Fe
m

in
in

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 
 

34 
34 

25 
26 

73 
73 

41 
44 

9 
9 

Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

104 
103 

26 
30 

74 
77 

50 
52 

9 
8 

       

Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 11 
12 

46 
47 

61 
65 

54 
55 

5 
5 

 
Relativamente ao género Masculino, pode ver-se no quadro 4 que para idades 

compreendidas entre os 10 e os 12 anos, o peso máximo no pré-teste é igual a 96 kg 

enquanto no pós-teste é igual a 100 kg, havendo um aumento de peso. O mesmo se passa 

para o valor do peso mínimo que no pré-teste foi igual a 27 kg e no pós-teste igual a 28 kg.  

Quanto à média e desvio padrão, verifica-se um aumento do peso médio do pré-teste 

(Me=45) para o pós-teste (Me=47), enquanto o desvio padrão mantém-se igual nos dois 

testes (DP=13). 

No que concerne às idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, os pesos 

máximo e mínimo no pré-teste foram iguais a 101 kg e 32 kg, respetivamente e no pós-teste 

iguais a 106 Kg e 34 kg, respetivamente. Relativamente ao peso médio, verifica-se no pré-

teste um valor inferior (Me=54) ao peso médio do pós-teste (Me=57), mantendo-se os 

valores iguais no desvio padrão (DP=14). 

Por fim, analisando os resultados para as idades compreendidas entre os 16 e os 17 

anos, pode ver-se que o peso máximo registado no pré-teste e no pós-teste foi igual a 95 kg 

e 103 kg, respetivamente. Já o peso mínimo registado no pré-teste foi igual a 49 kg e no 

pós-teste igual a 50 kg. Quanto à média houve um aumento relativamente ao pré-teste e ao 

pós-teste, já que no primeiro Me=66 e no segundo Me=68. Por fim, os valores do desvio 

padrão são diferentes no pré-teste (DP=13) e no pós-teste (DP=14). 

O aumento do peso nos rapazes, segundo Gallahue & Ozmun (2001), deve-se 

particularmente ao aumento da altura e da massa muscular, enquanto nas raparigas o 
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ganho de peso deve-se muito ao aumento da massa adiposa (aumento da %MG) e da altura 

e em menor grau ao aumento da massa muscular.  

Para os valores registados no género Feminino verifica-se, nas idades 

compreendidas entre os 10 e os 12 anos, que o peso máximo mantém-se igual no pré-teste 

e no pós-teste, enquanto no peso mínimo verifica-se um aumento de 25 kg para 26 kg. O 

peso médio também sofre um aumento do pré-teste (Me=41) para o pós-teste (Me=44) 

enquanto o desvio padrão mantém igual nos dois testes (DP=9).  

Para os inquiridos do género feminino com idades entre os 13 e os 15 anos, pode 

ver-se que o peso máximo registado no pré-teste e no pós-teste foi igual a 74 kg e 77 kg, 

respetivamente, enquanto o peso mínimo registado nos dois testes foi igual a 26 kg e 30 kg, 

respetivamente.  

No que diz respeito à média, pode ver-se que houve um aumento do pré-teste 

(Me=50) para o pós-teste (Me=42), enquanto no desvio padrão os valores sofrem uma 

diminuição do pré-teste (DP=9) para o pós-teste (DP=8). 

 Por fim, para as idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos pode ver-se que o 

peso máximo no pré-teste é igual a 61 kg e no pós-teste igual a 65 kg. Já o peso mínimo no 

pré-teste e pós-teste é igual a 46 kg e 47 kg, respetivamente. Para esta faixa etária verifica-

se que no pré-teste se tem Me=54 e no pós-teste Me=55, enquanto o desvio padrão se 

mantém igual em ambos (DP=5). 

 
Quadro 5 - Estatística descritiva da variável Altura 

Género  Idade Nº alunos Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

M
as

cu
lin

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 
 

51 
51 

131 
133 

168 
172 

146 
150 

8 
8 

      
Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

117 
117 

138 
137 

190 
190 

161 
164 

11 
11 

       
Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 16 
16 

160 
161 

186 
189 

174 
175 

7 
7 

       

Fe
m

in
in

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 

34 
34 

130 
133 

 

167 
170 

146 
149 

7 
7 

Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

104 
103 

132 
134 

178 
178 

157 
158 

7 
7 

       

Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 11 
12 

152 
152 

172 
170 

162 
160 

7 
5 
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No quadro 5 podem ver-se os valores da altura agrupados consoante o género e a 

idade. No que diz respeito ao género masculino pode ver-se, para a faixa etária 

correspondente aos inquiridos entre os 10 e 12 anos, que a altura máxima no pré-teste e 

pós-teste foi de 1,68 m e 1,72 m, respetivamente.  

No que diz respeito à altura mínima nos dois teste pode ver-se que houve igualmente 

um aumento já que no primeiro foi de 1,31m e no segundo 1,33m. Os valores médios para 

as alturas no pré-teste e pós-teste também sofreram um aumento (Me=1,46 e Me=1,50). Por 

fim o desvio padrão mantém igual em ambos os testes (DP=1,08).  

Para as idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, a altura máxima registada é 

igual no pré-teste e pós-teste, 1,90m, enquanto a altura mínima sofre uma diminuição de um 

teste para outro, ou seja, de 1,38 para 1,37m. A média aumenta do pré-teste (Me=1,61) para 

o pós-teste (Me=1,64) e o desvio padrão mantém-se igual (DP=1,11).  

Quanto aos alunos com idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos pode ver-se 

que a altura máxima no pré-teste foi de 1,86m e no pós-teste igual a 1,89m. As alturas 

mínimas registadas no pré-teste e pós-teste foram iguais a 1,60m e 1,61m, respetivamente. 

Nesta faixa etária os valores médios registados foram Me=1,74 e Me=1,75 no pré-teste e 

pós-teste, respetivamente. Enquanto o desvio padrão manteve-se igual (DP=1,0,7).  

Para os valores da altura no género feminino, pode ver-se que nas idades 

compreendidas entre os 10 anos e os 12 anos, a altura máxima registada no pré-teste e no 

pós-teste foi de 1,67m e 1,70m, respetivamente, enquanto as mínimas foram de 1,30m e 

1,33m. Nos valores médios pode observar-se um aumento nos testes (Me=1,46 e Me=1,49), 

enquanto o desvio padrão se manteve igual (DP=1,07).  

Para as idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos pode ver-se que a altura 

máxima registada no pré-teste e no pós-teste foi igual, 1,78m, enquanto a mínima sofreu um 

aumento, já que no pré-teste foi igual a 1,32m e no pós-teste igual a 1,38m. Analisando os 

valores da média e desvio padrão pode ver-se que no pré-teste se tem Me=1,57 e DP=1,07 

e no pós-teste Me=1,58 e DP=1,07.  

Por fim, para as idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos pode ver-se que a 

altura máxima registada no pré-teste foi igual a 1,72m e no pós-teste igual a 1,70, havendo 

aqui uma diminuição. No que diz respeito às alturas mínimas registadas pode ver-se que no 

pré-teste foi de 1,52m, que corresponde à altura mínima registada no pós-teste. Quanto à 

média pode ver-se que houve uma diminuição do pré-teste (Me=1,62) para o pós-teste 

(Me=1,60), e para os valores do desvio padrão, no pré-teste DP=1,07 e no pós-teste 

DP=1,05.  
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Quadro 6 - Estatística descritiva da variável % Massa Gorda 

Género  Idade Nº alunos Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

M
as

cu
lin

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 
 

51 
51 

11 
9,1 

36,7 
40,8 

20,7 
19,2 

7,2 
7,8 

      
Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

117 
117 

0 
5,8 

37,1 
35,7 

15,7 
14,8 

7,3 
6,5 

       
Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 16 
16 

5,7 
5,6 

25,9 
21,5 

13,5 
13,6 

6,3 
5,7 

       

Fe
m

in
in

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 

34 
34 

14,8 
8,1 

36,9 
34,4 

24,7 
23,7 

5,6 
6,1 

       

Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

104 
103 

24,3 
24,9 

36,9 
36,8 

24,3 
24,9 

5,4 
5,4 

       

Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 11 
12 

23,9 
24,8 

32,1 
31,2 

23,9 
24,8 

4,5 
4,8 

   

No quadro 6 podem ver-se os dados para a variável % Massa Gorda, organizados de 

acordo com a idade e com o género.  

No que concerne às idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos verifica-se que 

os valores máximos registados foram 36,7 e 40,8, no género masculino e 36, 9 e 34,4 para o 

género feminino, no pré-teste e no pós-teste, respetivamente. Quanto aos valores mínimos 

foram de 11 no pré-teste e 9,1 no pós-teste, para o género masculino e para o género 

feminino foram de 14,8 e 8,1. Relativamente à média verifica-se o seguinte, no género 

masculino, Me=20,7 no pré-teste e Me=19,2 no pós-teste. Para o género feminino, Me=24,7 

e Me=23,7, para os testes realizados. Por fim, no que diz respeito aos valores do desvio 

padrão, verifica-se que DP=7,2 no pré-teste e DP=7,8, no género masculino, e para o 

género feminino, DP=5,6 e DP=6,1. 

Para as idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos tem-se que os valores 

máximos são iguais as 37,1 e 35,7 e para o género feminino foram de 36,9 e 36,8, enquanto 

os mínimos foram de 0 e 5,8 no género masculino e 9,4 e 3,8 no género feminino. Quanto à 

média verifica-se que no género masculino Me=15,7 e Me=14,8 e no género feminino 

Me=24,3 e Me=24,9. Para os valores do desvio padrão verifica-se que DP=7,3 e DP=6,5 

para o género masculino no pré-teste e no pós-teste, respetivamente e para o género 

feminino DP=5,4 em ambos os testes. 

Relativamente às idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos, verifica-se que os 

valores máximos registados foram de 25,9 e 21,5 no pré-teste e no pós-teste, 

respetivamente, para o género masculino. Para o género feminino os valores estão entre 



ESTUDO 1 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

40 
 

32,1 e 31,2 para os testes realizados. Para os valores mínimos observados verifica-se que 

no género masculino foram de 5,7 e 5,6 e no género feminino foram bastante superiores, ou 

seja, foram de 18,9 e 15,9 no pré-teste e no pós-teste, respetivamente. Quanto à média, no 

género masculino verifica-se Me=13,5 no pré-teste e Me=13,6 no pós-teste, e no género 

feminino Me=23,9 e Me=24,8 nos testes realizados, o que representa uma grande diferença 

relativamente ao género masculino.  

Por fim o desvio padrão para o género masculino foi DP=6,3 e DP=5,7 e para o 

género feminino tem-se DP=4,5 e DP=4,8. 

No género masculino, entre os 10 e os 12 anos de idade podemos verificar uma 

diminuição da %MG entre o pré-teste (Me= 20,7) e o pós-teste (Me= 19,2). Tendo em conta 

os valores da tabela de referência, estes alunos encontram-se na ZSAF (ver Anexo 2)  

Para a faixa etária dos 13 aos 15 anos de idade, os valores médios de %MG já são 

bastantes menores comparativamente com os referentes à faixa etária dos 10 aos 12 anos 

de idade. Entre o pré-teste (Me= 15,7) e o pós-teste (Me= 14,8) verifica-se uma diminuição. 

Em ambos os momentos de avaliação, a %MG destes alunos encontra-se na ZSAF (ver 

Anexo 2). 

Nos rapazes a adolescência é caracterizada pela estabilização ou pequena redução 

da MG (Malina, 1990). 

Relativamente às idades de 16 e 17 anos respetivamente, as médias encontram-se 

inferiores quando comparadas com as faixas etárias anteriores. Do pré para o pós-teste 

verifica-se no entanto, um aumento da %MG. Estes resultados encontram-se então na ZSAF 

(ver Anexo 2). 

No género feminino, na faixa etária dos 10 aos 12 anos de idade é possível verificar 

uma %MG dentro da ZSAF (ver Anexo 2). Contudo entre um momento de avaliação e o 

outro é evidente a diminuição da %MG.  

Segundo Malina (1990) e Moreira (2005), as diferenças ao nível da %MG entre 

géneros pré-púberes são praticamente inexistentes, no entanto com a ocorrência da 

adolescência, a %MG aumenta no género feminino. 

Para as idades compreendidas entre 13 e 15 anos, podemos considerar que em 

relação aos valores de %MG no pré-teste, estes são semelhantes ao da faixa etária anterior, 

verificando-se também um aumento do pré-teste (Me= 24,3) para o pós-teste (Me= 24,9). 

Apesar do aumento e da quase inexistência de diferença entre uma e outra faixa etária, 

estes valores encontram-se na ZSAF (ver Anexo 2). 
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Relativamente à faixa etária entre os 16 e 17 anos, a média de %MG pouco difere 

com os valores anteriores. Existe somente um aumento do pré-teste (Me= 23,9) para o pós-

teste (Me= 24,8). Os resultados mantêm-se na ZSAF (ver Anexo 2). 

 

5.2.2. Aptidão Aeróbia – Teste Corrida 1 Milha 

Quadro 7 - Estatística descritiva da variável Corrida 1 Milha    

Género  Idade Nº alunos Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

M
as

cu
lin

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 
 

51 
51 

7 
6 

15 
16 

10 
9 

2 
2 

      
Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

117 
117 

0 
5 

15 
14 

8 
8 

2 
2 

       
Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 16 
16 

6 
6 

18 
11 

9 
7 

3 
1 

       

Fe
m

in
in

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 

34 
34 

8 
8 

16 
17 

11 
11 

 

2 
2 

Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

104 
103 

7 
6 

14 
18 

11 
10 

2 
2 

       

Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 11 
12 

8 
8 

14 
11 

11 
9 

2 
1 

Por aptidão aeróbia entende-se a capacidade de captar, transportar e gastar oxigénio 

em atividades de média intensidade e duração moderada a prolongada (Freedson, Cureton 

& Health, 2000). 

No quadro 7 podem ver-se os resultados para a variável Corrida 1 Milha. No que 

concerne ao género masculino, nas idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos, pode 

ver-se os valores máximos registados no pré-teste e no pós-teste foram iguais a 15 e 16, 

respetivamente. Já os valores mínimos em ambos os testes foram de 7 e 6. Os valores 

médios sofreram uma diminuição no pré-teste (Me=10) e no pós-teste (Me=9). No desvio 

padrão os valores mantiveram-se iguais (DP=2).  

No estudo efetuado por Carneiro (2007), cerca de 53,5% da amostra apresentou-se 

abaixo da considerada ZSAF, ou seja, 46,5% correspondeu à amostra de sucesso.  

Para as idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, os valores máximos 

correspondem a 15 e 14, no pré-teste no pós-teste, respetivamente, enquanto os mínimos 

foram de 0 e 5. Para a média e desvio padrão os valores mantiveram-se iguais (Me=8; 

DP=2).  
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Relativamente à faixa etária entre os 16 e os 17 anos, pode ver-se que os valores 

máximos registados no pré-teste e no pós-teste foram iguais a 18 e 11, respetivamente, 

enquanto os mínimos foram iguais a 6 em ambos os testes. A média e desvio padrão 

diminuíram do pré-teste (Me=9;DP=3) para o pós-teste (Me=7; DP=1. 

No que concerne ao género feminino, considerando as idades compreendidas entre 

os 10 anos e os 12 anos, os valores máximos registados foram de 16 no pré-teste e de 17 

no pós-teste. Os valores mínimos registados foram iguais em ambos os testes. Para a 

média e desvio padrão os mantiveram-se iguais no pré-teste e no pós-teste (Me=11; DP=2).  

Para as idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, os valores máximos foram 

de 14 e 18 no pré-teste e no pós-teste, respetivamente. Nos mesmos testes os mínimos 

foram de 7 e 6. Quanto à média, verifica-se Me=11 no pré-teste e Me=10 no pós-teste, 

enquanto o desvio padrão se mantém igual (DP=2).  

Para as idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos, os máximos registados 

foram de 14 no pré-teste e 11 no pós-teste, enquanto os mínimos foram de 8 nos dois 

testes. A média e desvio padrão tiveram uma diminuição no pré-teste (Me=11; DP=2) para o 

pós-teste (Me=9; DP=1). 

No estudo efetuado pelo ONAFD (2011), os resultados obtidos ao nível da aptidão 

cardiorrespiratória, corresponderam a cerca de 61,2% da amostra (entre os 10 e os 18 

anos), apresentando bons indicadores desta aptidão. 

Considerando o quadro 7, podemos constatar que na faixa etária dos 10 aos 12 anos 

de idade, no género masculino, é possível verificar que de acordo com a média dos 

resultados no pré-teste (Me= 10) e pós-teste (Me= 9), houve uma evolução da aptidão 

aeróbia, registando-se assim menos um minuto no total, considerando que os valores estão 

dentro da ZSAF (ver Anexo 2). Comparando estes valores com os do estudo efetuado pelo 

ONAFD (2011), onde cerca de 65% das crianças e adolescentes entre os 10 e os 12 anos 

apresentaram sucesso ao nível desta aptidão, e do estudo efetuado por Carneiro (2007), 

com uma amostra composta por crianças entre os 10 e os 11 anos de idade com um 

resultado de 67,8% de sucesso, ou seja, dentro da ZSAF, a taxa de êxito tem-se mantido 

semelhante. 

Para o intervalo de idades entre os 13 e os 15, a média dos alunos encontra-se 

também dentro da ZSAF, não se verificando, portanto, nenhuma evolução ou regressão do 

pré (Me= 8) para o pós-teste (Me= 8) (ver Anexo 2) nesta mesma capacidade. 

No estudo realizado a nível nacional pelo ONAFD (2011) constatou-se que, os 

rapazes com 13 – 15 anos tiveram uma menor percentagem de sucesso relativamente à 
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aptidão cardiorrespiratória (aprox. 63%) comparativamente com a faixa etária referente a 10 

– 12 anos. 

Relativamente à faixa etária 16-17, denota-se uma evolução significativa do pré (Me= 

9) para o pós-teste (Me= 7). Contudo e dado o quadro de referência dos valores de AptF ( 

ver Anexo 2), a mesma amostra não se encontra num primeiro momento de avaliação, 

dentro da ZSAF. Comparando com os valores atuais a nível nacional podemos verificar que 

ao nível da nossa amostra, em termos de sucesso num primeiro momento avaliativo, o 

número de alunos é reduzido, enquanto no estudo efetuado pelo ONAFD (2011) a 

percentagem de sucesso se encontra aproximadamente nos 62%, não variando 

significativamente em relação à faixa etária anterior. 

No género feminino, nas idades compreendidas entre os 10 e os 12, consideramos 

que para além de não se verificar evolução entre o pré-teste (Me= 11) e o pós-teste (Me= 

11), estes resultados encontram-se dentro da ZSAF (ver Anexo 2). 

Relativamente aos níveis nacionais na mesma faixa etária, é possível concluir que as 

raparigas têm uma maior aptidão aeróbia na fase pré-púbere, e com o crescimento essa 

aptidão diminui (ONAFD, 2011). 

Para a faixa etária dos 13 aos 15 anos de idade, as respetivas médias indicam uma 

evolução entre o primeiro momento de avaliação (Me=11) e o segundo (Me= 10), estes 

valores encontram-se, de forma parcial, visto que o quadro de referência da AptF nos 

apresenta valores por idades e não por faixas etárias, dentro da ZSAF (ver Anexo 2). 

Segundo o ONAFD, em raparigas entre os 13 e os 15 anos de idade, a aptidão 

aeróbia tende sempre a reduzir, estando atualmente entre os 50 e os 60%. 

Na amostra entre os 16 e 17 anos de idade verificamos também uma evolução entre 

o pré-teste (Me= 11) e o pós-teste (Me=9), no entanto e tendo em conta os valores de 

referência da AptF (NES, 2002), onde se encontram entre os 10 e os 8 minutos, podemos 

afirmar que no primeiro momento de avaliação esta amostra não se encontrava dentro da 

ZSAF. No segundo momento os resultados já foram positivos, apresentando valores ideias 

da ZSAF (ver Anexo 2). 

Em jovens da mesma faixa etária foi possível verificar que a nível nacional, a 

percentagem de sucesso não ultrapassa os 40%. 
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5.2.3. Força e Resistência Muscular Abdominal – Teste Abdominais 

Quadro 8- Estatística descritiva da variável Abdominais 

Género  Idade Nº alunos Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 
M

as
cu

lin
o

 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 
 

51 
51 

3 
10 

75 
75 

32 
47 

22 
25 

      
Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

117 
117 

10 
12 

75 
75 

56 
63 

22 
20 

       
Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 16 
16 

30 
23 

75 
75 

62 
70 

18 
15 

       

 
       

Fe
m

in
in

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 

34 
34 

5 
10 

75 
75 

36 
51 

23 
24 

 

Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

104 
103 

6 
15 

75 
75 

49 
60 

24 
20 

       

Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 11 
12 

4 
17 

75 
75 

52 
64 

28 
21 

 

No quadro 8 podem ver-se os resultados da variável Abdominais, agrupadas 

consoante as idades e o género. No género masculino, para as idades entre os 10 e os 12 

pode ver-se que os valores máximos registados no pré-teste e no pós-teste são de 75 em 

ambos, já os mínimos sofrem um aumento de 3 para 10. Quanto à média e desvio padrão 

verifica-se um aumento do pré-teste (Me=32; DP=22) para o pós-teste (Me=47;DP=25).  

Para as idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, os valores máximos 

mantêm-se em ambos os teste e nos mínimos aumentam de 10 para 12, no pré-teste no 

pós-teste, respetivamente. A média aumenta do primeiro teste (Me=56) para o segundo 

teste (Me=63) enquanto o desvio padrão diminui do primeiro (DP=22) para o segundo 

(DP=20).  

Relativamente às idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos pode ver-se que 

os valores máximos no pré-teste e no pós-teste mantêm-se iguais a 75, enquanto os 

mínimos no primeiro teste foi igual a 30 e no segundo teste foi igual 23. Para a média e 

desvio padrão, verifica-se uma diminuição do pré-teste (Me=62; DP=18) para o pós-teste 

(Me=70; DP=15). 

Segundo o ONAFD (2011), os rapazes nas faixas etárias 10 – 12 têm uma taxa de 

sucesso de aproximadamente 79%, o que se revela uma boa aptidão na força abdominal. 

Para a faixa etária dos 13 aos 15 anos a percentagem de sucesso revela-se crescente com 
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(aprox.) 81%. Por último na faixa etária dos 16 e 17 anos o crescimento exponencial situa-se 

nos 89% (aprox.).  

Comparando os valores do nosso estudo e a nível nacional, a resposta é evidente, 

com o crescimento existe um aumento da força e resistência abdominal, tanto no género 

masculino como no feminino, apresentando este último resultados semelhantes. 

Segundo Bompa (1999) a resistência é a capacidade do organismo em resistir à 

fadiga numa atividade motora prolongada. 

No género feminino, para as idades compreendidas entre os 10 e os 12 verifica-se 

que os valores máximos registados no pré e no pós-teste são de 75. Relativamente aos 

valores mínimos verifica-se um aumento do pré-teste para o pós-teste de 5 para 10. Quanto 

à média e desvio-padrão verifica-se um aumento do pré-teste (Me= 36; DP= 23) para o pós-

teste (Me= 51; DP= 24). 

Para a faixa etária dos 13 aos 15 anos de idade os valores máximos mantêm-se, já 

os mínimos têm um aumento exponencial de 6 para 15. A média entre o pré e o pós-teste 

sofre um aumento ( Me= 49; Me= 60). Já no desvio-padrão verifica-se uma redução de 24 

para 20. 

Relativamente à faixa etária entre os 16 e 17 anos de idade verifica-se um aumento 

nos valores mínimos de 4 para 17. Relativamente à média, no pré-teste podemos verificar 

uma média de 52 e no pós-teste 64. No desvio-padrão verifica-se uma diminuição de 28 

para 21. 

No género masculino, as médias da faixa etária dos 10 aos 12 anos de idade 

apresentam uma evolução bastante significativa entre o pré (Me= 32) e o pós-teste (Me= 

47). Tendo em conta estes resultados e o quadro de referência da Aptidão Física (NES, 

2002), podemos afirmar que em ambas as avaliações, os alunos se encontram dentro da 

ZSAF (ver Anexo 2). No pós-teste consideramos que se afastam dos valores considerados 

saudáveis, estando então numa Zona Ótima de Aptidão Física. 

Para as idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos de idade, verifica-se 

também uma evolução considerável entre o pré-teste (Me= 56) e o pós-teste (Me= 63), 

estando a amostra, nos dois momentos, acima da ZSAF (ver Anexo 2). 

Relativamente à faixa etária dos 16 aos 17 anos de idade continua-se a verificar 

ótimos resultados entre o primeiro momento (Me= 62) e o segundo momento de avaliação 

(Me= 70), estando esta amostra num patamar acima dos valores de referência para a ZSAF 

(ver Anexo 2). 
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No género feminino, na faixa etária dos 10 aos 12 anos de idade, é bastante evidente 

a evolução entre o pré-teste (Me= 36) e o pós-teste (Me= 51), apresentando uma diferença 

de 15 execuções. Comparando estes valores com os valores de referência da ZSAF, 

podemos apurar que a amostra se encontra acima dos valores estabelecidos (ver Anexo 2). 

Para as idades compreendidas entre os 13 e os 15, existe a diferença de 11 

execuções do pré-teste (Me= 49) para o pós-teste (Me= 60), estando estes valores acima da 

ZSAF (ver Anexo 2). 

Na faixa etária dos 16 aos 17 anos de idade o que se verifica é o seguinte: 52 

execuções no pré-teste para 64 no pós-teste, considerando então que a diferença é de 12 

execuções entre um momento avaliativo e o outro. Comparando estes resultados com a 

tabela de referência de AptF, os valores são bastantes positivos, elevando-se 

significativamente aos valores da ZSAF (ver Anexo 2). 

 

5.2.4. Força e Resistência Muscular Superior – Teste Extensões de Braços 

Quadro 9 - Estatística descritiva da variável Extensão de braços 

Género  Idade Nº alunos Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

M
as

cu
lin

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 
 

51 
51 

0 
0 

37 
32 

11 
11 

9 
9 

      
Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

117 
117 

0 
0 

39 
50 

13 
14 

8 
9 

       
Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 16 
16 

0 
4 

24 
27 

13 
16 

7 
7 

       

Fe
m

in
in

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 

34 
34 

0 
0 

18 
29 

6 
7 

5 
7 

       

Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

104 
103 

0 
0 

26 
33 

8 
9 

6 
7 

       

Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 11 
12 

0 
1 

15 
16 

6 
9 

4 
5 

 

 
No quadro 9 podem ver-se os resultados para a variável Extensão de braços. No que 

concerne ao género masculino, para as idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos, 

pode ver-se que os valores máximos registados no pré-teste no pós-teste foram de 37 e 32, 

respetivamente, enquanto no género feminino foram de 18 e 29 em ambos os testes. Para 

os valores mínimos os valores registados foram iguais a zero no pré-teste pós-teste em 

ambos os géneros. Relativamente à média pode ver-se que, no género masculino, foi igual a 
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Me=11 em ambos os testes e DP=9, também para ambos. Já para o género feminino tem-se 

Me=5 e DP=7.  

Para as idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos verifica-se que os valores 

máximos no género masculino são de 39 no pré – teste e de 50 no pós-teste, enquanto no 

género feminino foram de 26 e 33, respetivamente.  

Quanto aos valores mínimos foram iguais a zero em ambos os testes e géneros. No 

que concerne à média verifica-se que no pré-teste foi de Me=13 e no pós-teste igual a 

Me=14, para o género masculino e para o género feminino foi de Me=8 e Me=9. Por fim, 

para o desvio padrão tem-se que DP=8 no pré-teste e DP=9 no pós-teste, para o género 

masculino e para o género feminino tem-se DP=6 e DP=7. 

Quanto às idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos, tem-se que o máximo foi 

de 24 e 27 nos dois testes, para o género masculino e para o género feminino foi 15 no pré-

teste e de 16 no pós-teste. No que concerne aos valores mínimos tem-se que no pré-teste 

foi igual a zero no género masculino e no género feminino e igual a 4 no pós-teste para o 

género masculino e 1 no pós-teste para o género feminino.  

Relativamente à média no pré-teste foi igual a Me=13 no pré-teste e igual a Me=16 

no pós-teste, para o género masculino. Enquanto no género feminino foi de Me=6 e Me=9. 

Por fim, ara os valores do desvio padrão tem-se, no género masculino, DP=7 em ambos os 

testes e para o género feminino DP=4 no pré-teste e DP=5 no pós-teste. 

No género masculino, é possível verificar que na faixa etária dos 10 aos 12 anos de 

idade, os valores entre o pré-teste (Me=11) e o pós-teste (Me=11) se encontram 

estagnados. No entanto, em ambos os testes os alunos encontram-se dentro da ZSAF (ver 

Anexo 2). 

Para as idades dos 13 aos 15 verifica-se um aumento do pré-teste (Me= 13) para o 

pós-teste (Me= 14). Tendo em conta os valores definidos para o teste de extensão de 

braços pelo Programa FITNESSGRAM (NES, 2002), podemos considerar que grande parte 

dos alunos não se encontra dentro da ZSAF (ver Anexo 2). 

Relativamente à faixa etária dos 16 aos 17 anos de idade, a média de execuções 

aumenta do primeiro momento de avaliação para o segundo, verificando-se uma diferença 

de 3 execuções (Me= 13; Me= 16). No entanto e sendo estes resultados insuficientes, a 

amostra não se encontra dentro da ZSAF (ver Anexo 2). 

No género feminino, para as idades entre os 10 e os 12 anos, verifica-se uma 

evolução do pré-teste (Me= 6) para o pós-teste (Me= 7), no entanto é apenas no segundo 
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momento avaliativo que se constata que a amostra se encontra dentro da ZSAF (ver Anexo 

2). 

Relativamente à faixa etária dos 13 aos 15 anos de idade, uma igual evolução se 

verifica (de apenas 1 execução) entre o pré-teste (Me= 8) e o pós-teste (Me= 9). 

Comparativamente à tabela de referência da AptF (Nes, 2002) podemos considerar que nos 

dois momentos a amostra se encontra dentro da ZSAF (ver Anexo 2). 

Para as idades compreendidas entre os 16 e 17 verifica-se uma diminuição da média 

do pré-teste (Me= 6) quando comparado com a faixa etária anterior. Contudo entre um 

momento e o outro existe uma evolução e apenas se verificam níveis saudáveis de AptF no 

pós-teste (Me= 9) (ver Anexo 2). 

 

5.2.5. Força Muscular e Flexibilidade do Tronco 

Quadro 10 - Estatística descritiva da variável Extensão do tronco 

Género  Idade Nº alunos Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

M
as

cu
lin

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 
 

51 
51 

10 
18 

30 
30 

26 
28 

5 
3 

      
Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

117 
117 

12 
20 

30 
30 

27 
29 

5 
2 

       
Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 16 
16 

15 
20 

30 
30 

28 
28 

4 
3 

       

Fe
m

in
in

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 

34 
34 

19 
20 

30 
30 

 

28 
28 

3 
3 

Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

104 
103 

15 
19 

30 
30 

28 
29 

4 
2 

       

Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 11 
12 

30 
26 

30 
30 

30 
30 

0 
1 

 

 
Flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos em certas articulações com 

amplitude de movimento adequada (Barbanti, 2003). 

No quadro 10 podem ver-se os valores para a variável Extensão do tronco, 

agrupadas por idade e por género.  

No que diz respeito às idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos pode 

observa-se que os valores máximos registados em ambos os testes foi de 30, para os 
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géneros masculino e feminino, enquanto os valores mínimos registados foram de 10 e 18, 

no género masculino e de 19 e 20 no género feminino.  

Quanto aos valores médios tem-se que Me=26 e Me=28 no género masculino, e no 

género feminino tem-se Me=28 no pré-teste e no pós-teste. Por fim, para os valores do 

desvio padrão tem-se que DP=5 no pré-teste e DP=3 no pós-teste, para o género 

masculino. Para o género feminino tem-se DP=3 para os dois testes. 

Para as idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, tem-se que os valores 

máximos registados foram de 30 em ambos os testes, no género masculino e feminino. Já 

os valores mínimos foram de 12 e 20 no género masculino e 15 e 19 no género feminino. 

Para a média tem-se Me=27 e Me=29 no género masculino e para o género feminino Me=28 

e Me=29, no pré-teste e no pós-teste, respetivamente. 

Por fim, para as idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos os valores máximos 

registados no géneros masculino e feminino foram de 30, enquanto os valores mínimos 

foram de 15 e 20 no género masculino, e no género feminino foram de 30 e 26, no pré-teste 

e no pós-teste, respetivamente. No género masculino o valor médio foi igual (Me=28) e no 

género feminino também foi o mesmo em ambos os testes (Me=30). Quanto ao desvio 

padrão tem-se que no género masculino foi DP=4 e DP=3 e no género feminino foi DP=0 e 

DP=1. 

No género masculino, os alunos entre os 10 e os 12 anos de idade apresentam 

valores médios de extensão de tronco bastante razoáveis, havendo entre o pré-teste e o 

pós-teste uma evolução de 2cm. Esta amostra encontra-se portanto, dentro da ZSAF (ver 

Anexo 2). 

Para os alunos na faixa etária entre os 13 e os 15 anos de idade, os valores 

denotam-se superiores relativamente aos da faixa etária anterior, verificando-se igualmente 

uma evolução média de 2cm do pré para o pós-teste. Estes resultados indicam-nos que os 

alunos se encontram na ZSAF (ver Anexo 2). 

Nas idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos de idade respetivamente, os 

valores médios no pré-teste e pós-teste mantêm-se. Dado os resultados pode-se constatar 

que mais uma vez a amostra se encontra dentro dos níveis saudáveis de AptF (ver Anexo 

2). 

No género feminino para as idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos, é 

possível verificar uma média de 28 cm em ambos os testes, estando a amostra dentro da 

ZSAF (ver Anexo 2). 
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Na faixa etária dos 13 aos 15 anos de idade, entre o pré-teste (Me=28) e o pós-teste 

(Me= 29), averigua-se uma evolução de 1cm. Comparando os valores de referência da AptF, 

podemos comprovar que estes resultados se encontram dentro da ZSAF (ver Anexo 2). 

Relativamente às idades de 16 e 17 anos, a média dois dois momentos de avaliação 

encontram-se no máximo possível (Me= 30) de acordo com a tabela de referência, o que se 

pressupões um valor ótimo de AptF (ver Anexo 2). 

 

5.2.6. Flexibilidade de Ombros 

Quadro 11 - Estatística descritiva da variável Flexibilidade de Ombros Direito (Dir.) e 
Esquerdo (Esq.) 

Género  Idade Nº 
alunos 

Flexib Ombro  
esq - sim 

Flexib Ombro 
 esq - Não 

Flexib Ombro 
 dir - Sim 

Flexib Ombro 
 dir - Não 

M
as

cu
lin

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 
 

51 
51 

28 
46 

23 
5 

46 
33 

5 
18 

Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

117 
117 

86 
106 

31 
11 

102 
85 

15 
32 

       
Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 16 
16 

12 
14 

4 
2 

14 
10 

2 
6 

       

Fe
m

in
in

o
 

Pré teste 
Pós teste 

10 – 12 
 

34 
34 

29 
31 

5 
3 

31 
30 

3 
4 

       

Pré teste 
Pós teste 

13 – 15 
 

104 
103 

94 
101 

10 
2 

97 
93 

7 
10 

       

Pré teste 
Pós teste 

16 - 17 11 
12 

9 
12 

2 
0 

11 
10 

0 
2 

 

No quadro 11 apresentam-se os resultados para a variável Flexibilidade de Ombros 

Direito e Esquerdo, agrupada por género e consoante a idade.  

Relativamente ao ombro esquerdo e considerando os que referiram ter flexibilidade, 

verifica-se um aumento relativamente ao pré-teste e ao pós-teste em ambos os géneros, 

independentemente da idade.  

No que diz respeito aos alunos sem flexibilidade verifica-se uma diminuição do pré-

teste para o pós-teste, em ambos os géneros e nas três faixas etárias. 

No que concerne à flexibilidade no ombro direito, verifica-se uma diminuição do pré-

teste para o pós-teste, naqueles que referiram ter flexibilidade, enquanto naqueles que 
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indicaram não ter flexibilidade verifica-se um aumento do pré-teste para o pós-teste, em 

ambos os géneros e nas três faixas etárias. 

No género masculino, para a faixa etária dos 10 aos 12 anos de idade, é possível 

verificar que do pré-teste (n=28) para o pós-teste (n=46), há uma enorme evolução ao nível 

da flexibilidade do ombro esquerdo. Relativamente ao ombro direito existe uma regressão 

do pré (n=46) para o pós-teste (n=33). 

Para a faixa etária dos 13 aos 15 anos, é notável a evolução da flexibilidade do 

ombro esquerdo do primeiro momento de avaliação para o segundo, ao invés da 

flexibilidade do ombro direito em que do pré-teste (n=102) para o pós-teste (N=35) ocorre 

uma diminuição significativa. 

Relativamente À faixa etária dos 16 aos 17 anos verifica-se uma evolução na 

flexibilidade do ombro esquerdo e uma regressão na flexibilidade no ombro direito. 

No género feminino, para a faixa etária dos 10 aos 12 anos de idade, podemos 

observar que um grande número de alunas possuem flexibilidade tanto no ombro esquerdo 

como no direito. Em relação à evolução do pré ao pós-teste regista-se um aumento na 

flexibilidade no ombro esquerdo. O mesmo não se verifica na flexibilidade do ombro direito. 

Para as faixas etárias seguintes, 13-15 e 16-17 o mesmo se verifica ao nível da 

flexibilidade do ombro esquerdo, ou seja, ocorre uma evolução. Quanto à flexibilidade do 

ombro direito dá-se uma regressão. 

 

5.2.7. Resultado do T-Teste do género Masculino no intervalo de Idade 10-12 

Quadro 12 - Resultado do T-Teste do género Masculino no intervalo de Idade 10-12 

 

Corrida 

1milha Pré - 

Corrida 

1milha Pós 

Extensões 

braços Pré  

Extensões 

braços Pós 

Abdominais 

Pré - 

abdominais 

Pós 

Massa 

gorda Pré  

massa 

gorda Pós 

Sig. (2-tailed) ,000 ,814 ,000 ,000 

 

 
No quadro 12 está representado o resultado para o t-teste relativamente à corrida, 

extensões braços, abdominais e massa gorda no género masculino, com idades 

compreendidas entre os 10 e os 12 anos.  

Analisando os valores do p-value, verifica-se que é igual a zero para a corrida, 

abdominais e massa gorda, concluindo assim que existem diferenças quanto pré-teste e 
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pós-teste. Para as extensões braços, como p-value=0,814, conclui-se que não são 

estatisticamente diferentes no pré-teste e no pós-teste. 

 

5.2.8. - Resultado do teste McNemar do género Masculino no intervalo de Idade 

10-12 

Quadro 13 - Resultado do teste McNemar do género Masculino no intervalo de Idade 10-12 

 
Flexibilidade  Ombro Dir. Pré e 

Flexibilidade  Ombro Dir, Pós 

Flexibilidade  Ombro Esq. Pré e 

Flexibilidade  Ombro Esq. Pós 

N 51 51 

Exact  Sig.           

(2-tailed) 

,001ª ,000ª 

 

No quadro 13 está o resultado para o teste de McNemar para a variável flexibilidade 

ombro direito e ombro esquerdo. Verifica-se que o p-value em ambos os casos é inferior a 

0,05, podendo concluir-se que existem diferenças entre o pré-teste e pós-teste. 

 

5.2.9. Resultado do T-Teste do género Masculino no intervalo de Idade 13-15 

     Quadro 14 - Resultado do T-Teste do género Masculino no intervalo de Idade 13-15 

 
Corrida 1milha 

Pré - Corrida 

1milha Pós 

Extensões 

braços Pré - 

Extensões 

braços Pós 

Abdominais 

Pré - 

abdominais 

Pós 

Massa 

gorda Pré - 

massa 

gorda Pós 

Sig. (2-tailed) ,016 ,013 ,000 ,003 

 

No quadro 14 está representado o resultado para o t-teste relativamente à corrida, 

extensões braços, abdominais e massa gorda no género masculino, com idades 

compreendidas entre os 13 e os 15 anos. Analisando os valores do p-value, verifica-se que 

é inferior a 0,05 em todas as variáveis, podendo concluir que existem diferenças 

significativas para o pré-teste e pós-teste. 
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5.2.10. Resultado do T-Teste do género Masculino no intervalo de Idade 13-15 

Quadro 15 - Resultado do teste de McNemar do género Masculino no intervalo de Idade 13-15 

 
Flexibilidade  Ombro Dir. Pré e 

Flexibilidade  Ombro Dir, Pós 

Flexibilidade  Ombro Esq. Pré e 

Flexibilidade  Ombro Esq. Pós 

N 117 117 

Exact Sig. (2-tailed) ,000
a
 ,000

a
 

 
No quadro 15 está o resultado para o teste de Mc Nemar para a variável flexibilidade 

ombro direito e ombro esquerdo, nas idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos. 

Verifica-se que o p-value em ambos os casos é inferior a 0,05, podendo concluir que 

existem diferenças entre o pré-teste e pós-teste. 

 

5.2.11. Resultado do T-Teste do género Masculino no intervalo de Idade 13-15 

Quadro 16 - Resultado do T-Teste do género Masculino no intervalo de Idade 16-17 

 

Corrida 

1milha Pré 

Corrida 

1milha Pós 

Extensões 

braços Pré - 

Extensões 

braços Pós 

Abdominai

s Pré - 

abdominai

s Pós 

Massa 

gorda Pré - 

massa 

gorda Pós 

Sig. (2-tailed) ,005 ,033 ,172 ,830 

 

No quadro 16 está representado o resultado para o t-teste relativamente à corrida, 

extensões braços, abdominais e massa gorda no género masculino, com idades 

compreendidas entre os 16 e os 17 anos.  

Analisando os valores do p-value, verifica-se que é inferior a 0,05 para a corrida e 

extensões braços, o que permite concluir que existem diferenças significativas entre o pré-

teste e pós-teste. Relativamente aos abdominais e à massa gordas, como p-value>0,05 

conclui-se que não existem diferenças significativas entre o pré-teste e o pós-teste. 
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5.2.12. Resultado do teste McNemar do género Masculino no intervalo de Idade 16-

17 

Quadro 17 - Resultado do teste McNemar do género Masculino no intervalo de Idade 16-17 

 
Flexibilidade  Ombro Dir. Pré e 

Flexibilidade  Ombro Dir  Pós 

Flexibilidade Ombro Esq. Pré e 

Flexibilidade  Ombro Esq. Pós 

N 16 16 

Exact Sig.  

(2-tailed) 

,125
a
 ,500

a
 

 

 
No quadro 17 está o resultado para o teste de Mc Nemar para a variável flexibilidade 

ombro direito e ombro esquerdo, nas idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos. 

Verifica-se que o p-value em ambos os casos é superior a 0,05, podendo concluir que não 

existem diferenças entre o pré-teste e pós-teste. 

 

5.2.13.  Resultado do T-Teste do género Feminino no intervalo de Idade 10-12 

Quadro 18 - Resultado do T-Teste do género Feminino no intervalo de Idade 10-12 

 

Corrida 

1milha Pré - 

Corrida 

1milha Pós 

Extensões 

braços Pré - 

Extensões 

braços Pós 

Abdominai

s Pré - 

abdominai

s Pós 

Massa gorda 

Pré - massa 

gorda Pós 

Sig. (2-tailed) ,054 ,227 ,004 ,135 

 

No quadro 18 está representado o resultado para o t-teste relativamente à corrida, 

extensões braços, abdominais e massa gorda no género feminino, com idades 

compreendidas entre os 10 e os 12 anos.  

Analisando os valores do p-value, verifica-se que é inferior a 0,05 para os 

abdominais, o que permite concluir que existem diferenças significativas entre o pré-teste e 

pós-teste.  

Relativamente à corrida, extensões braços e à massa gorda, como p-value>0,05 

conclui-se que não existem diferenças significativas entre o pré-teste e o pós-teste. 
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5.2.14. - Resultado do teste McNemar do género Feminino no intervalo de Idade 10-

12 

Quadro 19 - Resultado do teste McNemar do género Feminino no intervalo de Idade 10-12 

 

Flexibilidade  Ombro Dir. 

Pré & Flexibilidade  Ombro 

Dir, Pós 

Flexibilidade  Ombro Esq. Pré & 

Flexibilidade  Ombro Esq. Pós 

N 34 34 

Exact Sig. (2-

tailed) 

1,000a ,687a 

 

 
No quadro 19 está o resultado para o teste de Mc Nemar para a variável flexibilidade 

ombro direito e ombro esquerdo, nas idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos. 

Verifica-se que o p-value em ambos os casos é superior a 0,05, podendo concluir que não 

existem diferenças entre o pré-teste e pós-teste. 

 

5.2.15. Resultado do T-Teste do género Feminino no intervalo de Idade 13-15  

Quadro 20 - Resultado do T-Teste do género Feminino no intervalo de Idade 13-15  

 

Corrida 

1milha Pré 

- Corrida 

1milha Pós 

Extensões 

braços Pré - 

Extensões 

braços Pós 

Abdominais 

Pré - 

abdominais 

Pós 

Massa gorda 

Pré - massa 

gorda Pós 

Sig. (2-tailed) ,000 ,144 ,000 ,371 

 
 

No quadro 20 está representado o resultado para o t-teste relativamente à corrida, 

extensões braços, abdominais e massa gorda no género feminino, com idades 

compreendidas entre os 13 e os 15 anos.  

Analisando os valores do p-value, verifica-se que é inferior a 0,05 para a corrida e 

abdominais, o que permite concluir que existem diferenças significativas entre o pré-teste e 

pós-teste. Relativamente às extensões braços e à massa gorda, como p-value>0,05 conclui-

se que não existem diferenças significativas entre o pré-teste e o pós-teste. 

 

 
5.2.16. Resultado do teste de McNemar do género Feminino no intervalo de Idade 

13-15 
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Quadro 21 - Resultado do teste de McNemar do género Feminino no intervalo de Idade 13-15 

 
Flexibilidade  Ombro Dir. Pré e 

Flexibilidade  Ombro Dir  Pós 

Flexibilidade  Ombro Esq. Pré e 

Flexibilidade  Ombro Esq. Pós 

N 104 104 

Exact Sig. (2-tailed) ,180
a
 ,021

a
 

 

No quadro 21 está o resultado para o teste de Mc Nemar para a variável flexibilidade 

ombro direito e ombro esquerdo, nas idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos.  

Verifica-se que o p-value é superior a 0,05 para a flexibilidade no ombro direito, 

podendo concluir que não existem diferenças entre o pré-teste e pós-teste. No que diz 

respeito à flexibilidade do ombro esquerdo p-value=0,021<0,05 o que permite concluir que 

existem diferenças entre o pré-teste o pós-teste. 

 

5.2.17. Resultado do T-Teste do género Feminino no intervalo de Idade 16-17 

Quadro 22 - Resultado do T-Teste do género Feminino no intervalo de Idade 16-17 

 

Corrida 

1milha Pré - 

Corrida 

1milha Pós 

Extensões 

braços Pré - 

Extensões 

braços Pós 

Abdominais 

Pré - 

abdominais 

Pós 

Massa 

gorda Pré - 

massa 

gorda Pós 

Sig. (2-tailed) ,219 ,026 ,183 ,076 

 

No quadro 22 está representado o resultado para o t-teste relativamente à corrida, 

extensões braços, abdominais e massa gorda no género feminino, com idades 

compreendidas entre os 16 e os 17 anos.  

Analisando os valores do p-value, verifica-se que é inferior a 0,05 para extensões de 

braços, o que permite concluir que existem diferenças significativas entre o pré-teste e pós-

teste. Relativamente à corrida, abdominais e à massa gorda, como p-value>0,05 conclui-se 

que não existem diferenças significativas entre o pré-teste e o pós-teste. 

 

 

 

 



                                                                ESTUDO 1 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

57 
 

5.2.18. Resultado do teste de McNemar do género Feminino no intervalo de Idade 

16-17 

Quadro 23 - Resultado do teste de McNemar do género Feminino no intervalo de Idade 16-17 

 
Flexibilidade  Ombro Dir. Pré e 

Flexibilidade  Ombro Dir, Pós 

Flexibilidade  Ombro Esq. Pré e 

Flexibilidade  Ombro Esq. Pós 

N 11 11 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000
a
 ,500

a
 

 
No quadro 23 está o resultado para o teste de McNemar para a variável flexibilidade 

ombro direito e ombro esquerdo, nas idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos.  

Verifica-se que o p-value é superior a 0,05 para a flexibilidade no ombro direito e 

esquerdo, podendo concluir que não existem diferenças entre o pré-teste e pós-teste.  
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CAPÍTULO  III 

Estudo 2 

 

Contributo do Programa Fitnessgram    

no planeamento de aulas de Educação Física 
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1. INTRODUÇÃO 

A Educação Física é agora uma disciplina fundamental cujos objetivos passam pelo 

desenvolvimento de conteúdos importantes para a formação educacional do indivíduo 

(Guedes & Guedes, 1993ª; Gonçalves et al., 2001). Os objetivos quando integrados na 

planificação permitem ao professor organizar a atividade na aula de forma metódica, 

podendo a EF manifestar o seu potencial como disciplina importante na promoção da saúde 

e na formação global dos alunos (Castelli & Rink, 2003). 

Para este estudo foi utilizada a análise de conteúdo de material qualitativo, permitindo 

retirar toda a formação essencial para alcançar a finalidade do nosso trabalho: verificar o 

Contributo do Programa Fitnessgram no Planeamento de Aulas de Educação Física. 
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2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

2.1. Introdução 

Este capítulo pretende apresentar o problema orientador do estudo, enquadrando-o 

no quadro concetual da investigação atual e definir os objetivos que se pretendem alcançar. 

 

2.2. Problema de Pesquisa 

A proposta de execução deste estudo foi estruturada a partir do seguinte 

questionamento: 

 

 tendo em consideração os resultados da Bateria de Testes do Programa 

Fitnessgram, o Professor deverá tê-los em conta,  tendo em vista um planeamento 

de aulas eficaz para o desenvolvimento das aptidões? 

 poderá ser o Programa Fitnessgram importante na melhoria da aptidão física a nível 

curricular, podendo atuar de forma direta a uma população alvo tão heterogénea? 

 

2.3. Pressupostos e Limitações 

Relativamente à elaboração dos questionários para o segundo estudo, é importante 

referir que, após a obtenção das respostas e consequente análise, reconhecemos hoje, que 

poderia ter sido melhor organizado em termos de seleção das próprias questões. 

Também não podemos deixar de mencionar que após a pesquisa de bibliografia 

relacionada com os diferentes assuntos por nós abordados, encontramos dificuldade na 

procura de literatura mais atualizada. 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivos Específicos 

- Verificar os contributos da avaliação da aptidão física para o planeamento das aulas de 

Educação Física; 
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2.5. Hipóteses 

Hipótese 1: Os Professores de Educação Física levam em consideração o Programa 

Fitnessgram  no planeamento de aulas. 
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3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

3.1. Introdução 

Neste capítulo procuraremos integrar as várias referências existentes, ao nível da 

temática, no objetivo por nós proposto, de forma a facilitar a leitura e entendimento de todo o 

seu conteúdo. 

 

3.2. A Educação Física  

3.2.1. Conceito  

A importância do fenómeno da Educação Física (EF) e do bem-estar não pode ser 

desligado das preocupações da organização escolar, com particular destaque para a 

disciplina que, corporiza estas preocupações, ou seja, a EF (Mota, 2001). 

Até há pouco tempo, a Educação Física era tida como uma disciplina secundária no 

processo educacional. Deixou de ser vista apenas como uma atividade de entretenimento, 

recreação, organização, acompanhamento e ensino de habilidades desportivas para passar 

a ser uma disciplina fundamental cujos objetivos passam pelo desenvolvimento de 

conteúdos importantes para a formação educacional do indivíduo (Gonçalves et al 2001, 

Guedes & Guedes, 1993ª). 

“Educação Física é um segmento da educação que utiliza as Atividades físicas, 
orientadas por processos didáticos e pedagógicos, com a finalidade do 
desenvolvimento integral do homem, consciente de si mesmo e do mundo que 
o cerca”, Borges, Célio (2003). 

Para que a Educação Física alcance os seus objetivos essenciais, tanto os 

fisiológicos como os educacionais, ambos devem ser conscientemente integrados na 

planificação, refletindo as intenções do professor, o que permite predizer a atividade das 

aulas. Isso significa que através de um trabalho metódico e da alteração do ambiente, a 

Educação Física pode manifestar o seu potencial como disciplina importante na promoção 

da saúde e na formação global dos alunos (Castelli, & Rink, 2003).  

Ao serem analisadas as aulas de Educação Física nas escolas (Guedes & Guedes, 

1997), observa-se que o dispêndio de tempo dos alunos durante as aulas, em aspetos 

organizacionais e de transição das atividades, é excessivamente longo, sendo as atividades 

mais frequentes, a prática de uma modalidade desportiva. No que se refere às atividades de 
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melhoria de aptidão física, diretamente relacionados com a promoção da saúde, o tempo 

efetivo de uma aula é reduzido. 

 

3.2.2. Objetivos e Finalidades 

“A Escola deve constituir-se como um contexto privilegiado de intervenção 

comunitária, onde a Educação Física desempenha a importante e estratégica 

função de prevenir a cada mais prevalente taxa de sedentarismo”, NES (2002, 

pg.5) 

 Na perspetiva da melhoria da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar, a EF 

destaca as seguintes finalidades: 

 Melhorar a aptidão física elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e 

adequado às necessidades de desenvolvimento do aluno; 

 Promover a aprendizagem dos conhecimentos relativos aos processos de elevação e 

manutenção das capacidades físicas; 

 Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das 

diferentes atividades físicas, promovendo o desenvolvimento multilateral e 

harmonioso do aluno, através da prática de: 

- atividades físicas desportivas nas suas dimensões técnica, tática, 

regulamentar e organizativa; 

- atividades físicas expressivas (danças), nas suas dimensões técnica, de 

composição e interpretação; 

- atividades físicas de exploração da Natureza, nas suas dimensões técnica, 

organizativa e ecológica; 

- jogos tradicionais e populares. 

 Promover o gosto pela prática regular das atividades físicas e assegurar a 

compreensão da sua importância como fator de saúde e componente da cultura, na 

dimensão individual e social. 

 Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação 

e participação nas estruturas sociais, no seio dos quais se desenvolvem as 

atividades físicas, valorizando: 

- a iniciativa e a responsabilidade pessoal, a cooperação e a solidariedade; 

- a ética desportiva; 
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- a higiene e a segurança pessoal e coletiva; 

-a consciência cívica na preservação de condições de realização das 

atividades físicas, em especial da qualidade do ambiente. 

Para ir de encontro às finalidades, a EF pressupõe os seguintes objetivos: 

 Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do grupo: 

- relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 

no papel de parceiros, quer no de adversários; 

- aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por 

eles; 

- cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 

ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade 

da turma. 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os 

conhecimentos sobre a técnica, organização e participação, ética desportiva, etc. 

 Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança pessoal e 

dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais. 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais 

básicas, particularmente da resistência geral de longa duração; da força rápida; da 

velocidade de reação e simples e complexa, de execução, de frequência de 

movimentos e de deslocamento; da flexibilidade; da força resistente (esforços 

localizados), e das destrezas geral e condicionada. 

 Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, funcionais e 

psicológicas que lhe permitem compreender os diversos fatores da aptidão física 

(Ministério da Educação, s.d.) 

 

3.2.3. O Planeamento de Aulas 

O planeamento da educação surgiu em meados do século passado, e tinha como 

finalidade dar resposta às novas exigências sociais, as quais foram marcadas por vários 

indicadores (explosão demográfica, desenvolvimento económico e tecnológico), face a um 

fenómeno que as sociedades, nem de perto, nem de longe tinham conhecido no passado, 

ou seja, uma mudança sem precedentes, tornando-se os métodos de ensino, anteriormente 

utilizados, inúteis para as gerações seguintes (UNESCO, 1987 in Carvalheira, 1996). 
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Face às mudanças associadas, e contrariamente à noção “tradicional” de Professor, 

como transmissor e classificador de conhecimentos, surge assim um novo conceito. 

Professor deverá ser alguém que esteja preparado para um mundo em constante inovação, 

adaptando as suas estratégias de ensino em função das novas situações de aprendizagem. 

Para além de comunicar, deverá ser também um observador, um gestor e um avaliador, 

Sousa (1991); Gomes (2004). 

“O planeamento em Educação Física continua a constituir um obstáculo ao 
trabalho dos professores, por dificuldades que resultam de diferentes 
conceções que se manifestam acerca do tema”, Januário (1984). 

O planeamento de uma aula deve ter como ponto de partida os conteúdos dos 

programas ou normas programáticas de ensino, nomeadamente “na conceção de formação 

geral, de desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e 

relevância prático-social do ensino”. Da mesma forma, deve ter em conta as atividades 

autónomas dos alunos com vista ao seu próprio desenvolvimento, Bento (1987). 

“A planificação e análise/avaliação do ensino são, justamente, necessidades e 
momentos desencadeantes de reflexão acerca da teoria e prática do ensino”, 
Bento (1987) 

“O planeamento em Educação Física, diz respeito ao aperfeiçoamento das 
capacidades motoras, à formação de habilidades técnicas, à transmissão de 
um reportório motor e de conhecimentos, à acentuação dos pontos educativos 
essenciais e ao controlo de resultados.”, Bento (1998, pg. 36) 

A palavra “plano” serve para designar duas realidades distintas. Por um lado 

expressa a “estratégia” aplicada para alcançar um determinado objetivo. Por outro lado 

significa a “totalidade de objetivos” de um dado domínio parcial, Klaus (1973 citado por 

Bento (1998).  
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4. METODOLOGIA 

4.1. Introdução 

Ao longo deste capítulo será feita a apresentação e descrição das opções 

metodológicas orientadoras do estudo consideradas como fundamentais para dar 

cumprimento aos objetivos propostos e responder ao problema que serviu de base à nossa 

investigação. Vão ser relatadas as condições de realização bem como o seu 

desenvolvimento. O estudo sobre o qual nos vamos debruçar  é realizado com base nos 

questionários respondidos pelos Professores de Ed. Física. 

Neste tema será feita a caracterização total da amostra, proceder-se-á à definição 

dos procedimentos da recolha de dados, bem como ao tratamento e análise dos dados em 

questão. 

 

4.2. Descrição Geral da Investigação 

Achamos pertinente avaliar as vantagens e desvantagens da aplicação da bateria de 

testes, analisando as respostas a um questionário, preenchido por 15 professores de 

Educação Física.  

 

4.3. Caracterização da Amostra 

4.3.1. Estudo realizado com base nos questionários respondidos pelos 

professores de Educação Física 

Para este estudo foram inquiridos 15 professores de Educação Física pertencentes 

ao 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Secundário. 

 

4.4. Estudo de Caso  

Esta investigação carateriza-se por ser um estudo de caso, onde procuramos 

perceber a evolução dos valores de aptidão física ao longo de um ano letivo e os contributos 

do Programa Fitnessgram  no planeamento de aulas de Educação Física.  

Por estudo de caso entende-se uma análise objetiva de um sujeito ou de um grupo 

reduzido, verificando-se neste caso uma unidade individual, uma escola. O objetivo consiste 
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em estudar e analisar intensivamente os fenómenos com vista a estabelecer generalizações 

sobre uma população à qual pertence, Bisquera (1989). 

 Segundo Bell (1993), “um estudo de caso bem-sucedido fornecerá ao leitor uma 

ideia tridimensional e ilustrará relações, questões micropolíticas e padrões de influências 

num contexto particular".  

 “O método de estudo de caso particular é especialmente indicado para 

investigadores isolados, dado que proporciona uma oportunidade para estudar, 
de uma forma mais ou menos aprofundada, um determinado aspecto de um 
problema em pouco tempo”, Bell (1993) 

Ponte (2006) refere que um estudo de caso debruça-se sobre uma situação 

específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos aspetos, e procura 

descobrir o que há nela de mais essencial e caraterístico contribuindo, assim, para a 

compreensão global do caso. 

É com esta investigação, e através do estudo de caso, que tencionamos explorar e 

compreender questões complexas com que nos depararemos, pois o método utilizado 

caracteriza-se como uma boa ferramenta em diversos estudos das ciências sociais, e mais 

proeminente se torna quando está relacionado com a Educação. Também Zainal (2007) 

refere que, é “através de métodos de estudo de caso, que um pesquisador é capaz de ir 

além do quantitativo, de resultados estatísticos e compreender as condições de 

comportamento dos respetivos intervenientes”. 

 

4.5. Instrumentos e Procedimentos de Análise 

4.5.1. Questionário 

Como instrumento de recolha de dados, recorremos à aplicação de um questionário, 

elaborado com base na análise de literatura específica e tendo em atenção a informação 

que se pretendia obter no âmbito do estudo. Deste modo, optou-se por um conjunto de 

questões abertas, que nos permitem obter um conjunto de informações mais detalhadas, 

possibilitando aos inquiridos uma maior liberdade de expressão de opinião e em maior 

quantidade, e questões fechadas, que podem ser de fácil análise e interpretação, dirigidos 

aos professores de Educação Física atrás referenciados (Anexo 1). 

Um questionário é caracterizado por uma lista organizada de perguntas que visa 

obter várias informações, tais como motivações, interesses, atitudes ou opiniões pessoais. 
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“O questionário é um instrumento de observação não participante, baseado 
numa sequência de questões escritas, que são dirigidas a um conjunto de 
indivíduos, envolvendo as suas opiniões, representações, crenças e 
informações factuais, sobre eles próprios e o seu meio”,  Quivy e Campenhoudt 
(1992). 

O questionário por nós utilizado e aplicado é constituído pelas seguintes questões de 

resposta aberta e fechada (Anexo 1): 

1. Assinale em baixo qual o Grau de Importância que confere ao Programa 

Fitnessgram e as suas razões; 

3. Quantas vezes o aplica? Porquê? 

4. Com que finalidade utiliza os dados obtidos após a execução da bateria de testes? 

5. Qual a dimensão dessa intervenção (aluno, turma, ano, ciclo)? 

6. O Programa encontra-se em parceria com algum Projeto adotado pela Escola? 

O estudo decorreu entre junho e outubro de 2011. 

Os questionários foram entregues entre Maio e Junho do mesmo ano e recebidos até 

ao final do mês de Outubro. 

Alguns destes questionários foram entregues e devolvidos pessoalmente, 

preenchidos em papel e outros, através dos formulários docs Google, foram entregues, 

preenchidos e enviados online, garantindo assim o anonimato dos seus intervenientes. 

Decidimos questionar os Professores de Educação Física porque para além de 

serem os únicos que utilizam esta bateria de testes nas suas aulas, entendemos que é a 

partir das suas opiniões que podemos chegar a um conjunto de estratégias de atuação que 

nos permitam intervir de uma forma cada vez mais eficaz. 

Todos os intervenientes neste questionário foram informados do objetivo pretendido 

neste estudo, assim como da confidencialidade garantida das suas respostas dadas. 

 

4.5.2. Análise de Conteúdo 

Procedeu-se à análise de conteúdo das respostas obtidas através dos questionários 

onde foram inquiridos os Professores de Educação Física. Esta técnica defendida por Bardin 

(2007) como a mais indicada para a análise de material qualitativo como é o caso de 

questionários de resposta aberta, quando aplicada à informação recolhida, que permite a 

descrição objetiva e sistemática do seu conteúdo. 
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Através deste método, o investigador procura categorizar as unidades de texto, que 

são palavras ou frases, que se repetem, deduzindo-se a partir delas uma expressão que as 

caraterize. 

“Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a «discursos» (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados (…). Enquanto esforço de 

interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos de rigor da 

objectividade e da fecundidade da subjetividade.”, Bardin (1995, p.44). 

Para se proceder à análise percorre-se um conjunto de fases que emprestam à 

técnica o rigor e a profundidade possível, ao mesmo tempo que exigem uma total 

explicitação de todos os seus passos. 

Começa-se por se fazer uma leitura flutuante de todas as respostas afim de nos 

inteirarmos do seu conteúdo. Esta primeira leitura permite-nos identificar desde logo 

algumas Categorias de respostas que se evidenciam mais mencionadas pelos inquiridos. 

Depois, fazem-se tantas leituras quantas as necessárias para se proceder a uma 

quantificação das referências em cada categoria procurando a mestria e o rigor na análise 

das respostas.  

O objetivo da análise de conteúdo é efetuar inferências, com base numa lógica 

explicitada, sobre as mensagens cujas caraterísticas foram inventariadas e organizadas, 

Vala (2007). 

A análise de conteúdo, segundo Vala (2007), pressupõe alguns pontos relevantes. A 

delimitação dos objetivos e definição de um quadro de referência teórico, a constituição de 

um corpus; definição de categorias e por último, definição de unidades de análise.  

Com o objetivo de encontrar as categorias de resposta que reproduzam a opinião 

geral dos inquiridos, seguimos um conjunto de regras na sua operacionalização: 

homogeneidade, exaustão, exclusividade, objetividade e adequação ou pertinência, 

Berelson (1971).  

As categorias foram estabelecidas com base nas respostas obtidas em questionário 

preenchido pelos professores de Educação Física considerando também a bibliografia 

consultada que nos apresenta concretamente os objetivos específicos do Programa 

Fitnessgram.  

Estas categorias estão suportadas por referências dos inquiridos mencionadas nas 

suas respostas, as quais podem ser interpretadas através da referência a aspetos análogos 

à categoria definida, e que agrupamos em subcategorias com o mesmo significado. A 

contabilização do número de vezes que cada categoria foi referida pelos diferentes 
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inquiridos permitindo uma contagem por referência, possibilitou-nos a apresentação de uma 

estatística descritiva das respostas dos inquiridos, apresentadas mais adiante. 

Este procedimento, no qual que se baseou a nossa análise de conteúdo, tal como já 

foi referido, caracterizou-se por um processo bastante exaustivo, por sucessivas leituras das 

respostas e análise do seu conteúdo, cumprindo as regras atrás mencionadas de 

homogeneidade, exaustão, exclusividade, objetividade e adequação, conferindo alguma 

segurança à nossa interpretação das respostas. 

As investigações que pretendemos desenvolver tiveram a finalidade de refletir sobre 

a variação de resultados em diversos escalões etários e a importância dos testes 

Fitnessgram no planeamento das aulas de Educação Física. 

O procedimento estatístico utilizado foi a análise de conteúdo, segundo Bardin 

(2007).  
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1. Introdução 

Este capítulo tem como objetivo analisar, comparar e discutir aspetos relacionados 

com os contributos do Programa Fitnessgram no planeamento de aulas de Educação Física. 

Ao longo deste capítulo vamos apresentar os resultados e discussão do estudo 

realizado com base nos questionários respondidos pelos Professores de Ed. Física. 

A apresentação, análise e discussão dos resultados é feita num ponto único. 

 

5.2. Resultados relativos ao estudo realizado com base nos questionários 

respondidos pelos Professores de Ed. Física 

 

Quadro 24 - Categorias  
Categorias   Frequência  % 

Avaliação 

  

23 

 

50,0    

   

Planeamento e Definição 

 de Estratégias 
19  32.2 

Aspetos 

negativos 
  6  10.2 

Outras 

respostas 

   

11 

 
18.6 

   

Não 

Responderam 

  

6 

 

 

   

    

Como se pode verificar no quadro nº 24, foram identificadas várias categorias acerca 

da aplicação da bateria de testes do Fitnessgram por parte dos professores de Educação 

Física que participaram no questionário. Estas categorias referem-se a todas as questões 

que compõem o questionário. São elas: Avaliação; Planeamento e Definição de Estratégias; 
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Aspetos Negativos; Outras Respostas e como se pode ver, houve um certo número de 

questões não respondidas pelos participantes. 

Nos pontos seguintes vamos poder observar os resultados da codificação da 

informação, ou seja, o número de frequência relativa às categorias, mencionando as 

respetivas subcategorias onde foram agrupadas as respostas referentes às diferentes 

questões que compõem o questionário respondido pelos professores de Educação Física. 

Estes dados funcionam como indicador do conteúdo das reflexões que foram objeto de 

análise. 

 

5.2.1. Resposta à primeira questão: “ Assinale qual o Grau de Importância que 

confere ao Programa Fitnessgram?” 

 

 

     Gráfico 6 - Grau de Importância do Programa FITNESSGRAM 

 

Como podemos verificar no gráfico 6, 46,7% dos professores inquiridos consideram 

ser Muito Importante e outros 46,7% consideram ser Importante a utilização do Programa 

Fitnessgram. Com uma percentagem inferior, mas também significativa, estão 6,6% dos 

professores inquiridos que consideram Pouco Importante a utilização do Programa 

Fitnessgram. 
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5.2.1.1. Razões pelas quais atribui Importância ou Muita Importância 

 
Quadro 25 - Categorias da Importância e Muita Importância atribuída ao Programa 
FITNESSGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o quadro 25, verificamos que 46,7% dos professores inquiridos que 

atribuíram Importância e Muita Importância à aplicação do Programa Fitnessgram, 

destacamos a categoria da Avaliação como a razão principal na sua aplicação com 54,2%. 

Nesta categoria distinguimos duas subcategorias, as quais justificam a opinião dos 

professores relativamente a esta questão, são elas: a Avaliação da Aptidão Física e 

Avaliação da Saúde. 

O Fitnessgram como programa de promoção de atividade física, possui uma bateria 

de avaliação da aptidão física, fazendo parte a avaliação da aptidão aeróbia, aptidão 

muscular (força muscular, resistência muscular e flexibilidade) e composição corporal 

(percentagem de massa gorda). Foi a primeira bateria de testes reconhecida nacionalmente 

que utilizou padrões de aptidão física de critério de referência relacionada com a saúde 

(NES, 2002). 

Na subcategoria Avaliação da Saúde, atendemos à importância do diagnóstico geral 

de cada aluno para que sejam implementadas as estratégias mais adequadas no 

desenvolvimento motor do aluno. Em casos especiais há que refletir na prescrição de 

exercício sem que para isso haja o isolamento do aluno porque, segundo Morrow e Jackson 

(2003), a atividade deve traduzir-se em benefícios da saúde, melhorando parâmetros 

fisiológicos, metabólicos e psicológicos, reduzindo o risco de inúmeras doenças crónicas e 

de morte prematura. 

Outra das categorias definidas nesta questão refere-se ao Planeamento e definição 

de Estratégias com 25%. Este número dá-nos a informação de que a aplicação da Bateria 

Categorias  Frequência % 

Avaliação 
 

13 54.2 
 

Planeamento 

e definição de 

estratégias 

 6 25 

    

Outras 

respostas 

 
5 20.8 
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de testes por estes profissionais é importante para a planificação e definição das 

estratégias, pois todo o processo de avaliação tem início com o estabelecimento de metas e 

objetivos a alcançar, a curto/médio ou longo prazo, onde o professor, posteriormente, 

necessita de atuar após a leitura e análise dos resultados obtidos, isto é, que planos de 

ação tenciona colocar em prática em função das barreiras individuais dos alunos. 

De acordo com Aranha (2004): 

“As estratégias utilizam-se para promover, ou proporcionar oportunidade de 
realização das tarefas propostas (oportunidade para aprender – maximização 
do tempo potencial de aprendizagem), ou seja, prende-se com a aplicação 
prática do que foi planeado”, Aranha (2004, pg.7) 

Por fim, entendemos colocar numa última categoria respostas que a nosso ver são 

importantes apesar de ser em número reduzido, não se encaixando em nenhumas das 

categorias atrás mencionadas. Esta categoria definida por Outras respostas foi dividida em 

duas subcategorias: a Uniformização dos testes de Aptidão Física e Outras. 

 

5.2.1.2. Razões pelas quais atribui Pouca Importância 

 

Quadro 26 - Categorias da Pouca Importância atribuída ao Programa FITNESSGRAM 

 

 

 

 

 

 

No entanto, obtivemos respostas discordantes relativamente à aplicação deste 

programa nas aulas de Educação Física (quadro 26). Os professores entendem que este 

dificulta a organização das aulas, pela dispersão dos alunos no momento da sua aplicação e 

ainda carecem de fiabilidade, mais especificamente no rigor dos seus resultados. Estes 

aspetos foram englobados numa categoria denominada por Aspetos negativos (20%). 

Organização, segundo Aranha (2004), direciona-nos para o conjunto de aspetos que 

orientam ao modo como a aula, a turma está disposta, ordenada, de forma a poder-se 

aplicar as estratégias adotadas.  

Categorias  Frequência % 

    

Aspetos 

negativos 

 

3 20  
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Segundo Keating (2003), as baterias de testes de aptidão física, à semelhança de 

outros instrumentos de avaliação, poderão levantar questões de viabilidade e fiabilidade. 

Outro problema é o tempo extenso para aplicação dos testes de forma correta.  

 

5.2.2. Resposta à segunda questão: “ Quantas vezes o aplica?” 

 

 

Gráfico 7 - Número de vezes que a bateria de testes é aplicada 

 

Relativamente a esta questão, podemos observar no gráfico 7 que a maioria dos 

professores refere aplicar a bateria de testes do Programa Fitnessgram duas vezes por ano 

(73,3%). Cerca de 13,3% afirmam aplicar somente a bateria de testes uma vez por ano 

letivo. Outros aplicam 3 (6,7%) a 4 vezes (6,7%). 

 

5.2.2.1. Razões pelas quais a Bateria de Testes é aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 27 - Categorias da Aplicabilidade dos Testes Fitnessgram 
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Categorias Frequência % 

Avaliação 3 27.3 

Planeamento 1 9.1 

Aspetos negativos 2 18.2 

Outras respostas 5 45.5 
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86,7% dos professores que aplicam a bateria de testes mais de uma vez por ano (ver 

gráfico 7), 27,3% afirmam aplicá-la com o objetivo de avaliar os alunos, verificando a sua 

evolução entre um momento e outro (pré e pós-teste).  

Entre os Aspetos Negativos (18,2%) destacam-se as subcategorias Obrigatoriedade 

e Atribuição de Notas. 

 A maioria dos resultados obtidos fazem parte da categoria “Outras Respostas” 

(45,5%), sendo que todas elas se diferenciam. Entre elas estão: 

1) “Consolidação do conhecimento acerca da temática junto dos alunos"; 

2) “Determinação de que o número de estímulos semanais não são suficientes”; 

3) “Foi assim definido pelo Grupo Disciplinar”; 

4) “Consideramos suficiente a realização de um pré e pós-teste”; 

5) “É obtida uma perspetiva de evolução”. 

 

Em todas as respostas obtidas, podemos considerar que entre um momento de 

aplicação e o outro existe a possibilidade de verificação da evolução na aptidão física, 

podendo os métodos de planeamento serem ajustados.  

Já relativamente aos 13,3% (ver gráfico 7) que afirmam aplicar a bateria de testes 

Uma Vez por ano, tal procedimento caracteriza-se como insuficiente, sendo que o objetivo 

do Programa FITNESSGRAM passa pela aplicação mínima de dois testes (NES, 2002). 

 

5.2.3. Resposta à terceira questão: “Com que finalidade utiliza os dados obtidos 

após a execução da bateria de testes?” 

 

Quadro 28 - Finalidade da utilização dos resultados dos testes de AptF 

Categorias Frequência % 

Avaliação 7 35 

Planeamento 12 60 

Aspetos 

negativos 
1 5 

 

 No quadro nº 27 podemos observar que grande parte dos professores dizem utilizar 

o Planeamento e Definição de Estratégias como finalidade após execução dos testes de 

AptF (60%), seguindo-se a Avaliação com cerca de 35%. No entanto, das subcategorias da 
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Avaliação: Avaliação da Aptidão Física, Avaliação da Saúde e Informação aos alunos DT’s e 

Encarregados de Educação, esta última teve maior destaque.  

O Fitnessgram é um programa de educação e avaliação da AptF relacionada com a 

saúde, cuja a avaliação funciona como elemento motivador para a atividade física, de forma 

regular ou ainda como instrumento cognitivo para informar as crianças e jovens acerca das 

implicações que a AptF e AF têm para a saúde (NES, 2002). 

 A Atribuição de Notas é uma das finalidades referidas quanto à utilização dos dados 

obtidos após a realização da bateria de testes, Sendo importante referir que este parâmetro 

não faz parte dos objetivos do Programa Fitnessgram (NES, 2002).  

No Programa Fitnessgram prevalece unicamente a avaliação enquanto obtenção de 

informação (NES, 2006).  Mathews (1986), afirma também que o processo de avaliação, 

emprega medidas na aquisição de informação, para determinar se os objetivos têm sido 

alcançados. 

Segundo o mesmo autor, a avaliação física não deverá ter caráter comparativo entre 

alunos, mas sim para promover a prática do exercício físico regular junto dos alunos, 

veiculando meios e métodos de intervenção através das avaliações físicas e não somente 

em conhecimentos empíricos. 

 
5.2.4. Resposta à quarta questão: “Qual a dimensão dessa intervenção?” 

 

 

Gráfico 8 - Dimensão da Intervenção do programa do FITNESSGRAM 

Tendo em conta os resultados adquiridos (gráfico 8), podemos verificar que cerca de 

33,3% dos professores mencionou aplicar uma intervenção ao nível do Ensino Básico, ou 

seja, todos os alunos da escola. Cerca de 20% afirmaram aplicar mais especificamente 
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estratégias tendo em conta os resultados e características de cada aluno e 26,7% dos 

professores intervêm ao nível de cada turma.  

 

5.2.5. Resposta à quinta questão: “O Programa encontra-se em parceria com 

algum Projeto adotado pela Escola?” 

  No gráfico que apresentamos é possível diferenciar as várias respostas quanto à 

parceria do Programa Fitnessgram com Projetos Escolares. 

 

                 Gráfico 9 - Parceria do Programa FITNESSGRAM com Projetos Escolares  

 

A escola é um lugar fundamental para estabelecer e incrementar padrões de 

comportamento, e os programas de saúde na escola podem proporcionar desde cedo o 

conhecimento para acautelarem e diminuírem condutas pouco saudáveis, daí a necessidade 

de haver uma transversalidade entre projetos e disciplinas, como é o caso da Educação 

Física em conjunto com o Programa Fitnessgram. 

Relativamente a este estudo foi possível determinar que cerca de 73,3% dos 

inquiridos afirmam que o Programa Fitnessgram nas suas escolas se encontra em parceria 

com algum projeto e, todos eles mencionam o Projeto de Educação para a Saúde (PES).  

O PES (Promoção e Educação para a Saúde) é um processo de capacitação, 

participação e responsabilização que inclui como objetivos conduzir os jovens a sentirem-se 

competentes, felizes e valorizados, ao adotarem e manterem estilos de vida saudáveis, com 

inclusão de várias áreas fundamentais entre elas a atividade física (GTES, 2007). 

Embora o PES possa ser aplicado em grupos de todas as faixas etárias, este possui 

maior importância na infância e adolescência, porque nestas idades adquirem-se os hábitos 

de estilos de vida que serão mais difíceis de alterar na vida adulta (Ruiz et al., 1999).
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CAP. IV - CONCLUSÕES  

1. Introdução 

Terminada a análise dos dados e discussão dos resultados, apresentamos o 

conjunto das diversas conclusões obtidas. De seguida serão apresentadas também algumas 

sugestões para futuras investigações. 

 

1.1. Conclusões Estudo 1 

o Conforme o objetivo proposto pelo presente estudo, verificar a evolução ao nível da 

Aptidão Física (AptF) durante um ano letivo, concluímos o seguinte: 

 

o Relativamente à variável Peso, foi possível verificar evoluções entre o pré-teste e o pós-

teste em todas as faixas etárias e em ambos os géneros; 

 

o Quanto à %MG, o género masculino apresenta nas faixas etárias 10-12 e 13-15 valores 

do p-value inferiores a 0,05, o que se conclui que existem melhorias do pré para o pós-

teste. Na faixa etária 16-17, sendo o p-value superior a 0,05, podemos considerar que 

não existem melhorias. 

 

o Para o género feminino e sendo o p-value superior a 0,05, na faixa etária dos 10-12 e 

13-15, não se verificaram diferenças significativas. 

 

o O género masculino apresenta melhores resultados ao nível da aptidão aeróbia 

(hipótese 2) quando comparado com o género feminino. Ambos os géneros na faixa 

etária 16-17 anos de idade apresentam valores no pré-teste que se encontram fora da 

ZSAF. O género feminino na faixa etária dos 13-15 anos, apresentam valores parciais 

de ZSAF.  

 

o Comparando os dois géneros, no teste dos Abdominais, podemos constatar que a 

hipótese 2 não se verifica, isto é, tanto o género masculino como o feminino apresentam 

valores crescentes dentro da ZSAF. 
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o No teste das Extensões de Braços, podemos constatar que a hipótese 2 não se verifica. 

O género feminino apresenta no geral melhores resultados quando comparados com o 

género masculino. 

 

o No teste de Extensão de Tronco, ambos os géneros apresentam dentro da ZSAF. 

Concluímos então que mais uma vez a hipótese 2 não se verifica. No entanto em 

termos numéricos podemos constatar que as raparigas possuem maior facilidade neste 

teste, chegando ao valor máximo da ZSAF. 

 

o No teste de Flexibilidade de Ombros, podemos concluir que o género feminino tem 

maior aptidão, sendo que os valores são significativamente superiores quando 

comparados com o género masculino. 

 

o Para o teste da Corrida da Milha, no género masculino, podemos concluir o seguinte: na 

faixa etária dos 10-12 anos de idade, o p-value é igual a zero, significando que existem 

diferenças do pré-teste para o pós-teste, isto é, existe uma evolução entre o momento 

inicial e o final. Constatamos assim que os alunos apresentam melhorias ao nível da 

aptidão aeróbia,. Na faixa etária dos 13-15, o p-value é inferior a 0,05, ou seja, existem 

diferenças entre o pré e o pós-teste, mas em média não se verificam evoluções. Na 

faixa etária dos 16-17 anos, o p-value é inferior a 0,05, verificando-se novamente 

diferenças significativas no que concerne à evolução entre o pré e o pós-teste. 

 

o Para o mesmo teste, o género feminino apresenta valores do p-value superiores a 0,05, 

não se verificando portanto diferenças entre o pré e o pós-teste; para a faixa etária dos 

13-15 e sendo o p-value inferior a 0,05, verificaram-se evoluções ao nível da aptidão 

aeróbia entre o pré e o pós-teste; na faixa etária 16-17, o p-value é superior a 0,05 

relativamente a valores máximos, no entanto a média de resultados indicam-nos 

evoluções entre um momento de avaliação e o outro. 

 

o Para o teste de Extensões de Braços no género masculino e na faixa etária dos 10-12, 

o p-value é igual a 0,814, concluindo-se assim que não existe evolução entre o pré e o 

pós-teste. Para a faixa etária 13-15 e sendo o p-value inferior a 0,05, podemos concluir 

que existem diferenças significativas entre o pré e pós-teste. Na faixa etária 16-17 o 

mesmo se verifica. 
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o Referente ao mesmo teste, o género feminino apresenta os seguintes valores: na faixa 

etária 10-12, o p-value é superior a 0,05, no entanto em termos médios verifica-se um 

aumento do nº de execuções entre o pré e o pós-teste; para a faixa etária 13-15 e 

sendo o p-value superior a 0,05, a média indica-nos que existem evoluções entre um 

momento e outro; para a faixa etária 16-17, sendo o p-value inferior a 0,05, uma 

evolução significativa se verifica. 

 

o Para o teste dos Abdominais no género masculino, nas faixas etárias 10-12 e 13-15, o 

p-value é inferior a 0,05, o que significa que existem melhorias ao nível da aptidão 

muscular. Para a faixa etária 16-17 o mesmo se verifica. 

 

o Relativamente ao género feminino, a mesma evolução se verifica. 

 

o No teste Flexibilidade de Ombros, o género masculino apresenta melhorias ao nível da 

flexibilidade do ombro esquerdo. Relativamente à flexibilidade do ombro direito 

verificam-se regressões entre o pré e o pós-teste. 

 

o Para a género feminino o mesmo se verifica. 

 

1.2. Conclusões Estudo 2 

o Relativamente ao Estudo II que efetuamos, 93,4% dos Professores caracterizam o 

Programa Fitnessgram como uma ferramenta “Muito Importante” e “Importante”, 

auxiliando na Avaliação da Aptidão Física (54,2%) e no Planeamento e Definição de 

Estratégias (25%); 

 

o Uma percentagem considerável de professores afirma que a aplicação dos testes do 

Programa Fitnessgram dificulta a Organização das Aulas, pela dispersão dos alunos no 

momento da sua aplicação e que carecem de Fiabilidade (20%); 

 

o A maioria dos professores inquiridos aplica a bateria de testes mais de Duas Vezes por 

ano (86,7%), de forma a poderem verificar as diferentes aptidões entre um momento 
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inicial e um momento final. Outros afirmam obter com isso uma perspetiva de evolução 

e determinar o óbvio, isto é, que dois estímulos semanais não são suficientes para 

desenvolver qualquer capacidade motora; 

 

o Um elevado número de respostas obtidas levou-nos a concluir que os professores 

utilizam os dados adquiridos com a finalidade de planear as aulas de EF (60%). 20% 

dizem avaliar a aptidão física e informar alunos, DT e Encarregados de Educação das 

prestações dos alunos; 

 

o 33,3% dos professores dizem intervir ao nível do Ensino Básico, isto é, generalizam 

resultados. 20% e 26,7% afirmam intervir por aluno e turma, tendo em conta as 

características individuais e gerais da turma; 

 

o 73,3% dos professores afirmam que o Programa está em parceria com projetos nas 

suas escolas, nomeadamente o PES ( Projeto de Educação para a Saúde). 

 

1.3. Considerações Finais 

o Para o estudo 1 e tendo em conta os resultados obtidos, podemos concluir que a 

hipótese 2 (os alunos apresentam melhorias ao nível da aptidão aeróbia, muscular e 

composição corporal) não se verifica na sua generalidade. 

 

o O mesmo se apura para a hipótese 2 e 3. 

 

o Para o estudo 2, a hipótese por nós apresentada – os professores de EF levam em 

consideração o Programa Fitnessgram no planeamento de aulas-, não se verifica na 

totalidade, sendo mais relevante a Avaliação dos alunos entre o pré e o pós-teste. 

 

1.4. Sugestões para futuros trabalhos 

 

Sendo o nosso trabalho realizado com uma amostra reduzida no que concerne ao 

segundo estudo propomos, para trabalhos futuros, o seguinte: 

 

o Avaliação pormenorizada da metodologia, planeamento e definição de estratégias 

direcionada à melhoria da AptF; 
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o Comparação dos vários tipos de planeamento, averiguando quais os mais eficazes para 

a melhoria da AptF. 
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Anexo 1 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário 

 

Inquérito aos Professores de Educação Física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este questionário destina-se a recolher informações acerca da 

utilização do Programa FITNESSGRAM e tudo o que o 

complementa. 

 

 Nas perguntas assinaláveis utilize um X para mencionar a sua 

resposta. 

 

 As suas respostas são extremamente importantes para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

 O anonimato e a confidencialidade das respostas serão 

integralmente garantidos e respeitados. 

 

NÃO ESCREVA O SEU NOME EM LADO NENHUM. 

 

Agradecemos desde já a sua colaboração, pedimos que 

responda com sinceridade às questões colocadas. 
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1. Assinale em baixo qual o Grau de Importância que confere ao Programa 

FITNESSGRAM® ® e as suas razões. 

 

 Muito Importante 

  

 Importante 

  

 Pouco Importante 

  

 Nada Importante 

 

Razões: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Quantas vezes o Aplica? 

 

 Uma vez 

  

 Duas vezes 

  

 Três vezes 

  

 Quatro vezes 

 

Porquê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3. Com que finalidade utiliza os dados obtidos após a execução da bateria de testes? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

4. Qual a dimensão dessa intervenção? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

5. O Programa encontra-se em parceria com algum Projeto adotado pela Escola? 

 

 Sim. Qual? 

________________________________________________________ 

  

 Não 
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Anexo 2 

 

Valores do FITNESSGRAM® para a Zona Saudável de Aptidão Física 
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Anexo3 

Bateria de Testes do Programa Fitnessgram 

Imagens retiradas no momento de avaliação de uma turma na Escola do 2º e 3º Ciclos de 

S.Torcato 

 

Teste Abdominais 

 

 

 

 

 

Teste Extensões de Braços 

 

 

Teste Flexibilidade de Ombros 
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Teste Flexibilidade do Tronco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste da Milha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medição do Peso e %MG 
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Medição da Altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


