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Resumo 

O presente documento, intitulado de Relatório de Estágio, foi elaborado no âmbito da 

Unidade Curricular Seminário Interdisciplinar 1/2, do 1º e 2º semestres do 2º ciclo de 

estudos, correspondendo ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

Este documento encontra-se subdividido em três capítulos distintos, sendo importante 

referir que o segundo e terceiro capítulos se encontram sobejamente relacionados. Por 

conseguinte, no primeiro capítulo, irá proceder-se a um balanço do estágio pedagógico, 

abordando diversas dimensões inerentes ao mesmo, bem como, todas as vivências, 

êxitos, dificuldades e novas aprendizagens decorrentes do supracitado estágio 

pedagógico. Irá ainda ser proceder-se a uma abordagem das áreas de ensino-

aprendizagem nas quais o estagiário esteve mais continuamente inserido e debruçado, 

pois, grande quota-parte da sua intervenção pedagógica na escola se centrou nas práticas 

letivas de ensino-aprendizagem. Por fim, irá ser ainda abordada as diferentes áreas de 

intervenção e participação do núcleo de estágio na escola e na sua relação com o meio.  

No segundo capítulo, proceder-se-á à apresentação do documento de apoio que fora 

realizado pelo núcleo de estágio como suporte bibliográfico para a ação de formação 

realizada na escola, intitulada “FitnessGram: “instrumento” fundamental para a 

disciplina de Educação Física e para a Formação Pessoal e Educação Desportiva dos 

alunos”.  

No terceiro capítulo deste documento encontra-se um estudo-caso, realizado pelo núcleo 

de estágio, como complemento ao documento de apoio, tendo sido apresentado à 

comunidade escolar na referida ação de formação. 

Todos os trabalhos apresentados ao longo deste documento são a imagem de todo o 

trabalho e dedicação que mantive ao longo desta última fase da minha formação 

académica, sem dúvida, a mais marcante e enriquecedora de todas as que já havia 

vivenciado, pois permitiu-me crescer enquanto pessoa e sobretudo enquanto 

profissional, inserido no contexto educativo. 

Palavras-chave: Educação Física, FitnessGram, Aptidão Física, Atividade Física 
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Abstract 

This document, entitled Report Stage, was written as part of the course Interdisciplinary 

Seminar 1/2, the 1st and 2nd semesters of the 2nd cycle of studies, corresponding to the 

degree of Master in Teaching Physical Education in Primary and Secondary Education 

of University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD). 

This document is divided into three distinct chapters, it is important to note that the 

second and third chapters are widely related. Therefore, the first chapter will be carried 

out an assessment of teaching practice by addressing several inherent in even 

dimensions, as well as all the experiences, successes, challenges and new learning 

resulting from the aforementioned practicum. Will still be proceeding to an approach to 

teaching and learning areas in which the trainee was continuously inserted and bent 

over therefore large share of their pedagogical intervention in school Term practices 

focused on teaching and learning. Finally, will be further addressed the different areas 

of intervention and participation of the core stage in school and in their relationship 

with the environment. 

In the second chapter, it will proceed to the submission of supporting document which 

was conducted by training group as bibliographic support for the action of training 

undertaken at school, entitled "FitnessGram" crucial instrument for the discipline of 

Physical Education and for Staff Education and Sport of the students' training. 

In the third chapter of this paper is a study-case, conducted by training group, in 

addition to supporting document, having been presented to the school community share 

in that training. 

All works presented throughout this document are the image of all the work and 

dedication that kept along this last phase of my most remarkable and enriching all who 

had experienced academic, undoubtedly because it allowed me to grow especially as a 

person and as a professional, inserted in an educational context. 

Keywords: Physical Education, FitnessGram, Physical Fitness, Physical Activity 
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Introdução 

O presente relatório de estágio visa efetuar uma descrição pormenorizada de todas as 

experiências, vivências, tarefas e atividades desenvolvidas durante o estágio 

pedagógico, inerente à UC de Seminário Interdisciplinar 1/2, do 2º ano, do Mestrado em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da UTAD. 

Importa salientar que o estágio pedagógico acima referido fora realizado na Escola 

Básica dos 2º e 3º ciclos de São Torcato (Guimarães), no ano letivo 2013/2014, ficando 

ao meu “encargo” a turma D do 9º ano de escolaridade.  

O relatório de estágio permite ao estagiário efetuar uma retrospetiva global de todas as 

etapas percorridas durante o estágio pedagógico, no qual pode expressar, descrever e 

partilhar todas as expetativas, experiências, dificuldades, objetivos e conquistas 

alcançadas durante o referido período de estágio, funcionando também como uma 

espécie de auto-avaliação do estagiário, pois é através de um espirito de reflexão critica 

e disponibilidade de aprendizagem continua, que o futuro docente poderá crescer, não 

só em termos profissionais mas também em termos pessoais. 

Isto é, ao chegar à universidade o aluno é “confrontado” com um vasto reportório 

teórico, no qual se procura dotar o aluno de conhecimentos teóricos abrangentes. Por 

vezes, existe alguma dificuldade em promover o transfer entre aquilo que são os 

conhecimentos teóricos e a sua aplicabilidade prática, e quando isto sucede no ramo do 

ensino, todo o processo de ensino-aprendizagem encontra-se “ameaçado”, uma vez que, 

estando o docente com dificuldades em transmitir ao discente todo o conhecimento que 

possui e que deve ser do conhecimento do aluno, há um claro défice na consecução dos 

objetivos definidos para essa disciplina ou área curricular. 

Para superar tal facto, o estágio pedagógico configura-se como uma solução, uma vez 

que, para inúmeros autores, o estágio é uma mais-valia no processo de formação 

integral do aluno (futuro docente), uma vez que, é através do contexto de prática que 

poderão por em prática toda a teoria a que foram submetidos no decorrer do seu 

percurso universitário. 

…o estágio é uma importante parte integradora do currículo, a parte em que o licenciado vai assumir pela 

primeira vez a sua identidade profissional e sentir na pele o compromisso com o aluno, com sua família, 

com a comunidade, com a instituição escolar que representa…com o sentido de profissionalismo que 

implique competência - fazer bem o que lhe  compete…” Andrade (2005, p.2).  
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O estágio pedagógico é portanto um importantíssimo momento de aprendizagem para o 

futuro docente, pois, é durante este período que este pode errar na tentativa de acertar, 

pode refletir e questionar-se acerca de diversas questões fundamentais para o processo 

de ensino-aprendizagem (objetivos, estratégias para a consecução desses objetivos, 

etc…), para que, no momento em que este, enquanto profissional (professor), se 

confrontar com uma situação “real”, em que só dele depende o processo de ensino, 

possa enveredar pelos melhores “caminhos”, adotar os melhores métodos e estratégias 

de aprendizagem, para que cumpra da melhor forma a sua função pedagógica. 

Para Aranha (2004), a principal função do professor de Educação Física (EF) é 

potenciar e desenvolver ao máximo as capacidades dos seus alunos, não se confinando 

tal intervenção pedagógica ao nível das aptidões físicas dos alunos, mas também ao 

nível do seu desenvolvimento cognitivo, procurando ainda induzir os alunos a 

comportamentos e atitudes socialmente positivos. Contudo, compete ao professor de EF 

cumprir com todos os objetivos estabelecidos pela tutela (Ministério da Educação e 

Ciência) para a sua área curricular, promovendo a independência e autonomia dos 

alunos em três domínios específicos, nomeadamente, no domínio Psicomotor, Sócio-

Afectivo e Cognitivo. 

Para que seja possível cumprir de forma integral com todos os objetivos definidos, o 

docente recorre a um vasto leque de “ferramentas” (unidades didáticas, planos de aula) e 

atividades físicas, que lhe permitem de uma forma mais sustentada percorrer etapas 

pedagógicas no sentido de alcançar esses objetivos, constituindo objetivos intermédios 

nos quais permitirão desenvolver as capacidades dos seus alunos (Aranha, 2004). 

Por conseguinte, na 1ª parte do presente documento (relatório de estágio) será realizada 

uma descrição sumária de todo o período de estágio, de todos os conhecimentos obtidos 

ao longo do ano letivo e de todos os instrumentos pedagógicos utilizados pelo docente 

na sua difícil tarefa de ser professor, nomeadamente irá ser feita uma referência às 

unidades didáticas, planos de aula e práticas de ensino supervisionado (PES).  

No presente relatório de estágio será ainda apresentado de uma forma sintética o estudo 

de turma do 9º D, realizado no início do ano letivo, com a colaboração da Diretora de 

Turma, sendo que, tal estudo nos permitiu ter um conhecimento mais abrangente da 

turma com quem vamos exercer a nossa atividade letiva. Por fim será ainda feita uma 

alusão breve a algumas atividades realizadas na escola. 
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1. Expetativas iniciais em relação ao Estágio Pedagógico 

A passagem do contexto universitário para o “terreno”, ou seja, para uma escola, onde 

teria de aplicar todos os ensinamentos adquiridos ao longo de vários anos de estudos 

académicos e onde teria de saber e conseguir gerir um conjunto de alunos, todos com 

personalidades distintas, criou em mim um estado de ansiedade, nervosismo e até um 

pouco de insegurança, não só pelo facto de não ter a certeza absoluta de qual seria o 

melhor local de estágio, pelo qual deveria optar e ainda pelo facto de não ter qualquer 

experiencia prévia no ensino, o que aumentava ainda mais as minhas preocupações. 

Após um longo período de reflexão, no qual tive em conta determinados aspetos que 

poderiam ser preponderantes na escolha da escola, acabei por optar por realizar o 

estágio pedagógico na Escola EB 2,3 de São Torcato (Guimarães), simplesmente pelo 

facto de ser perto da minha área de residência e dadas as atuais conjeturas financeiras 

desfavoráveis, penso que realizei a melhor opção possível, pois estando perto de casa 

iria conseguir reduzir as despesas, algo que não sucederia se escolhesse uma escola do 

concelho de Vila Real, por exemplo. 

No momento em que escolhi a Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de São Torcato recebi 

logo um conjunto de FB’s encorajadores, pois, todas as pessoas (professores e alguns 

colegas) a quem dizia o local para onde iria estagiar me indicavam que iria ter a 

possibilidade de ser orientado por uma professora extremamente competente, dedicada e 

sempre muito preocupada com o sucesso académico dos seus estagiários, sendo que, 

certamente me iria dar um auxílio muito importante no meu crescimento enquanto 

pessoa e futuro profissional.  

Todas as palavras que fui recebendo acerca da minha futura Orientadora de Estágio 

deixaram-me extremamente motivado para a realização do estágio e fizeram com que 

ficasse um pouco mais tranquilo em termos anímicos, bem como, cada vez mais com a 

convicção de que havia tomado a decisão mais correta para esta nova etapa da minha 

vida. 

Outro dos fatores que também me provocou uma enorme satisfação e motivação para a 

realização deste estágio pedagógico foi o facto da Professora Isabel Gomes ser a 

Supervisora de Estágio, uma vez que, já tinha tido contato com a referida professora em 
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anos anteriores, sendo uma profissional a quem reconheço uma enorme competência, 

para além de ser uma pessoa extremamente afável.    

Para além disso, o facto de conhecer o colega que me iria acompanhar nesta nova 

“aventura” há sensivelmente 10 anos fez com que ambos estivéssemos mais tranquilos 

quanto ao estágio (algo que não ocorria se não conhecêssemos os colegas de núcleo de 

estágio) e sabendo que, sempre que fosse necessário, ambos estaríamos disponíveis para 

nos ajudar reciprocamente e desta forma vencer as dificuldades que surgissem. 

Por conseguinte, no dia 4 de Setembro de 2013 apresentei-me no local de estágio com o 

meu colega do núcleo de estágio, e foi nesse mesmo dia que tivemos a possibilidade de 

conhecer e contactar com a Professora Angelina Silva, que iria ser a nossa orientadora 

de estágio. Logo nesse mesmo dia percebemos que a professora Angelina reunia todas 

as características que nos haviam sido referidas, sendo que, as primeiras impressões 

foram muito positivas, uma vez que mostrou ser uma pessoa extremamente prestável e 

compreensiva, e que com as suas palavras de encorajamento nos retirou alguma 

ansiedade que possuíamos. 

Nesse mesmo dia, uma vez que decorria na escola a reunião geral dos professores a 

professora Angelina procurou rapidamente promover a nossa integração na comunidade 

escolar, apresentando-nos a vários professores da escola, especialmente aos professores 

do grupo de EF e aos membros da Direção. 

À posteriori, findada a reunião dos professores, o grupo de professores de EF reuniu-se 

para poder debater algumas questões referentes ao funcionamento do ano letivo e foi 

nessa mesma reunião que a professora Angelina, após nos dar um FB acerca das quatro 

turmas do 9º ano que constavam no seu horário, nos deu a possibilidade de escolher a 

turma onde iriamos realizar as nossas práticas de ensino ao longo de todo o ano letivo.  

Para além de nos dar a possibilidade de escolher uma turma, a professora Angelina 

indicou-nos ainda que, dadas as características do pavilhão desportivo, seria mais fácil 

para nós, enquanto estagiários, ficar encarregues de turmas de menor dimensão, ou seja, 

com menos alunos, pois seria mais fácil de controlar a turma e de encontrar estratégias 

de ensino das várias unidades didáticas.  

Depois de cada um dos estagiários do núcleo de estágio ter definido a turma onde iria 

realizar as suas práticas letivas, fiquei a saber que ira estar “encarregue” de uma turma 
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composta por 20 alunos, sendo que, nessa mesma turma existiam 3 alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). Em virtude dessas NEE, uma aluna não 

poderia realizar as aulas de EF e como tal a turma ficou reduzida a 19 alunos (com 2 

alunos com NEE). 

O facto de saber que iria lecionar uma turma de 9º ano de escolaridade e ainda que teria 

2 alunos com NEE nas minhas aulas intensificou de certa forma a minha ansiedade e 

insegurança, pois, como não tinha qualquer experiencia prévia, estava um pouco 

reticente, uma vez que não sabia se seria capaz de controlar uma turma com alunos a 

atravessar o período da adolescência, tradicionalmente complicado, onde ocorrem 

mudanças quer a nível físico e cognitivo e ainda mudanças ao nível da maturação 

intelectual e formação da personalidade, o que poderia, de certa forma, fazer com que os 

índices motivacionais e o comportamento dos alunos, nas aulas, fossem instáveis em 

detrimento desta fase “especial” em que eles se encontravam. Para além disso, fiquei 

também bastante expetante em relação à minha capacidade em saber lidar com alunos 

com NEE, sendo que, numa fase inicial, pensei que não seria capaz de criar estratégias 

de ensino que permitissem a esses alunos estar integrados com a restante turma. 

Contudo, a professora Angelina, logo no 1º dia, tranquilizou-me bastante em relação a 

este aspeto pois indicou-me que estes alunos não tinham qualquer limitação física que 

os impedisse de realizar as tarefas da aula de EF tal como os seus colegas e até que 

esses alunos com NEE conseguiam atingir um nível satisfatório. 

Naturalmente, numa fase inicial pensava que iria ter algumas dificuldades ao nível das 

tarefas de ensino, na sua realização plena e no alcance dos objetivos definidos para cada 

aula e unidade didática. No que concerne à elaboração dos planos de aula, unidades 

didáticas e fichas de registo anedótico (observações) não estava tão apreensivo pois já 

tinha realizado inúmeros documentos deste tipo em contexto universitário e como tal, 

não me sentia tao reticente neste aspeto. Com o decorrer do tempo e com o enorme 

auxílio da professora Angelina, todas as dificuldades e dúvidas que iam surgindo foram 

sempre dissipadas, graças ao facto da professora Angelina ter-me sempre aconselhado 

com as melhores estratégias para resolver tais problemas, sendo que, todo o receio e 

ansiedade que me “atormentava” inicialmente foram diminuindo progressivamente, 

graças à atitude prestável da orientadora de estágio. 
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2. Caracterização do Meio 

2.1. Contextualização do Meio envolvente onde se insere o Agrupamento 

Escolar 

A Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de São Torcato encontra-se 

situada na margem esquerda do Rio Selho, na Vila de São 

Torcato, situada a aproximadamente 6 km do concelho de 

Guimarães. 

A vila de São Torcato é predominantemente rural, possuindo 

um vasto património histórico-cultural, onde se sente 

a harmonia entre a Terra, o Homem e o Rio. Sendo um vale de tradições rurais, com a 

introdução do milho rijo em meados do século XVI, os moinhos tiveram um papel 

importante no desenvolvimento económico local. Atualmente é possível encontrar nas 

margens do Selho um conjunto de moinhos com vários séculos de existência, mantendo-

se alguns deles ainda em funcionamento (Fonte: Câmara Municipal de Guimarães –Turismo). 

As características vinhas de enforcado, que ladeiam os campos de cultivo e o rio, em 

harmonia com os moinhos, dão uma beleza paisagística, única e diferente, própria desta 

região do Minho (Fonte: cm - Guimarães –Turismo). 

Terra de fé e de fortes tradições e cultura seculares, o culto a S.Torcato assume-se 

provavelmente como a maior característica das gentes desta vila minhota. O ponto alto 

da devoção a este santo trata-se da romaria Grande no 1º domingo de Julho. 

A localidade oferece ao visitante outros motivos de curiosidade, além do belo Santuário 

granítico, dos parques envolventes, do Museu Etnográfico e de Arte Sacra, a Capela da 

Fonte do Santo, local onde S.Torcato foi martirizado no ano de 715, quando pretendia 

impedir o avanço do exército árabe de Muça, general de Tarik, sobre a região. De 

acordo com a tradição, o seu corpo foi descoberto por um monge beneditino, sob um 

monte de pedras, no local onde hoje se ergue a Capela da Fonte do Santo. 

O monumento com mais história é, sem dúvida, a Igreja Velha de S.Torcato, 

onde, durante séculos, se recolheu o corpo incorrupto do Santo (Fonte: Câmara Municipal de 

Guimarães – Turismo). 

Fig. 1 – Brazão  da Vila de São Torcato 
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A Igreja do Mosteiro de S. Torcato - Monumento Nacional - uma construção de raiz 

visigótica que sofreu alterações no séc. XII e foi posteriormente ampliada durante o séc. 

XIX, ainda subsistindo alguns elementos da antiga construção românica (Fonte: Câmara 

Municipal de Guimarães –Turismo). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Caracterização do Meio Escolar  

O conhecimento do meio no qual iremos desempenhar as nossas funções é, sem sombra 

de dúvida, um fator muito importante a ter em conta aquando da realização do 

planeamento. Tal facto serve-nos, essencialmente, para que tomemos consciência da 

realidade em que estamos inseridos, já que esta irá condicionar qualquer decisão a ser 

tomada. 

Assim sendo, importa referir que, o Agrupamento de Escolas do Vale de São Torcato, 

em Guimarães, é composto por nove estabelecimentos de educação e ensino: as escolas 

básicas com 1.º ciclo e jardim-de-infância de Bela Vista- Selho, de Chã de Bouça - 

Atães, de Igreja - Rendufe, de Pulo – Aldão e de Vinha - Atães, a escola básica com 1.º 

ciclo de Estrada - Gonça, o jardim-de-infância de Gonça, Centro Escolar de S. Torcato e 

a escola básica com 2.º e 3.º ciclos de S. Torcato, escola-sede (sendo esta onde realizei o 

meu estágio pedagógico). Integra o Programa Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária (TEIP) desde 2009.  

 

 

 

 

Fig. 2 – Igreja do Mosteiro de São Torcato – perspetiva exterior e interior 

Fig. 3 – Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de São Torcato 
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No presente ano letivo, a população escolar é constituída por 901 alunos, divididos por 

três ciclos de ensino, nomeadamente o 1º, 2º e 3º ciclos de escolaridade. 

Por conseguinte, encontram-se matriculados no 1.º ciclo 344 alunos, no 2.º ciclo 185 

alunos e ainda o 3.º ciclo 331 alunos. Para além destes, existem ainda 41 alunos 

matriculados nos cursos vocacionais (curso de educação e formação de Jardinagem e 

Espaços Verdes e curso de Cozinha/pastelaria).  

A equipa de docentes é constituída, no presente ano letivo, por 91 elementos (incluindo 

neste grupo os docentes do pré-escolar), sendo que 91% dos docentes são do quadro. O 

pessoal não docente é constituído por um chefe de serviços de administração escolar, 

seis assistentes técnicos, um técnico superior e 41 assistentes operacionais. O 

Agrupamento, no âmbito do Programa TEIP, dispõe de outros técnicos, uma psicóloga, 

uma assistente social e uma animadora social.  

2.2.1. Instalações Desportivas 

Relativamente às condições materiais e espaciais disponíveis para a disciplina de EF, 

constatámos que a escola possui um pavilhão desportivo, constituído por um campo 

(que se divide em 3 espaços, para se poderem realizar 3 aulas em simultâneo), um 

ginásio, uma sala de aula e ainda um Gabinete do Grupo de EF, sendo que estes três 

últimos espaços se encontram situados no 2º piso do edifício. Possui ainda uma 

arrecadação para o material desportivo, um gabinete para os funcionários do pavilhão, 

dois balneários para os alunos (um para os alunos do sexo feminino e um para o sexo 

masculino) e ainda um balneário para o grupo de professores de EF. Em acréscimo 

existe ainda um campo desportivo exterior (com uma pista de atletismo circundante e 

uma caixa de areia). 

Nota: A utilização dos 3 espaços supracitados é efetuada de acordo com um sistema de 

rotação de espaços (roulement).  

No que remete para o estado de conservação do espaço e dos materiais necessários para 

as aulas de EF é importante referir-se que, quer o pavilhão desportivo quer alguns 

materiais desportivos se encontram num estado de degradação preocupante, 

principalmente o pavilhão desportivo, no qual existem algumas fissuras no telhado, o 

que faz com que por vezes as aulas de EF não decorram nas melhores condições 

possíveis, quer para os alunos quer para os próprios docentes.  
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As condições com as quais nos deparamos, apesar de não serem as ideais, não se 

constituíram como “entraves” a uma prática pedagógica adequada e com qualidade. Isto 

porque, sempre que as condições materiais não são as mais adequadas, obriga-nos a por 

em prática a nossa capacidade de improviso e de adaptação dos materiais existentes, o 

que acabou por se constituir como algo extremamente positivo, pois, levou-me, a 

procurar criar as condições necessárias para que os alunos tivessem o maior número de 

experiências possíveis, de forma a atingir os objetivos definidos para cada aula ou UD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Pavilhão Desportivo da Escola Básica 2,3 de São Torcato 
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3. Tarefas de Estágio de Ensino-Aprendizagem 

3.1. Unidades Didáticas  

Sinteticamente pode considerar-se que é através das Unidades Didáticas (UD) que se 

define o percurso do processo de ensino-aprendizagem e é este mesmo documento que 

nos permite responder às tradicionais questões: o que ensinar?, como ensinar? e como 

avaliar?. 

Para Aranha (2004), as UD são documentos essenciais para que o processo de ensino-

aprendizagem decorra de uma forma ordeira e proactiva no que diz respeito à 

transmissão e aquisição de conhecimentos por parte dos alunos, uma vez que, estes 

documentos permitem ao professor definir antecipadamente todos os conteúdos que 

pretende lecionar, aula a aula, em determinada modalidade (coletiva ou individual) bem 

como a ordem sequencial desses mesmos conteúdos. As UD, ao serem elaboradas 

previamente, permitem ao docente antever todos os recursos (logísticos, humanos, 

etc…) que irá necessitar em cada uma dessas aulas. 

Assim sendo, é possível afirmar que as UD contemplam um conjunto de informações, 

estratégias e metodologias de ensino que permitem de algum modo facilitar o trabalho 

do professor na lecionação de determinada modalidade/conteúdo. 

As UD contêm um conjunto alargado de atividades devidamente ordenadas, 

estruturadas e articuladas entre si tendo em vista a consecução dos objetivos gerais 

definidos à priori pela Tutela (Ministério da Educação) para a disciplina de EF e que 

cada docente deve procurar alcançar no desempenho das suas funções. Sumariamente, 

podemos considerar que, cada UD procura organizar e ordenar o processo de ensino 

para que se alcance o principal objetivo educativo: proporcionar o crescimento 

pessoal e integral do aluno por meio do ensino.  

É importante referir que o conteúdo e estruturação das UD são fundamentalmente 

determinados pelos objetivos, conteúdos e linhas metodológicas que se encontram 

vigentes no programa de EF e no Plano Anual. Segundo Bento (1998), as UD procuram 

garantir a sequência lógica e metodológica das mateiras (conteúdos) a serem lecionados 

e organizar as atividades letivas do professor e dos seus alunos, regulando e orientando 

a sua intervenção pedagógica, ao conferir às diferentes aulas um contributo inequívoco 

para o desenvolvimento dos alunos. 
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As diretrizes fornecidas pelo Programa Nacional de Educação Física para o 3º ciclo são 

as linhas orientadoras da elaboração das UD. Estas devem conter um conjunto de 

elementos, nomeadamente: 

 Caraterização dos Recursos 

o Humanos; 

o Materiais; 

o Temporais. 

 Definição de Objetivos 

o Domínio Psicomotor; 

o Domínio Cognitivo; 

o Domínio Sócio-Afectivo. 

 Critérios e Parâmetros de Avaliação (e respetivas ponderações); 

Nota: todos os critérios, parâmetros e ponderações de avaliação são definidos e 

aprovados pelo grupo de Educação Física do Agrupamento Escolar) 

 Estruturação dos conteúdos a serem lecionados.   

Por sua vez, no que concerne à aplicação deste documento no meu estágio pedagógico, 

considero que, a UD é uma clara mais-valia para o processo de ensino-aprendizagem, 

visto que permite ter sempre uma linha orientadora que regula toda a intervenção 

pedagógica do docente, indicando-lhe não só os conteúdos a serem lecionados bem 

como a sequência dos mesmos, aula a aula, para que, no final de todo este processo, se 

possam alcançar os objetivos inicialmente traçados e acima de tudo, para que se possa 

ter contribuído para a educação e formação pessoal do aluno. 

Contudo, tal documento não é inflexível, ou seja, inalterável, até porque, ao longo da 

lecionação dos conteúdos, podem advir situações que justifiquem a alteração da UD, 

quer no que diz respeito à estruturação e sequência dos conteúdos quer ao nível das 

estratégias a utilizar. 

Assim sendo, pode afirmar-se que, para que o processo de ensino-aprendizagem nutra 

os devidos efeitos é necessário por parte do agente de ensino uma boa organização e 

uma análise constante e exaustiva do processo de ensino, principalmente na disciplina 

de EF. 
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Para Aranha (2004), a supracitada análise permanente implica um controlo do processo 

de ensino-aprendizagem, sendo tal controlo realizado ao longo da UD, através de três 

momentos distintos de avaliação: avaliação inicial (caráter diagnóstico), avaliação 

intermédia (caráter formativo) e avaliação final (caráter sumativo). 

O controlo constante do processo de ensino através das avaliações supracitadas permite, 

ao docente, ajustar e adaptar constantemente, de forma metódica, os conteúdos, 

objetivos e estratégias a implementar na lecionação desses mesmos conteúdos, por 

forma a garantir uma atividade e intervenção pedagógica apropriada e orientada sempre 

para o sucesso dos alunos no processo de aprendizagem (Aranha, 2004). 

Previamente à elaboração das UD, isto é, na primeira aula de cada modalidade 

desportiva, foi sempre realizada a Avaliação Diagnóstica, por forma a constatar-se o 

nível de performance inicial dos alunos da turma, de uma forma generalizada e não 

particularizando aluno a aluno, procurando-se ainda averiguar as principais dificuldades 

dos alunos nos diferentes conteúdos a lecionar. 

Nota: foi elaborada uma ficha de registo de comportamentos (grelha de avaliação 

diagnostica), onde constavam os principais critérios de êxito do programa de Educação 

Física para determinada modalidade e ano de escolaridade, para ser utilizada nesta 

avaliação inicial. 

Depois de realizada a avaliação inicial dos alunos já é possível ao docente proceder à 

estruturação lógica e coerente dos conteúdos a ser lecionados, partindo sempre de uma 

perspetiva gradual e evolutiva do processo, ou seja, começando-se a UD pelo mais 

simples progredindo-se paulatinamente para o mais complexo, sempre com o intuito de 

promover a consecução dos objetivos delineados, dado que, estes estão na base de toda 

a atividade pedagógica (Aranha, 2004:3). 

Para que o processo de ensino nutra os devidos efeitos, não é suficiente estruturar 

apenas os conteúdos de uma forma metódica e progressiva em termos de dificuldade, é 

também importante e imprescindivel definir um conjunto de estratégias a implementar 

ao longo de toda a UD e por vezes, estratégias aula a aula, em função de conteúdos 

específicos, pois, estas são extremamente importantes para que as dificuldades 

evidenciadas pelos alunos na avaliação diagnóstica sejam vencidas e para que, por isso, 

se possa afirmar que ocorreu uma aprendizagem por parte dos alunos.  
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Nota: as estratégias de ensino que procurei implementar em praticamente todas as UD 

realizadas (principalmente nas modalidades coletivas) foram a organização da turma em 

grupos heterogéneos e ao mesmo tempo homogéneos (entre grupos), por forma a manter 

a competitividade, a motivação e estimulá-los a superar todas as suas dificuldades, 

procurando através desta estratégia, fazer com que os “melhores” alunos auxiliassem 

aqueles que sentiam maiores dificuldades. Para além disso, recorri a outra estratégia de 

ensino, que consistiu na realização de um exercício em contexto de jogo, em todas as 

aulas, pois, o mais importante é ensinar os alunos a jogar e para eles é muito mais 

estimulante realizar exercícios em contexto de jogo do que exercícios critérios ou 

analíticos em demasia.   

Por conseguinte, a avaliação e análise constante do processo de ensino não estagna na 

avaliação diagnóstica, mas sim é constante ao longo de toda a lecionação da UD, sendo 

que, durante as aulas compreendidas entre a avaliação inicial (diagnóstica) e a avaliação 

final (sumativa) o professor realiza a avaliação formativa do processo de ensino-

aprendizagem, na qual procura retirar o máximo de informações possíveis do estado de 

evolução (ou não) do processo de ensino. Contrastando com a avaliação inicial, neste 

tipo de avaliação, o professor procurar avaliar individualmente os alunos em três 

domínios específicos, nomeadamente: Psicomotor, Sócio-Afectivo e Cognitivo. 

Nota: tal como na av.dignóstica, foram elaboradas fichas de registo, por domínio, com 

as respetivas ponderações definidas à priori para cada domínio. 

Este tipo de avaliação é vital para que o processo de ensino-aprendizagem culmine na 

consecução dos objetivos traçados, pois, permite ao docente constatar se os seus 

objetivos, estratégias e metodologias de ensino estão a surtir os esperados efeitos nos 

alunos ou se por ventura não estão a despoletar todos os efeitos necessários e como tal o 

professor deve reajustar os objetivos, estratégias e metodologias tendo em vista sempre 

a melhoria da performance e aprendizagem dos alunos e ainda a melhoria da atividade 

pedagógica, orientando-a sempre para o alcance dos objetivos (Aranha, 2004). 

Nota: devido à realização desta avaliação foi-me possível, na 1ª UD realizada 

(basquetebol) reformular estratégias implementadas e ainda recorrer a novas estratégias 

(sugeridas pela orientadora de estágio) que me permitiriam ter uma melhor intervenção 

pedagógica, nomeadamente instruir os alunos de uma forma mais adequada e ao mesmo 

tempo permitindo-me rentabilizar os tempos de instrução, transição e organização, 
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conferindo portanto mais tempo de atividade motora aos alunos. As estratégias novas 

que foram implementadas consistiram na elaboração de instrumentos auxiliares de 

ensino (esquemas em papel e mais importante ainda, a elaboração de esquemas no 

PowerPoint onde se ilustrava a organização e dinâmica dos exercícios). Outra estratégia 

utilizada foi manter, sempre que possível, as equipas/grupos das aulas anteriores, para 

que os alunos, de uma forma rápida, se pudessem organizar.  

As estratégias supracitadas foram transversais a todas as UD de modalidades 

desportivas coletivas (isto é, para além do basquetebol, foram implementadas no 

voleibol e andebol), pois, dado o sucesso que estas estratégias tiveram na 1ª UD 

abordada, considerei pertinente e pedagogicamente relevante mante-las para que 

também nas restantes modalidades desportivas coletivas se pudesse alcançar o sucesso. 

No que remete para a UD de Voleibol é ainda importante referir que, para além de todos 

os instrumentos auxiliares de ensino referidos (ex: esquemas no PowerPoint) foi 

também utlizado, de forma recorrente, o quadro que existe no pavilhão desportivo, pois, 

através deste “instrumento” pude rapidamente e de uma forma visualmente percetível, 

explicar e esclarecer dúvidas que os alunos possuíam, relativamente a determinados 

aspetos técnico-táticos (no que se refere ao jogo 4x4 e 6x6) e ainda relativos a 

determinadas questões referentes à dinâmica e organização dos diversos exercícios 

realizados. 

Na UD de Andebol, em todas as aulas, elaborei diferentes esquemas ilustrativos de 

diversas situações táticas que ocorrem no jogo de andebol e que, tendo em conta o 

objetivo específico de cada aula, seriam importantes ser mencionadas e visualizadas, 

para que mais facilmente compreendessem essas questões táticas e acima de tudo, 

fossem capazes de as transferir para a situação de jogo. Estes esquemas ilustrativos em 

papel permitiram-me, principalmente nas primeiras aulas da UD, indicar aos alunos a 

organização tática que deveriam aplicar em jogo, as posições que existem no andebol 

(5x5) e ainda a sua localização (no campo de andebol).  

No final de cada UD foi realizada a avaliação sumativa do processo de ensino, cujo 

objetivo foi permitir ao professor verificar o nível final dos alunos, na modalidade e 

desta forma, perceber se a estruturação e organização dos conteúdos, bem como as 

estratégias e metodologias de ensino utilizadas foram as mais adequadas e se 

contribuíram para a consecução dos objetivos delineados inicialmente. 
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Segundo Aranha (2004), é através desta avaliação que conseguimos comparar os 

resultados inicialmente obtidos com aqueles que foram alcançados no final da UD e 

desta forma verificar o grau de sucesso do processo de ensino-aprendizagem, isto é, se 

os alunos evoluíram entre o inicio e o final da UD e se com essa evolução foi possível 

alcançar-se os objetivos traçados à priori. 

Nota: na avaliação sumativa utiliza-se sempre a mesma ficha de registo de 

comportamentos (grelha de avaliação) da avaliação diagnóstica, para que haja um 

termo de comparação. 

Para além dos três momentos de avaliação do processo de ensino, é também 

imprescindivel, no final de cada UD proceder-se a um balanço e reflexão crítica relativa 

ao desempenho dos intervenientes no processo, nomeadamente o professor estagiário e 

os alunos. 

Essa reflexão deve procurar avaliar as estratégias utilizadas ao longo da UD, por forma 

a verificar se foram as mais adequadas na atividade pedagógica, e quando tal não se 

verificou, apresentando-se sugestões e novas estratégias que poderiam ter tido outro tipo 

de influência no processo de ensino-aprendizagem e que se irão implementar noutras 

UD. 

Nota: é extremamente importante referir-se que foram realizadas seis unidades didáticas 

durante o estágio pedagógico, três de modalidades individuais (badminton, barreiras e 

lançamento do peso – Atletismo) e três de modalidades coletivas (basquetebol, voleibol 

e andebol). 

No que diz respeito à minha intervenção e prestação pedagógica, considero que a 

mesma se pautou por um equilíbrio e crescimento constante e sustentado, procurando 

sempre melhorar UD a UD a minha prestação pedagógica. Inicialmente, tal como já fora 

referido, houve algumas dificuldades na implementação das melhores estratégias para o 

processo de ensino-aprendizagem, isto é, adotar estratégias que me permitissem não só 

aumentar o tempo de empenhamento motor dos alunos mas também o seu próprio 

conhecimento, teórico e prático, pois, na 1ª UD, na fase inicial da mesma, por vezes, os 

alunos sentiam algumas dificuldades em compreender a dinâmica dos exercícios, tendo 

sido extremamente importante, para o sucesso da UD, ter reformulado as estratégias e 

recorrido a novos métodos de ensino, que se vieram a demonstrar mais adequados, 
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contribuindo para uma melhoria substancial da minha intervenção pedagógica e 

conduzindo à consecução dos objetivos da referida UD. 

Nas restantes UD o meu desempenho foi progredido, não apenas devido ao acumular de 

experiência mas também devido às aprendizagens que me foram possíveis “retirar” da 

1ª UD. Para além disso, nas UD seguintes, já possuía outro tipo de conhecimento e 

controlo da turma, o que melhorou claramente o processo de ensino-aprendizagem. 

Considero ainda relevante referir que, no meu ponto de vista, o meu desempenho nas 

UD de modalidades coletivas (incluindo o badminton - modalidade individual) foi 

superior, quando comparado com a minha prestação pedagógica nas UD de modalidades 

individuais (atletismo: corrida de barreiras e lançamento do peso).  

Este facto deveu-se, em grande parte, à maior experiência e conhecimento que possuía 

relativamente às modalidades coletivas (e badminton), pois, sempre tive um maior 

contato com estas, mesmo até em termos académicos, considero que a nossa formação 

foi mais voltada para os jogos desportivos coletivos, o que me permitiu ter um maior à-

vontade na lecionação das modalidades coletivas do que nas disciplinas de atletismo 

supracitadas. Para além disso, importa referir que, esse défice de “experiência” se 

deveu, sobretudo, ao facto de, em termos académicos, apenas ter sido abordada a 

corrida de barreiras (nunca me fora lecionado o lançamento do peso) e como tal, não 

possuindo conhecimentos abastados acerca destas disciplinas de atletismo, senti mais 

dificuldades na lecionação das mesmas, o que me obrigou a realizar um trabalho 

suplementar de pesquisa, na tentativa de encontrar as melhores estratégias e 

metodologias de ensino que me permitissem superar este “handicap”.  

Em suma, considero que, apesar de ter tido algumas dificuldades iniciais, consegui 

superá-las e realizar uma intervenção pedagógica adequada, culminando com a 

consecução dos objetivos pré-determinados para cada uma das disciplinas de atletismo 

lecionadas. 
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3.2. Planos de Aula 

“…antes de entrar na aula o professor tem já um projeto da forma como ela deve 

decorrer, uma imagem estruturada, naturalmente, por decisões fundamentais…por 

exemplo, decisões acerca do objetivo principal da aula…das principais tarefas 

didáticas…e procedimentos metodológicos…” (Bento, 2003).   

Planear significa “fazer plano de…”, “definir antecipadamente um conjunto de ações 

ou intenções…” e “…ter algo como intenção: projetar, tencionar…” (in Dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa 2008-2013). 

Assim sendo, tal como consta na descrição do dicionário, planear significa definir um 

conjunto de alões ou intenções de forma prévia, anterior ao ato que se pretende realizar. 

Como tal, um plano de aula (PA) significa programar antecipadamente uma aula, ou 

seja, tendo por base a UD formulada pelo professor, é decidir quais são os exercícios 

mais adequados para serem realizados pelos alunos em determinada aula, para que seja 

possível alcançar-se o objetivo definido e anteriormente redigido na UD. 

Ou seja, um PA deve ser um documento prático, que sirva como um instrumento de 

auxílio à atuação do professor, uma espécie de guião, devendo conter somente as 

informações mais relevantes e que vão de encontro daquilo que consta na UD.  

A elaboração de um PA, apesar de ser muito influenciada por quem o elabora, deve 

procurar sempre ser o mais conciso e simples possível, para que, sempre que esse 

mesmo documento tenha de ser utilizado por um terceiro, seja algo funcional e 

facilmente exequível para que o utiliza. 

De acordo com Aranha (2004), a constituição de um PA deve incluir os seguintes 

pontos: Escola de lecionação, Professor responsável, Data e Hora da aula, Ano e Turma 

a que a aula vai ser lecionada, nº de aula a que corresponde e respetiva UD, Instalação 

onde a aula vai ocorrer, Objetivos Específicos que se pretendem atingir, Função 

Didática, Conteúdos a lecionar, Objetivos Operacionais e por fim Material necessário. 

Para Bento (1998), a aula constitui-se como o verdadeiro ponto fulcral do planeamento 

e ação do professor, tornando-se então de extrema importância a realização de um PA 

que exprima toda a ação do professor sendo este uma linha orientadora de toda a aula.  
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Os PA são portanto uma ferramenta de trabalho para que o professor possa definir os 

objetivos operacionais que considera apropriados para se conseguir alcançar o(s) 

objetivo(s) especifico(s) de determinada aula. Desta forma, podemos constatar que o PA 

se constitui como o modo de execução da UD. 

Assim sendo, para cada aula da UD o professor elabora planos de aula com os 

supracitados objetivos operacionais (exercícios), aplicando-os aos seus alunos, de modo 

a conseguir cumprir com o objetivo específico definido à priori na UD para cada aula. 

Para Aranha & Coelho (2008), os PA são fundamentais pois auxiliam o professor no 

processo de ensino-aprendizagem, visto que, permitem abordar todos os conteúdos, de 

uma forma sequencialmente organizada e hierarquizada, ou seja, do mais simples para o 

mais complexo, tendo como estratégia a fragmentação dos gestos técnicos a aprender, 

de modo a facilitar a aprendizagem dos alunos.  

No PA tem de existir uma coerência pedagógica, ou seja, tem de existir uma 

continuidade da extensão e sequência dos conteúdos planeados nas UD, sendo que, cada 

PA deve procurar colocar em prática todos os objetivos definidos em cada uma das UD, 

através de uma programação consciente e organizada de exercícios ou tarefas, tendo 

sempre em vista o alcance dos objetivos específicos definidos. 

Por conseguinte, no que diz respeito ao estágio pedagógico, considero que, durante todo 

o período de estágio, a realização dos planos de aula foi o que se revelou mais 

trabalhoso e que me levou a despender mais tempo, pois, aquando da elaboração destes 

documentos é necessário proceder-se a um trabalho de reflexão acerca de tudo o que já 

fora lecionado e do modo de como decorreram as aula anteriores, para que, dando 

continuidade ao processo de ensino-aprendizagem de determinada UD se possa criar um 

PA devidamente estimulante e inovador, para que os índices motivacionais dos alunos 

se mantenham elevados, algo que possivelmente não ocorreria se não existisse a 

preocupação do docente em criar exercícios diferenciados aula a aula.  

Todos os planos foram elaborados de uma forma cuidada, procurando sempre que a 

sequencialização dos conteúdos tivesse coerência e para que a complexidade dos 

exercícios fosse evoluindo de forma progressiva com o decorrer da aula e de cada plano 

de aula. 
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Todos os exercícios elaborados procuraram ser os mais objetivos e funcionais, para que 

o processo de ensino decorresse segundo os trâmites “normais”, pois, segundo Bento 

(2003), os exercícios constituem o elemento mediador entre o ensino (professor) e a 

aprendizagem (aluno) e os exercícios devem ser vistos, como meios de 

desenvolvimento de habilidades e capacidades motoras, conhecimentos, atitudes e 

valores. 

A estrutura adotada nos PA que realizei ao longo do estágio pedagógico foi aquela que 

Aranha (2008) considera ser a mais adequada (referida anteriormente) e constituída por: 

um quadro inicial onde constava o nome do professor, o local e data da aula, o ano 

letivo, o ano/turma, o nº total de alunos, o período letivo, a hora e duração da aula, o nº 

da aula e o nº da respetiva UD, o objetivo especifico da aula, a função didática e 

material utilizado. Num segundo quadro, eram apresentados os objetivos operacionais 

da aula (referido em cada um deles a ação, o contexto e os critérios de êxito). 

No que diz respeito ao plano propriamente dito, nele constavam três partes distintas da 

aula, apesar disso não se encontrar explicitamente indicado no PA, nomeadamente Parte 

Inicial, que englobava a Instrução Inicial e o Aquecimento (especifico ou não)*; a parte 

Fundamental da aula onde constavam os objetivos operacionais da aula para levar os 

alunos a alcançar o objetivo específico de cada aula, sendo ainda importante frisar que, 

no final desta parte da aula, os alunos realizavam sempre jogo, nos Jogos Desportivos 

Coletivos (basquetebol, voleibol e andebol) e no Badmínton, pois o objetivo destas UD 

é fazer com que os alunos aprendam a jogar. Por fim, existia a última mas não menos 

importante parte da aula, composta pelo balanço final da aula, onde se pretendia 

verificar se os alunos tinham compreendido e assimilado tudo o que havia sido 

lecionado. Em praticamente todas as aulas, procurei realizar a avaliação formativa do 

domínio cognitivo nesta parte final da aula, através de um questionamento aleatório ou 

dirigido aos alunos, acerca dos conteúdos lecionados durante a aula, o que os 

“obrigava” a estar atentos durante os exercícios e ainda durante o período de instrução 

dos mesmos, pois indicava-lhes sempre os critérios de êxito de cada exercício/gesto 

técnico e por conseguinte, eles sabiam que no final da aula iriam ser questionados 

acerca desses mesmos critérios de êxito. 
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* durante o 1º e 2º períodos letivos, os aquecimentos foram mais direcionados para a 

aptidão física (logo foram não-específicos) pois era meu objetivo realizar aquecimentos 

mais centrados na aptidão aeróbia (corrida) e muscular (abdominais, flexões de braços 

e dorsais). No 3º período letivo procurei realizar aquecimentos específicos ou lúdicos, 

nos quais os alunos se demonstraram mais interessados e motivados. 

Tal como referido anteriormente, a meio do primeiro período letivo, simultaneamente à 

elaboração do PA para cada uma das aulas da UD de Basquetebol procedi à conceção de 

instrumentos de suporte e auxilio à atividade pedagógica, nomeadamente esquemas 

ilustrativos em papel e esquemas ilustrativos da organização e dinâmica dos exercícios 

em PowerPoint, ambos com o objetivo de melhorar os períodos de instrução, nos 

momentos que precediam cada um dos exercícios integrantes do PA. 

No início da minha atividade pedagógica, percebi que os alunos tinham algumas 

dúvidas e défices de compreensão acerca da organização e dinâmicas dos exercícios, 

por ventura, devido ao facto de inicialmente, realizar instruções muito verbais e 

minuciosas, algo que me obrigava a perder tempo em demasia na instrução e por vezes 

ainda obrigava a realizar demonstrações, para que todos compreendessem o que teriam 

de realizar nas diversas tarefas. 

Como tal, a adoção da estratégia supracitada permitiu-me não só melhorar claramente as 

minhas instruções, aumentando a compreensão dos alunos face aquilo que teriam de 

realizar bem como economizar algum tempo nos períodos de instrução, organização e 

instrução, o que proporcionava maior tempo de empenhamento motor dos alunos. 

Tal como no final das UD, também no final de cada aula procedi à realização de um 

balanço da aula, por escrito, que consistia sinteticamente numa análise e reflexão crítica 

do modo de como decorrera a aula, ou seja, era objetivo desta reflexão verificar se o PA 

estava ou não adequado para o nível dos alunos e se os exercícios nele integrados 

contribuíram ou não para alcançar o objetivo definido para aquela aula em questão, 

sendo que, através da avaliação formativa dos alunos, nos 3 domínios anteriormente 

referidos, recebia uma “espécie” de feedback por parte dos alunos acerca da 

adequabilidade ou não do PA para a consecução ou não do objetivo especifico definido.  

Esta reflexão visou ainda analisar as dificuldades que porventura os alunos pudessem ter 

sentido na realização dos exercícios e mediante tais dificuldades, refletir acerca de 
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estratégias que, nas próximas aulas, pudessem contribuir para que essas dificuldades 

sejam rapidamente corrigidas e extinguidas.  

Em suma, considero que, o facto de elaborar repetitivamente PA desde o início do ano 

letivo fez com que encarasse as aulas com muito maior tranquilidade e segurança pois à 

medida que ia fazendo os referidos planos, ia melhorando sobejamente a minha 

capacidade de definição de objetivos específicos e operacionais bem como a minha 

capacidade de selecionar as melhores estratégias a levar a cabo para na implementação 

das tarefas propostas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Exemplo da estrutura de um Plano de Aula 
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3.3. Práticas de Ensino Supervisionado (PES) 

Observar é algo mais que olhar, é captar significados diferentes através da visualização. 

Portanto, quem observa atribui necessariamente um sentido significativo ao que vê, 

incutindo-lhe um cariz intrínseco que é subjetivo por ser inerente a cada observador (cf. 

Sarmento, 2004).  

A observação é um instrumento integrado na eficácia global do processo pedagógico e 

humano e a sua prática denota precisamente a continuidade da aprendizagem como 

parte integrante do processo de desenvolvimento. Esta constitui-se como uma 

ferramenta no processo de aprendizagem, mas também um meio para que os 

profissionais atuarem de forma crítica sobre os seus comportamentos e ações. 

Na EF, a observação assume-se como uma capacidade essencial para o uso do docente, 

sendo fulcral na análise e avaliação das prestações dos alunos, e como tal, na própria 

atividade do professor (Aranha, 2007). As funções essenciais da observação estão 

associadas à identificação de prestações/rendimentos menos eficazes permitindo ao 

professor fornecer informação de retorno sobre a performance ou sobre o resultado ao 

aluno, como por exemplo, feedback pedagógico o que contribui para o aperfeiçoamento 

da sua prestação e, como tal, produz efeitos benéficos no processo de aprendizagem. 

Por conseguinte, pode afirmar-se que ao se realizar a observação das aulas de EF, 

através de uma recolha exaustiva de informações referentes aos comportamentos 

pedagógicos do professor, é possível aferir-se determinados aspetos que o docente não 

está a desempenhar da melhor forma possível e como tal, através da deteção dessas 

pequenas “incorreções”, só captadas por se realizar uma observação direta da aula, se 

pode conseguir alterar as condições de prática, conduzindo à melhoria da intervenção 

pedagógica do professor e por fim, do processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Sarmento (2004:15), a análise dos resultados alcançados permite ensaiar 

generalizações relativamente às “tarefas aprendidas”, à “duração do período de ensino” 

e à “implicação de professores e alunos”. 

Tal como referido anteriormente, a necessidade de observar a prática pedagógica dos 

professores estagiários advém da intenção de recolher o máximo de informações 

possíveis acerca dos comportamentos por eles manifestado no desempenho das suas 

funções, o que implica uma observação direta e sistemática dos comportamentos 
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observados em situações reais, descrevendo as ações de acordo com o seu significado 

real, para que, através dessa recolha de informações se possa refletir, de uma forma 

crítica, acerca da prática letiva do professor estagiário e sempre que oportuno, encontrar 

soluções e estratégias de ensino que visem a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem e desta forma o sucesso educativo dos alunos (Sarmento, 2004:120). 

3.3.1. Instrumento de Observação 

No que se refere às práticas de ensino supervisionado é importante referir que foi 

utilizado para tal uma ficha de registo anedótico em ordem ao tempo. Esta ficha foi 

aplicada sempre através de observação direta das aulas do colega de núcleo de estágio 

(Aranha, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ficha de registo anedótico em ordem ao tempo permite-nos, enquanto observadores 

das práticas letivas, recolher o maior número possível de informações de uma forma 

sistemática de todos os acontecimentos, referentes ao comportamento pedagógico do 

professor estagiário. 

Nota: o facto de o registo ser efetuado “em ordem ao tempo” prende-se simplesmente 

com o facto de que, desta forma, é-nos possível saber quanto tempo durou cada 

acontecimento. 

Fig. 6 - Ficha de Registo Anedótico em ordem ao tempo (PES) 
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3.3.2. Procedimentos 

Durante as práticas pedagógicas do professor estagiário, era nosso objetivo, recorrendo 

à referida ficha de registo anedótico em ordem ao tempo, recolher o máximo de 

informações possíveis referentes aos seus comportamentos, nomeadamente àquilo que o 

professor dizia durante a instrução inicial (ou seja, se fazia referência a todos os aspetos 

que vulgarmente se deve ter em conta nesta fase da aula, nomeadamente, o objetivo da 

aula, as regras de segurança a ter em conta durante a aula, registo de presenças, etc…) 

bem como comportamentos relacionados com a prática pedagógica do docente na parte 

fundamental da aula, por exemplo, se mobilizava ou não os alunos para a prática, a 

forma de como se posicionava durante toda a aula (isto é, se conseguia ter, no seu 

campo visual, todos os alunos; se circulava por fora do “espaço” destinado à tarefa) e 

mais especificamente nos momentos de instrução ou demonstração das tarefas para os 

alunos (se o professor colocava todos os alunos em condições semelhantes para 

visualizarem da mesma forma a demonstração dos colegas).  

Para além disso, era também objetivo das práticas de ensino supervisionado constatar se 

o professor estagiário emitia feedbacks aos alunos (e ainda a densidade e produtividade 

desses FB’s), se o professor organizava ordeiramente os alunos nas tarefas e se durante 

toda a aula o professor controlava todos os alunos da turma através de advertências 

àqueles que não cumpriam as regras a ter em consideração numa aula. 

No final da aula, procurou-se sempre verificar se o professor efetuava um balanço 

coerente e conciso relativo à aula em questão e ainda se estabelecia a ponte para a aula 

seguinte. 

Nota: a observação (registo anedótico em ordem ao tempo) foi sempre feita 

distinguindo dois momentos específicos, nomeadamente o tempo de transição, instrução 

e organização (período no qual os alunos trocavam de objetivo operacional, recebiam a 

instrução para o próximo exercício e em seguida, se organizavam para retomar a 

atividade motora) registando-se ainda o tempo de atividade motora (tempo no qual os 

alunos se encontravam em atividades motoras, isto é, de aprendizagem). 

Findado o período de registo dos acontecimentos da aula, passava-se à contabilização 

do tempo total em que os alunos se encontravam em atividade motora e o tempo total de 
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transição, instrução e organização, de forma a poder-se constatar se o professor 

estagiário realizou ou não uma boa gestão do tempo da aula. 

Nota: numa aula de 90’ o tempo de atividade motora deveria ser superior ou igual a 

70% para se considerar uma boa aula; numa aula de 45’, igual ou superior a 50%. 

Findada a aula e todos os procedimentos de avaliação acima referidos, era ainda 

necessário proceder a uma avaliação da aula, tendo em conta todos os acontecimentos, 

ou seja, todos os registos anteriores.  

Para Aranha (2007) essa avaliação centrava-se essencialmente nos seguintes 

parâmetros: 1- Introdução da aula (se no inicio da aula, de forma clara e sem perda de 

tempo, informa os alunos dos objetivos da aula, relacionando com as anteriores e fazem 

referência as regras de segurança, sem dispersão nesse momento); 2- Mobilização dos 

alunos para a atividade (se intervinha corretamente e estrategicamente com os alunos na 

capacidade de realização das tarefas); 3- Organização/Controlo e Segurança dos alunos 

(se evitava situações de risco, posicionando-se e circulando de forma a eliminar fatores, 

se prejudicassem a eficácia e intervindo nas tarefas); 4- Gestão dos recursos (se fazia a 

gestão do tempo de aula e do material, adaptando-se a imprevistos com base no 

aumento do tempo de atividade motora); 5- Instrução/introdução das atividades (se 

demonstrava a atividade ou recorria a auxiliares de ensino); 6- Regulação das atividades 

(se mantinha os alunos empenhados, mantendo os feedbacks de forma consistente de 

modo a corrigir os erros); 7- Linguagem utilizada (se era clara e acessível); 8- 

Sequência da aula (se a aula apresentava uma intensidade contínua sem quebras, com 

tarefas adequadas aos alunos em função da dificuldade); 9- Conclusão da aula (se a aula 

era terminada calmamente, realizando um balanço da atividade e referindo as futuras 

atividades); 10- Concordância com o PA/adaptabilidade (se cumpria o PA na integra, ou 

tinha capacidade de adaptação em função dos imprevistos que surgiam).  

Para se poder encerrar a observação da prática pedagógica do professor estagiário 

realizou-se ainda uma avaliação do colega de estágio nos 10 parâmetros, contemplados 

no livre de apoio ao estagiário “Supervisão Pedagógica em Educação Física e Desporto” 

(Aranha, 2008; pag.13). 

Assim sendo, em todas as aulas, cada um dos parâmetros supracitados eram analisados 

com cuidado de modo a atribuir-lhes uma classificação que ia de zero a três pontos. 
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Zero pontos (não executava); Um ponto (executava de modo genérico, inconsistente, 

inoportuno, com perda de tempo e insegurança); Dois pontos (executa adequadamente 

com consistência, oportunismo, consciência, sem perda e tempo e segurança); Três 

pontos (excuta de forma excelente e sistematicamente com consciência, sem perda de 

tempo e segurança). A nota final da aula era determinada segundo a soma de todos os 

pontos, verificando depois a nota final na Tabela Pedagógica Supervisionada (Aranha, 

2007).  

No final de todos os procedimentos supracitados realizávamos uma pequena 

observação, na qual destacávamos não só os aspetos “positivos” da aula mas também e 

acima de tudo, os aspetos “menos positivos”, ou seja, aqueles em que o professor 

estagiário deveria melhorar, para que, na próxima aula não cometesse esses mesmos 

erros e desta forma, fosse possível ocorrer uma evolução gradual, aula a aula, para que a 

sua intervenção pedagógica continuamente sendo melhorada.  

No final de cada aula, o núcleo de estágio reunia-se com a orientadora de estágio para 

que se pudesse efetuar um balanço geral da aula supervisionada do colega, para que, o 

professor estagiário, em formação, pudesse ter o feedback de outras individualidades em 

relação à sua aula. Numa 1ª fase, o professor que realizou a atividade pedagógica 

iniciava a reunião, dizendo tudo aquilo que considerava ter ocorrido bem ou mal, em 

seguida, falava o seu colega estagiário e no final, ocorria a intervenção da orientadora 

de estágio. 

Após estas três intervenções, o professor estagiário recolhia o feedback relativo à sua 

prestação, no que diz respeito aos critérios de avaliação, e percebia também se os 

exercícios que havia selecionado para essa aula se mostraram adequados e eficientes 

para a obtenção do objetivo especifico da aula ou não. 

As primeiras aulas constituíram, na minha opinião, uma etapa decisiva, para conhecer 

toda a realidade do meio escolar e nomeadamente, os alunos a quem iremos realizar a 

nossa intervenção pedagógica, pois, é através desse conhecimento que se poderia ajustar 

o nosso comportamento em função destes e dos objetivos que pretendia alcançar, onde 

serviu para criar a diferença entre aluno e professor e para me impor como professor 

deles e não como um estagiário, algo que consegui alcançar. 

No meu ponto de vista, a observação estagiário – estagiário permite desenvolver as 

nossas competências enquanto profissionais, mediante a aferição de todos os aspetos 
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que devem ser melhorados ou corrigidos, sendo que, é extremamente importante, para o 

professor estagiário, tomar consciência de quais são os seus “pontos” mais “fracos” e 

que necessitam de ser incrementados, para que possa desenvolver a sua intervenção 

pedagógica da melhor maneira possível. 

As críticas e feedbacks entre os estagiários foram, sem dúvida, um importante 

contributo para o aumento de qualidade das aulas realizadas, e por conseguinte, foram 

vitais para que tenha ocorrido sucesso nas práticas letivas.  

Em suma, considero que todas as observações efetuadas ao longo do período de estágio 

se tornaram uma mais-valia, no meu processo de formação integral, enquanto futuro 

professor, uma vez que, todas as reflexões criticas que foram sendo realizas, por todos 

os membros do núcleo de estágio (orientadora, colega estagiário e professor estagiário), 

me permitiram vencer determinadas dificuldades que inicialmente surgiram na minha 

prática pedagógica, nomeadamente ao nível da organização e dinâmica das aulas, bem 

como algumas estratégias de ensino que deveria utilizar em detrimento de outras que, 

segundo todos os membros do núcleo de estágio, não eram as mais adequadas para que 

determinados exercícios tivessem o sucesso desejado, o que teria certamente 

repercussões ao nível da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, 

tendo em conta todas as alterações que fui realizando em virtude das observações 

efetuadas, considero que me tornei um professor mais eficiente e “íntegro”, não 

completo, pois penso que estamos continuamente em aprendizagem. 

Segundo Aranha (2007), findada a observação é necessário proceder-se à análise de 

todos os elementos recolhidos, para que se possa aprender com eles. Não obstante deste 

facto, segundo a mesma autora, detetar somente os erros não é suficiente para que se 

melhore enquanto docente, é portanto imprescindivel perceber o porquê de esses erros 

terem ocorrido e encontrar soluções e estratégias para que tais erros possam ser 

corrigidos.  

Isto porque, só é possível melhorar a nossa performance educativa e o nosso espaço de 

intervenção pedagógica se realizarmos um “trabalho” de reflexão e compreensão dos 

nossos comportamentos durante a prática letiva, conseguindo-se desta forma resolver 

eventuais problemas como por exemplo a disciplina dos alunos, a gestão dos tempos de 

aula (instrução, transições, etc…).
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4. Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio 

4.1. Estudo de Turma 

“A escola, enquanto instituição de cariz social, recebe todos os anos pessoas de 

diferentes faixas etárias (professores, alunos, etc…) e como tal, no que se refere aos 

alunos, nem sempre atribui a devida atenção e importância ou o cuidado necessário ao 

acolher esses novos alunos…”(Gomes, J. & Filho, N.; 2008) 

Segundo o filósofo John Locke “o Homem não é uma tábua rasa”, ou seja, a 

criança/aluno não é tabula rasa mas sim um somatório de múltiplas interações não só 

entre grupos sociais mas também com o meio envolvente que por sua vez irão moldar a 

criança de uma determinada forma (a criança/aluno é influenciada e moldada pelo 

meio/contexto em que vive e essa influencia irá manifestar-se na formação da 

personalidade e em comportamentos e atitudes). Como o aluno não “é uma tábua rasa”, 

já possui uma história construída, vai para o Ensino já dotado de determinados 

comportamentos, atitudes, maneiras próprias de agir e pensar e por conseguinte, uma 

vez que não é uma tabua rasa, as instituições escolares não se podem alhear deste facto 

e não lhe dar a devida importância pois essas influências do meio serão importantes ter 

em conta no processo de ensino-aprendizagem. 

Por conseguinte, a caracterização da turma que onde iria lecionar durante todo o ano 

lectivo tornou-se um ponto de partida importante para conhecer esta nova realidade com 

a qual me deparei, uma vez que me permitiu, de uma forma concreta, recolher um 

conjunto de informações relevantes acerca dos alunos, não apenas no que diz respeito ao 

seu percurso e aproveitamento escolar mas também e não menos importante acerca de 

aspetos relacionados com a vida pessoal e o contexto familiar no qual o aluno se 

encontrava inserido.  

Qualquer docente gosta de ter na sua posse o máximo de informações acerca dos alunos 

com quem realiza as suas atividades pedagógicas. Só assim poderá ter uma atuação 

eficaz e adequada às reais necessidades da turma, ou seja, só com um conhecimento 

amplo de todos os alunos é que poderá adotar estratégias de ensino adequadas e ainda 

no que diz respeito à gestão de conflitos ou relações interpessoais, o docente, tendo um 

conhecimento concreto dos alunos, irá ter uma melhor capacidade para gerir tais 

situações e nessa mesma atuação irá ter mais condições para dar resposta adequada em 

termos pedagógicos. 
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4.1.1. Instrumentos 

Para que se pudesse recolher o máximo de informações possíveis acerca dos alunos da 

turma na qual realizei as práticas letivas do estágio pedagógico foram utilizados três 

métodos distintos: dois questionários – nomeadamente uma Ficha Biográfica do Aluno 

e um questionário referente à pratica de atividades físicas e desportivas (ambos 

compostos por questões fechadas e semi-abertas) e ainda uma bateria de testes do 

Fitnessgram. 

No que diz respeito ao primeiro método utilizado (Ficha Biográfica do aluno) importa 

salientar que o referido documento visava recolher junto dos alunos um conjunto de 

dados socio-económicos e culturais, nomeadamente no que diz respeito à situação do 

agregado familiar (profissão dos pais, nº de irmãos, etc…), ao percurso escolar dos 

alunos, a questões relacionadas com eventuais problemas de saúde e que seriam 

importantes ser do conhecimento da comunidade escolar, entre outras informações. 

Estas Ficha Biográficas do Aluno foram aplicadas pelos diretores de turma nas suas 

direções de turma. 

Nota: trata-se de um documento transversal a todas as turmas do 2º e 3º ciclos de 

ensino da Escola EB 2,3 de São Torcato. 

Por sua vez, através do segundo método utilizado (questionário referente à prática de 

AF e desportiva) procurou-se aferir os índices de prática de ExF dos alunos, 

exteriormente ao contexto “escola” e à aula de EF.  

Nota: O referido questionário foi alvo de uma adaptação, tendo por base o inquérito 

elaborado pelos alunos do núcleo de estágio da UTAD na Escola EB 2,3 de São Torcato 

do ano letivo 2012/2013 e por conseguinte, recorremos a este inquérito, procedendo 

somente a algumas alterações e/ou adaptações de questões previamente elaboradas e 

introdução de novas questões que consideramos pertinentes. 

Por fim, o terceiro método utilizado para se realizar o estudo de turma foi a bateria de 

testes do Fitnessgram, sendo este um programa destinado a crianças e jovens em idade 

escolar, ou seja, do ensino básico e secundário e que visa aferir os índices de AptF dos 

alunos e, organizando-se segundo os conceitos de aptidão física orientada para o 

desenvolvimento harmonioso do aluno, através da participação num conjunto alargado 

de AF.  
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4.1.2. Procedimentos 

No início do presente ano letivo, mas concretamente em meados de Setembro de 2013, 

foi entregue pelos diretores de turma, a supracitada Ficha Biográfica, a todos os alunos 

da turma. Como já fora dito, este documento fornece informações preciosas a todos os 

professores da turma no que diz respeito a dados socio-económicos e culturais dos 

alunos (situação do agregado familiar, nº de retenções, etc…). 

Este documento, isoladamente, não conferia muitas informações para a disciplina de EF, 

dado que não facultava quaisqueres informações referente aos hábitos de prática física 

dos alunos, não especificava qual o desporto que praticava ou a frequência com que 

prática de exercício físico e por isso, foi necessário aplicar o questionário de hábitos de 

prática física e desportiva (referido no ponto 4.1.1.). Este questionário procurou 

recolher, junto dos alunos da turma, dados que me permitissem saber quais os índices de 

prática física dos alunos, quais as modalidades que eles praticavam, se porventura 

praticavam essa modalidade num contexto amador ou federado e ainda qual a 

frequência de pratica (frequência semanal e número de horas). Este inquérito foi por 

mim aplicado, depois da ficha bibliográfica do aluno, numa das primeiras aulas de EF 

do presente ano letivo). 

Por outro lado, para se poder aferir os índices de AptF dos alunos da turma foi utilizado, 

como referido, o programa de testes Fitnessgram, sendo todos os testes deste 

programa realizados durante as aulas de EF, no pavilhão desportivo (campo e ginásio) e 

ainda no campo exterior (pista de atletismo). Mais concretamente, os testes de 

Fitnessgram foram realizados nos dias 25 e 27 de Setembro de 2013. 

O Fitnessgram consiste num programa educativo, criado para servir de auxílio ao 

docente de EF na avaliação e educação dos alunos para a prática de AF, para que, desta 

forma pudessem melhorar continuamente os seus níveis de AptF. Este programa 

contempla um conjunto de testes de AptF adaptados e adequados para os alunos em 

idade escolar, avaliando o seu desempenho em duas zonas distintas: 

 “Precisa de melhorar” – resultados abaixo ou acima dos valores recomendados 

para a sua idade e género; 

 “Zona saudável de aptidão física – ZSAF” – encontra-se dentro dos valores de 

referência para a sua idade e género. 



Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio  

  
Página 34 

 
  

O programa Fitnessgram® avalia três componentes distintas da AptF consideradas 

imprescindíveis pela sua estreita relação com a saúde em geral e com o bom 

funcionamento do organismo. Essas três componentes são: (NES, 2002) 

 Composição Corporal (índice de massa corporal – IMC – e % de massa gorda) 

 Peso;  

 Altura;  

 Aptidão Aeróbia (milha) 

 Aptidão Muscular (Força, Resistência e Flexibilidade) 

 Abdominais; 

 Extensão de braços; 

 Extensão do tronco; 

 Flexibilidade do Ombro. 

4.1.3. Relatório e Conclusões 

A análise profunda aos resultados obtidos no estudo realizado à turma D do 9º ano de 

Escolaridade da Escola EB 2,3 de São Torcato tornou possível tirar-se algumas 

conclusões importantes no que diz respeito ao contexto pessoal e escolar dos alunos 

bem como os seus hábitos de prática física.  

Em primeiro lugar, verificou-se que a distribuição da turma, por sexos, é praticamente 

homogénea (10 raparigas e 9 rapazes), o que permitiu a realização de grupos 

heterogéneos (contudo equilibrados entre si) ao longo do ano letivo, sempre que tal se 

justificou.  

Por outro lado, os dados recolhidos com as fichas biográficas dos alunos permitiram 

constatar que, 32% (6 dos 19 alunos) já tinham ficado retidos, pelo menos uma vez no 

mesmo ano de escolaridade. Este dado é extremamente relevante pois permite ao 

professor saber quais os alunos que têm mais dificuldades e que porventura necessitam 

de uma maior atenção por parte do docente. 

Os dados recolhidos junto dos alunos da turma permitiram ainda verificar que a maioria 

dos alunos (63%) não tem por hábito estudar todos os dias, havendo somente 37% dos 

alunos que estuda todos os dias. 

Foi também constatar que, pelo menos 50% dos alunos da turma padece de problemas 

de saúde, sendo que, a maioria dessas dificuldades de saúde remetem para problemas 
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visuais, algo que deve ser motivo de preocupação e ponderação, por parte dos docentes, 

no que diz respeito ao planeamento das aulas. Para além disso, foi possível aferir que 

duas alunas da turma possuem outro tipo de problemas, uma delas tem problemas de 

foro respiratório (asma) e a outra possui problemas de rins, o que fez com que tivesse 

uma maior atenção nessas alunas e sempre preocupado em não sobrecarregar em termos 

físicos essas raparigas (procurando preservar sempre a sua integridade e bem-estar 

físico). 

Por outro lado, o estudo da turma demonstrou de forma inequívoca que os alunos têm 

uma preferência manifesta por disciplinas dos departamentos de expressões na medida 

em que a disciplina preferida pelos alunos foi a EF seguida da Educação Visual. Este 

fator permitiu antever índices motivacionais elevados por parte dos alunos na disciplina 

de EF e como tal foi preocupação do docente criar estratégias para manter e se possível 

elevar esses índices. 

No que diz respeito à pratica de exercício físico, os dados aferidos permitiram constatar 

que mais de 70% dos alunos praticava com regularidade AF, sendo que mais de metade 

dos alunos inquiridos afirma praticar EF duas ou mais vezes por semana, algo que é 

positivo e que se procurou aumentar durante todo o ano letivo. 

Por fim, importa referir que, dos 19 alunos da turma somente 5 alunos praticavam 

desporto federado, estando a maioria destes “vinculados” à modalidade de Futebol. 

No que diz respeito aos resultados dos testes do Fitnessgram da turma D do 9º ano de 

escolaridade foi possível verificar a maioria dos alunos da turma se encontrava dentro 

dos valores de referência para a sua idade e género, em variados testes deste programa 

de AptF, sendo que, os maiores défices foram ao nível do teste de extensão de braços, 

apresentando maior sucesso nos testes de flexibilidade e extensão do tronco. 

Apesar da maioria dos alunos da turma estarem dentro dos valores de referência (ZSAF) 

para a sua idade e género, havia ainda um conjunto alargado de alunos abaixo da ZSAF 

e como tal, durante todo o ano letivo procurou-se criar estratégias que induzissem os 

alunos a realizar atividades que promovessem a melhoria dos seus níveis de AptF, para 

que os que estavam fora da ZSAF consigam melhorar os seus níveis de AptF e ainda 

para que os que já tinham resultados “satisfatórios” ainda os conseguissem melhorar.
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5. Atividades desenvolvidas na Escola 

Ao longo de todo o ano letivo foram desenvolvidas inúmeras atividades, de diversos 

géneros, nas quais estiveram envolvidos grande parte dos membros da comunidade 

escolar (professores, alunos, funcionários, etc…) dando cumprimento ao Plano Anual 

de Actividade (PAA) da escola. 

Foi objetivo do núcleo de estágio, sempre que possível, participar ativamente na 

organização (e em tudo que fora necessário), em todas as atividades desenvolvidas na 

escola, principalmente naquelas que foram organizadas pelo grupo de professores de 

EF. 

Assim sendo, ao longo do ano letivo estivemos presentes em variadas festas da 

comunidade escolar, tanto nas festividades de final de período como nas atividades 

desportivas desenvolvidas (Desporto Escolar, MegaSprint, Corta-Mato, etc…). 

Mais especificamente tivemos a oportunidade e o privilégio de poder contribuir, 

colaborar e auxiliar os professores de EF da escola na organização logística e supervisão 

das provas de Corta-Mato, MegaSprinter e MegaKm, em todos os escalões etários. 

Nestas provas supracitadas, prestamos o nosso contributo ao nível da montagem 

logística e marcação dos percursos de cada prova, colaborando ainda, na parte final 

dessas mesmas provas, na organização dos alunos, por ordem de chegada, para que mais 

facilmente se pudesse definir a classificação geral dos alunos. 

Nota: no corta-mato procedemos ainda à entrega das senhas para que os alunos 

pudessem ir “levantar” o seu lanche. 

No final do 1º período, participamos também ativamente na organização do torneio de 

basquetebol que foi realizado entre os alunos do 9º ano de escolaridade, no dia 17 de 

Dezembro de 2013. Nesta atividade prestamos o nosso contributo ao nível da 

arbitragem, sendo que, a minha “participação” cingiu-se à arbitragem de todos os jogos 

dos alunos do sexo masculino. 

Nota: nesse mesmo dia, previamente ao torneio de basquetebol, a escola organizou um 

concerto de natal (relacionado com o projeto “bolsas musicais SIC Esperança) no qual 

estiveram envolvidos todos os membros da comunidade escolar e nós, enquanto 

professores-estagiários, quisemos igualmente participar na festa, até como uma forma 
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de nos integramos com todos os professores da escola. Assim sendo, nesse dia, 

integramos o coro de professores, cantando 3 canções relacionadas com as festividades 

natalícias. 

Relativamente à participação nas atividades do Desporto Escolar é importante referir 

que este envolvimento ocorreu nos desportos gímnicos, nomeadamente na modalidade 

de trampolins, sendo que, estivemos presentes em duas competições de Desportos 

Gímnicos – Trampolins, que se realizaram na escola de São Torcato, nos dias 1 e 22 de 

Fevereiro de 2014. 

Como forma de preparação dessas competições, participamos igualmente na Formação 

de Juízes de Desportos Gímnicos do Desporto Escolar, na modalidade de Trampolins, 

no dia 30 de Janeiro de 2014, tendo a preleção desta formação sido realizada pela Prof. 

Angelina Silva, contanto com o apoio do Clube de Desporto Escolar da escola. 

Nas referidas competições de trampolins, nas quais estive ativamente envolvido, 

desempenhei a função de Juiz-Árbitro, ou seja, era responsável por um coletivo de 

juízes (5 alunos), sendo que as minhas funções eram realizar a chamada dos alunos para 

realizarem os seus saltos, organizar a dinâmica dos saltos dos diferentes grupos de 

alunos e respetivos níveis. No final de cada salto, era minha função interpelar os júris 

para que me fornecessem as pontuações do salto do aluno e após todos os alunos terem 

realizado os seus três saltos, era função do juiz-árbitro recolher as fichas de registo nas 

quais constavam as pontuações dos juízes e entregar junto dos elementos da mesa. 

Nota: o juiz-árbitro possuía igualmente uma ficha de registo, na qual pontuava os saltos 

dos alunos, sendo que a sua pontuação não era contabilizada na nota final do alno, 

funcionava somente como nota de comparação/referência. 

Por fim, importa ainda referir que, em todas as atividades escolares realizadas no final e 

cada um dos períodos letivos os professores estagiários procuraram sempre auxiliar os 

restantes professores do grupo de EF e supervisionar as provas, procurando estar sempre 

disponíveis para tudo o que fora necessário (ex: arrumação do material…). 

Todas as atividades nas quais participei contribuíram para a minha formação pessoal e 

profissional, proporcionando-me não só novas experiencias e diferentes formas de estar 

no contexto de ensino mas também permitiram-me melhorar a minha integração e 

adaptação na comunidade escolar. 
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6. Tarefas de Estágio de Extensão à comunidade 

6.1. Ação de Formação  
 

6.1.1. Tema desenvolvido 

Dando conformidade ao que nos fora solicitado, no âmbito do estágio pedagógico, 

procedemos a uma ação de formação centrada num temática inerente à disciplina de EF, 

com relevância no âmbito escolar e que fosse algo “familiar” aos alunos. 

 

Como tal, optamos, enquanto núcleo de estágio, por realizar uma ação de formação que 

fosse ao encontro do estudo-caso que realizamos ao longo do ano letivo (análise dos 

índices de aptidão física dos alunos do 9º B e 9º D da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de 

São Torcato – com o contributo dos testes do Fitnessgram). Desta forma, o tema que 

desenvolvemos para a ação de formação supracitada recebeu a seguinte designação - 

FitnessGram: “instrumento” fundamental para a disciplina de Educação Física e para 

a Formação Pessoal e Educação Desportiva dos alunos. 

Ao longo dos últimos anos, os alunos que atualmente se encontram no 9º ano de 

escolaridade foram realizando os testes de Fitnessgram, com o intuito de se poder 

avaliar a sua AptF, contudo, apesar de realizarem esses testes, nunca lhes fora indicado, 

de uma forma formal e concreta, aspetos relacionados com a conceção e finalidades 

deste programa de avaliação da AptF. Desta forma, pretendeu-se com a ação de 

formação realizada, elucidar os alunos acerca de determinados conceitos que são 

extremamente importantes para que se possa ter uma perceção mais adequada daquilo 

que é o fundamento e filosofia do Fitnessgram. 

A ação de formação referida anteriormente foi dividida em duas partes, interligadas 

entre si. Assim sendo, numa primeira parte realizou-se um enquadramento concetual 

relacionado com o Fitnessgram e com a sua importância na avaliação da AptF e na 

educação da AF dos alunos, procurando-se ainda em acréscimo, transmitir aos alunos a 

importância que a AF, quando praticada de uma forma regular pode vir a ter na nossa 

saúde e qualidade de vida, a curto, médio e longo prazo.  

Na segunda parte desta ação de formação, apresentamos o estudo-caso, ao qual já havia 

feito referencia anteriormente, pois consideramos que este estudo estava perfeitamente 

relacionado com a parte anterior de enquadramento concetual e desta forma, 
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apresentamos os resultados que se obtiveram no estudo, para que os alunos 

compreendessem de uma forma concreta, de que forma é que a AptF pode evoluir, ao 

longo de um ano letivo, quando “trabalha” no sentido de incrementar as capacidades 

físicas dos alunos. 

6.1.2. Estratégias de Apresentação 

Para que se possa efetuar uma reflexão crítica da preleção ou da nossa ação de formação 

importa começar-se por dizer que a apresentação deste trabalho foi elaborada no 

programa Microsoft© PowerPoint.  

Por sua vez, para que pudéssemos captar a atenção e despoletar o interesse dos alunos 

na nossa preleção, optamos por criar uma apresentação criativa e interativa, sem grande 

quantidade de informação por diapositivo, isto é, procuramos criar uma apresentação 

com pouco texto, baseada em imagens relacionadas com as diversas temáticas que 

consideramos oportunas serem abordadas.  

Por conseguinte, recorremos a três gráficos para proceder à apresentação dos resultados 

mais relevantes do estudo-caso, pois consideramos que estes permitiriam mais 

facilmente aos alunos compreender os resultados que foram alcançados, algo que seria 

manifestamente mais complicado se recorrêssemos às tabelas onde se encontram 

estipulados os valores obtidos, uma vez que, em termos estéticos e de análise de dados, 

seria muito mais complicado para os alunos observarem e compreenderem a tendência 

que se verificava nos resultados. 

Estas estratégias que nós utilizamos só foram exequíveis pelo simples facto de nos 

considerarmos extremamente preparados e conhecedores dos diversos componentes que 

estão relacionados com temática em questão, o que nos permitia estar inteiramente 

confiantes e à vontade para realizar uma preleção simples, coerente e abrangente. 

Durante a preleção, procuramos criar um ambiente interativo, estimulando os alunos a 

participar no decurso da ação de formação, para que esta não fosse unicamente uma 

transcrição sumária de conceitos, sem qualquer tipo de intervenção por parte dos alunos. 

Em suma, considero que esta intenção de levar os alunos a intervir durante a ação de 

formação engrandeceu ainda mais esta preleção e ainda fez com que alunos se 

interessassem mais na própria ação de formação. 
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6.1.3. Relatório 

Tal como era por nós expectável, a ação de formação decorreu de uma forma 

extremamente satisfatória, uma vez que foi possível captar a atenção e o interesse dos 

alunos durante toda a preleção, sendo ainda importante referir-se que esta ação de 

formação aumentou, sem qualquer dúvida, os conhecimentos dos alunos acerca dos 

fundamentos do Fitnessgram e ainda lhes permitiu ficar a compreender melhor de que 

modo se efetua a avaliação da AptF e de que forma é que esta pode evoluir ao longo do 

ano letivo, quando “trabalhada” nesse sentido. 

Consideramos ainda que todas as preocupações que tivemos ao nível da elaboração da 

apresentação do PowerPoint foram vitais para que os alunos se interessassem nesta ação 

de formação, pois, caso não tivéssemos tido a preocupação de colocar pouca informação 

textual, a atenção e interesse dos alunos seria claramente mais diminuta, dado que, os 

alunos dessa forma (com uma elevada quantidade de informação) não conseguiriam 

captar as informações mais relevantes. 

No que diz respeito à apresentação dos resultados do estudo-caso, consideramos que o 

facto de termos apenas exposto aos alunos os principais resultados obtidos permitiu 

fazer com que os alunos, de uma forma célere, compreendessem claramente qual fora a 

tendência (evolutiva) dos resultados, entre os dois momentos de avaliação da AptF dos 

alunos (pré-teste e pós-teste). 

Por sua vez, consideramos que a temática que fora abordada na ação de formação estava 

perfeitamente adequada ao contexto educativo onde nos encontramos, uma vez que, o 

Fitnessgram fez sempre parte do percurso escolar dos alunos e ao longo de todo esse 

período, a grande maioria dos alunos, apesar de saber para o que este programa servia, 

desconhecia por completo todos os outros (e relevantes) aspetos que são decorrentes do 

programa Fitnessgram e portanto, para nós, foi extremamente importante transmitir 

todos esses pressupostos aos alunos, procurando dotá-los de conhecimentos que não 

possuíam e ainda estimulá-los para a prática regular de AF.  

Em suma, consideramos que toda esta ação de formação foi elaborada de uma forma 

simples, com o intuito de permitir aos leitores (alunos) uma boa interpretação e 

compreensão de todos os conteúdos abordados. 
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7. Narração Sumária do Estágio Pedagógico 

O estágio pedagógico que realizei ao longo do presente ano letivo consistiu numa 

importantíssima etapa da minha vida académica, pois, no meu ponto de vista foi, sem 

dúvida, o melhor complemento possível, a uma formação que já se iniciara há quatro 

anos e que agora se finaliza da melhor forma, uma vez que, estando eu em contacto 

direto com a realidade educativa, ao longo de um período de tempo tão alargado, foi-me 

possível crescer e amadurecer, não apenas enquanto agente educativo (professor) mas 

sobretudo enquanto pessoa pois fez-me vivenciar um conjunto de experiências que, na 

sua essência, foram muito diferenciadas, mas acima de tudo, foram extremamente 

gratificantes e benéficas para o meu processo de formação pessoal e profissional. 

Este estágio permitiu-me constatar a difícil realidade que os professores atualmente têm 

de enfrentar na escola, uma vez que, cada vez mais existem alunos com baixas 

expetativas escolares e como tal, o seu empenho é claramente afetado em virtude dessa 

falta de interesse e motivação para frequentar as atividades letivas, o que por um lado, 

dificulta bastante a tarefa pedagógica do docente e por outro lado, na perspetiva do 

docente, é pouco gratificante e estimulador realizar um conjunto de tarefas pedagógicas 

para alunos que não vêm nelas algo enriquecedor, não se empenhando da forma devida 

na consecução dessas mesmas tarefas de ensino-aprendizagem.  

Só tendo a possibilidade de estar ativamente envolvido no contexto educativo é que 

pude vivenciar concretamente um conjunto de situações específicas, que até então 

desconhecia, e que me permitiram perceber que, ensinar não é algo que seja fácil de se 

realizar, pois existe uma multiplicidade de fatores que interferem no processo de ensino 

e que o docente deve prever, conhecer e controlar, para que a sua ação pedagógica nutra 

os devidos e expetáveis efeitos. Essa capacidade de prever e controlar todas as situações 

inerentes ao processo de ensino é claramente aperfeiçoada à medida que vamos 

adquirindo experiência neste difícil meio que é o ensino, e por isso, considero que, a 

possibilidade de estar envolvido, de forma plena, no contexto educativo, me permitiu 

adquirir um vasto leque de experiências, que, sem dúvida, serão extremamente úteis 

num futuro, que espero que seja próximo. 

Em relação ao início do referido estágio pedagógico, importa referir que, após ter 

escolhido o local de estágio e nos momentos seguintes a esta decisão, vivi um período 

de enorme ansiedade e expetativa, pois, não tendo qualquer tipo de experiência no que 
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diz respeito ao ensino e até mesmo ao treino desportivo, perspetivava algumas 

dificuldades na fase inicial do estágio, sentido ainda um enorme receio no que diz 

respeito à minha capacidade de liderar um grupo, constituído por diferentes alunos e 

personalidades, e de orientar esse grupo para determinados objetivos. Essas expetativas 

tornaram-se ainda maiores devido ao facto deste estágio ser, para mim, o verdadeiro 

“exame” de conhecimentos e competências que teria de realizar na minha formação 

académica, pois, nele teria de conseguir ter a capacidade de efetuar um transfer de todos 

os conhecimentos teóricos que me foram sendo impingidos e assimilados ao longo do 

meu percurso universitário, para o contexto escolar, onde a formação teórica não é 

suficiente para se ter sucesso, pois é igualmente importante ter a capacidade de 

“transformar” todo esse conhecimento em algo prático, devidamente adaptado e 

adequado à população-alvo e aos objetivos que teriam de ser alcançados durante o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Por conseguinte, a possibilidade de ficar responsável por uma turma de 19 alunos, isto 

é, realizar nesta turma a minha intervenção pedagógica, fez-me sentir extremamente 

satisfeito e mais confiante, dado que, o facto de este grupo ter um número reduzido de 

alunos, facilitava de certa forma a minha intervenção pedagógica, principalmente na 

fase inicial do estágio, pois permitia-me mais facilmente organizar as aulas (tarefas a 

realizar, formação de grupos homogéneos, etc…) e até mesmo ter um melhor controlo 

de todos os alunos, ao longo das aulas. Numa fase inicial do estágio pedagógico, 

principalmente nas duas primeiras aulas da UD de Basquetebol senti algumas 

dificuldades no que diz respeito à minha colocação em campo e ainda ao nível das 

estratégias adotadas para garantir a consecução dos objetivos definidos para essas aulas, 

uma vez que, nessas aulas constatei que a transmissão de conhecimentos do professor 

para os alunos não estava a decorrer da melhor forma bem como o controlo da turma 

não estava a ser o mais adequado (ausência de sinais de reunião combinados com os 

alunos), o que fazia com que os alunos se alheassem das tarefas da aula e realizassem 

um conjunto de comportamentos e atitudes desviantes. Todos estes erros aconteceram 

na fase inicial do estágio porventura em virtude da minha falta de experiência na 

lecionação, no contato direto com a alunos e na gestão de um grupo diferenciado. Estes 

erros que fui cometendo nas primeiras aulas de Basquetebol fizeram com que me 

sentisse um pouco desorientado no que diz respeito à gestão do tempo útil da aula e 

ainda com que me focasse em demasia nas advertências aos alunos e me “distanciasse” 
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um pouco do essencial, que era a realização das tarefas da aula e acima de tudo a 

consecução dos objetivos definidos para a aula e para a respetiva UD. Apesar de ter tido 

estas dificuldades durante as minhas práticas letivas inicias, no final de cada aula, tinha 

a real perceção do porquê de determinada estratégia ou colocação não ter decorrido da 

melhor forma, uma vez que, após o término das aulas, o núcleo de estágio reunia-se com 

o intuito de se proceder a uma reflexão crítica de tudo o que correu melhor ou pior 

durante as aulas, sendo que, estas reuniões me permitiram adquirir e assimilar um 

conjunto de conselhos e ensinamentos que me permitiram ultrapassar todas as 

dificuldades sentidas.  

Com o decorrer do estágio, fui sentido melhorias consideráveis na minha prestação 

pedagógica, fruto de todos os ensinamentos e experiências que fui assimilando, aula a 

aula. Para além disso, em virtude das experiências acumuladas, fui-me sentindo mais à-

vontade no seio do grupo e com melhores capacidades para desempenhar corretamente 

as minhas funções no processo de ensino aprendizagem. 

Quando iniciei as minhas práticas letivas (aulas) senti-a me um pouco nervoso pelo 

simples facto de ter a noção de que estava a ser alvo de uma observação e avaliação por 

parte da minha orientadora e colega de estágio, pois, ao longo de toda a minha vida, 

sempre fui muito exigente comigo mesmo e como tal, sentia algum receio em errar, 

nomeadamente ao nível do controlo dos alunos da turma e na escolha incorreta de 

estratégias, o que me poderia penalizar na avaliação e em acréscimo, afetar-me em 

termos psicológicos pois tenho pouca tolerância aos meus próprios erros, em virtude da 

minha personalidade perfecionista e rigorosa comigo mesmo. À medida que as aulas 

foram decorrendo, todo o nervosismo e ansiedade que vivenciava foi-se dissipando, 

graças ao apoio da orientadora e do núcleo de estágio, passando a sentir-me muito mais 

tranquilo durante a lecionação das minhas aulas, não conferindo grande relevo ao facto 

de estar a ser observado e avaliado pois, em virtude da experiência que fui acumulando, 

senti-me muito mais competente e capaz de enveredar pelos melhores métodos de 

ensino e optar pelas melhores estratégias de ensino-aprendizagem, o que me permitiu, 

não apenas melhorar as minhas performances pedagógicas mas também alcançar mais 

facilmente os objetivos definidos para cada aula e UD, dando cumprimento ao programa 

de Educação Física. 
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Uma das principais estratégias que advieram das reuniões efetuadas entre o núcleo de 

estágio e a orientadora de estágio foi o recurso a instrumentos auxiliares de ensino 

(aconselhados pela orientadora de estágio) pois, no início do ano letivo, verificava-se 

alguma dificuldade na instrução dos alunos, uma vez que estes, não raras vezes 

demonstravam falta de compreensão, no que diz respeito à organização e dinâmica dos 

diferentes exercícios a realizar nas aulas, mesmo nas tarefas mais simples, o que fazia 

com que se perdesse algum tempo útil da aula ao procurar esclarecer as dúvidas dos 

alunos. 

Um dos principais instrumentos auxiliares de ensino que passou a ser utilizado nas aulas 

de Educação Física foi o computador, nomeadamente o PowerPoint, onde se encontrava 

ilustrado, de uma forma animada (com movimento), toda a organização dos alunos na 

tarefa, bem como os deslocamentos que teriam de realizar, durante o exercício e no final 

do mesmo, indicando aos alunos para onde se teriam de deslocar após finalizar a tarefa. 

Esta estratégia demonstrou-se extremamente importante para o processo de ensino-

aprendizagem, pois fez com que os alunos, na instrução, percebessem rapidamente o 

que teriam de realizar e desta forma, não havia a necessidade de perder tempo útil da 

aula em paragens sucessivas (diminuindo o tempo de atividade motora) para reorganizar 

os alunos e instruí-los de novo. 

Outra das estratégias que passei a implementar foi elaborar tarefas que fosse realizadas 

em todo o espaço disponível para a aula, uma vez que, a estratégia de realizar exercícios 

em cada metade do campo de basquetebol (espécie de estações) não se revelou 

adequada, uma vez que, me obrigava a grandes deslocações para fornecer algum 

feedback aos alunos e para além disso, quando me distanciava, os alunos da estacão 

mais longínqua começavam a manifestar comportamentos desviantes, o que me 

obrigava a adverti-los vezes sem conta e a não prestar a atenção devida no desempenho 

dos alunos na tarefa, prejudicando portanto a dinâmica da aula e o alcance dos objetivos 

da mesma.  

Outro dos aspetos que fui corrigindo na fase inicial deste estágio foi a densidade e 

relevância do feedback, ou seja, à medida que fui ganhando maior experiência e 

confiança na minha intervenção pedagógica, consegui mais facilmente e mais 

rapidamente detetar os erros que os alunos iam cometendo e nesse preciso momento, 

fornecer-lhe os feedbacks mais apropriados para corrigir essas incorreções, algo que 

inicialmente não se verificava devido ao meu défice de experiência no ensino. 
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Na fase final do ano letivo, nomeadamente no terceiro período, senti algumas 

dificuldades porque grande parte dos alunos começou a demonstrar comportamentos 

negativos e uma falta de empenho tremenda, o que colocou em causa a obtenção dos 

objetivos definidos para as aulas e para as UD’s. Este mau comportamento e falta de 

empenho fez com que, de uma forma recorrente e aumentando progressivamente o tom 

de advertência aos alunos, tivesse a necessidade de reunir a turma e relembrá-los, não 

apenas acerca dos critérios de avaliação da disciplina mas também sobre o facto de que 

estavam numa aula e como tal deveriam comportar-se de uma forma ordeira e cumprir 

escrupulosamente as minhas indicações. Por vezes, quando o comportamento dos 

alunos não se alterava, optei por mandar sentar o aluno que mais perturbava o normal 

funcionamento da aula, para que os seus colegas percebessem que se não parassem de 

manifestar comportamentos negativos iriam ser igualmente sancionados. Esta estratégia 

foi-se demonstrando útil ao longo das aulas pois sempre que a implementava, a 

frequência de comportamentos desviantes e a ingerência na dinâmica da aula diminuía. 

No cômputo geral, considero que me sentia muito mais apto para lecionar as UD das 

modalidades coletivas, nomeadamente basquetebol, andebol e voleibol, uma vez que 

tinha um conhecimento mais aprofundado nestas modalidades. Todavia, isto não 

significa que não me sentisse competente para realizar uma prática pedagógica 

adequada nas restantes UD, nomeadamente nas modalidades individuais (badminton e 

atletismo), até porque, findadas estas UD, verifiquei que as mesmas decorreram de uma 

forma bastante satisfatória, principalmente a UD de badmínton, na qual os alunos 

evoluíram de uma forma significativa. Nas primeiras UD, nomeadamente em 

Basquetebol e Voleibol, um dos principais entraves ao processo de ensino foi a não 

comparência de números elevados de alunos da turma na aula (ou a não realização de 

aula), o que condicionava bastante toda a organização prévia que tinha elaborado para 

essa aula, pois tinha de reformular todos os grupos (equipas) e isso tinha como 

problema adicional o facto de procurar sempre criar grupos homogéneos para que a 

competitividade fosse sempre elevada (algo que era manifestamente difícil quando 

muitos alunos não realizavam aula). 

Contudo, apesar de desagradáveis, considero que estas situações imprevistas 

contribuíram bastante para a minha formação enquanto professor de EF, uma vez que 

me permitiram aperfeiçoar a minha capacidade de adaptação face ao imprevisto, o que 
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será muito importante no futuro, pois em praticamente todas as aulas de EF terei a 

necessidade de promover alterações ao que previamente estava estipulado. 

A UD de Atletismo também contribuiu decisivamente para que essa capacidade de 

adaptação fosse aprimorada, uma vez que, frequentemente senti a necessidade de criar 

estratégias e progressões pedagógicas que permitissem aos alunos vencer as 

dificuldades que iam sentido na realização das tarefas da aula. Por exemplo, na primeira 

aula de corrida de barreiras, tinha inicialmente planeado a aula para a avaliação 

diagnostica, contudo, durante a própria aula soube que os alunos nunca tinham 

lecionado esta disciplina de atletismo e como tal, optei por não realizar a avaliação 

diagnóstica da forma que tinha imaginado. Esta situação fez-me aplicar toda a minha 

capacidade de adaptação e nesse momento, fui capaz, em virtude dos conhecimentos 

que possuía na corrida de barreiras, de criar um conjunto de progressões pedagógicas de 

iniciação a esta disciplina de atletismo, decorrendo a aula de uma forma bastante 

dinâmica e satisfatória. 

A participação nas diversas atividades promovidas pela escola e pelo grupo de 

professores de EF (Desporto Escolar, Corta-Mato, MegaSprinter, MegaKM e torneios 

de final de período), ao longo deste estágio pedagógico foram extremamente 

importantes para a minha formação integral enquanto professor e enquanto pessoa, pois 

permitiram-me estar ativamente envolvido em atividades da comunidade escolar, 

permitindo-me ainda adquirir diversas aprendizagens no que diz respeito à organização 

de atividades. Para além disso, fizeram-me sentir mais inserido na comunidade escolar.  

Em suma, é imprescindivel terminar esta reflexão acerca do estágio pedagógico 

referindo que todas as relações, vivências, aprendizagens e experiências que vivi ao 

longo deste ano letivo foram extremamente gratificantes e benéficas para a minha 

formação académica, uma vez que me permitiram assimilar e acumular diversos 

ensinamentos que me serão bastante importantes no futuro, principalmente no que diz 

respeito à vertente pedagógica (ensino), onde aprendi a escolher as melhores estratégias 

e ainda a gerir de forma coerente e equilibrada todos os imprevistos e problemas que 

poderão surgir no contexto educativo. 

Por fim, considero que este estágio me permitiu crescer e tornar-me muito mais apto 

para o desempenho das minhas funções profissionais, que espero vir a exercer no mais 

breve período de tempo possível. 
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Introdução 

No âmbito do Estágio Pedagógico realizado na Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de São 

Torcato, inserido no último ano (2º ano) do Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário foi-nos transmitido, pelo supervisor de estágio 

(docente universitário) que, para além de toda a avaliação a que estamos sujeitos com a 

lecionação das aulas (práticas de ensino supervisionado) e com a elaboração de um 

relatório fundamentado e abrangente de todas as atividades realizadas em contexto de 

estágio pedagógico, seriamos ainda avaliados num 3º documento, que poderia consistir: 

num artigo científico, numa Acão de Formação a realizar no local de estágio ou uma 

junção entre ambos (realização da Ação de Formação com apresentação de um estudo 

em formato de artigo científico). 

Por conseguinte, após reunir com o supervisor de estágio e após várias interações 

informais com a nossa orientadora de estágio optamos por realizar uma ação de 

formação na escola de São Torcato, com a seguinte temática: FitnessGram - 

“instrumento” fundamental para a disciplina de Educação Física e para a Formação 

Pessoal e Educação Desportiva dos alunos. 

A escolha deste tema prendeu-se com a importância que o FitnessGram tem na 

avaliação dos níveis de Aptidão Física (AptF) dos alunos bem como na educação e 

estimulação de hábitos desportivos dos mesmos, visto que, a prática regular de 

Atividade Física (AF) tem cada vez mais assumido um papel de elevada relevância na 

qualidade de vida das pessoas, para além da relação inversa que esta tem com o risco de 

desenvolvimento de doenças crónico-degenerativas. 

Por outro lado, importa referir que, sendo esta bateria de testes implementada, há já 

vários anos na escola básica de São Torcato, ainda existe um elevado desconhecimento 

acerca deste programa e dos benefícios decorrentes do mesmo, em grande parte dos 

membros da comunidade escolar (professores - à exceção dos docentes de EF – e 

alunos), sendo portanto, para nós um motivo de grande interesse e regozijo procurar, 

mediante a realização da referida ação de formação, sensibilizar toda a comunidade 

educativa para a relevância que o FitnessGram tem, não só como ferramenta dos 

professores de EF para organizar as suas atividades letivas, em função dos índices de 

AptF dos seus alunos, para que com essa organização dos conteúdos e das aulas, 

possam contribuir para um incremento e melhoria desses níveis, mas também 
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demonstrar que o FitnessGram é uma ferramenta importantíssima na educação 

pessoal e desportiva dos alunos, pois é um programa que incentiva a prática regular e 

continuada de AF, para que os alunos tomem conhecimento dos benefícios que esta 

prática lhes proporciona, fazendo com que mantenham esses índices de prática ao longo 

de toda a sua vida. 

Para proceder à realização dessa ação de formação é imprescindível produzir à 

elaboração de um documento de apoio que sirva de suporte conceptual para tudo o que 

irá ser exposto, à comunidade educativa, no momento de realização da referida ação de 

formação. 

Assim sendo, o presente trabalho consiste no documento de apoio, no qual irão constar 

todos os conceitos inerentes ao programa de testes FitnessGram, bem como toda a 

dimensão conceptual da AF e AptF. Para além disso, iremos procurar demonstrar, de 

forma clara e inequívoca, todos os benefícios que a educação desportiva dos alunos em 

idade escolar podem ter na adoção de um estilo de vida ativo, que se mantenha por toda 

a sua vida. 

Apesar de todos os benefícios atribuídos e documentados em diversos estudos 

científicos em relação à adoção de um estilo de vida ativo, vários estudos 

epidemiológicos têm identificado um aumento da prevalência da inatividade física entre 

crianças e adolescentes (OMS, 2012).  

O último relatório da OMS sobre a adoção de comportamentos saudáveis em crianças e 

adolescentes de 11, 13 e 15 anos de idade em 35 países da Europa e da América do 

Norte, demonstrou dois aspetos importantes: o primeiro foi que mais de dois terços dos 

jovens não atende à recomendação atual da prática de AF de 60 minutos por dia, cinco 

ou mais dias da semana e o segundo refere que os níveis de AF caem significativamente 

entre as idades de 11 e 15 anos (OMS, 2012). 

Torna-se portanto importantíssimo intervir junto destas populações, em idades precoces, 

tendo neste âmbito a EF um papel fundamental, pois, tal como consta no programa de 

EF redigido pelo Ministério da Educação, esta área curricular deve procurar potenciar 

uma melhoria da qualidade de vida, da saúde e bem-estar, através da melhoria dos 

índices de AptF dos alunos, elevando as suas capacidades físicas, de um modo 

harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento de cada aluno. 
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O FitnessGram, neste ponto, é extremamente importante, pois permite avaliar a AptF 

dos alunos e dar-lhes um feedback, indicando-lhes se os seus níveis de AF são 

adequados, ou se por oposição, fruto dos resultados obtidos terão de melhorar os seus 

níveis de AptF, através da participação em atividades desportivas. 

Em suma, o presente documento de apoio encontra-se dividido em duas partes: na 1ª 

parte proceder-se-á ao enquadramento concetual do FitnessGram, abordando 

sucintamente a sua origem e implementação em Portugal, bem como ao enquadramento 

concetual da AF e AptF. Na 2ª parte iremos proceder à apresentação de um estudo-caso 

realizado, ao longo do presente ano letivo, na Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de São 

Torcato, concretizado com o intuito de demonstrar, a toda a comunidade escolar, a 

importância que o FitnessGram possui bem como o contributo que este programa de 

testes pode fornecer à AptF dos alunos, tendo este estudo-caso como tema “Análise da 

evolução dos índices de AptF dos alunos do 9º B e 9º D da Escola Básica dos 2º e 3º 

Ciclos de São Torcato – com o contributo do programa de testes do FitnessGram”. 
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1. Atividade Física, Exercício Físico, Aptidão Física e Saúde 

“Nem todas as crianças irão tornar-se atletas de elite, mas podem usufruir dos benefícios do 

estilo de vida ativo…” (Welk & Meredith, 2008). 

1.1. Conceito de Atividade Física 

A sociedade contemporânea, em virtude de todos os progressos que têm vindo a ocorrer, 

não só em termos tecnológicos, como na alteração de hábitos de vida e de consumo (ex: 

alimentação, sedentarismo, etc…), o excessivo usufruto de bens materiais (meios de 

transporte, computadores, televisão, etc…) têm, segundo Twisk (2001) e Lopes & 

Vasques (2006) contribuído para que, atualmente, as crianças apresentem baixos níveis 

de AF, com tendência a aumentar, caso não se procedam a alterações significativas que 

devem ter inicio logo na infância. 

Em virtude do grande conforto que a sociedade atual oferece ao Ser Humano surge a 

tendência deste abdicar de se movimentar e deslocar sem recorrer a meios de transporte 

ou tecnológicos, o que faz com que se movimente pouco, pondo em perigo a sua própria 

saúde.  

O homem necessita de se movimentar, não só por uma questão de sobrevivência, nem 

como uma forma de ocupação dos tempos livres, mas como solução para uma vida mais 

saudável.  

O sedentarismo (juntamente com o tabagismo, alcoolismo e hábitos alimentares 

desajustados e desregulados) é um enorme fator de risco no que concerne ao 

desenvolvimento de diversas patologias, que embora não sejam transmissíveis, são 

responsáveis, direta e indiretamente, por cerca de 60% das mortes que ocorreram em 

todo o Mundo (WHO, 2003). 

Apesar do senso comum reconhecer os benefícios da AF na prevenção das doenças, e 

pelo facto de esta estar potencialmente ao “alcance” de todas as pessoas, é estimado que 

cerca de 60% da população mundial não é suficientemente ativa para poder obter 

dividendos (benefícios) oriundos dessa prática regular de AF na sua própria saúde, 

sendo que estas taxas são mais elevadas em pessoas do sexo feminino (WHO, 2003).  

A tendência global para a inatividade física predomina nas aéreas urbanas, não apenas 

nos países desenvolvidos mas também nos países em desenvolvimento, especialmente 

entre as comunidades mais pobres/desprotegidas socialmente (PAHO, 2002). 
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Em função deste paradigma, a AF tem vindo a suscitar um crescente interesse por parte 

dos investigadores da área, não só com o intuito de estabelecer uma conceptualização 

uniforme do termo, mas também por forma a estabelecer uma relação direta entre o 

défice e/ou a prática de AF e as suas consequências na vida de um individuo (Sallis et 

al., 1994; Twisk et al., 2001; citados por Lima et al., 2010). 

Seguindo esta premissa, são atribuídas diversas conceções similares de AF, 

nomeadamente: “…qualquer movimento corporal com gasto energético acima dos 

níveis de repouso, incluindo as atividades diárias: vestir-se, realizar a higiene pessoal; 

as atividades de trabalho: andar, empurrar, levantar e as atividades de lazer: praticar 

desportos, dançar, etc. e que contribuem para uma melhoria da qualidade de vida das 

indivíduos…” (Johnson e Ballin, 1996; citados por Vaz, 2013). 

A AF pode simplesmente ser definida “…como qualquer movimento corporal 

produzido pelos músculos esqueléticos que resultem em gasto energético…não se 

preocupando com a magnitude desse gasto de energia…não importando o tipo de 

Atividade física nem o contexto (no lazer, no trabalho, no desporto, etc…)” (Shephard e 

Balady e Maia, Lopes e Morais, 2001). 

Para o ACSM (2013) traduz-se na realização de um “…qualquer movimento corporal 

produzido pela contração dos músculos esqueléticos, que aumenta o gasto energético 

acima do nível basal”.  

Trata-se de uma conceção bastante similar à que fora realizada pela WHO (2003) em 

que se considerava a AF como sendo um “…qualquer movimento corporal produzido 

pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia…”. 

Os dados recolhidos, em diversos estudos levados a cabo nos últimos anos, têm vindo a 

demonstrar, sem grandes imprecisões que, uma grande porção dos problemas de saúde 

que afetam as populações estão, direta ou indiretamente, relacionados com a falta de 

AF, estimando-se que, no mundo inteiro, 1,9 milhões de mortes se devem à falta de AF 

(WHO, 2013). 

Segundo o Centers for Disease Control and Prevantion (CDC, 1996), a AF, ao longo 

dos anos tem-se constituído como uma área que despoleta um grande interesse para os 

investigadores, principalmente pela sua relação inversa com as doenças degenerativas, 
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ou seja, tem vindo a comprovar-se que, os indivíduos fisicamente ativos tendem a 

apresentar menor mortalidade e morbidade por interferência dessas doenças.  

Em virtude dos resultados conclusivos que inúmeros estudos dedicados a esta temática 

têm vindo a expor, é cada vez mais difícil contestar o facto de que a prática continuada, 

regulada e adequada de AF tem benefícios implícitos na saúde, qualidade de vida e na 

própria longevidade do individuo (Strong et al., 2005; Sallis et al., 1994; citados por 

Lima et al., 2009). 

Por sua vez, vários estudos têm vindo a demonstrar que, quando adquirimos hábitos de 

vida positivos e comportamentos fisicamente ativos, iniciados imediatamente a partir da 

infância e adolescência, existe uma maior probabilidade desses comportamentos se 

prolongarem para a sua vida adulta. 

Um estilo de vida baseado em comportamentos desregulados, ditos comportamentos de 

risco para a saúde, não só em termos cardiovasculares mas risco para todo o bem-estar 

físico e psicológico, como o excesso de sedentarismo, está associado a um elevado 

registo de casos de morbilidade e mortalidade (Smith et al., 2004). 

Nas últimas décadas tem-se vindo a lutar contra as duas grandes epidemias, 

nomeadamente a obesidade e a inatividade física. Estas têm sido causa de grande 

preocupação por parte de profissionais de EF e Desporto, bem como a generalidade da 

comunidade médica (Strong et al., 2005). 

Para o ACSM (2013), um individuo que procure adotar um estilo de vida ativo, baseado 

numa AF regular, tende a ter um impacto significativo no que diz respeito à melhoria 

dos níveis de saúde individual e coletiva, especialmente para a prevenção e reabilitação 

da doença cardiovascular. 

Neste sentido, a WHO (2003) tem indicado também que, as pessoas que praticam AF e 

que mantêm um estilo de vida ativo apresentam maior resistência a doenças, possuem 

mais autoconfiança e menores índices de depressão e stress, para além de terem maior 

capacidade de resistência a atividades de longa duração. 

Para Strong et al. (2005), citado por Lima et al. (2009), na sociedade moderna, o 

aumento desmensurado da inatividade física, que tem vindo a abranger grande parte das 

populações, verificando-se em pessoas de todas as faixas etárias, tem contribuído de 
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uma forma decisiva para o aumento de diversas morbilidades e ainda para um 

incremento da mortalidade associada a doenças cardiovasculares. 

Alguns autores defendem que a introdução de atividades motoras, que venham a 

promover o desenvolvimento das habilidades e destrezas coordenativas, além de outras 

capacidades, devem começar a ser realizadas no momento de entrada no ensino básico -

5º ano (Guedes & Guedes, 1994). 

A noção de que elevados níveis de participação em AF durante a infância e adolescência 

aumentam a probabilidade da continuidade de uma participação similar na idade adulta, 

tem sido frequentemente referida (Armstrong, 1998). Neste sentido os estilos de vida 

ativos devem então ser encorajados desde a infância e adolescência, uma vez que se 

espera ser mais difícil, a partir de determinada idade, motivar os indivíduos para uma 

mudança no padrão de AF (Pols et al., 1996). 

Em suma, importa referir que, os estudos mais recentes recomendam que “…as 

crianças e adolescentes devem procurar realizar 60 minutos diários de AF com 

intensidade moderada-vigorosa, para que esta possa proporcionar benefícios à 

saúde…” (Strong et al., 2005). 
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1.2. Benefícios da Atividade Física em crianças e adolescentes 

Diversos estudos científicos realizados em Portugal têm vindo a demonstrar que o pico 

de AF deverá situar-se na adolescência, ou início da idade adulta, registando-se uma 

regressão nos índices de AF nas faixas etárias posteriores. 

Os mesmos estudos têm vindo a evidenciar que na população feminina o decréscimo 

dos índices de prática de AF ocorre mais precocemente, mais cedo, quando comparados 

com a população masculina, sendo apontadas algumas razões para que tal suceda. Para 

Marques et al. (2005), as preocupações frequentes das adolescentes e mulheres adultas 

com a sua imagem corporal bem como outras atividades e interesses sociais que se 

sobrepõem à preferência pela prática de exercício estão na origem dessa diminuição no 

que se refere à prática de AF. 

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.  

Por outro lado, em Portugal também se tem procurado conhecer melhor esta realidade e 

por conseguinte, inúmeros estudos têm sido realizados, destacando-se o estudo de 

Vasconcelos & Maia (2001), pela grandiosidade da amostra que integrou esse estudo. 

Assim sendo, esse estudo contou com uma amostra composta por 5949 indivíduos 

(3073 do Sexo Feminino e 2876 do Sexo Masculino) com idades compreendidas entre 

os 10 e os 19 anos de idade. 

Este estudo procurou avaliar a AF através do questionário de Baecke, tendo-se 

constatado que somente ocorre um declínio nos índices de AF, entre os 18 e os 19 anos 

de idade, sendo tal tendência transversal a ambos os sexos. 

Contudo importa referir que este decréscimo é mais acentuado nos indivíduos do sexo 

feminino do que no sexo masculino. 
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Vasconcelos & Maia (2001) verificaram ainda que a frequência da prática desportiva 

dos meninos é superior à das meninas, sendo que, a partir dos 13 anos de idade, os 

meninos apresentavam uma duração de prática desportiva superior às meninas, o que 

faz com que estas sejam mais sedentárias durante os seus tempos livres. 

Por conseguinte, tendo por base tais premissas, torna-se extremamente relevante 

mencionar e enaltecer os benefícios que a AF pode ter na nossa própria saúde, 

procurando desta forma iniciar uma educação e promoção da AF desde ternas idades, 

para que esses índices de prática se mantenham constantes ao longo da vida e que não 

decresçam à medida que os adolescentes vão caminhando para a idade adulta (McInnis 

et al., 2003 cit. in Alfredo et al., 2005).  

Tal como já fora indicado anteriormente, as crianças e adolescentes que tenham por 

hábito quotidiano realizar, pelo menos 60 minutos de AF, estão mais suscetíveis a ser 

“contemplados” pelos inúmeros benefícios que a prática de AF tem na saúde (Strong et 

al., 2005; CDC, 2010). 

Segundo Marques et al. (2005), existem inúmeros benefícios decorrentes da prática 

continuada e regular de AF, nomeadamente:  

 Aumenta a capacidade física aeróbia; 

 Aumenta a capacidade física anaeróbia; 

 Aumenta a flexibilidade; 

 Melhora o desempenho cardiocirculatório, hematológico e imunitário; 

 Melhora as trocas gasosas; 

 Controla a dor; 

 Diminui a ansiedade e a depressão e melhora a capacidade cognitiva; 

 Diminui a prevalência de outros fatores de risco, como por exemplo, 

tabagismo e diminui a toxicodependência. 

Por conseguinte, para PAGAC (2008) a prática regular de AF tem uma direta influência 

na construção e no desenvolvimento dos ossos e dos músculos, tornando-os mais 

saudáveis, melhorando ainda a força e resistência muscular. 

Para além disso, a AF continuada e regular ajuda a reduzir o risco do desenvolvimento 

da obesidade e das doenças crónicas, como a diabetes, doenças cardiovasculares e do 
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cancro do cólon, para além de melhorar a autoestima e reduzir os sentimentos de 

depressão e ansiedade, promovendo um bem-estar psicológico, tal como Marques et al. 

(2005) enalteceu.  

Para o CDC (2010) é ainda possível estabelecer-se uma relação intima entre a prática 

regular de AF por parte dos alunos e o seu desempenho académico/escolar, ou seja, com 

a prática de AF é possível melhorar os conhecimentos, as classificações obtidas nas 

mais variadas áreas disciplinares, bem como melhorar ao nível da concentração e 

atenção na sala de aula. 
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1.3. Atividade Física e Desenvolvimento Cognitivo 

De uma forma abstrata, à primeira vista, não é possível vislumbrar uma relação evidente 

entre a prática de AF e os seus benefícios em termos cognitivos. 

Contudo, tal relação tem vindo, ao longo de vários anos a ser objeto de estudo por parte 

de vários investigadores, os quais procuraram verificar se a relação entre AF (onde se 

inclui a disciplina de EF) e o desempenho académico, de jovens, em idade escolar, 

praticantes de AF regular é passível de ser verdadeira e por conseguinte, todos esses 

estudos visam analisar o impacto que a prática de AF tem no desenvolvimento cognitivo 

e cerebral desses alunos (Strong et al., 2005). 

Para alguns autores, a AF pode ter impacto importante no desempenho académico dos 

alunos, através de um conjunto de mecanismos diretos e indiretos, fisiológicos, 

cognitivos, emocionais e de aprendizagem (Hilman et al., 2005). 

Em Portugal, foi realizado um estudo durante 5 anos (2007-2012), que contou com a 

participação de 3 mil alunos do Concelho de Oeiras, entre os 12 e 15 anos, no qual se 

concluiu que, os alunos com aptidão cardiorrespiratória saudável (induzida pela prática 

regular de AF - 60 minutos por dia) têm melhores classificações a Matemática e 

Português, constatando-se que a prática regular de exercício físico (ExF) tem efeito 

positivo no aproveitamento escolar (UTL, 2012). 

Para os CDC (2010), o movimento físico pode afetar a fisiologia do cérebro, produzindo 

uma proliferação (aumento) de, por exemplo: crescimento capilar cerebral; fluxo de 

sangue; oxigenação; a produção de neurotrofinas (família de proteínas que favorecem a 

sobrevivência dos neurónios); crescimento de células nervosas no hipocampo (centro de 

aprendizagem e memória); níveis de neurotransmissores; desenvolvimento de conexões 

nervosas; densidade da rede neural e volume de tecido cerebral.  

 

Todas estas alterações fisiológicas parecem estar associadas a: melhoria na atenção, no 

processamento da informação, armazenamento e recuperação, na capacidade de 

superação e afetividade (CDC, 2010). Para Woodward (2009) a atividade aeróbia 

aumenta a aptidão aeróbia (AptA), que por sua vez aumenta o fluxo de sangue e 

oxigénio para o cérebro, resultando em aumento da atividade cerebral, que poderá ter 

repercussões a vários níveis, incluindo na vida escolar dos alunos (aquisição de 

conhecimentos, atenção, comportamentos, etc…). 
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1.4. Recomendações para a prática de Atividade Física (IDP) 

As recomendações que constam no Livro Verde de AF do IDP (2011) são baseadas em 

relatórios publicados a partir do ano de 1995 por diversas entidades, internacionais e 

nacionais, nomeadamente pelas diretrizes do IDP - Orientações Europeias para a 

Atividade Física - Políticas para a Promoção da Saúde e Bem-Estar (2009) e ainda pelo 

Physical Activity Guidelines for Americans redigido pelo US Department of Health & 

Human Services (2008).  

Estes documentos foram elaborados tendo por base uma revisão extensa de um vasto 

reportório de dados científicos que operacionalizam a mensagem de que a AF se 

constitui como uma componente essencial de qualquer estratégia de prevenção da 

doença e prevenção da saúde da população. 

Nota: no documento supracitado também se encontram estipuladas diversas 

recomendações para a prática de AF, destinadas às pessoas adultas (18-64 anos) e ainda 

a pessoas mais idosas (> 65 anos). Contudo, o presente documento de apoio encontra-se 

centrado em crianças e adolescentes, e como tal, não consideramos relevante para expor 

de uma forma extensa as recomendações do IDP para as pessoas adultas e idosas. 

Segundo consta no livro verde de AF do IDP (2011), as crianças e adolescentes, com 

idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos, devem acumular, pelo menos, 

diariamente (prática intermitente com breves períodos de pausa ou recuperação) 60 

minutos de atividade física, de intensidade (pelo menos) moderada, sendo que, dentro 

desses 60 minutos, 40 a 50 por cento desse tempo (20 a 30 minutos) devem ser de 

intensidade vigorosa (ex: correr, subir e descer, saltar, complementada com jogos, 

atividades ou exercícios) que solicitem o sistema músculo-esquelético, para que com 

isso se possam obter melhorias ao nível da força muscular, da flexibilidade e da 

resistência óssea ao nível do tronco e dos membros superiores e inferiores. 
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2. Exercício Físico 

2.1. Conceito de Exercício Físico 

 

Normalmente há a tendência de se confundir o conceito de ExF com outros, entre os 

quais a AF, daí que, para que todo este trabalho de suporte bibliográfico adquira 

consistência e coerência, é imprescindível compreender-se corretamente em que 

consiste o ExF e de que forma é que este conceito diverge do termo e conceção de AF.   

ExF pode ser definido como sendo “…toda a AF planeada, estruturada e repetitiva da 

qual resulta a manutenção ou melhoria de uma ou mais facetas da condição física...” 

(Massano, 1998, citado por Pires, 2013). 

 

Para Pires (2011) citando Pinto (2000, p.76) o ExF pode subdividir-se em dois grandes 

tipos, sendo que esta distinção está relacionada com o metabolismo energético 

implicado na execução desse mesmo exercício. Assim sendo, em função disso, o 

exercício pode ser: aeróbico e anaeróbico.  

Por conseguinte, o exercício aeróbico ocorre “…quando a energia necessária sua 

realização é, na sua quase totalidade, produzida por mecanismos que requerem a 

presença de oxigénio”, tratando-se portanto de exercício dinâmico ou de resistência, 

sendo os principais benefícios observados mediados por uma melhoria dos sistemas de 

captação, transporte e utilização de oxigénio (Pinto, 2000, p.76; citado por Pires, 2011). 

Por outro lado, o exercício anaeróbico acontece “…quando a energia necessária para a 

sua realização é, em maior ou menor grau, produzida por mecanismos metabólicos que 

dispensam o oxigénio”, tratando-se portanto de exercício estático ou de força. Ou seja, 

consiste em exercício intenso e de curta duração, que, apesar de ter benefícios, como 

por exemplo, melhorias ao nível de correção da postura corporal, não é aconselhável 

como forma isolada de promoção de saúde, tal como salienta Guérin (1999), citado por 

Pinto (2000, p.76). 
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3. Aptidão Física 

As sociedades modernas, principalmente nos países mais desenvolvidos, têm a 

tendência de privar as pessoas da AF e de facilitar o acesso aos alimentos prejudiciais à 

nossa saúde (exemplo, fast-food), uma vez que se restringiram os locais onde se podia 

praticar AF (com a mudança dos meios rurais para as cidades, as pessoas deixaram de 

ter locais onde pudessem praticar AF regular) e igualmente, como consequência da vida 

atarefada das pessoas, essa AF nem sempre é uma prioridade nas suas vidas, sendo 

colocada em 2º plano, o que tem consequências prejudiciais na saúde, AptF e por fim, 

na qualidade de vida das pessoas (Paffenbarger et al., 1994). 

Ao longo dos anos, a AptF tem vindo a despoletar um elevado interesse pela 

investigação da área, o que fez com emergissem inúmeros estudos que esmiuçaram a 

problemática supracitada, em busca de um melhor conhecimento acerca do mesmo.  

Em virtude do elevado interesse demonstrado pelos investigadores acerca da AptF, hoje 

em dia, na literatura especializada podemos encontrar um vasto leque de conceções, 

que, fundamentalmente divergem entre si pela maior ou menor abrangência do conceito, 

pelo seu objetivo, conceptualização, operacionalização, especificidade e até mesmo pela 

linguagem utilizada (Pate, 1988; citado por Rato, 2012). 

Uma vez que não existe concordância universal na definição do conceito de AptF, 

podemos considerar que esta se trata de um constructo multidimensional (no sentido 

que contém múltiplas dimensões, componentes, facetas ou traços), e não é diretamente 

observável, pelo que se usam indicadores para a avaliação das diversas dimensões ou 

facetas (Maia, Lopes e Morais, 2001). 

Fonseca (2011:17), citando Marques et al., 1991; Howley e Franks, 1992; Bouchard e 

Shephard, 1994, diz-nos que: 

“Em meados do século XX, ligado a atividade física surge o conceito de aptidão física cuja definição 

universal e consensual se tem constituído como uma tarefa de difícil consecução devido a dois grandes 

fatores: a grande complexidade 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.” 
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Para a WHO (1978), a AptF pode ser entendida como sendo a “…capacidade de 

realizar trabalho muscular de uma forma satisfatória, constituindo um conjunto de 

atributos que são ou de saúde ou habilidade «motora» relacionada…”. 

Coelho e Silva et al. (2003), citando Ratliffe et al. (1994), afirmam que, a “AptF é um 

estado de bem-estar que habilita as pessoas para o desempenho de atividades diárias, 

sem colocar em risco o estado de saúde, estabelecendo ainda fundamentos que 

habilitam o indivíduo para a participação em atividades físicas.”  

Para Gallahue et al. (2003), citado por Nascimento (2008) a AptF consiste num 

“conjunto de atributos relacionados com a capacidade de realizar AF, associada à 

composição genética, bem como a uma adequada nutrição.”  

Para estes autores, estes três fatores estão interrelacionados entre si, no que se refere ao 

desenvolvimento e manutenção da AF, tanto em crianças como nos adultos. 

O facto do conceito de AptF estar constantemente a sofrer alterações fez com que 

existisse a necessidade de promover uma operacionalização do seu conceito, como 

forma de permitir uma melhor avaliação das várias dimensões ou componentes que 

constituem essa aptidão, e que se resumem às capacidades motoras condicionais e 

coordenativas, tendo-se para isso, criado um conjunto vasto de programas de avaliação 

da AptF, integrados em diferentes baterias de testes. 

De acordo com Maia et al. (2001), a AptF possui duas vertentes, uma delas mais 

direcionada para o rendimento desportivo/motor, onde são avaliadas num conjunto 

diversificado de componentes ou capacidades tais como a força, velocidade, resistência, 

etc.; por outro lado, a segunda vertente encontra-se mais relacionada com a saúde, na 

qual são habitualmente avaliadas a flexibilidade, a força, a capacidade 

cardiorrespiratória e a composição corporal (IMC – Índice de Massa Corporal). 

 

Por conseguinte, cada vez mais a AptF tem vindo a ser associada à saúde, tendo-se 

recorrido a um conjunto de “…critérios referenciados com a saúde, deixando assim de 

estar apenas direcionada para o desempenho motor…” (Santa-clara, 2005; citado por 

Rato, 2012). 

Para Rato (2012), citando Magalhães et al. (2002), os índices de AptF dos indivíduos 

constituem-se como um indicador claro do seu estado de saúde; para além disso, para os 
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mesmos autores, quanto maiores forem os níveis de AptF (moderados a vigorosos) 

maior será influência que esta representará na qualidade de vida dos indivíduos e por 

consequência melhores serão os índices de bem-estar generalizado de cada individuo. 

A prática de AF, para além de promover um incremento nos índices de AptF, contribui 

decisivamente para um “bom” estado de saúde e uma “boa” qualidade de vida, uma vez 

que, a AF irá produzir alterações significativas ao nível da composição corporal (< 

acentuada da % de massa gorda e gordura corporal), o que, por si só, atenua a 

probabilidade de aparecimento de doenças e melhora declaradamente a autoestima e o 

autoconceito (Malina, 2009). 
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3.1. Aptidão Física relacionada com a Saúde 

Tal como se constatou anteriormente, apesar do seu conceito não ser universalmente 

consensual, a importância da AptF não é colocada em causa, sendo que, muitos autores 

têm-se desdobrado em esforços para conseguir estabelecer uma correlação forte entre a 

AptF e a Saúde.  

Glaner (2002; citando Caspersen et al., 1985) define AptF como: “…capacidade de 

realizar as atividades físicas, sendo dependente de características inatas e/ou 

adquiridas por um indivíduo…”.  

Como já pudemos constatar anteriormente, a AptF pode ser encarada segundo duas 

perspetivas diferentes (Glaner, 2002):  

 AptF direcionada para as habilidades motoras/desportivas;  

 AptF relacionada com a Saúde.* 

* Aptidão Física relacionada com a Saúde: “…capacidade de realizar tarefas diárias 

com vigor e, demonstrar traços e características que estão associados com um baixo 

risco do desenvolvimento prematuro de doenças hipocinéticas…”. (Pate, 1988; citado 

por Glaner, 2002) 

De forma sucinta, este autor indicou que, o conceito anteriormente explicitado derivou 

de um leque de investigações clínicas que demonstraram existir uma correlação entre a 

incidência de maiores problemas de saúde e a inatividade física (vida sedentária), sendo 

que estes problemas tendem a atingir pessoas de todas as faixas etárias e sexos (idosos, 

adultos e jovens), tendo como característica comum o facto de possuírem hábitos de 

vida bastante sedentários. 

O sedentarismo e a ausência de adaptações induzidas pelo ExF regular diminuem 

acrescidamente as reservas fisiológicas do corpo, o que acarreta vários riscos não só 

para a saúde (aumenta o risco de desenvolvimento de obesidade, hipertensão, 

colesterol...) mas também acarreta riscos no que concerne à capacidade física, onde a 

redução da força estática e dinâmica, da endurance muscular e da mobilidade aumenta 

em grande proporção o risco de acidentes e lesões do aparelho locomotor (FIMS, 1998; 

citado por Fonseca, 2011). 
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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. 

Segundo o ACSM (1996), o conceito de AptF relacionada com a saúde é aquele que de 

uma forma mais completa e íntegra inclui um conjunto de componentes que estão 

intimamente relacionados com um menor risco de desenvolvimento de doenças ou 

incapacidades funcionais. Iremos dar um maior enfoque à componente relacionada com 

a saúde, uma vez que é aquela que possui maior relevância para a realização deste 

estudo. 

 

 

 

 

 

A componente fisiológica da AptF inclui três subcomponentes, que dizem respeito a 

sistemas biológicos e que são influenciadas pela prática regular de AF (President’s 

Council on Physical Fitness and Sport, 2008). 

A componente relacionada com a aptidão (habilidades/aptidões) para o desempenho em 

atividades desportivas, inclui subcomponentes relacionadas com o aumento da 

performance desportiva e motora.  

Esta dimensão é extremamente influenciada pelos fatores genéticos,  isto é, não se 

encontra diretamente relacionada com a melhoria dos níveis de saúde, no entanto parte-

se do princípio que os indivíduos que possuam desenvolvidas estas capacidades estarão 

mais propensos a se envolver em programas de AF e por essa razão menos suscetíveis 

de desenvolverem doenças hipocinéticas (President’s Council on Physical Fitness and 

Sport, 2008). 

Por fim, no que remete para a componente da AptF relacionada com a saúde e a 

qualidade de vida dos indivíduos é possível considerar que esta se subdivide em 5 

Fig. 7 - Diferentes componentes da Aptidão Física. (President’s Council on Physical Fitness and Sport, 2008) 
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subcomponentes, que podem ser incrementadas e melhoradas mediante a prática regular 

de AF, conseguindo-se com isso obter melhorias significativas em termos da saúde, 

contribuindo ainda para a diminuição da incidência das doenças crónico-degenerativas, 

incluindo as cardiovasculares (The Cooper Institute, 2007; Bushman, 2011; ACSM 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Aptidão Aeróbia: “…capacidade dos sistemas circulatório e respiratório suprirem as 

necessidades de oxigénio no decorrer do ExF de intensidade moderada a vigorosa, 

durante longos períodos de tempo…” (ACSM, 2013). 

 

→ Composição Corporal: “…percentagem da quantidade relativa de diferentes tipos 

de tecido corporal (osso, gordura, músculo), que estão relacionados com a saúde. O 

mais comum relacionado com a saúde é a percentagem de massa gorda corporal…” 

(ACSM, 2013). 

 

→ Força Muscular: “…os níveis de FM estão relacionados com a capacidade de 

realizar atividades que requeiram um grande nível de intensidade muscular…” (ACSM, 

2013). 

 

→ Resistência Muscular: “…os níveis de RM são determinados pela capacidade de um 

grupo muscular de realizar repetidas contrações por um período de tempo suficiente 

para causar fadiga muscular…” (ACSM, 2013). 

Fig. 8 - Aptidão física relacionada com a saúde decompõe-se em cinco componentes mensuráveis (ACSM, 2013) 
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→ Flexibilidade: “…intimamente relacionada com a saúde…diz respeito à amplitude 

do movimento disponível numa articulação, sem causar desconforto ou dor…uma 

inadequada flexibilidade leva a uma diminuição da performance para a realização de 

atividades diárias…” (ACSM, 2013). 

No que diz respeito à avaliação da composição corporal importa ressalvar que existem 

vários métodos para medir o estado nutricional dos indivíduos, contudo, somente alguns 

métodos são passiveis de ser executados em grandes amostras, principalmente devido 

aos avultados custos associados e à sua implementabilidade face a grandes quantidades 

de pessoas. 

Um dos métodos mais simples é o cálculo do IMC (Allison et al., 2002).  

O IMC é usado como uma ferramenta de triagem de sobrepeso e obesidade em crianças 

a partir de 2 anos de idade, sendo o seu uso recomendado por várias instituições de 

referência como são o caso dos Centers for Disease Control and Prevention e da 

American Academy of Pediatrics (CDC & AAP, 2011). 

Com a avaliação da composição corporal pretende-se verificar a quantidade de gordura 

presente no corpo de um individuo, sendo que, quando esta se encontra em excesso, 

esse individuo está mais suscetível a desenvolver um conjunto de doenças crónicas não-

transmissíveis, tais como: elevados níveis de colesterol sanguíneo, hipertensão, 

osteoartrite, diabetes, acidente vascular cerebral (AVC), doenças coronárias, etc… 

(ACSM, 1996; Bouchard, 2000 citado por Fonseca, 2011). 

No que remete para a força e resistência musculares e flexibilidade importa referir que 

estas componentes, em conjunto, ajudam a prevenir problemas posturais, articulares e 

lesões músculo-esqueléticas, osteoporose, lombalgia, fatigas localizadas (Bouchard et 

al., 1993; Clausen, 1973; George et al., 1996; citados por Fonseca, 2011).  

Por fim, importa ressalvar que, a falta de oportunidades de prática de AF na escola, 

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

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

permanecer ao longo da vida, tendo repercussões nefastas na saúde de todos que se 

encontrem nestas circunstâncias (Mota, 2002). 
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3.2. Avaliação da Aptidão Física 

Vários autores dedicados a estudar a AptF tem vindo a referir que a avaliação da AptF 

não pode ser efetuada diretamente, sendo que, para que se possa realizar uma avaliação 

coerente e precisa, nas vertentes associadas à saúde ou ao rendimento desportivo é ter 

em consideração as especificidades que as distinguem. 

Neste sentido, podemos referir que a AptF tem sido avaliada segundo dois panoramas 

distintos, um normativo e outro criterial (Rato, 2012). 

 Avaliação referenciada à norma ou Avaliação Normativa: “…é responsável por 

elaborar um conjunto de valores de referência que caraterizem um dado estrato 

populacional…” (Maia, 1996).  

Este tipo de avaliação pretende traçar o perfil multidimensional da aptidão de um 

determinado individuo e posicioná-lo no seio do seu grupo, com a finalidade de 

identificar diferenças individuais entre os sujeitos.  

Por conseguinte, é possível afirmar-se que este tipo de avaliação não é determinante 

para a AptF relacionada com a Saúde, uma vez que somente classifica indivíduos tendo 

por base a comparação de resultados de uma determinada habilidade ou aptidão. 

Vários autores, como Maia (1996) e Freitas et al. (2002), citados por Rato (2012) têm 

vindo a informar que esta avaliação é mais apropriada para avaliar a AptF associada ao 

rendimento desportivo, no entanto verificamos que foi também utilizada em várias 

baterias de testes para avaliar a aptidão física associada à saúde. Contudo, os referidos 

autores consideram que esta avaliação não é a mais adequada nesta vertente. 

 Avaliação referenciada ao critério ou Avaliação Criterial: “…procura classificar 

os indivíduos em função do sucesso e insucesso na realização de determinada tarefa 

bem definida…” (Maia, 1996). 

Este tipo de avaliação requer e recorre à utilização de tabelas com critérios de referência 

que avaliam o grau de proficiência do sujeito em face de uma determinada aptidão numa 

relação dicotómica – zero (se falha) e um (se passa) – classificando-se os indivíduos em 

função do seu sucesso ou insucesso na realização de uma tarefa previamente definida 

(Maia et al., 2002) que se pensa estar associado à saúde (Freitas et al., 2002). 
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Para Conceição (2005), para se avaliar a AptF relacionando-a com a saúde é mais 

importante avaliar a capacidade de realização de tarefas, para se poder verificar se o 

sujeito se encontra fisicamente apto, do que comparar o resultado atingido pelo sujeito 

com os grupos. 

Segundo Rato (2012), citando Cureton et al (1990), a avaliação criterial apresenta um 

vasto leque de vantagens, que a avaliação normativa não “oferece”, tais como: 

representa um valor absoluto desejado do comportamento, que se pode traduzir em 

informação específica individual e diagnóstica sobre a habilidade, e caracteriza os 

indivíduos com base nos padrões definidos, de proficientes ou não proficientes, 

consoante atinjam ou não o critério. 

Apesar deste tipo de avaliação possuir um conjunto de evidências que demonstram as 

inúmeras vantagens da utilização da avaliação criterial, parece haver algum consenso de 

que estas evidências não invalidam a continuação dos padrões referenciados à norma. 

Para Conceição (2005), os dois tipos de avaliação, em conjunto, são relevantes no 

contexto da educação para a aptidão da saúde. 
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3.2.1. Avaliação da Aptidão Física pelo Fitnessgram 

 

O sistema de avaliação da AptF presente no Fitnessgram (NES, 2002), está associado 

a critérios referenciados à saúde, o que por si só demonstra a sua utilidade na educação 

da aptidão física dos alunos, sendo um importante fator promotor da AF. 

O Fitnessgram permite a avaliação de três componentes da AptF consideradas 

importantes pela sua intima relação com a saúde em geral e como o bom funcionamento 

do organismo.  

Por conseguinte, as três componentes de AptF a ser avaliadas são: a aptidão aeróbia 

(AptA), a composição corporal (CC) e a aptidão muscular (AptM).  

Nota: Todos os testes são de aplicação fácil, tanto do ponto de vista humano como 

material, podendo ser operacionalizado facilmente. 

Para a avaliação da AptF, AptA e AptM normalmente recorre-se a uma bateria de testes 

composta pelos seguintes testes: vaivém (ou milha), abdominais, extensão de braços, 

extensão do tronco, senta e alcança, flexibilidade dos ombros, etc… (Rato, 2012).  
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4. Atividade Física, Aptidão Física e Saúde 

Para Brito et al. (2013; citando Carvalhal & Silva, 2006), hoje em dia, os principais 

problemas de saúde estão em grande parte relacionados com o estilo de vida, como falta 

de AF, má nutrição, consumo excessivo de tabaco, álcool, uso de outras drogas, etc… 

Na verdade, com o desenvolvimento da sociedade atual e as mudanças no estilo de vida, 

os níveis de AF da população em geral estão em acentuado declínio (Armstrong, 1998, 

citado por Wang et al., 2006).  

Segundo Jackson et al. (1999), citado por Wang et al. (2006), o progresso tecnológico, 

contribuiu não apenas para estilos de vida sedentários mas também teve uma influência 

negativa no modo de como as pessoas vivem e também na causa da sua morte. 

Segundo Carvalhal et al. (2006), citado por Brito et al. (2013), atualmente, em Portugal 

e em grande parte dos países do mundo, ver televisão ocupa o lugar cimeiro no que à 

ocupação dos tempos de lazer diz respeito, sendo que, tal preferência é compartilhada 

por rapazes e raparigas. 

Antigamente, nas décadas de 80 e 90, a AF era considerada como um fenómeno natural, 

fazendo parte da vida da maioria das crianças (era habitual observar-se aglomerados de 

crianças a brincar nas ruas, a jogar futebol, etc…). Hoje em dia tal facto não passa de 

uma mera recordação, pois atualmente são raras as brincadeiras que as crianças fazem 

na rua e pior ainda, são escassas as brincadeiras que fazem com os seus grupos de pares, 

pois a conceção de brincar sofreu também alterações, devido à massificação dos meios 

tecnológicos, que atualmente são a maior fonte de diversão das crianças, confinando-as 

a sua casa, impedindo-as de contatar com outras crianças, algo que pode vir a ter 

consequências extremamente prejudiciais no seu crescimento e desenvolvimento. 

Segundo Carvalhal et al. (2006), citando Anderson (1998) existe uma relação inversa 

entre o número de horas despendidas pelas crianças e adolescentes a ver televisão, horas 

de prática de AF e o IMC, registando-se um aumento preocupante, nestas idades, de 

problemas relacionados com doenças hipocinéticas. 
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Cardoso (2000), citando Piéron (1998), enuncia um conjunto de razões que permitem 

em parte explicar o fraco índice de AF natural: 

 Nas crianças, tal como nos adultos, existe uma relação inversamente 

proporcional entre o tempo despendido em frente a um computador ou televisão 

e a condição física; 

 

 O facto dos pais exigirem muito no que se refere ao desempenho escolar dos 

alunos, por vezes colocando uma enorme pressão muito forte sobre os seus 

filhos. Esse facto acaba por ter repercussões ao nível do tempo de lazer que os 

alunos têm disponível para realizar atividades físicas; 

 

 A ocupação profissional dos pais, ou da família monoparental, faz com que 

aumentem frequentemente as missões dos mais velhos face aos mais novos; 

 

 A atração pela AF é repartida de uma forma muito desigual de acordo com o 

sexo; 

 

 Valores culturais diferentes poderão afastar das AF e desportivas uma grande 

parte da juventude, sobretudo as raparigas. 

Hoje em dia, a procura por uma boa qualidade de vida tem vindo a assumir uma grande 

importância, dado que, o ExF, a AptF e a saúde são pontos essenciais e importantes na 

vida de qualquer Ser Humano (Paffenbarger et al., 1992). 

A saúde deixou 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 de educação (Mota, 1997). 

Diversos estudos científicos concluíram que a prática de AF durante a infância e 

adolescência promove inúmeros benefícios para a saúde desses indivíduos a curto e 

longo prazo, diminuindo-se ainda o risco de desenvolvimento de algumas patologias na 

idade adulta (Sallis et al, 1991). 

Está comprovado na investigação científica que aquelas crianças e jovens que 

desenvolveram e interiorizaram não só os benefícios que a prática de AF produz na 

nossa saúde mas também o desenvolvimento do gosto e do prazer pela prática, faz com 

que estes estejam mais propensos a participar em atividades ao longo de toda a sua vida 
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adulta, estando mais que provado que estes são os que estão mais sensibilizados para se 

manterem fisicamente ativos (Sallis et al., 1994; citados por Cardoso, 2000). 

Alguns autores defendem que, numa perspetiva da saúde pública, mais importante do 

que melhorar a aptidão física das pessoas (nomeadamente dos jovens) seria promover 

atividades e dar-lhes condições para que estes pudessem aumentar o envolvimento na 

AF (Simons-Morton et al.,1987; citado por Cardoso, 2000). 

Para Marques (1998), mais relevante do que promover hipotéticos benefícios a curto 

prazo é realizar-se uma educação para a saúde, procurando sempre promover a prática 

regular de AF, por forma a induzir as pessoas a ter estilos de vida ativos. 

A importância da AF na saúde das crianças está bem patente no caso da obesidade, pois 

esta patologia é um dos maiores problemas do seculo XXI. Por conseguinte, é através 

da prática regular de AF que se pode, pelo menos, procurar controlar os aumentos de 

massa gorda das crianças que padecem desta enfermidade (Cardoso, 2000). 

Um estudo realizado por Bouchard et al. (citado por Cardoso, 2000) procurou explicar e 

desmistificar (simplificar) a estreita relação que existe entre os níveis de AF, aptidão 

relacionada com a saúde e a saúde. 

Assim sendo, o seguinte modelo elaborado pelos autores supracitados refere que AF 

pode influenciar a AptF, o que por sua vez pode modificar o nível de AF habitual. 

Também se verifica uma relação recíproca entre a saúde e a AptF, pois não é só a 

aptidão que influencia a saúde mas também o próprio nível de AF habitual. 

Outros fatores estão associados às diferenças individuais nos níveis de saúde, pois 

diferentes estilos de vida, condições ambientais, características genéticas, etc…, afetam 

e determinam a inter-relação que se verifica em todo o modelo (Bouchard et al., 1993; 

citado por Cardoso, 2000). 
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Na próxima imagem é possível constatar-se os diversos aspetos que podem 

interferir nos índices de prática de AF de cada pessoa, interferindo na AptF 

relacionada com a saúde: 

Tendo por base a análise da figura nº9, é possível constatar-se a relação que existe entre 

os níveis de AF, aptidão relacionada com a saúde e a saúde, sendo uma relação 

extremamente complexa, tal como espelha a imagem acima referida. 

Assim, é possível verificar-se que a AF pode influenciar a AptF, o que por sua vez pode 

modificar os índices de AF habitual. Para além disso, verifica-se também uma relação 

recíproca entre a saúde e a AptF, pois não é só a aptidão que influencia a saúde mas 

também o próprio nível de AF habitual. 

Outros fatores estão associados às diferenças individuais nos níveis de saúde, pois 

diferentes estilos de vida, condições ambientais, características genéticas, etc., afetam e 

determinam a inter-relação que se verifica em todo o modelo (Bouchard et al., 1993; 

citado por Cardoso, 2000). 

Para Dinis (1998), é irrefutável considerar-se que a saúde não é um bem permanente, 

nem facilmente alcançável. Pelo contrário, é necessário adquiri-la e reconstruí-la ao 

longo da vida, podendo a AF fornecer um contributo importante para que esse estado 

seja alcançado e mantido ao longo da vida. 

Fig. 9 - Modelo descritivo das relações entre a atividade física habitual, a aptidão física relacionada à saúde e 

o estado de saúde. (Bouchard e Shephard, 1993). 
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5. FitnessGram 

5.1. Origem e Evolução do Conceito 

Segundo Plowman et al (2006), o conceito de FitnessGram apareceu no ano de 1977, 

quando Charles L. Sterling verificou que, à semelhança do que já existia noutras áreas 

educacionais, seria extremamente importante, para toda a comunidade educativa 

(alunos, professores, etc…), adotar uma espécie de “boletim” onde estivesse 

especificada e descrita a condição física atual de cada aluno. 

Para que isso fosse mais facilmente exequível e viável, Charles Sterling reconheceu o 

potencial e a importância que a utilização de computadores teria neste “processo”, uma 

vez que, era através da utilização destes, que se podiam armazenar os registos dos 

alunos e ainda realizar a impressão dos relatórios dos mesmos.  

Para o efeito, foi então criado um software que permitiu a todas as escolas ter acesso aos 

dados dos alunos, de uma forma rápida e acessível (Plowman et al., 2006). 

Por conseguinte, Sterling e os seus colegas professores (Meredith, Voith, Raymond e 

Rainey) administraram o “Texas Physical Fitness–Motor Ability Test
”
 nas suas escolas, 

recorrendo para tal, aos referidos boletins personalizados de registo da AF, para todos 

os alunos, utilizando para a conceção desses boletins um software especificamente 

desenvolvido para o efeito e alojado no “computador central do distrito escolar” 

(Plowman et al., 2006). 

Em 1981, para fazer face à evidente necessidade de evoluir o conceito e de o exportar 

para um público substancialmente maior (aumentar o número de pessoas), Sterling 

juntou-se à equipa do Cooper Institute for Aerobics Research (CIAR), em Dallas. 

Para além da intenção de levar este conceito para mais escolas, aumentando a sua 

visibilidade e o seu raio de ação, outro dos motivos que fez com que Sterling se juntasse 

ao CIAR foi o facto de este instituto possuir um computador que, para além de outras 

potencialidades, tinha a capacidade de alojar e processar um maior número de relatórios 

de AptF dos alunos, isto é, permitia o registo dos dados e a impressão de relatórios 

sobre a condição física de cada avaliado (Plowman et al., 2006). 

Este incremento na capacidade de processar e albergar um maior número de dados criou 

a “oportunidade” que Sterling tanto ambicionava, uma vez que, existindo este potencial 
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de armazenamento e processamento, todo este conceito podia ser expandido, sem que 

nenhum relatório ou dado fosse esquecido ou perdido.  

Contudo, é nesta fase que surge a necessidade de lhe ser atribuído um nome, para que 

fosse conhecido e designado de uma forma uniforme. É nesta altura que se chegou à 

designação de FitnessGram®. 

Segundo os autores do artigo “The History of FitnessGram” (Plowman et al., 2006), o 

programa FitnessGram foi implementado, passando por várias fases, sendo que, numa 

fase inicial, começou apenas por ser um projeto-piloto, tendo sido executado, no 1º ano 

(1982-1983) em 30 escolas do Estado do Oklahoma. Fruto do desenvolvimento que se 

foi verificando neste programa, no 2º ano de implementação do mesmo, já participaram 

125 escolas, o que demonstra uma evolução e um interesse inequívoco por parte das 

escolas, dada a relevância que este programa possuía. 

A introdução do FitnessGram em Portugal ocorreu no ano de 2001, através de uma 

parceria estabelecida entre três entidades, nomeadamente entre o Ministério da 

Educação de Portugal, a Faculdade de Motricidade Humana (FMH – núcleo de 

Educação e Saúde) e o Cooper Institute for Aerobics Research (Fitnessgram: manual 

de aplicação de testes, 2ª edição). 
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5.2. Em que consiste o FitnessGram? 

Em primeiro lugar, importa referir que, o FitnessGram é um programa destinado a 

crianças e jovens do ensino básico e secundário, com idades compreendidas entre os 6 e 

os 18 anos (FitnessGram, 2007). 

Segundo o CIAR (citado pela FMH
1
), o FitnessGram consiste num programa de 

educação e avaliação da ApF direcionado para a saúde, na medida em que essa 

avaliação funciona como elemento motivador para a AF regular ou como um 

instrumento cognitivo para informar as crianças e jovens acerca das implicações que a 

AptF e a AF têm para a sua própria saúde (NES, 2002). 

Para os mesmos, o FitnessGram, bem como todos os seus elementos constituintes, 

foram concebidos com o intuito de facultar aos professores de EF uma “ferramenta” que 

os pudesse auxiliar na lecionação da sua área curricular, para que, recorrendo a este 

programa, pudessem dar resposta a todas as metas curriculares e finalidades educativas 

que se encontram expressas no Programa de EF, redigido pelo Ministério de Educação e 

Ciência (última atualização em 2001), no qual se encontra bem expresso que, um dos 

“fundamentos” da disciplina de EF é ensinar e dotar os alunos de hábitos de prática 

regular de AF, para que esta seja parte integrante e preponderante no seu quotidiano 

(Fonte: Programa de Educação Física – Reajustamento – 2001). 

O conceito foi-se evidenciando também pela transmissão da filosofia da AptF e AF, 

pela investigação, educação e promoção de estilos de vida saudáveis. Para Plowman et 

al (2006), esta evolução ocorreu em quatro grandes áreas: 

a) No compromisso com o conceito de saúde relacionado com a AF; 

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.  

                                                           
1
 O Fitnessgram é um software patenteado pelo Cooper Institute for Aerobics Research, sendo que, 

em Portugal, o copyright pertence exclusivamente à Faculdade de Motricidade Humana (FMH) – Núcleo 

de Exercício e Saúde. Desta forma, os manuais que existem no nosso país acerca do Fitnessgram são 

todos redigidos pela FMH, seguindo na íntegra, todas as diretrizes do Cooper Institute for Aerobics 

Research, visto que, o copyright não lhes permite adulterar ou alterar qualquer informação que conste nos 

documentos originais. 
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Atualmente, o FitnessGram® é encarado como uma ferramenta fundamental para a 

avaliação da AptF, auxiliando milhares de professores a averiguar o nível em que os 

seus alunos se encontram. Serve também como um elemento estimulador e cognitivo 

para os discentes informando-os sobre as implicações que a AptF e a AF têm para a 

saúde (NES, 2002). 

Desta forma, é possível afirmar-se que, este instrumento, utilizado em meio escolar, visa 

ser utilizado com uma função preventiva e modeladora de comportamentos relacionados 

com a ausência de AF. De acordo com este princípio, o programa Fitnessgram propõe 

dois objetivos que visam educar para a adoção e manutenção de um estilo de vida ativo 

ao longo de toda a vida.  

Em 1º lugar, proporciona aos alunos a possibilidade de participar em atividades físicas 

agradáveis que aumentam a AptF e, em 2º lugar, ensina-lhes as competências 

necessárias para serem ativos ao longo da vida (Fitnessgram, 2007). 

O FitnessGram procura avaliar um conjunto de componentes extremamente 

relevantes, devido à sua estreita relação com a saúde e por consequência, com o bom 

funcionamento do organismo (Fitnessgram, 2007). Assim sendo, no programa de 

testes Fitnessgram® são avaliadas as seguintes componentes: a capacidade aeróbia; a 

composição corporal; a força muscular, resistência e flexibilidade (Maia, 1996; citado 

por Fonseca, 2011). 

Os resultados obtidos nos testes (FitnessGram) são registados e à posteriori 

comparados com valores de referência normativos, em ordem à idade e ao género e 

estabelecem qual o nível mais adequado para a criança, tendo como objetivo a saúde 

geral (FitnessGram, 2007). 

Tal como referido anteriormente, o programa Fitnessgram contempla um conjunto de 

valores de referência, cientificamente estabelecidos, por um lado, para funcionar como 

critério para avaliar o grau de desenvolvimento da AptF necessária para a saúde e por 

outro lado, para que, em função dos resultados objetivos nos testes e de acordo com 

esses valores de referência se possam destacar os alunos em 2 grandes zonas/áreas: 

 Precisa Melhorar (necessidade de incrementar índices de AF); 

 Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF). 
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5.3. Filosofia do FitnessGram 

«…o FitnessGram alberga e sistematiza os conceitos inerentes à AptF, numa 

perspetiva pedagógica, orientada sempre para o desenvolvimento harmonioso e 

equilibrado do aluno, nas várias componentes que o formam enquanto Ser Humano, 

quer seja, nas suas componentes afetiva, cognitiva e comportamental, relacionadas com 

a participação em AF regular, não sofrendo qualquer influencia em função do sexo, 

idade ou qualquer outro fator (ex: fator genético - deficiência)...» (in Fitnessgram: 

manual de aplicação de testes; Cooper Institute for Aerobics Research; FMH, Lisboa, 2002). 
 

Um dos princípios fundamentais e basilares do FitnessGram é possibilitar e promover 

a aquisição de hábitos de AF regular, para que os alunos, ao longo da sua vida tenham 

um nível de AptF satisfatório, que lhes permita sentir-se bem consigo mesmo e 

combater o possível aparecimento de problemas de Saúde.  

Contudo, esta aquisição só é possível quando os alunos estão perfeitamente “educados” 

e consciencializados, não só com os benefícios que a prática de AF regular lhes permite 

obter, em termos físicos e psicológicos, mas também, e não menos relevante, quando 

estes estão perfeitamente dotados de competências que lhes permitam autorregular os 

seus índices de AF, bem como o modo de realização correta dos exercícios (pois o 

Fitnessgram procura potencializar os índices de AptF e não promover problemas de foro 

músculo-esquelético – no caso de realização de AF de uma forma incorreta). 

Para o CIAR, no FitnessGram, a Saúde, sendo um dos aspetos da AptF, é considerada 

muito mais relevante do que o desempenho ou a habilidade evidenciada pelos alunos, 

ou seja, este programa avalia uma série de componentes que são menos influenciadas 

pelos fatores hereditários (foro genético) ou pela habilidade intrínseca (natural) de 

determinado aluno, para que, todos os alunos possam obter êxito nos mais variados 

testes. Todos os alunos, independentemente do sexo ou habilidade para a prática de 

ExF, beneficiam, sem exceção, com a AF e com a AptF.  

Por conseguinte, não é filosofia orientadora do Fitnessgram elaborar uma comparação 

descontextualizada, indevida e errónea entre os vários alunos, mas sim, tendo por base, 

valores de referência universais, estipulados em função da idade e sexo do aluno, para 

que os resultados sejam individualizados e baseados no nível de AptF relacionada com a 

saúde para cada faixa etária. 
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5.4. Objetivos do Programa FitnessGram 

O programa FitnessGram tem vindo progressivamente a constituir-se como um 

instrumento a ser utilizado em contexto escolar, assumindo funções e prevenção e 

moldagem de comportamentos desregulados e inapropriados, nos quais a ausência de 

prática de AF vigora. 

Segundo o CIAR (200, citado por FMH/NES, 2002), o FitnessGram 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. 

O FitnessGram é um programa de testes que “vê” na escola um “meio” privilegiado 

para conseguir a consecução dos objetivos definidos para o mesmo, isto é, a escola é um 

local privilegiado em que os profissionais da área de AF (professores de EF) podem 

intervir, não só recorrendo às suas aulas mas também com recursos aos profissionais 

que integram o leque de docentes de EF da comunidade escolar, para que estes possam, 

mediante a sua ação, induzir os alunos a praticar AF, auxiliando-os na prevenção da 

evolução da taxa de sedentarismo que nos últimos anos tem vindo a aumentar de forma 

considerável. 

Por conseguinte, não sendo meramente um programa de avaliação, o FitnessGram 

propõe dois objetivos fundamentais, a curto e a longo prazo. Assim sendo, a curto prazo 

este programa procura “proporcionar aos alunos a participação em AF agradáveis que 

aumentem a AptF e a aprendizagem de conceitos relacionados com o tema”.  

Por outro lado, a longo prazo, traduz o objetivo de ensinar aos alunos as competências e 

os benefícios que a prática de AF regular pode proporcionar-lhes na sua vida adulta.  

Para além disso, é o objetivo do FitnessGram dotar alunos de competências 

suficientes para que possam autoavaliar os seus níveis de AptF, bem como sejam 

autossuficientes para proceder à interpretação dos resultados obtidos com a avaliação, 

para que consigam estruturar e planear programas individualizados bem como para se 

auto-motivarem para que consigam manter um estilo de vida ativo ao longo dos anos. 
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O FitnessGram para além de procurar incutir aos alunos a necessidade de manterem 

um estilo de vida ativo, mantendo um nível regular de AF, tem também o objetivo fazer 

com que os alunos, mediante a sua prática física, consigam alcançar resultados que se 

situem dentro da ZSAF ou estejam acima da ZSAF, em todos os testes que integram o 

programa FitnessGram (NES, 2002). 

Atualmente, com o contributo do FitnessGram, os conceitos mais clássicos que 

enfatizavam e relacionavam a AptF com o desempenho motor dos indivíduos foram 

progressivamente perdendo validade científica, ficando desatualizados, mediante a 

adoção de uma conceção de aptidão física que a relaciona de forma direta com a saúde 

(NES, 2002). 
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5.5. Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) 

A bateria de testes FitnessGram rege-se por determinados valores de referência em 

função da idade e do género do aluno, para que, os resultados obtidos nos variados 

testes possam ser analisados e avaliados de uma forma equilibrada e coerente, aluno a 

aluno, procurando avaliar-se de uma forma sintética o desempenho relativo dos níveis 

de AptF.  

Todos os valores/critérios de referência que foram criados, bem como as normas 

estabelecidas surgiram para que se pudesse representar um nível de AptF que ofereça 

algum “grau de proteção” contra doenças "hipocinéticas"
2
. Isto é, para que os valores 

normativos da ZSAF representassem um estado AptF dos alunos em que não seria 

possível vir a padecer desse tipo de doenças, sendo que, todos os alunos que estivessem 

abaixo dessa ZSAF estariam mais suscetíveis de vir a desenvolver as ditas doenças 

hipocinéticas. 

Por conseguinte, o desempenho dos alunos nos diferentes testes é avaliado em duas 

áreas gerais, nomeadamente:  

 “Zona Saudável de Aptidão Física” (ZSAF); 

 "Necessita Melhorar".  

O facto de se atingir a ZSAF para um determinado teste, indica que a criança ou o 

jovem tem um nível de aptidão física suficiente que lhe permite fornecer benefícios 

importantes em termos de saúde.  

Quando a criança ou jovem se encontra na zona "Necessita Melhorar", esta situação 

deve ser interpretada como uma indicação de que a criança pode estar em risco, no que 

respeita ao desenvolvimento de doenças hipocinéticas, se o seu nível de aptidão física 

permanecer estável ao longo dos tempos. 

Por sua vez, quando os alunos se encontram na zona “necessita melhorar” pode também 

utilizar-se a terminologia “acima da ZSAF” ou “abaixo da ZSAF” dependendo do 

desempenho relativo da criança ou jovem, sendo que, em qualquer um dos casos, estar 

fora da ZSAF é um “sinal de alerta” que deve ser ignorado, pois os riscos que esses 

alunos estão sujeitos são muitos e bastante prejudiciais para os seus níveis de saúde 

(Meredith et al., 2010). 

                                                           
2
 Doenças Hipocinéticas – enfermidades que surgem como consequência da inatividade física, ou seja, 

como resultado de uma vida sedentária. Obesidade arterial, diabetes tipo II, hipertensão, sarcopenia, 

doenças cardiovasculares e osteoporose, são exemplos de algumas doenças hipocinéticas decorrentes da 

não-prática de atividade física. (Santos, 2012) 



Documento de Apoio – FitnessGram: “instrumento” fundamental para a disciplina de Educação 
Física e para Formação Pessoal e Educação Desportiva dos alunos 

  
Página 89 

 
  

5.6. Bateria de Testes do FitnessGram 

Os testes do programa FitnessGram procuram avaliar as crianças ou adolescentes em 

3 componentes distintas relacionadas com a saúde: CC, AptA e AptM (NES, 2002). 

Nota: Após a realização de cada teste, os dados (resultados dos testes) são introduzidos 

em grelhas específicas, onde já se encontram definidos e colocados os valores 

normativos em função da idade e do género do aluno, indicando-nos à posteriori se os 

resultados obtidos em determinados testes indicam em que zona saudável se situa cada 

aluno, isto é, se se encontra dentro da ZSAF, acima ou abaixo da ZSAF (necessitando 

de melhorar os índices de AF e AptF). 

BATERIA DE TESTES FITNESSGRAM 

Componentes da Aptidão Física Testes Fitnessgram 

Aptidão Aeróbia Vaivém, Corrida 1 milha, Marcha 

Aptidão Muscular 

Força e Resistência Abdominal  Teste de Abdominais 

Força e resistência da região superior 

do tronco (Extensão do Braços) 

Extensão de Braços; 

Flexão de Braços em Suspensão; 

Flexão de Braços em Suspensão 

modificado. 

Força e Flexibilidade do Tronco Extensão do Tronco 

Flexibilidade 
Senta e Alcança; 

Flexibilidade de ombros 

Composição Corporal 

Índice de Massa Corporal (IMC) – 

Peso e Altura; 

Perímetro da Cintura; 

Medição das Pregas Adiposas 

Tabela 1 - Componentes da aptidão física e respetivos testes de avaliação (FitnessGram, 2007) 
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5.7. Aptidão Aeróbia (AptA) 

Segundo o CIAR (2002), ao nível da literatura existe um vasto reportório no que se 

refere a terminologias que permitam designar e descrever a AptA enquanto componente 

da AptF. Por conseguinte, pode considerar-se que a aptidão cardiorrespiratória, aptidão 

cardiovascular e a resistência cardiorrespiratória são sinónimos da AptA, apesar de 

existirem algumas divergências conceptuais entre os conceitos supracitados.  

Contudo, torna-se extremamente relevante compreender em que consiste esta 

componente da AptF. 

Para Collet (2005, citado por Rato, 2012), a AptA é: 

“…capacidade do coração, pulmões e sistema circulatório fornecerem oxigénio e 

nutrientes para os músculos trabalharem eficientemente...”. 

Para o ACSM (2013), a AptA consiste “…na capacidade* dos sistemas circulatório e 

respiratório suprirem as necessidades de oxigénio no decorrer do ExF de intensidade 

moderada a vigorosa, durante longos períodos de tempo.” 

* Para vários autores, a Capacidade Aeróbia consiste na “...maior quantidade de 

oxigénio que pode ser consumida por uma pessoa durante o exercício, ou seja, é a 

capacidade que permite a um indivíduo sustentar a AF com intensidade moderada a 

vigorosa, durante um período de tempo prolongado…” (Winnick et al., 2001; citado 

por Rato, 2012) ou seja, trata-se da “…capacidade dos pulmões em transportar o 

oxigénio do ar para o sangue através dos capilares pulmonares, da capacidade do 

sistema cardiovascular em transportar oxigénio para os músculos e destes (músculos) 

em utilizar o oxigénio durante o exercício.” (Cureton et al, 2007; citado por Rato, 

2012). 

Para inúmeros autores, a AptA é, provavelmente, a área mais importante de qualquer 

programa de avaliação de AptF. Ao longo de várias investigações, alguns autores têm 

procurado comprovar esta relação, ou seja, criar evidências científicas que demonstram 

que, uma boa AptA é sinónimo de uma boa AptF. 

Um dos estudos que mais contribuiu para que se chegasse a esta conclusão é o de Blair 

et al (1996), no qual se constatou que “…níveis aceitáveis de uma boa capacidade 
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aeróbia estão relacionados com um menor risco de doenças coronárias, obesidade, 

diabetes, algumas forma de cancro e outros problemas de saúde em adultos.”.  

Normalmente, a AptA é determinada pela aferição do valor de  (ou seja, do 

consumo máximo de oxigénio) que a criança ou jovem despende na realização de 

determinado teste (ex:  alcançado no “Shutlle Run Test”, isto é, no teste 

vaivém). Este valor é considerado o mais válido e confiável padrão para relatar o nível 

de AptA de um individuo (Pitanga, 2005; citado por Rato, 2012). 

Quando se alcança um valor elevado de  é possível concluir que esse dado 

revela “um bom funcionamento do sistema cardiorrespiratório” (Blair et al., 1996; 

Léger, 1996; citado por Rato, 2012) que por si só é um indicador preciso de AtpA, 

indicando que, determinado individuo que alcançou tal patamar em termos aeróbios se 

encontra “protegido contra os múltiplos fatores de risco” que atentam à sua saúde. 

 

Nota: Uma criança obesa normalmente apresenta um valor de  inferior a uma 

criança “saudável”, o que em parte vai limitar a sua AptA (Blair et al., 1989). 

A maioria dos estudos realizados neste âmbito tem vindo a realçar e a enaltecer a 

importância que a obtenção de uma boa AptA tem na prevenção do desenvolvimento da 

obesidade, da diabetes e na diminuição do risco de aparecimento de doenças de foro 

cardiovasculares. 
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5.7.1. Teste Vaivém (Shuttle Run Test) 

 

Tal como se pode observar mediante a consulta da tabela acima 

exposta, os testes de Fitnessgram que podem ser realizados para 

avaliar a AptA dos alunos consistem no teste “vaivém”, na “milha” e 

ainda o teste da “marcha”. 

Cada docente de EF pode optar por um dos testes supracitados para 

avaliar a componente aeróbia dos alunos, em função da sua preferência 

mas também da população-alvo (isto é, o ciclo de ensino em que os 

alunos se encontram, idade dos mesmos, etc…). 

Para Léger e Lambert (1982), citado pelo CIAR (2002), o teste vaivém 

é o mais utilizado para avaliar a AptA, sendo que, para Duarte e 

Duarte (2001), este teste é extremamente válido para se estimar a 

condição cardiorrespiratória de crianças e jovens. 

 

Este consiste num teste de patamares de esforço progressivo, adaptado 

do teste de corrida de 20 metros publicado por Leger e Lambert (1982) 

e revisto em 1988 (Leger e al.)  

O teste começa por ser fácil, dada a cadência elevada dos bips, 

contudo, vai-se tornando progressivamente mais difícil, quando essa 

cadência diminui entre bips.  

Com a adição de música, procurou-se atribuir uma dimensão mais 

divertida ao teste, contrastando com o habitual teste de corrida 

continua aplicado para se avaliar a AptA.  

No teste Vaivém o aluno deverá percorrer a máxima distância possível 

numa direcção e na oposta, numa distância de 20 metros, com uma 

velocidade crescente em períodos consecutivos de um minuto. 

Segundo o que se encontra estipulado no Fitnessgram – Manual – 2ª 

Edição (NES, 2002), o teste “Vaivém” é o mais indicado para alunos 

de idades mais baixas, nomeadamente até aos 10 anos de idade. 

  

Fig. 10 – Teste Vaivém 
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Objetivo do Teste: 

O aluno tem de percorrer a máxima distância possível, dentro do campo da escola (20 

metros), para um lado e para outro, sempre aumentando de velocidade a cada minuto 

(20 metros para um lado e 20 metros para o outro, havendo a necessidade de aumentar a 

velocidade progressivamente). 

O teste começa ao sinal sonoro do professor. Aí, o aluno terá de correr até à linha lateral 

e tocar nessa linha com o pé só quando ouvires o sinal sonoro - um toque (gravação 

utilizada pelo professor). Só depois de haver o referido “toque” é que se deve inverter o 

sentido de corrida e correr até à outra extremidade do campo. 

Nota: sempre que o aluno chegar à linha antes do sinal sonoro “bip” (toque), deverá 

esperar pelo mesmo sinal sonoro para correr em sentido contrário. 

À medida que o teste se vai desenrolando, o grau de dificuldade irá aumentar, uma vez 

que será extremamente mais difícil chegar à extremidade oposta do campo, antes do 

toque (sinal sonoro).  

Quando é que o aluno termina o teste: 

 

O aluno acabará o teste quando não for capaz de alcançar a linha antes do sinal sonoro, 

por duas vezes (ou seja só se pode falhar duas vezes).  
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5.7.2. A Milha 

O teste da “Milha” está indicado para todas as idades a partir dos 10 anos de idade (mais 

abrangente em termos de faixas etárias). 

Objetivo do Teste: 

A milha é um dos testes que integra o Fitnessgram na componente da AptA e consiste 

em correr uma distância de 1609 metros, o mais rápido possível. Se o aluno no decorrer 

do teste não conseguir cumprir a totalidade do teste em corrida, pode fazê-lo a andar, 

sendo que este facto irá “prejudica-lo” no tempo de duração do teste. 

Nota: é recomendado que se formem grupos de 2 elementos, para realizar o teste em 

dois momentos distintos, ou seja, enquanto um está a realizar a milha, o seu colega 

conta o nº de voltas que este deu e o tempo de teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Teste “A Milha” 
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5.7.3. Marcha 

O teste da “Marcha” é mais indicado para os alunos mais velhos, ou seja, 

para os que já se encontram no ensino secundário.  

Objetivo do Teste: 

Este teste visa realizar uma milha (1609 metros) a marchar, o mais rapidamente 

possível, mantendo a cadência da marcha constante ao longo de toda a distância (NES, 

2002). 

Segundo o Manual Fitnessgram (2ª Edição: FMH – NES, 2002) este teste é realizado 

por alunos com idade igual ou superior a 13 anos. 

No final do percurso, os alunos deverão medir a sua Frequência Cardíaca (FC) 15 

segundos apos ter terminado o teste. 

5.8. Valores do Referência FITNESSGRAM (Testes de Aptidão Aeróbia) 

para a Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 12 – Teste “Marcha” 

Fig. 13 - Valores de Referência (testes de AptA): FitnessGram – manual de aplicação de testes (2ª edição) FHM-NES 

Sexo Masculino Sexo Feminino 
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5.9. Aptidão Muscular (AptM) 

Os testes de força, resistência muscular e flexibilidade, “foram combinados numa única 

categoria de AptF, uma vez que a principal componente em avaliação é o estado 

funcional do sistema músculo-esquelético” (NES, 2002). O funcionamento saudável do 

sistema músculo-esquelético implica que os músculos sejam capazes de exercer força 

ou torção, resistir à fadiga e aumentar a sua amplitude, englobando desta forma os três 

parâmetros da AptM, isto é, força, resistência e flexibilidade (Plowman, 2001). 

5.9.1. Força e Resistência Muscular 

Para Rocha (2002), dentro da AptM a Força Muscular (FM) é das valências físicas a 

mais importante de todas, pois ela é o elemento indispensável na realização de qualquer 

tipo de movimento, do mais elementar ao mais complexo.  

A FM pode ser encarada como “…a capacidade de usar a energia mecânica, 

produzindo contrações que levam o segmento ou o corpo a vencer resistências e a 

superar oposições criadas pela ação das leis da natureza que regem o universo.” 

(Rocha, 2002). 

Existem outros conceitos associados à Força, podendo estas conceções ser ligeiramente 

distintas na sua formatação e linguagem mas similares em termos de significância do 

conteúdo. Assim sendo, para Fonseca (2011), citando Liemohn (1988) a força pode ser 

definida como “…a máxima tensão que um músculo ou grupo muscular pode 

desenvolver...”. 

Manso (1999), citado por Fonseca (2011) afirma que a força “…é uma capacidade 

condicional, que se manifesta de maneira diferente em função das necessidades da 

ação.”. 

Um conjunto vasto de estudos científicos relacionados com esta capacidade motora 

condicional têm vindo a demonstrar a importância que o treino de forma pode ter no que 

concerne à prevenção de patologias de foro esquelético, uma vez que esses estudos 

concluíram que existe uma correlação positiva entre trabalho de FM e a diminuição de 

incidência de patologias músculo-esqueléticas (AAHPERD, 1980; Eurofit, 1988). 
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Tal como se afirmou anteriormente, existe um vasto leque de lesões e problemas 

musculares que derivam de disfunções ou desequilíbrios musculares numa determinada 

região muscular ou articulação, sendo que, quanto mais desenvolvida estiver essa região 

em termos músculo-esqueléticos, ou seja, quanto mais “fortes” estiverem os músculos, 

mais facilmente irão ter capacidade para suportar cargas externas ou trabalhar sob 

tensão, e/ou durante um período de tempo que pode ser prolongado. Para além disso, 

quanto mais desenvolvida estiver toda a musculatura, maior será a capacidade de flexão 

dos membros, o que lhes permite explorar toda a sua amplitude articular. 

Atualmente, em virtude da sociedade consumista em que vivemos, cada vez mais se 

observam crianças com distúrbios alimentares, entre os quais se destaca a obesidade 

infantil. É neste campo que os treinos de força adquirem um patamar de extrema 

relevância, na medida em que se encontra mais do que comprovado em termos da 

literatura que, os ditos treinos de força melhoram consideravelmente a composição 

corporal, aumentando a massa isenta de gordura (ACSM, 2002). 

Por sua vez, no que diz respeito à resistência consiste na “…habilidade de um músculo 

ou grupo muscular em exercer uma tensão repetidamente durante um determinado 

período de tempo…”(Liemohn, 1988; citado por Fonseca, 2011). 

Para Bompa (1999) a resistência muscular é a capacidade de um organismo em resistir à 

fadiga numa atividade motora prolongada. 

Os índices de força muscular estão relacionados com a capacidade de realizar atividades 

que requeiram um grande nível de intensidade muscular, enquanto que os níveis de 

resistência muscular são determinados pela capacidade de um grupo muscular de 

realizar repetidas contrações por um período de tempo suficiente para causar fadiga 

muscular (ACSM, 2013). 

O incremente dos níveis de força e resistência dos músculos abdominais é 

extremamente relevante ser elevado e desenvolvido, uma vez que, permitem auxiliar a 

ter postura correta e para um alinhamento eficaz da cintura pélvica.  

Segundo o CIAR (2002), esse alinhamento eficaz da região sacro-ilíaca permite manter 

a coluna vertebral saudável, o que atenua acentuadamente a probabilidade de surgirem 

dores na zona lombar e limitações degenerativas resultantes do envelhecimento, que 
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provocam alterações nefastas ao nível da autonomia e capacidade/independência de 

movimento. 

Segundo Weineck (2003), no que diz respeito ao treino de força e resistência muscular 

em crianças e adolescentes podemos considerar que esse trabalho permite corrigir 

posturas e prevenir possíveis problemas de foro músculo-esqueléticos. Isto porque, cada 

vez mais existe um maior número de crianças que possui inúmeros vícios posturais, o 

que está intimamente relacionado com o desenvolvimento precário e desadequado de 

inúmeros músculos do seu próprio corpo (Ramos, 2000). 

Daí que, um programa de treino de força e resistência muscular é extremamente 

importante, para prevenir lesões articulares e para que esses desvios posturais (forma 

incorreta de se sentar, etc…) que tendem a aumentar com a idade escolar, possam ser 

atenuados e corrigidos (Weineck, 2003). 
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5.9.2. 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 do 

quotidiano e desportivas. 

A flexibilidade pode ser definida como: 

“…é a amplitude máxima de movimento alcançado numa determinada articulação, 

determinada pela mobilidade articular, plasticidade e elasticidade dos seus 

componentes, sem que haja lesão ou prejuízo às estruturas músculo-esqueléticas 

envolvidas.” (Ribeiro, 2002; citado por Fonseca, 2011). 

Fonseca (2011) citando Barbanti (2003) caracteriza a flexibilidade como sendo a 

capacidade de um individuo realizar movimentos em determinadas articulações com 

uma amplitude de movimento adequada. Para outros autores, a flexibilidade pode ser: 

“Flexibilidade refere-se ao grau de mobilidade passiva do corpo com restrição própria da unidade 

músculo-tendinosa ou de outros tecidos corporais”. Laessoe et al(2004) 

 
“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) 

Para o American College of Sports Medicine (2013), a Flexibilidade encontra-se 

intimamente relacionada com a saúde, em função da amplitude de movimento 

disponível numa articulação, sem causar quaisquer desconfortos ou dores. O défice de 

flexibilidade em determinadas estruturas músculo-esqueléticas (articulação, etc…) pode 

causar inúmeros constrangimentos no dia-a-dia, uma vez que irá provocar uma 

diminuição da performance no que concerne à realização de atividades diárias e/ou 

desportivas.  

Segundo Gallahue et al (2001) a flexibilidade pode ser aperfeiçoada com a prática. Para 

estes autores, esta capacidade é aquela que mais tempo demora para que se possa 

alcançar um bom nível de desenvolvimento. 

Para se alcançar esse patamar, é importante começar-se a trabalhar a flexibilidade logo 

na infância, uma vez que, segundo a literatura, a capacidade anteriormente citada tem 

um período de desenvolvimento ótimo (vulgarmente designada como “janela de 

oportunidade”), que decorre entre a infância até ao início da adolescência.  
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A partir desta idade, essa capacidade de desenvolvimento da flexibilidade vai 

diminuindo progressivamente à medida que a idade vai aumentando, sendo tal situação 

deteriorada sempre que não houver nenhuma exercitação ou exercícios de alongamento 

muscular ou atividades que estimulem uma grande amplitude dos movimentos. 

Rato (2012), citando Saba (2003) afirma que a flexibilidade está dependente não apenas 

de aspetos biológicos, mas também do estado psicológico, isto porque, estados anímicos 

de stress e tensão podem causar um enrijecimento de toda a musculatura, o que por si só 

pode causar dores nos músculos e articulações. 

Por outro lado, quando se adotam posturas desadequadas, a capacidade de flexibilidade 

pode sofrer um retrocesso e ficar prejudicada, uma vez que existirá um encurtamento da 

musculatura em consequência dessa postura desadequada. Normalmente, quando se 

adotam posturas desadequadas, os músculos mais afetados são os músculos das costas 

(grande dorsal, etc…), do abdómen (reto, transverso, etc…), dos glúteos e da parte 

anterior da coxa (Saba, 2003; citado por Rato, 2012). 

De forma geral, as raparigas apresentam níveis de flexibilidade superiores à dos rapazes, 

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 fundamentalmente 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). 
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5.10. Bateria de Testes FitnessGram: Aptidão Muscular – AptM – (Força, 

Resistência e Flexibilidade) 

5.10.1. Força e Resistência Abdominal (Abdominais) 

O teste de força e resistência abdominal consiste em realizar 

o maior número de abdominias possíveis, até ao máximo de 

75, sendo que, por minuto realizam 20 repetições, 

intervaladas por 3 segundos. 

Modo de Execução do teste: 

Aluno coloca-se deitado num colchão, com a cabeça 

totalmente apoiada no colchão, bem como com as pernas 

fletidas (aproximadamente a 140º), os braços esticados e as palmas das mãos viradas 

para baixo. 

Nota: Para a realização do teste o aluno terá o auxílio de um colega. 

Para além disso, para que o teste se possa executar é importantíssimo fazer uma 

referência à faixa (espécie de tábua) por baixo dos joelhos do executante. Esta faixa tem 

a largura de 11,5 cm e servirá para verificar se os dedos do aluno a percorrem, em cada 

vez que fazem uma abdominal (uma repetição). 

O teste começa com o aluno deitado, com as pontas dos dedos no início da faixa 

(tábua). A cada repetição, ou seja, no momento de execução de um abdominal, a aluno 

não pode fletir os braços e, assim, os dedos irão deslizar naturalmente para a frente, por 

cima da faixa. 

Nota: O teste acaba quando o aluno fizer duas repetições incorretas; quando o aluno não 

conseguir realizar 1 repetição correta (não consegue aguentar mais) ou quando o aluno 

consegue cumprir o teste até ao final (75 abdominais). 

Aspetos importantes a cumprir ao longo do teste: 

Os calcanhares devem permanecer em contacto com o colchão, a cabeça deve voltar ao 

colchão em cada repetição, não são permitidas pausas ou períodos de descanso, ou seja 

o movimento deve ser contínuo e cadenciado e as pontas dos dedos devem tocar a 

extremidade mais distante da faixa de medida. 

Fig. 14 – Teste Força e Resistência Abdominal 
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5.10.2. Força e Resistência da região superior do tronco (extensão de corpo) 

A força e resistência na região superior do corpo é avaliada mediante a realização do 

maior número de extensões de braços possíveis, seguindo uma determinada cadência, 

tendo como auxiliar o CD do Fitnessgram, que regulariza e transmite essa mesma 

cadência. 

Modo de Execução do teste: 

Os alunos colocam-se numa posição de decúbito ventral (de barriga para baixo), 

colocando as mãos, com os dedos estendidos e afastado, no solo (recomenda-se a 

utilização de um colchão) à largura dos ombros. Por sua vez, os membros inferiores 

devem estar em extensão, ligeiramente afastados e apoiando-se nas pontas dos pés. 

Sempre que solicitado, os alunos devem promover uma flexão/extensão dos membros 

superiores, até que a articulação do cotovelo alcance aos 90º (graus). 

Por minuto, cada aluno deve realizar 20 repetições ou uma flexão/extensão a cada 3 

segundos. 

Nota: Para a realização do teste o aluno terá o auxílio de um colega (para contar o nº de 

execuções/repetições do seu colega) 

Critérios importantes a cumprir ao longo do teste: 

Sempre que o aluno cometa uma 2ª incorreção (que pode ser a não flexão/extensão 

completa dos membros superiores) o teste é finalizado; para além disso, sempre que o 

aluno cometa uma 1ª incorreção (uma extensão incorreta) ou sentir dor ou desconforto, 

que o leve a interromper o teste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 – Teste de Extensão de Braços (Fitnessgram) 
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5.10.3. Teste da Força e Flexibilidade do Tronco: Força e Resistência 

Abdominal (Extensão do Tronco) 

Tal como se relatou anteriormente, a aptidão muscular dos músculos abdominais e 

extensores contribui de uma forma muito acentuada para a correção da postura corporal 

ou para a sua manutenção bem como para a prevenção de possíveis patologias ou 

desconfortos musculares na região lombar da coluna vertebral. 

Modo de Execução do teste: 

O aluno, para executar corretamente o teste de extensão do tronco, terá de se deitar de 

decúbito ventral (barriga para baixo) em cima do colchão, com as pernas e os braços 

estendidos, colocando as mãos por debaixo das coxas (tal como se encontra ilustrado na 

figura 16). 

Sempre que o professor dá a indicação para que se inicie o teste, o aluno deverá elevar, 

lentamente e controladamente, ao máximo seu tronco, levantando o queixo do solo, sem 

que para isso recorra a uma extensão do pescoço. 

 

Nota: o aluno terá de conseguir elevar o seu tronco até ao máximo de 30 cm (medidos 

entre o seu queixo e o colchão). 

O teste termina sempre que o aluno consiga alcançar os referidos 30 cm, sem 

necessidade de elevar ainda mais o seu tronco. 

Por fim, importa ressalvar que o aluno possui duas tentativas, sendo registada a melhor 

“marca” dessas duas “repetições”. 

 

 

Fig. 16 – Teste de Força e Flexibilidade do Tronco (extensão do tronco) 
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5.10.4. Teste da Flexibilidade: Senta e alcança (Sit and Reach test) 

Segundo o Manual do FitnessGram (2ª Edição, FMH – NES), a flexibilidade é uma 

capacidade que deve ser trabalhada continuamente e desenvolvida, para que se possam 

manter “estáveis” os índices de flexibilidade das articulações pois são muito 

importantes para que exista um estado de saúde funcional do nosso próprio corpo.  

Por conseguinte, esta capacidade possui ainda uma importância extra uma vez que é ela 

que nos permite manter uma boa amplitude de movimentos, durante o crescimento e 

desenvolvimento, sendo que, quando trabalhada continuamente, tendemos a não sofrer 

um retrocesso nessa capacidade funcional de boa amplitude de movimentos, que tende a 

diminuir com a progressividade da idade. 

Modo de Execução do teste: 

Na realização do teste, cada aluno deve procurar atingir um patamar específico, ou seja, 

uma distância predefinida para expressar a ZSAF. Esta distância é medida em 

centímetros, para o lado direito e para o lado esquerdo do corpo, existindo, tal como 

referido anteriormente, uma tabela com valores de referência diferenciados, em função 

do sexo, idade dos alunos. 

Para iniciar o teste, o aluno deve descalçar-se e colocar-se sentado, tal como se encontra 

ilustrado na figura, com a perna esquerda fletida e a perna direita em extensão. Para 

além disso, importa referir que a região plantar do pé direito do aluno deverá estar em 

contato (em apoio) com uma caixa (figura 17). 

Nota: o pé esquerdo do aluno deverá estar bem apoiado no solo. 

Os joelhos deverão estar separados entre 5 e 8 centímetros um do outro. 

Por conseguinte, os membros superiores deverão estar estendidos, com as mãos 

sobrepostas (uma em cima da outra), fazendo-as deslizar sobre a referida caixa de 

medição, procurando atingir a maior distância possível com a flexão do corpo. 

Nota: Cada aluno, neste teste, deverá realizar quatro repetições, de forma controlada, 

sendo que, na quarta tentativa, o aluno deverá manter a posição de flexão máxima do 

corpo, devidamente estabilizada, por pelo menos 1 segundo, para que se possa registar a 

medida (distância) alcançada. Só a quarta tentativa será registada. 
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Importante: isto no caso da medição da flexibilidade do lado direito do corpo; para se 

proceder à medição do lado esquerdo realizam-se todos estes procedimentos de forma 

inversa. 

Para se evitar uma hiperextensão lombar, os alunos apenas tentaram alcançar 30 

centímetros de flexão, pois ultrapassar esta medida seria colocar em risco esses alunos e 

fazer com que estes pudessem padecer de alguma lesão muscular.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 – Teste “Senta e Alcança” e a respetiva “caixa” 
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5.10.5. Teste de Flexibilidade do Ombro 

Para que o aluno consiga obter sucesso no teste de flexibilidade dos ombros terá de 

conseguir obter resultados positivos em ambos os exercícios, ou seja, terá de conseguir 

tocar, atrás das costas, com as pontas dos dedos, de ambas as mãos, tanto do lado direito 

como do lado esquerdo. 

Ou seja, para que se possa proceder à avaliação da flexibilidade do ombro direito, cada 

aluno terá de tocar, atrás das costas, com as pontas das duas mãos, sendo que a mão 

direita deverá passar por cima do ombro direito. 

Nota: para avaliar o ombro esquerdo, cada aluno deverá colocar a mão esquerda por 

cima do ombro esquerdo, tentando alcançar os dedos da mão direita, para que possam 

tocar com as pontas dos dedos das duas mãos atrás das costas. 

O aluno realiza corretamente o teste sempre que consegue alcançar com sucesso, as 

pontas dos dedos de uma mão nos da outra mão, na avaliação dos dois ombros. 

Sempre que o aluno não tenha sucesso na avaliação de um dos ombros, este não poderá 

estar dentro da ZSAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 – Teste de Flexibilidade do Ombro 
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5.11. Valores do Referência FITNESSGRAM (Testes de AptM – Força, 

Resistência e Flexibilidade) para a Zona Saudável de Aptidão Física 

(ZSAF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Feminino 

Fig. 19 - Valores de Referência da ZSAF para sexo masculino e feminino (testes de AptM): FitnessGram 

– Manual de aplicação de testes (2ª edição) FHM-NES (2007) 

 

Sexo Masculino 
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5.12. Composição Corporal 

A Composição Corporal (CC) pode ser definida como “…uma componente da AptF 

relacionada com a saúde, referindo-se às quantidades relativas de músculo, gordura, 

osso e outras partes vitais do corpo…” (Corbin et al., 1994; citado por Rato, 2012). 

Esta componente (CC) refere-se à percentagem da quantidade relativa de diferentes 

tipos de tecido corporal (osso, gordura, músculo), que estão relacionados com a saúde. 

Segundo o ACSM (2013), o mais relacionado com a saúde é a percentagem de Massa 

Gorda (%MG). Para além disso, a CC é-nos também facultada pela percentagem de 

Massa Isenta de Gordura (%MIG). 

Cada vez mais se verifica um interesse e uma preocupação crescente na investigação 

científica no que concerne à avaliação da CC, uma vez que, esta componente se 

encontra correlacionada com a saúde e por conseguinte, quanto mais estudada estiver, 

mais facilmente se poderá contribuir para a melhoria e manutenção dos índices de saúde 

das populações. 

Para além disso, como é do senso comum, hoje em dia, cada vez mais se observam 

distúrbios alimentares graves, nomeadamente a obesidade (incluindo a obesidade 

infantil), que sendo um fenómeno crescente e que afeta em grande escala a saúde das 

pessoas que dela padecem, quanto mais aprofundados estiverem os conhecimentos 

acerca da CC, melhor contributo e serviços se poderão facultar às pessoas, pois é através 

da avaliação da CC que poderemos contribuir mais diretamente e com melhores 

resultados na atenuação e controlo de tais patologias. 

Segundo Pitanga (2005), os valores relativos à composição corporal podem servir de 

referência para que se possam identificar potenciais riscos de saúde que um determinado 

individuo pode estar suscetível, sempre que os seus valores de gordura corporal se 

encontrem muito altos ou por oposição, extremamente baixos, colocando essa pessoa 

mais vulnerável e suscetível a desenvolver determinadas patologias e/ou distúrbios. 

Para além disso, os valores da CC de um individuo em específico podem servir de 

referência na aferição do risco de saúde a que esse individuo está sujeito, sempre que se 

verifica um excesso de gordura abdominal. Por fim, é importante ressalvar que a 

monitorização constante dos valores da composição corporal se apresenta como um 
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procedimento importante pois permite verificar as modificações que ocorrem na CC à 

medida que a idade progride (Pitanga, 2005; citado por Vaz, 2013). 

Para Costa (2001), a monitorização e avaliação da CC é transversal a várias áreas do 

saber, nomeadamente, no campo da nutrição e do ExF, onde se procuram estabelecer e 

aplicar estratégias que permitam combater problemas ou distúrbios alimentares ou 

nutricionais, bem como monitorizar todo o crescimento, para que se possa auxiliar, de 

uma forma equilibrada, cada pessoa na obtenção de um bom estado funcional, mediante 

a estimação do seu peso corporal saudável, para que este valor seja um valor de 

referência que cada pessoa deve ambicionar alcançar para que possa estar “livre” de 

determinados problemas ou distúrbios alimentares. 

Para o mesmo autor, os métodos de avaliação da composição corporal podem ser 

classificados como: diretos, indiretos e duplamente indiretos. 

Por conseguinte, os métodos indiretos consistem na Pesagem Hidrostática e o Dual 

Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) ou Rádioabsorciometria de Feixes Duplos. 

Uma vez que todos estes “equipamentos” são incomportáveis financeiramente para 

qualquer agrupamento escolar, não nos iremos debruçar em demasia na sua análise 

concetual e procedimental, pois qualquer um destes não é passível de ser aplicado em 

contexto educativo, face a todos requisitos financeiros e logísticos associados. 

Por outro lado, os métodos duplamente indiretos são aqueles que mais facilmente são 

implementáveis, ou seja, aqueles que não requerem um conjunto alargado de 

equipamentos e materiais, sendo por isso, os mais utilizados na avaliação da CC.  

Contudo, o facto de serem os mais utilizados não lhes confere uma maior validade, até 

porque, segundo Costa (2001) estes métodos são os que manifestam uma maior 

percentagem de erro.  

Nestes métodos duplamente indiretos incluem-se as Técnicas Antropométricas (medição 

de pregas adiposas), o Índice de Massa Corporal (IMC) e a Impedância Bioelétrica. 

 

 

 

 

 

Fig. 20 - Técnicas antropométricas, IMC e Impedância Bioelétrica 
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Nota: A impedância bioelétrica ou bioimpedância é um método de avaliação da 

composição corporal rápido, não-invasivo e relativamente barato.”…consiste na 

passagem de uma corrente elétrica de baixa intensidade (50kHz) através do corpo do 

indivíduo e a impedância ou oposição à corrente elétrica é medida com recurso a um 

analisador específico, que pode ser de frequência única ou de multifrequência…neste 

aparelho é possível aferir a % de MIG, a % MG, % de água corporal.” (Sardinha, 

2008). 

Segundo Almeida (2006), os métodos diretos são mais precisos que os indiretos, 

contudo, o facto de acarretarem maiores despesas e mais equipamentos, sobretudo em 

amostras mais avultadas, o que acaba por limitar de sobremaneira a sua utilização. Por 

conseguinte, para o referido autor torna-se mais adequado recorrer à antropometria, 

pois, principalmente no contexto escolar, face à enorme amostra, torna-se mais fácil e 

menos avultado recorrer a aparelhos de menor custo associado e sem que haja 

necessidade de períodos alargados de espera e sem que os resultados alcançados sejam 

de difícil análise. 

Por isso, no contexto escolar é mais fácil e mais acessível realizar o cálculo do IMC ou 

medir as pregas adiposas dos alunos, pois permite-nos mais rapidamente ter acesso a 

resultados, sem que haja despesa para o agrupamento escolar. 

Vaz (2013), citando Almeida (2006), afirma que a avaliação da CC através dos dados 

antropométricos, em crianças e adolescentes, não é totalmente fidedigna, o que cria um 

problema, pois sendo estes os métodos de avaliação da CC mais acessíveis e menos 

dispendiosos, é normal serem utilizados mais vezes, o que faz com que se obtenham 

resultados que não são totalmente válidos, isto porque, segundo o referido autor, uma 

vez que, em idade escolar (crianças e adolescentes) o seu corpo vai-se alterando, em 

virtude da fase de crescimento, desenvolvimento e maturação, em que se encontram o 

que faz com que a aferição do excesso de peso e obesidade em indivíduos desta faixa 

etária seja muito difícil, não só pela variedade individual mas também pelo facto de 

cada um ser diferente de cada qual, ou seja, o ritmo de desenvolvimento e a sua curva 

de maturação não é igual em todos os casos, o que torna difícil a aferição e avaliação da 

composição corporal, pois a velocidade e o ritmo de crescimento possui uma enorme 

variabilidade. 



Documento de Apoio – FitnessGram: “instrumento” fundamental para a disciplina de Educação 
Física e para Formação Pessoal e Educação Desportiva dos alunos 

  
Página 111 

 
  

Apesar disso, atualmente, em grande parte das escolas, por decreto do Ministério da 

Educação, está a ser aplicada a bateria de testes de avaliação da aptidão física, 

Fitnessgram, no qual se avalia a composição corporal através do cálculo do IMC e 

ainda através da medição das pregas cutâneas. Mediante esta avaliação procura-se 

verificar se o aluno se encontra ou não dentro da ZSAF (tendo em conta os valores de 

referência para o sexo e idade do aluno). 

 

NOTA: IMC – Trata-se do método mais utilizado, devido à sua facilidade de aplicação 

e de recolha de dados (Conceição, 2005). Este método não requer uma experiência 

elevada no que concerne ao manuseamento de instrumentos para que se recolham os 

dados, sendo que, essa mesma experiência é facilmente adquirida com a realização da 

própria avaliação. Por outro lado, outra das vantagens do cálculo do IMC para avaliar a 

composição corporal é o facto de este ser um indicador simples de avaliação, de baixo 

custo, não-invasivo e bastante utilizado na prática clínica (Guerra, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 – Índice de Massa Corporal (IMC) 
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5.13. Bateria de Testes FitnessGram: Composição Corporal 

A investigação no âmbito da avaliação da composição corporal tem vindo a comprovar 

que, atualmente, cada vez mais adolescentes tendem a ficar obesos, quando comparados 

com anos anteriores (Pate et al., 1985, citado por CIAR: Fitnessgram (manual)). Por 

conseguinte, a implementação de padrões e comportamentos nutricionais adequados é 

extremamente importante para que se possa inverter tal tendência, isto é, para que se 

diminua acentuadamente esse aumento de % de gordura nas crianças e adolescentes. 

O Fitnessgram tem desenvolvido um conjunto de métodos para que de uma forma 

mais ou menos exata, sem descurar as margens de erro de cada teste, possa determinar a 

% de massa gorda dos alunos, por forma a situá-los num determinado patamar, segundo 

os valores de referência da ZSAF para o sexo e idade dos alunos. 

Assim sendo, os testes de avaliação da CC são: 

5.13.1. Método de Pregas Adiposas 

Com este método procura-se medir a espessura das pregas adiposas tricipital e geminal, 

para que se possa calcular a % de MG corporal dos alunos. 

Nota: Para que se possa proceder a este “teste” é 

fundamental possuir um adipómetro, pois é com este 

instrumento que se irá medir a espessura das referidas pregas 

adiposas. O adipómetro mede é nada mais do que uma 

camada dupla de pele e gordura subcutânea. 

 Pregas Geminal e Tricipital 

Estas pregas foram selecionadas para fazer parte do Fitnessgram pois são facilmente 

medidas e porque estão muito correlacionadas com a % de MG. 

 Medição da Prega Tricipital 

A prega adiposa tricipital (prega vertical) é medida na parte 

posterior do braço direito, aproximadamente no ponto medio 

entre o cotovelo e o acrómio. 

NOTA: na medição de uma prega (similar em todas as pregas 

verticais) deve-se agarrar entre o polegar e o indicador. 

Quando comprimimos a prega ligeiramente acima (1,5 cm) 

Fig. 22 - Adipómetro 

Fig. 23 – Medição de Prega Tricipital 
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do ponto ideal para a medição, iremos medi-la exatamente no ponto médio (ideal).  

 Prega Geminal 

Esta prega adiposa consiste numa prega vertical, sendo medida 

na parte interna da perna direita, aproximadamente na zona de 

maior perímetro da mesma (região do músculo gastrocnémio). 

Para que se possa medir esta prega é fundamental que a perna 

apoiada numa superfície preferencialmente elevada, com o 

joelho a formar um ângulo de 90º. 

Tal como na anterior, devemos procurar comprimir a prega 

ligeiramente acima (1,5 cm) do ponto ideal para a medição, 

iremos medi-la exatamente no ponto médio (ideal). 

Quando os alunos possuem mais de 18 anos, a fórmula de cálculo da %MG integra 

também a prega adiposa abdominal, para além das duas pregas anteriores. 

A prega abdominal é uma prega horizontal, sendo portanto medida de uma forma 

distinta das duas pregas anteriores. 

Assim sendo, para se medir corretamente esta prega adiposa é importante medi-la do 

lado direito do corpo, ligeiramente 3 cm ao lado do umbigo e 1 cm abaixo do mesmo. 

Nota: aluno deverá estar totalmente relaxado no momento da medição para não 

interferir nos resultados obtidos. 

 

 

  

 

 

Fig. 24 – Medição de Prega 

Geminal 

Fig. 25 – Medição de Prega Abdominal 
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5.13.2. Índice de Massa Corporal (IMC) 

O IMC estabelece uma relação entre a estatura e o peso, sendo através desta relação que 

se verificará se o peso da pessoa está ou não adequado à altura da mesma. 

Tal como referido anteriormente, este valor é obtido mediante a seguinte fórmula: 

PESO (kg)/  ( ) 

Exemplo: um aluno com um peso de 45 kg e uma estatura de 1,50 m ter um valor de 

IMC de 19,7 kg/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: O IMC não é um procedimento recomendado para determinar a composição 

corporal, dado que não permite calcular a %MG, fornecendo apenas informação acerca 

da adequação do peso em relação à altura.  

Fig. 26 – Valores de Referência da ZSAF relativamente ao IMC: in manual de aplicação de 

testes - FitnessGram (2ª edição) FHM-NES (2007) 
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5.13.3. Perímetro da Cintura 

Para além de se aferir a %MG, é também importante verificar de que forma essa 

gordura se distribui. 

Como está comprovado na literatura, um excesso de gordura abdominal está 

correlacionado com o aumento do risco de doença cardiometabólica. 

Para que se pudesse proceder a uma avaliação concisa e precisa da gordura abdominal 

seria necessário recorrer a imagiologia. Como é compreensível, nenhum agrupamento 

escolar possui condições económicas para proceder a uma avaliação desse género, daí 

que, o Fitnessgram aconselha a medição do perímetro de cintura, pois é um método 

menos dispendioso e que relaciona igualmente com a gordura abdominal (subcutânea e 

visceral) com o risco de doença cardiometabólica (Allison et al., 2007). 

Para se medir corretamente esta prega é necessário em 1º lugar ter conhecimento do 

local onde se encontram as cristas ilíacas. Esta prega é medida sensivelmente 1 cm 

acima das cristas ilíacas. 

Nota: O instrumento necessário para a realização deste método é somente uma fita 

métrica. 

A medição deverá ser realizada com o aluno em tronco nu, de pé, com os pés juntos, 

após uma expiração normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 – Medição do Perimetro de Cintura 
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5.14. Programa de Treino “Fica em Forma” - FITNESSGRAM 

O “Fica em Forma” consiste num programa de treino com a duração de 6 semanas 

desenvolvido com o intuito de preparar os alunos para os testes de AptF (testes 

anteriormente explicitados). 

Este programa de treino recomenda o seguinte aos alunos: 

o Participa pelo menos 3 vezes por semana durante seis semanas; 

o Completa o teu diário de exercício (em anexo) e entrega-o à posteriori ao teu 

professor de Ed. Física; 

o Podes procurar realizar exercícios durante a aula de EF, sempre que o teu 

professor te conceda autorização para tal; 

o Escolhe (seleciona) exercícios (do programa “fica em forma” – ver em anexo), 

ou realiza as tuas atividades preferidas que realizas nas aulas de EF; 

o Assinala, com uma marca, no local correspondente a cada dia, que fizeste 

exercício (ficha de registo em anexo); 

o A sessão de exercícios deve sempre contemplar: aquecimento, exercícios de 

força, exercício aeróbio e retorno à calma. 

Aquecimento: no início de cada sessão de treino, cada aluno tem necessariamente de 

realizar três exercícios de aquecimento. Em 1º lugar, é importante começar lentamente, 

aumentando, de forma progressiva, a velocidade. À posteriori é necessário realizar 

exercícios de alongamento, nos quais, cada aluno deverá procurar manter a posição 

durante 10 segundos, sem fazer qualquer tipo de “insistência”. 

Nota: importante realizar exercícios variados, por forma a poder aquecer todo a 

musculatura corporal (braços, pernas, tronco, etc…). 

Exercícios de Força: cada aluno deve realizar pelo menos três exercícios de força, 

sendo que, em cada um deles, deve procurar fazer o máximo de repetições que 

conseguir, até ao limite de 20 repetições. 

Fonte: Manual de Aplicação de Testes FitnessGram, 2ª Ed. (2007) 
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Exercício Aeróbio: cada aluno deve procurar começar por fazer a atividade selecionada 

por um período temporal entre os 2 e 5 minutos, aumentando gradualmente até aos 25 a 

30 minutos. 

Retorno à calma: cada aluno deve procurar fazer os seus 3 exercícios prediletos, não 

descurando a necessidade de promover exercícios que contemplem todo o seu corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 - Exercícios "Fica em Forma/Get Fit exercises" - FITNESSGRAM: manual de aplicação de testes 2ª edição 

Fig. 29 – Folha de registo individual (programa “Fica em Forma”. FITNESSGRAM: manual de aplicação de 

testes, 2ª Ed. 
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NOTA: sempre que os alunos cumprem este programa de treino recebem por parte do 

seu professor uma espécie de “diploma” que atesta a sua “boa” aptidão física bem como 

todo o empenho que os alunos tiveram para realizar este programa de treino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 30 - Prémio "Fica em Forma" 
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5.15.  ActivityGram - FITNESSGRAM 

A versão 6.0 do FITNESSGRAM teve como principal novidade o facto de promover a 

inclusão da avaliação da AF. Ou seja, sentiu-se a necessidade de reforçar, junto das 

crianças e adolescentes, a importância do desenvolvimento de hábitos de AF regular, 

isto porque, apesar da AptF ser importante, não é através dela que se irão manter 

fisicamente ativos ao longo da sua vida, dai ser extremamente importante promover a 

educação pessoal e desportiva dos alunos, para que estes se mantenham ativos o 

máximo de tempo possível ao longo das suas vidas. 

No FITNESSGRAM existem duas formas de se aceder aos padrões de AF dos alunos, 

nomeadamente através do questionário de AF Fitnessgram e o diário de AF 

ACTIVITYGRAM. 

O ACTIVITYGRAM trata-se de um relatório de AF de 3 dias. Inclui todos os blocos 

de 30 minutos desde as 7h00 até às 23h00.  

O aluno é questionado acerca da atividade que realizou em cada bloco de 30 minutos, 

intensidade (baixa, média e elevada) e duração da mesma.  

Este relatório possui informação relativa ao tempo total de AF por dia, padrões de 

atividade durante o mesmo e o tipo de atividades de acordo com a Pirâmide da 

Atividade Física. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 - Pirâmide de Atividade Física (ACTIVITYGRAM): in manual de aplicação de testes – 

FitnessGram (2ª edição) FHM-NES (2007) 
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O ACTIVITYGRAM compreende a avaliação e o aconselhamento da AF. Foi 

desenvolvido com o objetivo de reforçar a importância da aquisição de hábitos de AF 

para toda a vida.  

Isto é, a principal missão do programa ACTIVITYGRAM é promover a AF ao longo 

da vida. Desta forma, o ACTIVITYGRAM baseia-se na filosofia HELP que especifica 

o objetivo de promover a saúde para todos com ênfase na atividade para toda a vida 

concebida de forma a ir ao encontro das necessidades de cada um. A filosofia HELP 

traduz-se em: 

 Saúde (H - HEALTH) resulta da prática regular de AF e do desenvolvimento da 

saúde associada com a Aptidão Física; 

 A AF e a AptF é para todos (E – EVERYONE), independentemente da idade, 

sexo ou competência;  

 A AF e a AptF são para toda a vida (L - LIFETIME); 

 Os programas de AF devem ser concebidos de forma a irem ao encontro das 

necessidades e interesses de cada um (P – PERSONAL). 

 

Avaliação da Atividade Física 

A avaliação é realizada mediante o preenchimento de Diário interativo de AF incluindo 

três dias: um dia não escolar e outros dois dias escolares.  

Uma vez que este programa implica o preenchimento de um diário de AF é aconselhado 

que somente seja aplicado a crianças que estejam a frequentar o 5º ano de escolaridade, 

ou anos superiores, pois este preenchimento requer alguma capacidade de leitura, o que 

seria complicado em idades mais baixas. 

Nota: isto não implica que o ACTIVITYGRAM não seja aplicado em alunos que 

frequentem o 1º ciclo, pois existem estudos que obtiveram resultados satisfatórios com 

crianças do 3º e 4º anos, sendo somente necessário um maior treino e a assistência do 

professor, para que os alunos consigam preencher o diário de forma correta. 
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Exemplo de Ficha de Registo Diário 

FITNESSGRAM
®

  

O que fiz ontem? – Exemplo do Diário do ACTIVITYGRAM
®

  

Nome _____________________  Idade _________  Professor__________  Ano _______ 

Lembra-te do que fizeste ontem quando chegaste a casa da escola. Regista a atividade principal que 
realizaste em cada intervalo de 30 minutos ao longo do dia, usando a lista no final da página. Depois 
seleciona a intensidade que melhor se ajusta ao esforço que fizeste (Baixa: "fácil"; Média: "não muito 
cansativo"; Elevada: "muito cansativo". Nota: todos os períodos de repouso deverão ser registado na 
respetiva categoria.  

    
Atividade Repouso Baixa Media Elevada 

Tarde 4:00 
          

Noite 7:00 
          

Categorias de Atividade Física  

Atividade  
Física 
Diária 

Exercício  
Aeróbio 

Desportos  
Aeróbios 

Exercícios  
de Força 

Exercícios de  
Flexibilidade 

Repouso 

Atividades  
que realizo 
num dia 
normal. 

Atividades que 
realizo para aumentar 
a minha aptidão física 

aeróbia. 

Atividades que 
realizo como 
desporto e 
recreação. 

Atividade que 
realizo para 

aumentar a força 
muscular. 

Atividades que 
realizo para 
aumentar a 

flexibilidade e por 
divertimento. 

Coisas que 
faço quando 
não estou 

ativo. 

Marcha 
ciclismo ou 
andar de 
skate. 

Dança “aeróbica”. Desportos ao ar 
livre (futebol ou 

rugby). 

Ginástica, dança 
e outras 

habilidades. 

Artes marciais  
(tai chi). 

Trabalhos  da 
escola de casa 

ou ler. 

Trabalhos 
caseiros  

ou no jardim. 

Treino aeróbio co 
equipamento 

(passadeira, remo 
ou bicicleta 

estacionária ...). 

Desportos de 
pavilhão 

(basquetebol,  
voleibol, hóquei  

ou futebol). 

Atletismo (saltar, 
lançar ...). 

Alongamentos. Jogos de 
computador 
ou de vídeo. 

Jogos ativos 
ou dançar. 

Atividade aeróbia  
(ciclismo, corrida 

ou andar de 
skate). 

Desporto de 
raquete (ténis e 
jogo de raquetes). 

Musculação  ou 
exercícios  de 
fortalecimento  

muscular. 

Ioga. Comer  ou 
repousar. 

Trabalho  
fisicamente  

ativo. 

Atividade aeróbia 
nas aulas  

de Ed. Física. 

Desportos 
durante as aulas  

de Ed. Física. 

Luta e artes 
marciais. 

Bailado. Dormir. 

Outras. Outras. Outras. Outras. Outras. Outras. 

Manual de Aplicação de Testes FITNESSGRAM®
, Segunda Edição, 2007 
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 Fig. 32 – Exemplo de Relatório Individual (ACTIVITYGRAM) - manual de aplicação de testes – FitnessGram (2ª edição) 

FHM-NES, 2007. 
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Conclusão 

O presente documento de apoio permitiu-nos constatar, tal como prevíamos à priori, 

que, o programa de testes FitnessGram se constitui como um excelente programa de 

educação e avaliação da AptF relacionada com a saúde, cuja avaliação funciona 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 AptF e AF têm para a 

saúde (NES, 2002). 

Com a elaboração deste trabalho de revisão concetual foi-nos possível constatar que os 

resultados do FitnessGram não procuram ser objeto de comparação entre pares 

(alunos) mas pelo contrário, vista promover e estimular a prática do ExF regular junto 

dos alunos, veiculando meios e métodos de intervenção através das avaliações físicas e 

não somente em conhecimentos empíricos. 

É função de qualquer docente, principalmente da área curricular de EF, desenvolver 

estratégias e métodos de ensino impulsionadores da prática de ExF regular, pois, na 

investigação cientifica, está mais que comprovado que a AF regular, em crianças e 

adolescentes, contribui de sobremaneira para o seu crescimento e desenvolvimento 

físico e cognitivo, estando ainda comprovado que, o docente de EF deve ser enfatizado, 

a fim de aumentar a prática regular dos alunos, nomeadamente nos dias da semana, pois 

normalmente, aos finais de semana os adolescentes tendem a ser mais ativos.  

Atividades físicas como o futebol, a caminhada/corrida e a dança devem ser incluídas, 

uma vez que são as mais populares entre os jovens, propiciando dessa forma, uma maior 

aderência aos programas. A promoção da prática regular possibilitará aos indivíduos o 

usufruto dos benefícios sobre a saúde, tanto a curto como a longo prazo. 

Assim sendo, para finalizar, é recomendado que todos os docentes de EF procurem 

implementar, nas suas aulas, ao longo do ano letivo, atividades que estimulem os 

alunos, cativando o seu interesse e consequentemente a sua adesão, para que estes 

possam desenvolver a sua AptF, melhorando as suas performances físicas e intelectuais, 

nomeadamente no seu rendimento académico, pois, com este trabalho, foi possível 

verificar uma relação entre a prática regular de AF e a obtenção de bons resultados a 

nível escolar. 
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Capítulo 3 
Análise da evolução dos índices de Aptidão 

Física dos alunos do 9º B e 9º D da Escola 

Básica dos 2º e 3º Ciclos de São Torcato – 

com o contributo do programa de testes do 

FitnessGram 
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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo principal avaliar a aptidão física inicial (início do 

ano letivo) de alunos da Escola Básica 2,3 de São Torcato e ainda verificar se um 

protocolo de exercícios, baseados no programa “Fica em Forma” do FitnessGram, 

realizado nas aulas de Educação Física, entre o 1º e o 2º períodos letivos, tem 

repercussões positivas nos índices de aptidão muscular e da aptidão física dos alunos, 

induzindo-lhes melhorias quando comparados com os valores iniciais. A amostra deste 

estudo foi constituída pelos alunos das turmas B, C, D e E do 9º ano de escolaridade da 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de São Torcato – Guimarães, com idades 

compreendidas entre os 13 e17 anos. Estas turmas foram divididas em 2 grupos: Grupo 

Experimental (GE) e Grupo Controlo (GC). O GE foi composto pelas turmas B e D em 

virtude de serem aquelas que estão ao nosso encargo no presente ano letivo. Este grupo 

será submetido ao referido protocolo de exercícios ao longo de 39 aulas (18 de 90 

minutos e 21 de 45 minutos). Em todas as aulas os exercícios serão realizados no 

período de aquecimento. O GC foi composto pelas turmas C e E, sendo que os alunos 

destas turmas não foram submetidos a nenhum protocolo de exercícios, servindo apenas 

de referência para a análise dos resultados do grupo experimental. No pré-teste, a 

amostra deste estudo foi composta por 84 alunos e no pós-teste por 80 alunos. Para se 

proceder à avaliação da aptidão física dos alunos foi utilizada a bateria de testes do 

Fitnessgram, podendo-se através deste programa avaliar-se aptidão muscular (força 

muscular, resistência muscular e flexibilidade). Para avaliar esta aptidão realizaram-se 

os testes de abdominais, extensão de braços, extensão do tronco e flexibilidade do 

ombro. Os testes supracitados foram aplicados em dois momentos distintos, um no 

início do ano letivo – setembro – (pré-teste) e outro no final do 2º período letivo – 

março – (pós-teste). Todos os dados recolhidos após a aplicação dos testes de 

Fitnessgram foram analisados recorrendo a estatística descritiva, utilizando-se para tal 

o programa Microsoft Excel, versão 2010. Quanto aos resultados obtidos verificou-se 

que ocorreram diferenças significativas entre o início e o final do ano letivo (pré e pós-

teste), no que remete para o GE, ao nível da aptidão muscular, visto que ocorreram 

melhorias ao nível do número e percentagem de alunos com valores “dentro” da ZSAF 

para a sua idade e género, havendo apenas uma regressão no número de alunos com 

resultados dentro dos valores de referência para a sua idade e género no teste de 

extensão de braços. No que diz respeito ao GC apesar de ter ocorrido também uma 
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melhoria dos resultados da Aptidão Muscular, estes não foram tão substanciais como no 

GE. Ao nível do Teste de Abdominais, no GE verificaram-se melhorias (aumentou o 

número médio de repetições e ainda o número de alunos dentro da ZSAF e com 

resultados melhores do que os estipulados para a sua idade e género) e flexibilidade do 

ombro, sendo que no teste de extensão de tronco mantiveram-se os bons resultados do 

pré-teste. Ao nível do teste de extensão de braços ocorreu uma diminuição dos 

resultados atingidos no pré-teste. No que diz respeito ao GC ocorreram também 

melhorias no teste de abdominais sendo que nos restantes testes mantiveram-se os 

resultados do pré-teste, excetuando o teste de flexibilidade do ombro onde se verificou 

um aumento ao nível do número de alunos abaixo da ZSAF. Em suma, o protocolo de 

exercícios aplicado aos alunos do GE contribuiu para a melhoria da aptidão muscular e 

física dos alunos, contudo, essa evolução não pode ser atribuída unicamente ao 

protocolo de exercícios mas a um conjunto de questões (motivacionais e hábitos de 

prática de exercício físico) que poderão ter-se alterado entre o pré-teste e o pós-teste e 

dessa forma ter tido alguma influência na evolução que se verificou nos alunos do GE. 

 

Palavras-chave: Aptidão Física, Fitnessgram, Grupo Experimental, Grupo Controlo, 

ZSAF 
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Abstract 

 

The main objective of this study was to evaluate the physical fitness initial (beginning of 

the school year) for students of the Basic School 2.3 of S.Torcato and still check if an 

exercise protocol, based on the program "Get Fit" of FitnessGram, performed during 

Physical Education classes, between the 1ST and 2ND periods school, has positive 

effects on indices of muscle fitness and physical fitness of the students, inducing them to 

improvements when compared with the initial values. The sample of this study consisted 

of students of classes B, C, D and E of the 9 th year of schooling of the Basic School of 

2ND and 3RD Cycles S.Torcato - Guimarães, aged between 13 and17 years. These 

classes were divided into two groups: Experimental Group (EG) and Control Group 

(CG). The GE was composed by classes B and D because they are those that are in our 

charge in this school year. This group will be submitted to the exercise protocol over 39 

classes (18 to 90 minutes and 21 to 45 minutes). In all classes the exercises will be 

carried out in the period of heating. The GC was composed by classes C and E, and that 

the students in these classes were not submitted to any exercise protocol, serving merely 

as reference for the analysis of the results of the experimental group. In the pre-test, the 

sample of this study consisted of 84 students and in the post-test for 80 students. For the 

evaluation of the physical fitness of students was used the battery of tests of 

Fitnessgram, but it may be through this program be assessed muscular fitness 

(muscular strength, muscular endurance and flexibility). To assess this ability tests were 

performed abdominal, extension arms, trunk extension and shoulder flexibility. The 

above tests were applied at two different times, at the beginning of the school year - 

September - (pre-test) and another at the end of the 2ND period of school - March - 

(post-test). All the data collected after the application of the tests of Fitnessgram were 

analyzed using descriptive statistics, using the program Microsoft Excel version 2010. 

The results showed that there were significant differences between the beginning and 

the end of the school year (pre- and post-test), which refers to the GE, the level of 

muscular fitness, seen that there was an improvement in terms of the number and 

percentage of students with values "within" the ZSAF for their age and gender, but 

there is a regression of the number of students with results within the reference values 

for their age and gender in the test of extension of arms. As regards the GC despite 

having occurred also an improvement of the results of Muscle Fitness, these were not as 

substantial as in GE. At the level of the Test of Abdominal, GE saw improvements 
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(increased the average number of repetitions and the number of students within the 

ZSAF and with better results than those stipulated for their age and gender) and 

shoulder flexibility, being that the test of trunk extension remained the good results of 

the pre-test. The test level of extension arms of a decrease of the results achieved in the 

pre-test. As regards the GC occurred also improvements in test abdominal being that in 

the remaining tests remained the results of pre-test, except for the test of shoulder 

flexibility where there has been an increase in the number of students below the ZSAF. 

In short, the exercise protocol applied to students of GE has contributed to the 

improvement of muscular fitness and physical progress of students, however, this 

evolution cannot be attributed solely to exercise protocol but to a set of questions 

(motivational and habits of practice of physical exercise) that may have changed 

between the pre-test and post-test and thus have had some influence on developments in 

students of GE. 

 

Keywords: Physical Fitness, Fitnessgram, Experimental Group, Control Group, 

ZSAF 
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1. Introdução 

Como é do senso comum, a sociedade contemporânea está cada vez mais sedentária, 

com esta problemática a ter grandes hipóteses de se vir a agravar, uma vez que, nos dias 

de hoje, conferem-se às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) uma 

importância desmedida, o que por si só pode significar um decréscimo significativo nos 

índices de prática de ExF, por parte de toda a população, não estando este problema 

confinado unicamente aos mais “velhos” (adultos).  

Isto porque, atualmente, as crianças e os adolescentes, em idade escolar, estão cada vez 

mais “dependentes” das novas tecnologias, o que faz com que, nos seus tempos de lazer, 

fora do contexto escolar, passem um grande período de tempo em frente a um 

computador, a uma televisão ou a jogar playstation, excluindo não raras vezes jogos 

lúdicos que poderiam fazer com amigos (jogar futebol, saltar à corda, etc…), o que tem 

consequências nefastas não só em termos de saúde e bem-estar físico mas também ao 

nível da relação interpessoal e na própria capacidade de comunicação dessas crianças e 

adolescentes. 

Para Silva (2005; citado por Milbradt et al., 2009) a Saúde é um bem inestimável, 

contudo, para que ela se mantenha é necessário evitar alguns hábitos de vida 

prejudiciais que atentam à mesma, como, por exemplo, o sedentarismo, que é cada vez 

mais frequente no quotidiano de adultos, adolescentes e crianças, de ambos os géneros e 

diferentes faixas etárias.  

Segundo Dias e Afonso (1999), de entre os múltiplos problemas que influenciam o 

processo de envelhecimento do Ser Humano, o Sedentarismo é o fator que mais 

contribui para a aceleração deste processo. 

A literatura especializada no estudo dos índices de prática física de crianças e jovens 

tem conseguido comprovar, de uma forma clara, concreta e inequívoca, que, o défice 

nos índices de prática física, em populações infantis e adolescentes, está claramente 

relacionado com disfunções ao nível da composição corporal - peso (ex: obesidade 

infantil, etc…), dado que, cada vez mais se vislumbram em crianças e adolescentes em 

idade escolar, provocando, não só problemas ao nível da AptF e aeróbia dos alunos mas 

também ao nível da sua autoestima (Fernandes et al., 2012).  
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Como tal, estando, ao nível da investigação científica mais que comprovado que a 

prática regular de atividade física tem um papel importantíssimo na saúde e qualidade 

de vida de todas as pessoas, independentemente da sua idade ou sexo, é-nos possível 

constatar que existe uma relação inversamente proporcional entre a prática de ExF e a 

proliferação do risco de aparecimento e desenvolvimento de doenças crónico-

degenerativas, possuindo sobretudo, um efeito positivo e indiscutível na qualidade de 

vida das pessoas. 

Por sua vez, segundo Epstein et al. (1996; citado por Milbradt et al., 2009) existe uma 

influência direta entre o baixo nível de AF e o desenvolvimento da obesidade na 

infância e adolescência. Assim sendo, podemos concluir que, a aquisição de hábitos de 

vida saudáveis (prática de ExF regular, etc..) é uma das melhores formas para evitar e 

combater esta problemática da obesidade, que, nos dias de hoje, é, sem sombra de 

dúvidas, um dos maiores problemas de saúde que afetam as nossas populações, 

inclusive crianças e adolescentes em tenra idade. 

Tendo em conta tudo o que se encontra expresso e documentado em inúmeros estudos 

científicos dedicados a esta problemática, podemos aferir e concluir que, atualmente, a 

Saúde, não se circunscreve unicamente a serviços e instalações médicas mas sim, passa 

a ser uma problemática que carece da máxima atenção de todo o Sistema de Ensino e 

Educação, pois torna-se cada vez mais imprescindivel educar todas as populações e 

gerações, expressando-lhes todos os contributos que a prática de ExF induzem na nossa 

própria saúde, demonstrando-lhes em acréscimo, os problemas médicos que poderão 

advir de hábitos de vida desregulados e sedentários. Assim sendo, dada a importância 

conferida ao combate do sedentarismo, são criados inúmeros planos de adoção de AF 

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). 

 

Como tal, para que se possam aumentar os índices de prática física é imprescindível que 

se proceda à educação desportiva das crianças e adolescentes (alunos), motivando-os e 

estimulando-os para que adquiram o gosto e o hábito pela AF (o que, à posteriori, 

contribuirá para a manutenção desses índices de prática física), indispensáveis para a 

aquisição e manutenção de um bom nível de AptF. 
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A Escola tem um compromisso e um “poder” inquestionável no que se refere ao 

combate de problemas como a obesidade e como a falta de hábitos de vida saudáveis 

dos alunos, uma vez que, “praticamente todas as crianças e adolescentes frequentam a 

escola tornando-se esta, portanto, uma das instituições com maiores responsabilidades 

na promoção de hábitos de atividade física, nestas idades” tal como afirma Mota 

(citado por Fernandes et al., 2012). 

É neste ponto que surge a EF, tendo esta um papel fulcral no combate aos estilos de 

vida baseados no sedentarismo e em hábitos de vida desregulados e atentatórios ao bem-

estar físico e psicológico dos alunos. Isto porque, estando esta disciplina integrada no 

Currículo Nacional do Ensino Básico (e Secundário), e recorrendo ao documento 

supracitado (que rege e tutela o modo de realização e funcionamento das atividades 

pedagógicas), podemos verificar que, é objetivo desta área curricular, procurar potenciar 

uma melhoria significativa na qualidade de vida, de saúde e de bem-estar dos alunos, 

possuindo ainda responsabilidades na melhoria da AptF dos alunos, elevando as suas 

capacidades físicas, de modo harmonioso e adequado às necessidades de 

desenvolvimento dos alunos (Fonte: Programa de Educação Física – Reajustamento – 

2001). 

Por conseguinte, é neste contexto que o papel do Professor de EF adquire uma 

importância e relevância suplementar, pois, é seu dever, enquanto promotor do ensino e 

do conhecimento bem como enquanto figura exemplar que os alunos tendem a seguir, 

demonstrar-lhes (aos alunos) o quão importante é ter hábitos de vida salutares e ainda 

hábitos de prática física regular, ensinando-os e estimulando-os a adquirir tais 

comportamentos, mediante uma ação pedagógica devidamente enquadrada com as reais 

necessidades dos alunos, tendo sempre como objetivo dotá-los de conhecimentos acerca 

dos benefícios da EF e da AF bem como estimulá-los para que tenham hábitos de 

prática física extra-escolar (Sotelo et al., 2004: citado por Milbradt et al., 2009). 

Para que os alunos adquiram o gosto pela prática de ExF é extremamente relevante que 

o docente procure planear de forma concreta todo o processo de ensino-aprendizagem, 

para que a sua intervenção pedagógica não seja desfasada, por forma a proporcionar aos 

alunos uma prática sistemática, coerente e sequencial. 
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Por tudo isto, é nosso objetivo, através do desenvolvimento do estudo “análise da 

aptidão física dos alunos do 9º B e 9º D da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de São 

Torcato”, recolher um conjunto de elementos bibliográficos fundamentados e credíveis 

que permitam sustentar todos os resultados a que chegaremos mediante a obtenção de 

dados diversos, que esperamos que sejam o mais fidedignos e relevantes possíveis, para 

que nos permitam compreender de uma forma mais clara e inequívoca, qual o contributo 

que o Programa Fitnessgram (desenvolvido para promover a AF junto dos alunos 

mais jovens e para auxiliar o professor de EF na educação e avaliação da atividade e 

AptF de crianças e adolescentes em idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos) nos 

pode facultar (professores), na análise dos índices de prática física e de AptF dos alunos, 

bem como, qual o contributo que um conjunto de exercícios (provenientes do programa 

de testes Fitnessgram - ActivityGram) devidamente enquadrados com o estudo em 

questão, para que nos permitam constatar qual será a evolução (ou não) da AptF dos 

alunos, entre o Pré-Teste e Pós-Teste, resultante do protocolo de exercícios a que os 

alunos serão submetidos, nas aulas compreendidas entre os 2 momentos supracitados (1º 

e 2º períodos letivos).  
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2. Objetivos de Estudo 

2.1. Objetivos Gerais 

 

 Avaliar o nível de aptidão física do aluno, através dos Testes de FitnessGram®, 

procurando situar o aluno no seu nível de capacidade motora, indicando se o 

aluno se encontra na Zona Saudável de Aptidão Física ou “fora” da Zona 

Saudável de Aptidão Física para a sua idade ou género, tendo por conseguinte, a 

necessidade de incrementar os seus índices de aptidão física. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o nível de performance dos alunos nos diferentes tipos de testes de 

FitnessGram® relativos à componente da Aptidão Muscular e desta forma 

verificar a aptidão física dos alunos nas diversas capacidades motoras abrangidas 

pelos testes (Força Muscular, Resistência Muscular e Flexibilidade), por forma a 

constatar quais os alunos que se encontram, ou não, na Zona Saudável da 

Aptidão Física (ZSAF); 

 

 Avaliar o nível de prestação dos alunos do Sexo Feminino nos diferentes testes 

de Aptidão Muscular; 

 

 Avaliar o nível de prestação dos alunos do Sexo Masculino nos diferentes testes 

de Aptidão Muscular. 
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3. Revisão da Literatura 

Como é do conhecimento geral, na Sociedade em que nos encontramos inseridos, em 

virtude da revolução tecnológica, a que todos assistimos, ocorreu uma grande alteração 

dos hábitos/estilos de vida das pessoas (Carvalho, 1996; citado por Nascimento, 2008). 

As sociedades modernas, principalmente nos países mais desenvolvidos, têm a 

tendência de privar as pessoas da AF e de facilitar o acesso aos alimentos prejudiciais à 

nossa saúde (exemplo, fast-food), uma vez que se restringiram os locais onde se podia 

praticar atividade física (com a mudança dos meios rurais para as cidades, as pessoas 

deixaram de ter locais onde pudessem praticar atividade física regular) e igualmente, 

como consequência da vida atarefada das pessoas, essa AF nem sempre é uma 

prioridade na suas vidas, sendo colocada em 2º plano, o que tem consequências 

prejudiciais na saúde, aptidão física e por fim, na qualidade de vida das pessoas 

(Paffenbarger et al., 1994). 

Fruto dessa revolução tecnológica, o sedentarismo passou um problema de saúde 

pública, de maior prevalência na população mundial  (INFORMES, 2002), que foi 

gerado a partir das enormes mudanças que ocorreram no modo de vida das pessoas, 

sendo um fator agregador de doenças.  

«…os problemas cardiovasculares, a obesidade, a hipertensão, a diabetes e as doenças 

crónicas degenerativas apresentam um alto índice entre as mortalidades e as 

incapacidades mundiais…» (DOENÇAS, 2003). 

Por conseguinte, é do senso comum que, uma das formas mais eficazes e que não nos 

acarreta custos desmensurados para tratar e prevenir essas doenças é a prática de AF 

orientada e regular.  

Por conseguinte, no que diz respeito ao conceito de AptF importa salientar que a este 

conceito tem vindo a ser apresentadas diferentes definições, por diversificados autores.  

Fonseca (2011:17), citando Marques et al., 1991; Howley e Franks, 1992; Bouchard e 

Shephard, 1994, diz-nos que: 

 

“Em meados do século XX, ligado a atividade física surge o conceito de aptidão física 

cuja definição universal e consensual se tem constituído como uma tarefa de difícil 

consecução devido a dois grandes fatores: a grande complexidade a que está 
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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.” 

Apesar de não existir uma definição universalmente consensual acerca da AptF, importa 

ressalvar que a sua importância é, globalmente reconhecida por todos (Hensley et al., 

1989). 

Para Gallahue e Donnelly (2003), citado por Nascimento (2008) a AptF consiste num 

“conjunto de atributos relacionados com a capacidade de realizar atividade física, 

associada à composição genética, bem como a uma adequada nutrição.” Para estes 

autores, estes três fatores estão interrelacionados entre si, no que se refere ao 

desenvolvimento e manutenção da AF, tanto em crianças como nos adultos.  

O fato do conceito de AptF estar constantemente a sofrer alterações fez com que 

existisse a necessidade de promover uma operacionalização do seu conceito, como 

forma de permitir uma melhor avaliação das várias dimensões ou componentes que 

constituem essa aptidão, e que se resumem às capacidades motoras condicionais e 

coordenativas, tendo-se para isso, criado um conjunto vasto de programas de avaliação 

da AptF, integrados em diferentes baterias de testes. 

De acordo com Maia, Lopes & Morais (2001), a AptF possui duas vertentes, uma delas 

mais direcionada para o rendimento desportivo/motor, onde são avaliadas num conjunto 

diversificado de componentes ou capacidades tais como a força, velocidade, resistência, 

etc.; por outro lado, a segunda vertente encontra-se mais relacionada com a saúde, na 

qual são habitualmente avaliadas a flexibilidade, a força, a capacidade 

cardiorrespiratória e a composição corporal (IMC – Índice de Massa Corporal). 

Segundo  Alcântara (2004), em virtude do contexto em que estamos inseridos 

(sedentarismo, obesidade infantil, etc…) o papel do professor de EF adquire uma 

importância desmedida, uma vez que, cabe a este profissional proceder à orientação e 

regulação de toda a AF, para que se adotem comportamentos e hábitos de vida 

positivos.  

Para que os docentes de EF possam desempenhar a sua função de uma forma salutar no 

que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem e para que possam levar os alunos 

a melhorar os seus índices de prática de ExF e de AptF foram criados inúmeros testes de 
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AptF, que se constituíram como um instrumento pedagógico de extrema relevância, ao 

serviço do professor, pois possibilitam-lhe que, num curto espaço de tempo, possa 

avaliar um determinado número de variáveis (Wang 2004, cit. por Fonseca 2011). 

É neste âmbito que o FitnessGram® adquire uma grande importância no contexto da 

EF, sendo definido como “…um programa de educação e avaliação da AptF 

relacionada com a saúde…” (The Cooper Institute for Aerobics Research, 2002), cuja 

avaliação funciona como elemento motivador para a AF regular, ou ainda como 

instrumento cognitivo para informar as crianças e jovens acerca das implicações que a 

AptF e a AF têm para a sua saúde (NES, 2002).  

O reajustamento ao programa de EF levado a cabo em 2001 veio não só enaltecer a 

importância e os benefícios da disciplina supracitada, mas também e sobretudo, reforçar 

a relevância que a EF pode desempenhar no desenvolvimento da AptF dos alunos, 

podendo configurar-se como uma ferramenta imprescindível e promotora da saúde, 

qualidade de vida e do bem-estar. 

Por conseguinte, o mesmo reajustamento veio ainda atestar a importância e a utilidade 

da Bateria de Testes FitnessGram, afirmando-se que “…no processo de avaliação 

formativa, os valores inscritos na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) em cada 

capacidade motora, devem ser considerados como uma referência fundamental. A 

natureza e significado do nível de AptF e suas implicações como suporte da saúde e 

bem-estar e como condição que permite ou favorece a aprendizagem, tornam 

fundamental que em cada ano de escolaridade os alunos atinjam essa zona 

saudável…”. 

Segundo Pereira & Brito (2004) a maior e mais relevante alteração promovida com o 

reajustamento foi a inclusão e definição dos critérios de sucesso nesta área disciplinar, 

isto é, passaram a ser consideradas três grandes áreas de avaliação específica: 1º 

Atividades Físicas (conteúdos programáticos); 2º Aptidão Física (ZSAF) e 3º 

Conhecimentos relativos aos processos de elevação e manutenção da Aptidão Física e à 

interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais no âmbito dos quais se 

realizam as atividades físicas (Ministério da Educação, 2001).  
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Assim sendo, tendo os professores inúmeras responsabilidades na promoção da saúde e 

AptF dos alunos, estando eles em contato direto com os mesmos, acompanhando-os ao 

longo de um ano letivo e ainda, tendo a seu dispor esta ferramenta (FitnessGram) 

procuraremos averiguar, com este estudo-caso, se: 

 

• Entre o início do ano letivo (pré-teste) e o fim (pós-teste) do ano letivo ocorrerão 

alterações ao nível da Aptidão Física dos alunos? 

Para além disso, procurar-se-á ainda constatar-se se, ao nível da Aptidão Muscular, os 

alunos: 

 Entre o Pré-Teste e o Pós-Teste apresentam valores diferentes, entre géneros e 

ainda entre grupos (Grupo Experimental vs Grupo Controlo).  

Em suma, considero ser extremamente relevante proceder-se à elaboração deste estudo-

caso, pois poderá contribuir de forma positiva para a disciplina de EF e para o processo 

de Ensino-Aprendizagem, permitindo dotar os docentes desta disciplina de estratégias e 

procedimentos que promovam melhorias nos seus alunos, auxiliando-os no 

desenvolvimento e potencialização das suas capacidades motoras, contribuindo dessa 

forma para a melhoria da sua AptF. 
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4. Metodologia 

4.1.  Participantes 

Para que o presente estudo-caso possuísse maior rigor e para que se pudesse realizar 

uma análise consistente e criteriosa dos resultados obtidos, provenientes de 

metodologias distintas, procedemos à divisão das turmas B, C, D e E do 9º Ano de 

Escolaridade da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de São Torcato em 2 grupos: Grupo 

Experimental (GE) e Grupo Controlo (GC). 

Por sua vez, importa ressalvar que o Grupo Experimental será composto pelas turmas 

B e D do 9º ano, pois são aquelas em que realizamos as nossas Práticas de Ensino 

Supervisionado (PES) ao longo do ano letivo 2013/2014.  

Por outro lado, o Grupo Controlo será composto pelos alunos das restantes turmas (C e 

E).  

Desta forma, no Pré-Teste, o número total de participantes (agregando os membros do 

GE e do GC) foi de 84 alunos, sendo o Pós-Teste realizado por 80 alunos pertencentes 

às turmas anteriormente explicitadas, do 9º ano da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de 

São Torcato. 

PARTICIPANTES - GRUPO EXPERIMENTAL 

Pré-Teste Pós-Teste 

Idades Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino 

13 6 2 4 0 0 0 

14 20 11 9 17 8 9 

15 8 5 3 13 7 6 

16 1 1 0 4 3 1 

17 1 1 0 1 1 0 

TOTAL 36 20 16 35 19 16 

Média ( ) de Idades 14,2 14 13,9 14,7 14,8 14,5 

Média ( ) de Pesos 60,3 Kg 61,25 Kg 59,1 Kg 62,46 Kg 63,84 Kg 60,8 Kg 

Média ( ) de Alturas 167 Cm 170,7 Cm 162,4 Cm 168,46 Cm 173,1 Cm 162,9 Cm 

Tabela 2 – Participantes do Grupo Experimental (Médias de Idade, Peso e Altura) 
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PARTICIPANTES - GRUPO CONTROLO 

Pré-Teste Pós-Teste 

Idades Turma Masculino Feminino Turma Masculino Feminino 

13 5 1 4 3 0 3 

14 29 19 10 21 15 6 

15 9 6 3 15 9 6 

16 5 3 2 4 4 0 

17 0 0 0 2 0 2 

TOTAL 48 29 19 45 28 17 

Média ( ) de Idades 14,22 14,31 14,15 14,58 14,61 14,52 

Média ( ) de Pesos 60,27 Kg 63,7 Kg 55,1 Kg 61,3 Kg 65,7 Kg 54,3 Kg 

Média ( ) de Alturas 166,7 cm 170,5 cm 161,1 cm 168,5 cm 172,9 cm 161,6 cm 

Tabela 3 – Participantes do Grupo Controlo (Médias de Idade, Peso e Altura) 

Nota: a variação do nº alunos do GE e GC participantes no estudo-caso, entre o pré-teste e o 

pós-teste deveu-se a questões extra-aula, isto é, nas datas de realização do Pós-Teste dos testes 

de Fitnessgram, alguns alunos apresentaram-se na aula com atestados médicos ou 

justificações dos encarregados de educação, afirmando que os seus educandos não poderiam 

realizar aula devido a problemas de saúde. Por outro lado, em menor quantidade, alguns alunos 

não puderam realizar o Pós-Teste devido ao facto de não estarem devidamente equipados para 

poder realizar aula de EF. Por fim, importa ainda salientar que 2 alunos do GC, no intervalo 

entre o Pré-Teste e o Pós-Teste, transferiram-se de Estabelecimento de Ensino. 

Todas estas situações agregadas fizeram com que o número de participantes entre os 2 

momentos de avaliação da AptF diminuísse, ainda que de uma forma ligeira, sem que 

comprometa os resultados que se virão a obter. 
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4.2. Instrumento e Procedimentos de Análise dos Dados 

De acordo com Sardinha (cit. por Fernandes et al., 2012), a bateria de testes do 

FitnessGram, por estar ligada à saúde, é a que melhor se ajusta aos princípios da 

avaliação física/condição física. 

Como tal, para aferir o nível de AptF dos alunos, denominados como “participantes” do 

estudo, recorremos à supracitada bateria de testes do FitnessGram (procedendo-se 

através deste à avaliação da Aptidão Muscular - AptM - dos alunos) - (Institute for 

Aerobics Research Cooper, 2002). 

Mais concretamente, os testes de FitnessGram® que os participantes neste estudo-caso 

realizaram para se poder avaliar a sua AptM foram (NES, 2002): 

Aptidão Muscular (Força Muscular, Resistência Muscular e Flexibilidade) 

 Abdominais 

 Extensão de braços 

 Extensão do tronco 

 Flexibilidade do Ombro 

Para a avaliação da força abdominal no nosso estudo recorremos ao teste de “Curl Up”. 

Este teste não envolve a contração dos músculos flexores da anca, minimizando dessa 

forma os efeitos de compressão na coluna vertebral quando comparado com o “Sit Up” 

em que os pés estão fixos e seguros (Cooper Institute for Aerobics Research, 2002).  

Por sua vez para a avaliação da força e da resistência da região superior do corpo o teste 

recomendado e utilizado no nosso estudo foi o denominado teste de Extensão de Braços 

ou “Push Up”. 

Esta bateria utiliza testes predominantemente referenciados ao critério que permitem 

avaliar o nível de AptF de cada indivíduo. Desta forma, o nível de AptF dos alunos foi 

classificado em duas áreas específicas: 

Necessita de melhorar; porém, como o nosso objetivo é facilitar a consulta e análise 

dos dados, para que todos os possam compreender de uma forma percetível e acessível, 

recorremos à terminologia “Não” que terá o seguinte significado: necessidade de 

incremento dos níveis de AptF; 
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Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF): esta divide-se entre o Bom e o Ótimo; 

igualmente para facilitar a análise e compreensão dos dados utilizaremos  a terminologia 

“Sim” para sinalizar e caraterizar os alunos cujos valores obtidos nos diferentes testes se 

encontram entre o Bom e o Ótimo das tabelas de referência, ou seja, o “sim” indicará os 

alunos que encontram dentro da ZSAF. 

Por conseguinte, através da análise e comparação dos dados obtidos (resultados) 

verificar-se-á se os alunos se encontram dentro dos valores de referência estipulados e 

recomentados para a sua idade, considerando neste caso, que os alunos se encontram 

dentro da ZSAF (no caso destes alunos, a terminologia utilizada será “sim”); sempre 

que os participantes do estudo tiverem valores acima ou abaixo dos valores de 

referência para a sua idade a terminologia utilizada será o “não” (tal como explicamos 

anteriormente). 

Nota: o facto de algum aluno apresentar valores superiores/acima dos recomendados 

para a sua idade, não pode ser conotado como sendo algo negativo e com um mau nível 

de AptF, por estar fora da sua ZSAF e por ter sido rotulado com um “não”, é sim um 

indicador extremamente positivo pois esse aluno apresenta valores de AptF acima do 

ótimo dos valores de referência para a sua faixa etária e género. 

No que se refere à recolha de todos os dados importa referir que esta bateria de testes foi 

realizada em dois momentos distintos (Pré e Pós-teste) na Escola Básica do 2º e 3º 

Ciclos de S. Torcato (no ginásio do Pavilhão Desportivo e na pista de atletismo do 

campo exterior). 

Por conseguinte, no Grupo Experimental, o Pré-Teste foi realizado nos dias 25 e 27 de 

Setembro de 2013 (inicio do presente ano letivo) em duas aulas (1 aula de 90 minutos e 

1 aula de 45 minutos), sendo que o Pós-Teste foi realizado nos dias 26 e 28 de Março de 

2014 (em 2 aulas, uma de 45 e outra de 90 minutos). 

No Grupo Controlo o Pré-Teste foi realizado nos dias 24 e 27 de Setembro de 2013 e o 

Pós-Teste nos dias 18, 21 e 25 de Março de 2014. 
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Notas:  

 Entre o pré-teste e o pós-teste, os alunos do GE foram sujeitos a um conjunto de 

exercícios (baseados no programa “Fica em Forma” do Fitnessgram)* ao 

longo de 39 aulas (18 aulas de 90 minutos e 21 aulas de 45 minutos); 

 Os alunos que pertencem ao GC não serão submetidos à bateria de exercícios 

que os seus colegas do GE irão realizar, no espaço temporal compreendido entre 

o pré e o pós-teste. 

Para a análise estatística dos dados recorremos ao programa informático (Microsoft 

Excel, versão 2010), no qual se procedeu a todo o tratamento estatístico dos dados 

obtidos nos diversos testes de FitnessGram realizados (estatística descritiva – média e 

desvio-padrão), bem como à elaboração dos gráficos e quadros que posteriormente 

serão apresentados. 
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4.3.  Bateria de Exercícios aplicado ao Grupo Experimental  

Ao longo do 1º e 2º períodos escolares, nas aulas compreendidas entre o pré-teste e o 

pós-teste, os participantes que integraram o GE foram submetidos a um conjunto de 

exercícios, baseados no programa de treino “Fica em Forma” do FitnessGram, para 

que os alunos pudessem ser exercitados e para que pudessem “trabalhar” as várias 

capacidades motoras que são submetidas a “avaliação” nos diversos testes de avaliação 

da aptidão física do FitnessGram. 

Como tal, em todas essas aulas, os elementos do GE foram incitados a realizar um 

conjunto de exercícios que visavam melhorar as suas capacidades motoras 

(nomeadamente a força, resistência e flexibilidade), procurando, através deste 

incremento de AF, fazer-se com que os alunos pudessem evoluir e apresentar melhorias 

consideráveis ao nível da sua AptF, aumentando-se os seus índices de AptF “inciais”. 

As baterias de exercícios realizadas pelos alunos do GE foram sempre realizadas no 

início das aulas, durante o período de aquecimento e nos momentos em que estes 

estavam a realizar os “habituais” exercícios de alongamento muscular (onde se 

”trabalhava” essencialmente a flexibilidade dos mesmos). 

Por conseguinte, os seguintes exercícios foram aqueles a que os participantes do 

GE foram submetidos: 

Exercícios de Força, Resistência e Flexibilidade 

o Extensão de Braços (Flexões); 

o Abdominais (curl abdominal; crunch abdominal); 

o Extensão de tronco (dorsais); 

o Skipping (com e sem deslocamentos); 

o Saltos canguru; 

o Saltos ao peito; 

o Saltos com afastamento dos braços e pernas (“jumping jacks”) 

o Agachamentos; 

o Alongamentos diversos (Rotação do tronco, alongamento do ombro, 

alongamento do braço, alongamento da coxa (em pé e sentado), elevação do 

joelho, alongamento do gastrocnémio, lunges…). Em todos os exercícios de 

alongamento, os alunos tinham de aguentar 10 segundos, mantendo a posição, 

sem insistências. 
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Nota: em anexo encontra-se o documento onde está registado o número de repetições 

realizadas por aula, nos diversos exercícios, bem como o número total de exercícios e 

repetições realizadas ao longo de todas as aulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A aplicação da supracitada bateria de exercícios foi sempre efetuada tendo-se em 

consideração o tempo horário das atividades letivas (aulas de EF), isto é, nas aulas com a 

duração de 90’ (min) a aplicação desta bateria de exercícios ao GE realizava-se na parte inicial 

da aula, nomeadamente durante o período de aquecimento dos alunos e nos momentos em que 

estes estavam a realizar os “habituais” exercícios de alongamento muscular (nestes exercícios 

procurava-se essencialmente “trabalhar” a flexibilidade dos alunos). Nas aulas de 45’ (min) a 

aplicação da bateria de exercícios decorria na fase final da aula (durante o jogo de singulares – 

UD de Badmínton) uma vez que, como o tempo útil da aula era manifestamente reduzido, 

considerei melhor, em termos pedagógicos, realizar a aplicação da bateria de exercícios num 

período da aula onde os alunos não estivessem envolvidos em atividade motora (como era o 

caso dos alunos que esperavam pela sua “vez” para ir realizar o jogo de singulares). 

Saltos com afastamento de braços 

e pernas 

Elevação do joelho Alongamento do Ombro e do braço  Alongamento do Gastrocnémio 

Crunch Abdominal Curl Abdominal Sit-up Abdominal 

Alongamento da coxa (em pé e 

sentado) 
Lunges Extensões de Braços Extensão de Tronco 

Fig. 33 – Exercicios do programa de Treino “Fica em Forma”/”Get Fit” - Fitnessgram 
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5. Apresentação de Resultados 
 

FitnessGram: Grupo Experimental – Testes de Aptidão Muscular  

GRUPO EXPRIMENTAL 

APTIDÃO MUSCULAR (FORÇA, RESISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE) 

Abdominais 

(nº de repetições) 

Extensão de Braços 

(nº de repetições) 

Extensão do Tronco 

(cm) 

Flexibilidade do 

ombro  

n % n % n % N % 

P
R

É
-T

E
S

T
E

 

S
ex

o
 F

em
in

in
o

 Acima ZSAF 5 31% 0 0% 0 0%   

ZSAF 6 38% 5 31% 16 100% 15 94% 

Abaixo ZSAF 5 31% 11 69% 0 0% 1 6% 

MÉDIA  e 

DESVIO-PADRÃO 
34,1 ± 22,11 3,87 ± 4,42 29,1 ± 1,88  

S
ex

o
 M

a
sc

u
li

n
o

 Acima ZSAF 7 35% 0 0% 0 0%   

ZSAF 8 40% 7 35% 19 95% 13 68% 

Abaixo ZSAF 5 25% 13 65% 1 5% 6 32% 

MÉDIA  e 

DESVIO-PADRÃO 
39 ± 25,05 11,1± 7,17 29,15 ± 1,63  

P
Ó

S
-T

E
S

T
E

 

S
ex

o
 F

em
in

in
o

 Acima ZSAF 12 75% 0 0% 0 0%   

ZSAF 4 25% 2 6% 15 94% 14 88% 

Abaixo ZSAF 0 0% 14 94% 1 6% 2 12% 

MÉDIA  e 

DESVIO-PADRÃO 
52,7 ± 19,7 4,18 ± 2,96 28,25 ± 2,66  

S
ex

o
 M

a
sc

u
li

n
o

 Acima ZSAF 11 58% 0 0% 0 0%   

ZSAF 2 10% 8 42% 19 100% 15 79% 

Abaixo ZSAF 6 32% 11 58% 0 0% 4 21% 

MÉDIA  e 

DESVIO-PADRÃO 
44,8 ± 24,99 14,1 ± 6,85 29,31 ± 1,59  

Tabela 4 - Resultados do Grupo Experimental (por sexo) nos Testes FitnessGram: Aptidão Muscular – 

percentagem do nº total de alunos 

Através da tabela 4 é possível verificar-se que nos quatro testes de AptM realizados ocorreram alterações, entre Pré-Teste e 

o Pós-Teste, ao nível da percentagem (%) de alunos do GE na ZSAF bem como ao nível dos valores médios e desvio-

padrão obtidos, sendo que estas alterações ocorreram em ambos os sexos. No Teste de Abdominais, relativamente à % de 

alunos acima da ZSAF (nº de repetições realizadas superiores ao valor máximo do intervalo dos valores de referência para a 

idade e género) passou-se de 31% para 75% (sexo feminino) e 35% para 58% (sexo masculino). Ao nível do valor médio 

de repetições (teste de abdominais) também se verificaram alterações, passando-se, no sexo feminino, de 34 para 52 

repetições (em média) e no sexo masculino de 39 para 45 repetições médias. 

No Teste de Extensão de Braços (sexo feminino) verificou-se um decréscimo ao nível da % de alunas na ZSAF descendo-

se de 31% para 6%. Também no sexo masculino não ocorreram alterações muito vincadas, passando-se de 35% para 42% 

de alunos na ZSAF. Em ambos os sexos cresceu a % de alunos com resultados abaixo dos valores de referência para a sua 

idade e género. Os valores médios de repetições passaram de 3 para 4 (sexo feminino) e 11 para 14 (sexo masculino). 

Tanto no Teste de Extensão do Tronco como no Teste de Flexibilidade do Ombro as alterações que se verificaram entre o 

pré-teste e o pós-teste permitiram constatar um aumento da % de alunos na ZSAF (sexo masculino) e no valor médio de 

extensão (cm) e ainda uma descida, no sexo feminino, não apenas na % de alunos na ZSAF mas também no valor médio de 

extensão (cm).  
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FitnessGram: Resultados totais dos elementos do Grupo Experimental – Testes de Aptidão 

Muscular  

Através da tabela nº 5 pode verificar-se que, em todos os testes, à exceção do teste de extensão de braços, 

ocorreram alterações, entre o pré-teste e o pós-teste, não apenas nos valores médios obtidos mas também na 

percentagem de alunos do GE “dentro” da ZSAF.  

 

Por conseguinte, no Teste de Abdominais foi possível verificar-se que o valor médio de repetições passou das 

36 para as 48 repetições. Por sua vez, a % de alunos na ZSAF passou dos 39% para os 17% sendo que ao 

mesmo tempo que este valor percentual “baixou” pôde constatar-se um aumento da % de alunos acima da 

ZSAF, passando-se dos 33% para os 66%.  

 

No Teste de Extensão de Braços ocorreram variações com significâncias distintas, uma vez que, a % de alunos 

“dentro” da ZSAF passou dos 33% para os 26%, crescendo a % de alunos com valores “abaixo” do mínimo (de 

repetições) estipulado nos valores de referência (de 67% para 74%). Por outro lado, ocorreu ainda uma alteração 

ao nível do valor médio de repetições, passando-se das 8 para as 10 repetições, aproximadamente. 

 

No Teste de Extensão do Tronco não se vislumbraram alterações ao nível da % de alunos do GE na ZSAF 

(manteve-se nos 97%) sendo que, ao nível do valor médio de extensão, passou-se 29 cm (Pré-Teste) para os 28 

cm (Pós-Teste). 

 

No Teste de Flexibilidade do Ombro verificaram-se alterações “ténues” na % de alunos “dentro” da ZSAF 

passando-se dos 81% para os 83%. 

 

 

GRUPO EXPRIMENTAL 

(totalidade de 

participantes) 

APTIDÃO MUSCULAR (FORÇA, RESISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE) 

Abdominais  

(nº de repetições) 

Extensão de Braços 

(nº de repetições) 

Extensão do Tronco 

(cm) 

Flexibilidade do 

ombro 

n % n % n % n % 

P
R

É
-T

E
S

T
E

 

Acima ZSAF 12 33% 0 0% 0 0%   

ZSAF 14 39% 12 33% 35 97% 29 81% 

Abaixo ZSAF 10 28% 24 67% 1 3% 7 19% 

MÉDIA  e 

DESVIO-PADRÃO 
36,8 ± 23,9 7,9 ± 7,1 29,2 ± 1,7 

 

P
Ó

S
-T

E
S

T
E

 

Acima ZSAF 23 66% 0 0% 0 0%   

ZSAF 6 17% 10 26% 34 97% 29 83% 

Abaixo ZSAF 6 17% 25 74% 1 3% 6 17% 

MÉDIA  e 

DESVIO-PADRÃO 
48,4 ± 23,05 9,57 ± 7,34 28,8 ± 2,2 

 

Tabela 5 - Resultados totais do Grupo Experimental nos Testes FitnessGram: Aptidão Muscular – percentagem do nº total 

de alunos 



Estudo-Caso: análise da evolução dos índices de Aptidão Física dos alunos do 9ºB e 9ºD da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de São 

Torcato – com o contributo do programa de testes FitnessGram 

 
Página 151 

 
  

 

Média e Desvio Padrão – Grupo Experimental (por sexo) – Testes de Aptidão Muscular  

 
Através da tabela nº 6 é possível constatar-se que nos três testes de AptM realizados, os valores médios de repetições 

(abdominais e extensões de braços; centímetros relativos à extensão do tronco) relativos à ZSAF, tanto no sexo masculino 

como no sexo feminino, “sofreram” alterações ligeiras, sendo que as “maiores” variações manifestaram-se no Teste de 

Abdominais. 

 

Assim sendo, no teste supracitado, o valor médio de repetições do sexo feminino passou de 26 (pré-teste) para 31 (pós-

teste), sendo que, no sexo masculino, o valor médio de repetições passou de 31 (pré-teste) para 35 (pós-teste). Os valores 

médios relativos aos alunos que alcançaram resultados “acima” (melhores) que os valores de referência para a sua idade e 

género também “sofreram” variações (teste abdominais), sendo que em ambos os sexos, esses valores tenderam a diminuir, 

entre o pré-teste e o pós-teste ainda que de forma ténue. 

 

No Teste de Extensão de Braços, os valores médios de repetições (referentes aos alunos com resultados “dentro” da ZSAF) 

não “sofreram” alterações, sendo que, em ambos os sexos, os valores médios obtidos mantiveram-se (sexo feminino – 10 

repetições; sexo masculino – 20 repetições). 

 

No Teste de Extensão do Tronco, ocorreram alterações residuais. No sexo masculino passou-se dos 30 cm 

(aproximadamente) para os 29 cm, sendo que, no sexo feminino os valores de extensão mantiveram-se (29 cm).  

GRUPO EXPRIMENTAL 

APTIDÃO MUSCULAR (FORÇA, RESISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE) 

Abdominais  

(nº de repetições) 

Extensão de Braços 

(nº de repetições) 

Extensão do Tronco 

(cm) 

P
R

É
-T

E
S

T
E

 

S
ex

o
 F

em
in

in
o

 Acima ZSAF 63,6 ± 13,96 0 ± 0 0 ± 0 

ZSAF 26 ± 3,41 9,8 ± 2,31 29,18 ± 1,88 

Abaixo ZSAF 14,2 ± 3,12 1,18 ± 1,69 0 ± 0 

S
ex

o
 M

a
sc

u
li

n
o

 

Acima ZSAF 69,71 ± 6,45 0 ± 0 0 ± 0 

ZSAF 31,37 ± 5,41 19,71 ± 2,76 29,8 ± 0,37 

Abaixo ZSAF 8,2 ± 6,67 6,41 ± 3,67 0 ± 0 

P
Ó

S
-T

E
S

T
E

 

S
ex

o
 F

em
in

in
o

 Acima ZSAF 62,2 ± 15,36 0 ± 0 0 ± 0 

ZSAF 31,8 ± 9,32 10 ± 0 28,7 ± 2,18  

Abaixo ZSAF 0 ± 0 3,35 ± 2,12 22 ± 0 

S
ex

o
 M

a
sc

u
li

n
o

 

Acima ZSAF 63,9 ± 10,62 0 ± 0 0 ± 0 

ZSAF 35 ± 5 20,12 ± 3,62 29,3 ± 1,59 

Abaixo ZSAF 13,2 ± 7,73 9,7 ± 5,1 0 ± 0 

Tabela 6 - Resultados do Grupo Experimental (por sexo) nos Testes FitnessGram: Aptidão 

Muscular – Média e Desvio-Padrão 
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Média e Desvio Padrão – Grupo Experimental (totalidade dos participantes) – Testes de Aptidão 

Muscular  

 
Com a tabela nº 7 é possível verificar-se, com clareza, que, nos três testes de AptM realizados, os valores 

médios de repetições (totalidade dos participantes do GE), referentes aos alunos com valores “dentro” da ZSAF 

mantiveram-se entre o pré-teste e o pós-teste (abdominais e extensão do tronco) ou sofreram pequenas 

modificações (aumentos ligeiros - > nº de repetições), nomeadamente no teste de Extensão de Braços. 

Assim sendo, no Teste de Abdominais, o valor médio de repetições referentes à ZSAF manteve-se nas 29 

repetições, sendo que, tanto nos alunos com resultados “acima” ou “abaixo” da ZSAF os valores médios 

alteraram-se ligeiramente. Nos alunos com resultados acima da ZSAF os valores médios de repetições baixaram 

ligeiramente, passando de 67 para as 62 repetições, sendo que ao nível dos resultados “abaixo” da ZSAF os 

valores médios passaram das 11 para as 13 repetições médias. 

No Teste de Extensão de Braços ocorreram algumas alterações entre o pré-teste e o pós-teste, tanto nos 

resultados referentes à ZSAF bem como nos resultados “abaixo” da ZSAF. Em ambos, as alterações que 

ocorreram revelaram algumas melhorias, passando de 16 para 19 repetições médias (ZSAF) e ainda de 4 para as 

6 repetições médias (“abaixo” da ZSAF). 

Os valores médios relativos ao Teste de Extensão do Tronco não “sofreram” variações “mantendo-se” nos 29 

cm de extensão do tronco (valor médio relativo à ZSAF). 

 

 

Tabela 7 - Resultados Totais do Grupo Experimental nos Testes FitnessGram: Aptidão Muscular – 

Média e Desvio-Padrão 

GRUPO EXPRIMENTAL 

(totalidade de participantes) 

APTIDÃO MUSCULAR (FORÇA, RESISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE) 

Abdominais 

(nº de repetições) 

Extensão de Braços 

(nº de repetições) 

Extensão do Tronco 

(cm) 

P
R

É
-T

E
S

T
E

 Acima ZSAF 67,2 ± 10,71 0 ± 0 0 ± 0 

ZSAF 29,1 ± 5,36 15,58 ± 5,53 29,17 ± 1,75 

Abaixo ZSAF 11,2 ± 6,01 4,04 ± 3,94 0 ± 0 

P
Ó

S
-T

E
S

T
E

 Acima ZSAF 62,48 ± 13,21 0 ± 0 0 ± 0 

ZSAF 29,83 ± 5,01 19 ± 4,67 28,8 ± 1,9 

Abaixo ZSAF 13,2 ± 7,73 5,96 ± 4,9 22 ± 0 
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Testes FitnessGram: Grupo Controlo – Testes de Aptidão Muscular  

GRUPO CONTROLO 

APTIDÃO MUSCULAR (FORÇA, RESISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE) 

Abdominais 

(nº de repetições) 

Extensão de Braços 

(nº de repetições) 

Extensão do Tronco 

(cm) 

Flexibilidade 

do ombro 

n % n % n % n % 

P
R

É
-T

E
S

T
E

 

S
ex

o
 F

em
in

in
o

 Acima ZSAF 13 68% 2 11% 0 0%   

ZSAF 3 16% 13 68% 19 100% 18 95% 

Abaixo ZSAF 3 16% 4 21% 0 0% 1 5% 

MÉDIA  e 

DESVIO-PADRÃO 
47,7 ± 24,8 9,6 ± 4,4 28,8 ± 2,2  

S
ex

o
 M

a
sc

u
li

n
o

 Acima ZSAF 20 69% 1 3% 0 0%   

ZSAF 8 28% 18 62% 28 97% 24 83% 

Abaixo ZSAF 1 3% 10 35% 1 3% 5 17% 

MÉDIA  e 

DESVIO-PADRÃO 
59,3 ± 21,1 18,4 ± 8,5 28,5 ± 2,3  

P
Ó

S
-T

E
S

T
E

 

S
ex

o
 F

em
in

in
o

 Acima ZSAF 13 76% 5 29% 0 0%   

ZSAF 2 12% 9 53% 17 100% 17 100% 

Abaixo ZSAF 2 12% 3 18% 0 0% 0 0% 

MÉDIA  e 

DESVIO-PADRÃO 
56,2 ± 24,6 13,3 ± 6,9 29,9 ± 0,2  

S
ex

o
 M

a
sc

u
li

n
o

 Acima ZSAF 21 75% 4 14% 0 0%   

ZSAF 1 4% 16 57% 27 96% 19 68% 

Abaixo ZSAF 6 21% 8 29% 1 4% 9 32% 

MÉDIA  e 

DESVIO-PADRÃO 
59,1 ± 25,8 18,9 ± 9,5 28,6 ± 3,0  

Tabela 8 - Resultados do Grupo Controlo (por sexo) nos Testes FitnessGram: Aptidão Muscular – 

percentagem do nº total de alunos 

Através da tabela nº 8 é possível verificar-se que nos quatro testes de AptM realizados ocorreram alterações, entre Pré-

Teste e o Pós-Teste, ao nível da percentagem (%) de alunos do GC na ZSAF bem como ao nível dos valores médios e 

desvio-padrão obtidos. No Teste de Abdominais, relativamente à % de alunos acima da ZSAF passou-se de 68% para 76% 

(sexo feminino) e 69% para 75% (sexo masculino). Ao nível do valor médio de repetições (teste de abdominais) também se 

verificaram alterações, passando-se, no sexo feminino, de 48 para 56 repetições (em média) e no sexo masculino “manteve-

se” nas 59 repetições (aproximadamente). 

No Teste de Extensão de Braços (sexo feminino) verificou-se um decréscimo ligeiro ao nível da % de alunas na ZSAF 

descendo-se de 68% para 53%. Também no sexo masculino não ocorreram alterações muito vincadas, passando-se de 62% 

para 57% de alunos na ZSAF. Os valores médios de repetições passaram de 10 para 13 (sexo feminino) e 18 para 19 (sexo 

masculino). 

No Teste de Extensão do Tronco não ocorreram alterações, entre o pré-teste e o pós-teste, no que diz respeito à % de alunos 

na ZSAF uma vez que no sexo feminino os valores percentuais “mantiveram-se” em 100%, sendo que no sexo masculino 

ocorreu uma alteração muito residual, passando de 97% para 96%. Ao nível dos valores médios de extensão passou-se dos 

29 cm para os 30 (em média – sexo feminino) e no sexo masculino “manteve-se” nos 29 cm de extensão (em média). 

No Teste de Flexibilidade do Ombro as alterações que se verificaram entre o pré-teste e o pós-teste permitiram constatar 

um aumento da % de alunos na ZSAF no sexo feminino passando de 95% para 100% sendo que no sexo masculino ocorreu 

uma descida, passando-se dos 83% (na ZSAF) para 68%.  
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FitnessGram: Resultados totais dos elementos do Grupo Controlo – Testes de Aptidão 

Muscular  

 
Através da tabela nº 5 pode verificar-se que, em todos os testes, à exceção do teste de extensão do tronco, ocorreram 

alterações, entre o pré-teste e o pós-teste, não apenas nos valores médios obtidos mas também na percentagem de alunos do 

GC “dentro” da ZSAF.  

 

Por conseguinte, no Teste de Abdominais foi possível verificar-se que o valor médio de repetições passou das 56 para as 58 

repetições (médias). Por sua vez, a % de alunos na ZSAF passou dos 23% para os 7% sendo que ao mesmo tempo que este 

valor percentual “baixou” pôde constatar-se um aumento da % de alunos acima da ZSAF, passando-se dos 69% para os 

71%.  

 

No Teste de Extensão de Braços também ocorreram variações, uma vez que, a % de alunos “dentro” da ZSAF passou dos 

65% para os 53%, diminuindo a % de alunos com valores “abaixo” do mínimo (de repetições) estipulado nos valores de 

referência (de 29% para 27%). Por sua vez, aumentou a % de alunos com valores “acima” do valor máximo (de repetições) 

estipulado nos valores de referência (6% para 20%). Por fim, ocorreu ainda uma alteração ao nível do valor médio de 

repetições, passando-se de 15 para 17 repetições, em média. 

 

No Teste de Extensão do Tronco não se vislumbraram alterações vincadas ao nível da % de alunos do GE na ZSAF (passou 

de 98% para 96%) sendo que, ao nível do valor médio de extensão manteve- se nos 29 cm. 

 

No Teste de Flexibilidade do Ombro verificaram-se alterações na % de alunos “dentro” da ZSAF passando-se dos 88% 

para os 80%. 

 

GRUPO CONTROLO 

(totalidade de 

participantes) 

APTIDÃO MUSCULAR (FORÇA, RESISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE) 

Abdominais 

(nº de repetições) 

Extensão de Braços 

(nº de repetições) 

Extensão do 

Tronco (cm) 

Flexibilidade do 

ombro 

n % n % n % n % 

P
R

É
-T

E
S

T
E

 

Acima ZSAF 33 69% 3 6% 0 0%   

ZSAF 11 23% 31 65% 47 98% 42 88% 

Abaixo ZSAF 4 8% 14 29% 1 2% 6 12% 

MÉDIA  e 

DESVIO-

PADRÃO 

55,9 ± 21,1 14,8 ± 8,3 28,6 ± 2,3  

P
Ó

S
-T

E
S

T
E

 

Acima ZSAF 32 71% 9 20% 0 0%   

ZSAF 3 7% 24 53% 43 96% 36 80% 

Abaixo ZSAF 10 22% 12 27% 2 4% 9 20% 

MÉDIA  e 

DESVIO-

PADRÃO 

58 ± 25,4 16,8 ± 8,9 29,1 ± 2,4 

 

Tabela 9 - Resultados totais do Grupo Controlo nos Testes FitnessGram: Aptidão Muscular – percentagem 

do nº total de alunos 
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Média e Desvio Padrão – Grupo Controlo (por sexo) – Testes de Aptidão Muscular  

 

 

Através da tabela nº 10 é possível constatar-se que nos três testes de AptM realizados, os valores médios de repetições 

(abdominais e extensões de braços; centímetros relativos à extensão do tronco) relativos à ZSAF, tanto no sexo masculino 

como no sexo feminino, “sofreram” alterações ligeiras, sendo que as “maiores” variações manifestaram-se no Teste de 

Abdominais. 

 

Assim sendo, no teste supracitado, o valor médio de repetições do sexo feminino passou de 25 (pré-teste) para 28 (pós-

teste), sendo que, no sexo masculino, o valor médio de repetições passou de 33 (pré-teste) para 30 (pós-teste). Os valores 

médios relativos aos alunos que alcançaram resultados “acima” (melhores) que os valores de referência para a sua idade e 

género também “sofreram” variações (teste abdominais), sendo que em ambos os sexos, esses valores tenderam a aumentar 

(“acima” da ZSAF: sexo feminino – de 62 para 68 repetições médias; sexo masculino – de 72 para 75 repetições médias; 

“abaixo” da ZSAF: sexo feminino – 13 para 8; sexo masculino – de 11 para 15 repetições médias). 

 

No Teste de Extensão de Braços, os valores médios de repetições (referentes aos alunos com resultados “dentro” da ZSAF) 

não “sofreram” alterações, sendo que, em ambos os sexos, os valores médios obtidos mantiveram-se (sexo feminino – 11 

repetições; sexo masculino – 22 repetições). 

 

No Teste de Extensão do Tronco, ocorreram alterações residuais. No sexo masculino passou-se dos 30 cm 

(aproximadamente) para os 29 cm, sendo que, no sexo feminino os valores de extensão mantiveram-se (29 cm).  

 

 

 

GRUPO CONTROLO 

APTIDÃO MUSCULAR (FORÇA, RESISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE) 

Abdominais 

(nº de repetições) 

Extensão de Braços 

(nº de repetições) 

Extensão do Tronco 

(cm) 

P
R

É
-T

E
S

T
E

 S
ex

o
 

F
em

in
in

o
 Acima ZSAF 62,15 ± 14,22 18 ± 0 0 ± 0 

ZSAF 24,7 ± 2,05 11,15 ± 2,77 28,79 ± 2,17 

Abaixo ZSAF 12,5 ± 0,5 4 ± 0,63 0 ± 0 

S
ex

o
 

M
a

sc
u

li
n

o
 

Acima ZSAF 72,35 ± 7,95 40 ± 0 0 ± 0 

ZSAF 32,88 ± 6,37 21,89 ± 4,68 28,71 ± 1,91 

Abaixo ZSAF 11 ± 0 8,89 ± 3,87 21 ± 0 

P
Ó

S
-T

E
S

T
E

 S
ex

o
 

F
em

in
in

o
 Acima ZSAF 68,1 ± 12,7 22,6 ± 2,94 0 ± 0 

ZSAF 28 ± 2 11,11 ± 2,56 29,94 ± 0,23 

Abaixo ZSAF 7,5 ± 2,5 4,67 ± 1,88 0 ± 0 

S
ex

o
 

M
a

sc
u

li
n

o
 Acima ZSAF 74,6 ± 1,39 29 ± 9,2 0 ± 0 

ZSAF 30 ± 0 21,82 ± 3,90 29,04 ± 2,01 

Abaixo ZSAF 15,17 ± 7,5 7,43 ± 1,59 17 ± 0 

Tabela 10 - Resultados do Grupo Controlo (por sexo) nos Testes FitnessGram: Aptidão Muscular 

– Média e Desvio-Padrão 
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Média e Desvio Padrão – Grupo Controlo (totalidade dos participantes) – Testes de Aptidão 

Muscular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a tabela nº 11 é possível verificar-se, com clareza, que, nos três testes de AptM realizados, os valores médios de 

repetições (totalidade dos participantes do GC), referentes aos alunos com valores “dentro” da ZSAF mantiveram-se entre o 

pré-teste e o pós-teste (extensão de braços e de tronco) ou sofreram pequenas modificações (pequenas descidas - < nº de 

repetições), nomeadamente no teste de Abdominais. 

Assim sendo, no Teste de Abdominais, o valor médio de repetições referentes à ZSAF “baixou” de 31 para 29 repetições 

médias, sendo que, tanto nos alunos com resultados “acima” ou “abaixo” da ZSAF os valores médios alteraram-se 

ligeiramente. Nos alunos com resultados acima da ZSAF os valores médios de repetições “aumentaram” ligeiramente, 

passando de 68 para as 72 repetições, sendo que ao nível dos resultados “abaixo” da ZSAF os valores médios passaram das 

12 para as 13 repetições médias. 

No Teste de Extensão de Braços ocorreram algumas alterações entre o pré-teste e o pós-teste, tanto nos resultados 

referentes à ZSAF bem como nos resultados “abaixo” da ZSAF. Em ambos, as alterações que ocorreram revelaram 

algumas melhorias, passando de 17 para 18 repetições médias (ZSAF) e ainda de 7 para as 6 repetições médias (“abaixo” 

da ZSAF). 

Os valores médios relativos ao Teste de Extensão do Tronco não “sofreram” variações “mantendo-se” nos 29 cm de 

extensão do tronco (valor médio relativo à ZSAF). No que diz respeito aos valores médios dos alunos com resultados 

“abaixo” da ZSAF ocorreram ainda algumas modificações, passando de 22 para 17 repetições médias. 

 

 

GRUPO 

CONTROLO 

(totalidade de 

participantes) 

APTIDÃO MUSCULAR (FORÇA, RESISTÊNCIA, 

FLEXIBILIDADE) 

Abdominais 

(nº de repetições) 

Extensão de Braços 

(nº de repetições) 

Extensão do Tronco 

(cm) 

P
R

É
-T

E
S

T
E

 Acima ZSAF 68,33 ± 11,95 29 ± 11 0 ± 0 

ZSAF 30,64 ± 6,64 17,39 ± 6,63 28,74 ± 2,02  

Abaixo ZSAF 12 ± 0,82 7,14 ± 3,90 21 ± 0 

P
Ó

S
-T

E
S

T
E

 Acima ZSAF 71,94 ± 8,76 26,22 ± 7,84 0 ± 0 

ZSAF 28,7 ± 1,88 17,96 ± 6,29 29,39 ± 1,63 

Abaixo ZSAF 13,25 ± 7,41 6,45 ± 2,06 17 ± 0 

Tabela 11 - Resultados Totais do Grupo Controlo nos Testes FitnessGram: Aptidão Muscular – Média 

e Desvio-Padrão 
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Resultados totais do Grupo Experimental e Grupo Controlo nos Testes de FitnessGram (Pré-

Teste e Pós-Teste) 

 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS DO PRÉ-TESTE E 

PÓS-TESTE DOS TESTES DE FITNESSGRAM 

APTIDÃO MUSCULAR (FORÇA, RESISTÊNCIA, 

FLEXIBILIDADE) 

Abdominais 

(nº de 

repetições) 

Extensão de 

Braços 

(nº de repetições) 

Extensão do 

Tronco 

(cm) 

Flexibilidade 

do ombro 

P
R

É
-

T
E

S
T

E
 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
39%* 33% 97% 81% 

GRUPO 

CONTROLO 
23%* 65% 98% 88% 

P
Ó

S
-

T
E

S
T

E
 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
17%* 26% 97% 83% 

GRUPO 

CONTROLO 
7%* 56% 98% 80% 

Tabela 12 - Resultados totais dos Testes de FitnessGram do Grupo Experimental e Grupo Controlo no Pré-

Teste e Pós-Teste (% dos alunos dentro da ZSAF) 

«* - o facto da percentagem de alunos dentro da ZSAF no teste de Abdominais (GE) ter diminuído não é um indicador 

negativo, mas sim, um indicador extremamente positivo, uma vez que, o nº de alunos acima da ZSAF duplicou, 

passando de 33% (pré-teste) para 66% (pós-teste).» 

No que diz respeito aos restantes testes, nomeadamente o Teste de Extensão de Braços, Extensão do Tronco e 

Flexibilidade do Ombro pode constatar-se (com recurso à tabela nº 12) que os valores percentuais relativos à 

ZSAF, quer do GE quer do GC, “sofreram” alterações entre o pré-teste e o pós-teste, sendo que em grande parte, 

essas alterações foram reduções ao nível da % de alunos na ZSAF. Apesar disso, essas alterações não querem 

única e exclusivamente significar piores resultados entre estes dois momentos de avaliação da AptM dos alunos 

pois os valores acima da ZSAF ou abaixo da mesma não podem ser excluídos para uma futura análise dos 

resultados deste estudo-caso. 

No Teste de Extensão de Braços a % de alunos na ZSAF (GE) baixou dos 33% para os 26% sendo que no GC 

esse valor passou dos 65% para os 56%. 

No Teste de Extensão do Tronco os valores percentuais da ZSAF mantiveram-se em ambos os grupos (GE – 

97% e GC – 98%). 

No Teste de Flexibilidade do Ombro a % de alunos na ZSAF passou de 81% para os 83% (GE) e dos 88% para 

os 80% (GC). 
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6. Discussão de Resultados 

Para que se possa realizar uma análise crítica e fundamentada dos resultados alcançados 

neste estudo-caso, é imprescindivel começar-se por expor o “estado inicial” dos 

participantes, ou seja, os níveis de AptM e por conseguinte de AptF geral dos 

participantes no estudo, no pré-teste dos testes de Fitnessgram realizados no início do 

presente ano letivo. 

Assim sendo, mediante a observação e análise minuciosa dos quadros 5 e 9 (resultados 

totais do GE e GC, respetivamente) podemos conferir, de uma forma clara e indubitável 

que, numa fase inicial deste estudo-caso, os participantes do GC manifestaram melhores 

níveis de AptM e por conseguinte, melhores índices de AptF, do que os elementos do 

GE, sendo esta discrepância evidente mesmo quando se compararam os resultados entre 

os participantes do mesmo sexo, para o mesmo teste, o que nos permitiu ainda concluir 

que, no pré-teste, tanto os participantes do sexo masculino como os do sexo feminino do 

GC estavam fisicamente mais “aptos” (ao nível da Força, Resistência e Flexibilidade) 

do que os colegas do mesmo sexo do GE. 

Por sua vez, entre o pré-teste e o pós-teste foi possível constatar-se melhorias nos testes 

de AptM, principalmente nos testes de Força e Resistência Muscular (Abdominais e 

Extensão de Braços), visto que, nos testes supracitados, os participantes do GC 

alcançaram resultados mais satisfatórios (em ambos os sexos) que os participantes do 

GE, tal como é possível aferir mediante a análise das tabelas 4 e 8. 

As diferenças entre os dois grupos não se resignaram somente ao nº de participantes 

dentro da ZSAF mas também se vislumbraram ao nível do nº de execuções médias que 

os participantes dos dois grupos realizaram, sempre com uma tendência de 

superioridade para os participantes do GC. 

Assim sendo, no caso do GE, no que remete para o teste de abdominais, é interessante 

ressalvar que, dos 36 participantes que integraram este grupo, 14 (39%) conseguiram 

realizar um nº de abdominais que lhes permitisse estar dentro da ZSAF e 12 (33%) com 

resultados acima dos valores de referência para a sua idade (o que é positivo), sendo 

que, o valor médio de execuções (abdominais) deste grupo situou-se aproximadamente 

nas 37 execuções. 
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Por outro lado, no caso do GC, os valores alcançados foram superiores aos supracitados, 

na medida em que, dos 48 participantes deste grupo, 44 obtiveram resultados dentro ou 

acima da ZSAF para a sua idade, o que configura uma percentagem superior à registada 

no GE (92% - GC vs 72% - GE). Por outro lado, as diferenças entre o nº médio de 

repetições entre os participantes dos dois grupos também é um dado extremamente 

revelador das diferenças de AptM entre os participantes dos 2 grupos, uma vez que, no 

GC o valor médio de execuções situou-se aproximadamente nas 56 repetições, o que 

demonstra claramente as diferenças entre os dois grupos, dado que no GE o valor médio 

obtido foi de 37 execuções. 

No que concerne ao teste de extensão de braços, a tendência de superioridade dos 

participantes do GC manteve-se, uma vez que 34 dos 48 participantes deste grupo (ou 

seja 71%) obtiveram resultados dentro ou acima da ZSAF para a sua idade, sendo que, o 

valor médio de execuções situou-se pelas 15 repetições aproximadamente. Por outro 

lado, no que se refere aos participantes do GE, importa ressalvar que os resultados 

alcançados foram inferiores aos do GC visto que, dos 36 participantes deste grupo, 

somente 12 (33%) obtiveram resultados dentro da ZSAF, o que é manifestamente 

inferior ao que se obteve no GC. Para além disso, o valor médio de repetições do GE 

espelha de forma clara e inequívoca as diferenças que anteriormente se fez referência, 

visto que, este valor se situou nas 8 execuções, bastante abaixo da média do GC. 

Por fim, no que remete para os testes de flexibilidade (extensão do tronco e flexibilidade 

do ombro) realizados para analisar a AptM dos participantes neste estudo-caso, importa 

salientar que as diferenças entre os dois grupos foram ténues, em função dos dados 

obtidos, uma vez que, no caso da extensão do tronco, 35 dos 36 participantes do GE 

conseguiram alcançar um patamar que lhes permitisse estar entre os valores de 

referência para a sua idade (97 % dentro da ZSAF). Por outro lado, no caso do GC, 47 

dos 48 participantes obtiveram resultados que lhes permitissem estar dentro da ZSAF 

para a sua idade, o que configura uma diferença residual e diminuta entre grupos. 

Também ao nível da flexibilidade do ombro, os valores alcançados pelos dois grupos 

foram bastante semelhantes, uma vez que em ambos os grupos mais de 80% dos 

participantes obtiveram valores que lhes permitissem estar “dentro” da ZSAF para a sua 

idade (GE – 81% e GC – 88%). 
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Em suma, todos estes resultados supracitados evidenciam de uma forma inequívoca que 

os participantes do Grupo Controlo, de forma quase generalizada, apresentam melhores 

índices de AptM e desta forma de AptF do que os participantes do Grupo Experimental 

(no inicio deste estudo-caso – pré-teste) dado que, somente nos testes de flexibilidade é 

que os resultados entre os dois grupos são similares, não se verificando nestes uma 

supremacia clara dos participantes do GC sobre os participantes do GE, todavia, essa 

superioridade é manifestamente evidenciada se observarmos com a atenção devida os 

resultados obtidos nos testes de AptM, na vertente de força e resistência muscular (teste 

de abdominais e extensão de braços), onde se pode, com clareza, observar a supremacia 

dos participantes do GC sobre os participantes do GE.  

Como tal, o facto de se ter constatado que os participantes do GC têm um melhor nível 

de Aptidão Física inicial do que os participantes do GE fez com que todos os 

procedimentos que se adotaram à posteriori adquirissem uma relevância extrema, pois 

deles dependeria a melhoria (ou não) dos resultados dos participantes do GE e seria 

através deles que essa discrepância poderia ser atenuada (o principal procedimento que 

contribuiria para essa atenuação seria o protocolo de exercícios aplicados aos 

participantes do GE). 

Em seguida, após ter-se aplicado o referido protocolo de exercícios aos alunos do GE e 

terem sido recolhidos os dados do pós-teste de ambos os grupos (GE e GC) foi possível 

verificar-se, sem ser necessário uma atenção e análise profunda desses mesmos dados 

que os resultados dos participantes do GE e do GC não foram tão díspares, sendo 

mesmo possível aferir-se uma melhoria substancial dos membros do GE entre os pré-

teste e o pós-teste em todos os testes de Fitnessgram (de AptM) realizados. 

Como se pode constatar pela análise da tabela nº12, a % de participantes do GE dentro 

dos valores de referência para a sua idade (ZSAF) aumentou em praticamente todos os 

testes de AptM realizados (à exceção do teste de extensão de braços). Nos restantes 

testes, não só o número de participantes dentro da ZSAF aumentou como também o 

valor médio de execuções ou os valores obtidos (Abdominais, Extensão do Tronco e 

Flexibilidade do Tronco) aumentaram de uma forma considerável, fruto da bateria de 

testes (ver em anexo) a que os membros do referido GE foram submetidos. 

Por conseguinte, ao nível da Aptidão Muscular (Força, Resistência e Flexibilidade) e 

começando por fazer uma análise ao teste de abdominais é deveras relevante fazer 
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referência ao facto de que os resultados alcançados continuaram a demonstrar a 

tendência anteriormente vigente nos testes anteriores, embora com menor expressão, 

isto é, também neste teste os participantes do GE demonstraram uma maior evolução no 

que aos resultados diz respeito, entre o pré e o pós-teste quando comparadas com os 

membros do GC. 

Mais especificamente, apesar do GC ter mantido de uma forma quase linear os 

resultados obtidos entre o pré e o pós-teste, no que ao nº de alunos dentro da ZSAF diz 

respeito, importa ressalvar que esses valores sofreram pequenas alterações, uma vez que 

se no pré-teste 92% (n=44; 11 dentro da ZSAF e 33 acima da ZSAF) dos alunos 

estavam dentro ou acima da ZSAF, no pós-teste, esses valores sofreram pequenas 

alterações, sendo que a alteração mais vincada foi ao nível do nº de alunos que estavam 

abaixo da ZSAF, passando dos 4 (pré-teste) para os 10 (pós-teste), havendo ainda a 

registar-se a descida de um aluno que estava acima da ZSAF, passando de 33 para 32 

alunos acima da ZSAF (tabela 9).  

Por outro lado, no caso dos participantes do GE, após se proceder a uma análise 

profunda dos resultados entre o pré-teste e o pós-teste é possível aferir-se uma clara 

evolução (mantendo-se a tendência dos testes anteriores) dado que, se no pré-teste 72% 

dos alunos estavam dentro ou acima da ZSAF, com uma média de execuções da 

totalidade de participantes deste grupo situada aproximadamente nas 37 execuções 

(abdominais), no pós-teste, estes valores aumentaram de forma estatisticamente 

relevante uma vez que se passou de 26 alunos dentro da ZSAF ou acima da mesma para 

os 29 alunos (23 acima da ZSAF e 6 dentro da ZSAF), havendo ainda a registar-se uma 

diminuição da quantidade de alunos abaixo da ZSAF, passando-se de 10 para 6 alunos, 

o que revela uma tendência de evolução dos participantes deste grupo. Para além disso, 

a média de execuções dos participantes aumentou de forma substancial, uma vez que 

passou das referidas 37 repetições para as 48 execuções (abdominais). 

Ainda em relação a este teste de AptM, importa salientar que as maiores evoluções entre 

sexos verificaram-se no GE, uma vez que, no caso do sexo feminino deste grupo, 

passou-se de 38% de alunos dentro da ZSAF (n=6) e de 31% (n=6) de alunos acima da 

ZSAF para os 25% de alunos dentro da ZSAF (n=4) e 75% (n=12) de alunos acima da 

ZSAF, sendo importante ressalvar o facto de se ter passado de 5 para 0 alunos abaixo da 

ZSAF (alunos que não atingiram o patamar mínimo de execuções para poder estar na 
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ZSAF). Ao nível do número médio de execuções também ocorreu uma evolução clara e 

digna de registo, passando-se das 34 para as 53 repetições, o que configura uma 

melhoria substancial. 

No caso do sexo masculino essa evolução anterior também se verificou ainda que de 

uma forma mais ligeira, sendo ainda importante referir-se que ao nível do valor médio 

de execuções também se verificou uma evolução, ainda que menos vincada do que a do 

sexo feminino, passando-se das 39 para as 45 repetições. 

Por sua vez, no que concerne aos resultados do GC, entre sexos, não se verificaram 

alterações significativas entre o pré e o pós-teste, havendo somente a registar-se o facto 

de que, no caso dos participantes do sexo masculino, uma diminuição do número de 

alunos dentro da ZSAF (n=8, no pré-teste) para somente 1 aluno dentro da ZSAF, sendo 

que os alunos que estavam dentro da ZSAF passaram para o patamar inferior (abaixo da 

ZSAF), passando-se de 1 aluno para 6. No caso dos alunos acima da ZSAF quer no sexo 

masculino como no feminino o número de alunos manteve-se constante. 

Relativamente aos resultados obtidos no teste de extensão de braços é imprescindivel 

fazer uma referência ao facto dos resultados alcançados no pré-teste, pelo GE, terem 

sofrido uma redução (diminuição essa que só sucedera no presente teste), redução essa 

no número de alunos dentro da ZSAF e abaixo da ZSAF (pré-teste: n= 12 ZSAF; abaixo 

da ZSAF n =24; pós-teste: n= 10 ZSAF; abaixo da ZSAF n= 25), sendo que o número 

médio de repetições aumentou de uma forma muito ténue, passando das 8 para as 9 

repetições. 

Nota: é importante frisar-se que o decréscimo observado nos resultados do GE neste teste 

deveu-se à “má” performance dos participantes de ambos os sexos (quadro 4), não estando tal 

diminuição relacionada com um sexo em particular mas sim com ambos, pois em ambos se 

diminuiu o nº de alunos dentro da ZSAF e se aumentou o nº de alunos abaixo da ZSAF.   

No que concerne ao GC os resultados obtidos neste teste não sofreram nenhum revés, 

sendo importante referir-se que a quantidade de alunos abaixo da ZSAF diminuiu 

(indicador positivo) passando dos 29% (n= 15 – pré-teste) para os 27% (n=12 – pós-

teste). Para além disso, o número de alunos dentro da ZSAF diminuiu, passando dos 31 

(65%) para os 24 (53%), devendo-se esta redução ao facto de se ter aumentado o 

número de alunos acima da ZSAF (passando-se dos 6% - n=3; para os 20% - n= 9). 
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Nota: no caso dos testes de abdominais e extensão de braços, o facto de se ter resultados acima 

da ZSAF não é negativo mas sim algo extremamente positivo, pois indica que o aluno 

conseguiu ultrapassar os valores de repetições considerados ótimos para se situar no patamar 

da ZSAF; assim sendo, quando um aluno obtém um nº de repetições abaixo da ZSAF, neste 

teste, tem de ser visto como algo negativo, pois não conseguiu realizar o número minino de 

repetições estipulado pelas tabelas de referência para a sua idade e género. 

Segundo Glaner (2003) é essencial possuirmos índices adequados de força e resistência 

muscular pois estes são fundamentais na prevenção de determinados problemas, entre os 

quais, os problemas posturais, as lesões músculo-esqueléticas e lesões articulares. Por 

conseguinte, é importante frisar-se que, estas capacidades (força e resistência muscular) 

são imprescindíveis para que possamos realizar as diversas tarefas do quotidiano, tais 

como, manter a postura corporal, carregar pesos (compras ou transportes de diversos 

objetos), algo que se constitui uma tarefa extremamente difícil quando os índices de 

força e resistência não se encontram dentro dos valores normativos para determinado 

individuo em função do seu sexo e idade. Daí que, é extremamente importante 

proceder-se à sensibilização dos alunos para a importância de se procurar conservar ao 

máximo o nível de aptidão física (todas as capacidades motoras), através da prática de 

atividade regular de atividade física. 

Por fim, no que aos testes de flexibilidade diz respeito, importa salientar-se que, em 

ambos os grupos, as diferenças entre o pré-teste e o pós-teste foram ténues, sendo que, 

no teste de extensão do tronco (teste de força e flexibilidade), os dados do GE (tabela 5) 

“permitiram” constatar-se que a percentagem de alunos dentro da ZSAF se manteve 

(97%), mantendo-se ainda inalterável a percentagem de alunos abaixo da ZSAF (3%). A 

única diferença entre os dois momentos de avaliação da AptF dos alunos ocorreu ao 

nível do comprimento médio da extensão de tronco na qual se constatou uma 

diminuição dos 29,2 cm para os 28,8 cm. 

No caso do GC, ainda em relação ao teste de extensão de tronco, importa referir-se que 

os resultados obtidos foram semelhantes aos do GE, uma vez que a percentagem de 

alunos dentro da ZSAF se manteve aproximada (apesar de uma ténue redução) 

passando-se dos 98% para os 96%, sendo que, esta redução ao nível da percentagem de 

alunos dentro da ZSAF deveu-se ao aumento de 1 aluno na “categoria” – abaixo da 

ZSAF (passou de 1 aluno para 2 alunos). 
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No que remete para o outro teste de flexibilidade realizado (teste de flexibilidade do 

ombro) importa referir-se que os resultados entre os dois grupos foram semelhantes, 

embora, no caso do GE ocorreu uma ligeira melhoria dos resultados, enquanto, no GC 

se verificou uma pequena “quebra” no que remete aos resultados obtidos no pós-teste. 

Assim sendo, no GE, o nº de participantes dentro da ZSAF no pré-teste e no pós-teste 

foi de 29 alunos (81% no caso do pré-teste e 83% no caso do pós-teste), sendo que, o 

número de alunos abaixo da ZSAF diminuiu (indicador positivo), passando dos 19% 

(n=7) para os 17% (n=6). 

No GC, a quantidade de participantes dentro da ZSAF baixou de uma forma substancial 

passando dos 88% (n=42) para os 80% (n=36). Tal diminuição pode estar associada, 

não só à redução do número de alunos participantes no pré-teste mas também devido ao 

aumento do número de alunos abaixo da ZSAF para a sua idade e género, passando-se 

dos 12% (n=6) para os 20% (n=9). 

Entre sexos, apesar de não se registarem diferenças significativas no caso da extensão 

do tronco (no qual o sexo feminino apresentou melhores resultados no GC do que os 

rapazes, sendo que, no caso do GE, as diferenças não foram consideráveis). 

Por sua vez, em termos de flexibilidade do ombro já se denotaram diferenças 

significativas entre sexos, uma vez que, em ambos os grupos, o sexo feminino apresenta 

melhores resultados (tabelas 4 e 8) que o sexo masculino (GE sexo feminino - pós-teste: 

14 alunas na ZSAF e 2 alunas abaixo da ZSAF; GE sexo masculino – pós-teste: 15 

alunos ZSAF; 4 alunos abaixo da ZSAF; Grupo GC sexo feminino – pós-teste: n= 17 

(100%) alunas na ZSAF; GC sexo masculino – pós-teste: n= 19 (68%) alunos na ZSAF 

e 9 alunos abaixo da ZSAF). 

Por conseguinte, os resultados supracitados vêm ao encontro do que Ehlert et al. (2010) 

defendem, uma vez que segundo estes autores, as meninas, de uma forma geral, 

apresentam melhores resultados do que os meninos em termos de flexibilidade, sendo 

que esta capacidade aumenta até ao início da fase adulta e depois tende a diminuir em 

ambos os sexos. 

Em suma, após se fazer uma análise profunda aos resultados obtidos nos testes de 

Fitnessgram supracitados, ficou extremamente patente que os participantes do GE que 

estiveram sujeitos a uma bateria de exercícios ao longo do 1º e 2º período, melhoram os 
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seus resultados ao nível da aptidão muscular (apenas não melhoraram no teste de 

extensão de braços e no teste de extensão do tronco), sendo tais melhorias observadas 

não só ao nível do número de alunos com resultados adequados para a sua idade e 

género (ZSAF) bem como ao nível do valor médio de repetições. 

Esta evolução (GE) adquire ainda contornos de maior relevo e significância, em virtude 

do deterioramento dos resultados alcançados pelo GC no pós-teste, uma vez que, se 

numa 1ª instância (pré-teste), este grupo possuía resultados mais satisfatórios que o GE, 

no pós-teste, essa ”discrepância” entre os 2 grupos foi reduzida de forma considerável, 

tal como se pode constatar na tabela nº 12 e nos seguintes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 1º gráfico acima exposto (referente ao pré-teste) permite, tal como referido 

anteriormente, verificar-se que inicialmente o GC tinha resultados mais satisfatórios que 

o GE, visto que, em 6 dos 7 testes realizados, possuíam uma maior percentagem de 

alunos dentro da ZSAF ou resultados melhores que os valores de referência para a sua 

idade e género. O 2º gráfico (pós-teste) torna patente de uma forma muito explícita a 

evolução dos resultados do GE, uma vez que, dos 7 testes realizados, somente em 3 

testes (IMC, %MG e Extensão de Braços) possuem resultados inferiores ao GC, 

diminuindo-se assim, de uma forma clara, as diferenças percentuais entre os 

participantes dos 2 grupos nos diversos testes realizados. 

 

 

Fig. 34 – Resultados obtidos pelo GE e GC, em todos os testes de AptM, no Pré-Teste e no Pós-Teste 
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7. Conclusões 

Em primeiro lugar, importa referir que, no presente estudo, não se verificou claramente 

uma tendência nos resultados que nos indique de forma inequívoca, que o programa de 

exercícios a que os alunos do GE foram sujeitos tenha contribuído de forma direta e 

isolada para a melhoria da aptidão física dos alunos, uma vez que, apesar de ter-se 

constatado uma evolução considerável dos alunos do GE, na maioria dos testes da 

AptM realizados, e embora tivesse verificado uma quebra (diminuição) nos resultados 

(número de alunos na ZSAF) do GC, não se pode concluir que a bateria de exercícios 

foi o único motivo para se terem diminuído as diferenças entre os dois grupos, até 

porque o GC (apesar da quebra) possui ainda resultados positivos na esmagadora 

maioria dos testes de Fitnessgram realizados.  

Ou seja, apesar de se ter registado uma notória evolução dos participantes do GE, em 

quase todos os testes realizados, não nos é possível afirmar, de forma perentória e 

inequívoca, que o protocolo de exercícios a que os alunos do GE foram submetidos foi 

o único motivo causador dessa melhoria considerável ao nível dos resultados alcançados 

nos testes de composição corporal, aptidão muscular e aeróbia, até porque, entre o pré-

teste e o pós-teste, esses mesmos alunos podem ter aumentado os seus índices de 

atividade física extra-escolar, o que por si só elevou os seus índices de AptF, podendo 

tal facto ter repercussões ao nível do seu desempenho nos testes de Fitnessgram. 

Assim sendo, dada a multiplicidade de fatores que podem ter uma influência direta ou 

indireta nos resultados dos testes de FitnessGram não seria plausível afirmar-se de 

forma convicta que a bateria de exercícios a que o GE esteve submetido foi a única e 

exclusiva razão pelo qual se melhoraram os índices de AptF dos alunos e que fora por 

causa desta mesma bateria que as diferenças entre os participantes do GE e GC se 

esbateram entre os dois momentos de avaliação dos índices de AptF. 

Isto porque, ao referido incremento dos índices de AF dos alunos do GE, também se 

podem atribuir estas variações em termos de resultados, por exemplo, a fatores de 

índole anímica e motivacional, pois, por motivos diversos, os alunos de ambos os 

grupos, nos dias a que foram submetidos aos testes, poderiam estar mais ou menos 

motivados e empenhados para a realização dos mesmos testes e como tal, esse maior ou 
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menor empenho e esforço na superação das suas capacidades físicas pode, sem sombra 

de dúvidas, ter uma clara influência nos resultados a que posteriormente se chegou.  

Apesar de tudo que fora anteriormente referido, um facto que não pode ser descurado é 

de que os resultados do GE melhoraram consideravelmente e que, não nível da Aptidão 

Muscular, os alunos deste grupo, obtiveram resultados mais satisfatórios em quase todos 

os testes realizados (> nº de alunos na ZSAF). 

Por conseguinte, no presente estudo-caso verificaram-se diferenças relevantes entre o 

inicio e o final do ano letivo (pré e pós-teste), no que remete para o GE, ao nível da 

aptidão muscular, uma vez que, tal como fora referido anteriormente, dos 4 testes 

realizados, somente no teste de extensão de braços é que não se verificaram melhorias, 

havendo a registar-se uma pequena descida na quantidade de alunos com resultados 

dentro dos valores de referência para a sua idade e género.  

Nos restantes testes, foi possível constatar-se melhorias ao nível do número e 

percentagem de alunos com valores “dentro” da ZSAF para a sua idade e género. 

No que diz respeito ao GC, verificaram-se também melhorias (não tão substanciais 

como no GE, até porque no início do ano letivo este grupo possuía melhores resultados) 

ao nível da AptM, sendo que, nos 4 testes realizados, melhoraram os seus resultados em 

2 testes, aumentando-se de forma ligeira o número de alunos com valores que lhes 

permitam estar na ZSAF ou “acima” desta (tabela 12).  

Importa referir que este grupo teve um retrocesso ao nível da flexibilidade do ombro 

onde se registou um aumento do número de alunos abaixo da ZSAF (que não conseguia 

tocar com as pontas dos dedos atrás das costas; pré-teste: 6 alunos; pós-teste: 9 alunos). 

Por sua vez, no cômputo geral, salvo pequenos “retrocessos”, e fazendo uma reflexão 

global (abrangendo os 2 grupos) foi possível constatar que existiram melhorias entre o 

pré-teste e o pós-teste ao nível da AptM dos alunos, pois o número de alunos com 

valores que lhe permitem estar dentro da ZSAF para a sua idade e género (e ainda o 

número de alunos que em alguns testes conseguiu ter resultados melhores que os valores 

ótimos para a sua faixa etária e género) aumentou entre o início do ano e o final do 

presente ano letivo. 
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Os resultados obtidos em todos os testes (pré e pós-teste) permitiram-nos verificar que, 

de uma forma generalizada, os alunos do sexo masculino possuem melhores índices de 

AptM e por conseguinte de AptF do que os do sexo feminino, uma vez que, tanto no GE 

como no GC os resultados alcançados (número de alunos dentro da ZSAF e ainda o 

valor médio de execuções) tenderam a ser superiores nos alunos do sexo masculino 

(apesar do facto de em alguns testes de AptM as diferenças entre sexos terem sido 

reduzidas). 

Isto porque, por exemplo, no teste de abdominais, as diferenças entre sexos não foram 

muito evidentes, uma vez que, ao nível da percentagem de alunos na ZSAF os valores 

foram similares.  

Por conseguinte, no presente teste foi ainda possível verificar-se, uma ligeira 

superioridade dos alunos do sexo feminino (+ alunos na ZSAF e melhor média de 

execuções) no Grupo Experimental. 

Para além disso, apenas ao nível dos testes de flexibilidade é que se vislumbrou uma 

superioridade evidente do sexo feminino sobre o sexo masculino, sendo ao teste de 

extensão de braços, que os alunos do sexo masculino apresentaram melhores resultados 

quando comparados com os do sexo feminino.  

Todos os factos supracitados permitiram constatar que, ao nível da AptM, não se pode 

afirmar de uma forma perentória que os rapazes possuem melhores índices de AptF do 

que as raparigas, uma vez que, tal condição não é vigente em todos os testes de aptidão 

muscular realizados, isto porque, se no teste de extensão de braços o sexo masculino 

tem melhores resultados, nos testes de abdominais e de flexibilidade, essa tendência já 

não se manifesta, visto que, tal como referido anteriormente, os alunos do sexo 

masculino apresentaram resultados mais baixos do que os do sexo feminino.  

Esta superioridade do sexo feminino em alguns testes de aptidão muscular pode 

comprovar-se pela simples análise da tabela nº 4, pois, no teste de abdominais os alunos 

do sexo feminino do GE (pós-teste) obtiveram 100% dos alunos dentro ou acima da 

ZSAF quando os alunos do sexo masculino do mesmo grupo obtiveram apenas 68% de 

alunos dentro ou acima da ZSAF.  

Para além disso, o valor médio de execuções no referido teste do sexo feminino (n= 53 

execuções) foi muito superior ao masculino (n=45 execuções). 
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Por outro lado, tal como fora referido anteriormente, é-nos possível afirmar que o 

protocolo de exercícios aplicado aos alunos do GE contribuiu para a melhoria da 

aptidão física e aptidão muscular dos alunos desse grupo, sendo que, tal evolução não 

pode ser atribuída unicamente ao protocolo de exercício mas a um conjunto de questões 

(motivacionais e hábitos de prática de exercício físico) que poderão ter-se alterado entre 

o pré-teste e o pós-teste e dessa forma ter tido alguma influência na evolução que se 

verificou nos alunos do GE. 

Em suma, constatou-se que o presente estudo não apresenta uma relação direta entre a 

realização de uma bateria de exercícios baseada no programa “Fica em Forma” do 

FitnessGram nas aulas de EF e a melhoria da AptF dos alunos, pese embora nos fora 

possível aferir, ainda que de forma indireta, que esta bateria contribuiu para uma 

melhoria dos resultados dos alunos praticamente em todos os parâmetros do 

FitnessGram, sendo que esta evolução tem de ser encarada como resultante de 

múltiplos fatores e não apenas como resultado exclusivo da aplicação de um protocolo 

isolado de exercícios.  
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8. Limitações do Estudo 

Este estudo possui como principais limitações o facto dos alunos, de ambos os grupos, 

nos dias a que foram submetidos aos testes de FitnessGram estarem mais ou menos 

motivados para os realizar, sendo que, por exemplo, no dia do Pré-Teste, os alunos 

poderiam estar empenhadíssimos e motivados para a realização de todos os testes e no 

dia do Pós-Teste não estarem minimamente concentrados e empenhados na realização 

das tarefas e como tal, este fator de índole motivacional não pode ser descurado quando 

se procede à interpretação dos resultados alcançados, pois este fator pode ter 

condicionado, sem dúvida, os resultados que se vieram a aferir. 

Por sua vez, outra das limitações do estudo são os índices de prática desportiva dos 

alunos em contexto extra-escolar, pois, apesar de sabermos o número de alunos que 

praticam desporto de forma regular (federado) não temos qualquer referência ao nível 

de atividade física dos alunos ao longo do período de tempo entre o pré-teste e o pós-

teste, sendo que, esses índices de AF podem ter repercussões no desempenho dos alunos 

nos testes de FitnessGram 
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I – Relatório de Estágio 

 

1. Plano de Aula 

Unidade Didática: Andebol 

Professor: Rui Sousa 

Data: 23/04/2014 Aula nº: 77 e 78 UD nº: 4 

Hora: 10:15 T.H: 90’ 

Instalação: Pavilhão EB 2,3 São Torcato Material: 6 bolas de andebol, 2 cones, sinalizadores e 15 

coletes Ano: 9º Turma: D Nº Alunos: 19 

Objetivo Específico: Domínio da técnica de Finta; Domínio das técnicas de Remate em apoio e suspensão 

Conteúdos: Passe, Remate, Finta, Mudanças de direção, Posição base defensiva, Colocação defensiva, Deslocamentos 

defensivos, Posição Base Ofensiva, Deslocamentos ofensivos. 

Função Didática: Transmissão/Assimilação e Consolidação/Domínio 

 

Objetivos Operacionais 

1º Objetivo 

Operacional 

Ação: Passe, Finta, Remate 

Contexto: 1x1 em 2/3 do campo de andebol 

Critérios de Êxito: Passe dirigido para o colega (defensor); Defensor devolve a bola (através de passe) ao 

colega; Receber a bola próximo do defensor, realizando uma paragem em frente a este, com os dois apoios dos 

ao mesmo tempo; Imprimir velocidade na execução da finta; Variar os deslocamentos/movimentos de ataque ao 

adversário direto; Simular trajetória para lado direito, avançando em seguida para o mesmo lado e/ou simular 

trajetória para lado direito e avançar para o lado contrário (esquerdo); Rematar à baliza; Derrubar os cones 

colocados na linha de baliza. [defensor] colocado entre a linha de 6 e 9 metros; realiza defesa passiva, 

procurando perturbar os movimentos (finta) do atacante, sem nunca o desarmar; procura dificultar o remate mas 

não o impedir. 

2º Objetivo 

Operacional 

Ação: Drible, Passe, Remate em Apoio/Suspensão, Deslocamentos 

Contexto: 3x3 em 2/3 do campo de andebol 

Critérios de Êxito: (atacantes) iniciar exercício driblando a bola até perto da linha de lançamento livre (9 

metros); realizar passes consecutivos entre os elementos do grupo, para promover a desorganização da defesa; 

atacar o espaço inter-defensores quando se recebe a bola; circular a bola rapidamente entre os 3 elementos da 

“equipa” para desequilibrar e desorganizar os defensores; avançar para cima da defesa e fintar adversário direto 

para ganhar espaço para rematar ou passar a bola a um colega melhor colocado; rematar à baliza em suspensão 

ou em apoio; derrubar os cones colocados junto aos postes da baliza, por cima da linha de baliza. 

(Defesas) defender entre as linhas de 9 e 6 metros; encurtar ao máximo o espaço dos atacantes; procurar impedir 

o remate dos adversários e sempre que possível conquistar a posse de bola. 

3º Objetivo 

Operacional 

Ação: Passe, Drible, Remate (apoio, suspensão), Desarme, Finta, Mudanças de direção, Deslocamentos 

ofensivos e defensivos 

Contexto: Jogo Reduzido (5x5) no campo inteiro de andebol 

Critérios de Êxito: Equipa que conquistar a posse de bola inicia rapidamente o ataque; Ocupar racionalmente o 

terreno de jogo; aluno em posse de bola deve passar a bola a um colega melhor posicionado para prosseguir o 

ataque da equipa; sempre que tenha posse de bola deve atacar sempre o espaço inter-defensores; procurar 

fintar/mudar de direção para penetrar na defesa adversária, para poder rematar e obter golo; manter ocupadas as 

4 posições de campo (a atacar e a defender); após perder a posse de bola, assumir imediatamente uma atitude 

defensiva, recuando rapidamente para junto da sua área de baliza; defender sempre entre as linhas de 9 e 7 

metros; fazer marcação individual ao seu adversário direto tendo em atenção a “marcação controlo” e “marcação 

vigilância”; marcar o > nº de golos.  
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TP 
Sequência de 

Tarefas 
Descrição das Atividades Esquema/Organização 

10’ 
Introdução da 

Aula 

- Alunos sentados, de frente para o professor e sem estarem em contacto (visual 

ou outro) com elementos “perturbadores”; alusão às regras de segurança dos 

alunos na aula (brincos, pulseiras, etc.); 
 

 

- O professor realiza uma breve revisão dos conteúdos abordados nas aulas 

anteriores, através de um questionamento aleatório; em seguida, procede à 

transmissão sumária dos objetivos da presente aula; 
 

 

- Em seguida, o professor instrui e organiza os alunos para o aquecimento. 

 

 

5’ 
Aquecimento 

não específico 

- À ordem do professor, os alunos (em fila) iniciam o aquecimento através de uma 

corrida ligeira à volta do campo de andebol; 

 

 

- Em seguida, à ordem do professor, os alunos dispersam-se em cima de uma das 

linhas laterais do campo, para realizar um conjunto de exercícios de aquecimento 

para aquecer os principais grupos musculares e articulações;  

 

 

- Para finalizar, ao critério do professor, alunos realizam um conjunto de 

exercícios de alongamento muscular. 

 

2’ I, O, T Professor reúne os alunos à sua frente e dá instrução para o 1º objetivo operacional. 

15’ 
1º Objetivo 

Operacional 

- Alunos dividem-se e organizam-se de forma homogénea, em coluna, atrás dos 2 

cones; 
 

- Professor escolhe 2 alunos para realizarem funções de defensor (passivo); 
 

- Defensores colocados em frente a cada uma das colunas, entre as linhas de 6 e 9 

metros; 
 

Dinâmica do exercício: alunos que estão na 1ª posição da coluna 1 e 2 realizam 

exercício em simultâneo. Alunos 1 e 2 passam a bola ao colega (defensor) que 

está colocado à sua frente e avançam imediatamente em direção a este, para 

receber de novo a bola, junto ao colega, para em seguida o fintar e rematar à 

baliza. 
 

Notas: Aluno que rematou deve procurar direcionar o remate, isto é, deve tentar 

derrubar os cones colocados em cima da linha de baliza; 
 

- Aluno que remata vai exercer funções de defensor passivo, colocando-se entre a 

linha de 9 e 6 metros; aluno que estava a defender vai buscar a bola à baliza, 

deslocando-se em seguida para a sua respetiva coluna. 
 

Estratégia: Professor circula por fora do campo, pelas linhas laterais para poder 

observar, controlar e dar feedbacks aos alunos. 

 

2’ I/O/T 
Professor reúne os alunos à sua frente e dá instrução para o 2º objetivo operacional. À sua ordem, os alunos 

“organizam-se” pelo espaço confinado ao exercício. 

25’ 
2º Objetivo 

Operacional 

- Alunos divididos e organizados em coluna atrás dos três sinalizadores; 

 

- Alunos da coluna do meio (alunos nº2) com bola; 

 

- Professor escolhe três alunos para se colocarem junto à área de baliza entre a 

linha de 6 e 9 metros para exercer funções defensivas; 

 

Dinâmica do exercício: alunos 1, 2 e 3 iniciam o exercício em simultâneo; aluno 

nº 2 arranca em drible até junto da linha de 9 metros; alunos 1 e 3 arrancam 

rapidamente em direção à referida linha de 9m; sempre que estão junto a essa 

linha, alunos realizam passes entre si para desequilibrar a defensa e ganhar espaço 

para rematar; 

 

Nota: Aluno que remata (em apoio ou em suspensão) deve procurar direcionar o 

remate, isto é, deve tentar derrubar os cones ou fazer passar a bola pelos arcos que 

estão colocados na baliza;  
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- Se o grupo que ataca ao rematar conseguir marcar golo, os 3 defensores 

continuam a defender; sempre que o grupo que ataca não obtiver golo ou perder a 

posse de bola, passam a exercer funções de defesa e os 3 alunos que estavam a 

defender vão para final das colunas (para atacar) e assim sucessivamente. 

 

Estratégia: Professor circula por fora do campo dando feedbacks. 

2’ I/O/T Professor reúne os alunos à sua frente e dá instrução para o 3º objetivo operacional.  

35’ 
3º Objetivo 

Operacional 

- Alunos divididos pelas equipas da aula anterior; 

 

- Alunos realizam jogo 5x5 no campo de andebol, procurando aplicar em contexto 

de jogo os gestos técnicos que foram lecionados na presente aula e nas aulas 

anteriores; 

 

- Alunos que estão “fora” realizam reforço muscular junto a uma das linhas 

laterais; 

 

Estratégia: Professor circula por fora do campo dando feedbacks;  

4’ 
Balanço Final da 

Aula 

Com os alunos sentados em meia-lua, o professor efetua um balanço da aula, focando o seguinte ponto: 

 

 Principais erros observados durante a aula; 

 Questionamento aleatório aos alunos acerca dos gestos técnicos abordados na aula; 

 Questionamento aleatório aos alunos sobre algumas regras da modalidade. 
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Balanço da Aula nº 77 e 78 

Estagiário: Rui Sousa                                    Data: 23/04/2014 

Em relação à atividade desenvolvida, a Unidade Didática abordada na aula nº 77 e 78 de 

Educação Física foi Andebol e teve como objetivo especifico a iniciação à abordagem das 

Fintas Simples (trajetória normal) e ainda a consolidação e o domínio dos gestos técnicos da 

modalidade supracitada introduzidos nas aulas transata (nº 71/72 e 74/75) - nomeadamente o 

passe, o drible e o remate em apoio e em suspensão.  

Em acréscimo, é relevante salientar que, na presente aula houve ainda uma intenção 

clara de relembrar os alunos acerca dos principais princípios táticos, movimentações 

ofensivas e defensivas que devem ser cumpridas durante o jogo, para que estes aspetos 

pudessem ser relembrados, uma vez que entre a última aula e a aula de hoje ocorreu uma 

interrupção (férias), o que poderia ter feito com que os alunos se esquecessem de algumas das 

aprendizagens que foram introduzidas na aula anterior. 

Em termos de assiduidade e pontualidade importa registar que, na presente aula, 

compareceram todos os alunos que compõem a turma, não havendo a registar qualquer aluno 

que por motivos diferenciados não pudesse realizar a vertente prática da aula de Educação 

Física.  

No que diz respeito à performance dos alunos na aula (vertente prática) é importante 

referir que, grande parte dos alunos, principalmente do sexo feminino, evidenciaram algumas 

dificuldades na fase inicial da aula, mais especificamente na execução das fintas. Esta 

dificuldade manifestava-se principalmente na coordenação dos apoios e na realização correta 

da sequência de apoios no solo, pois, na fase inicial, não raras vezes se vislumbraram 

situações em que os alunos abrandavam os seus movimentos (finta) para poder ajustar a 

ordem dos apoios no solo, o que fazia com que as suas ações não tivessem o sucesso 

pretendido. 

Com o decorrer da aula essas dificuldades foram sendo vencidas, assistindo-se a uma 

melhoria significativa na performance geral dos alunos da turma, aumentado de fora 

substancial o sucesso dos exercícios e a sua eficácia na lecionação do objetivo especifico da 

aula. 

Por outro lado, no que remete para a vertente não-prática da aula (organização, atitude 

e comportamento) é deveras relevante referir-se que, em determinados períodos da aula, 

alguns alunos (principalmente aqueles que habitualmente são os mais perturbadores) 

manifestaram comportamentos e atitudes manifestamente reprováveis e condenáveis, pois, em 

nada se coadunam com uma sala de aula. 

Este facto fez com que tivesse sentido a necessidade de adotar uma postura 

extremamente rígida e interventiva, tendo por objetivo dissolver esses comportamentos 
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nefastos, para que estes não influenciem a performance dos colegas que estavam empenhados 

em realizar corretamente as tarefas propostas para a aula. 

Em virtude dessa atitude mais interventiva e dissuasora, os alunos conseguiram ficar 

mais focados e empenhados nos exercícios propostos, o que fez com que o sucesso nas suas 

ações fosse gradualmente aumentando com o decorrer da aula. 

1º Parâmetro: Introdução da Aula 

Considero que realizei uma introdução de aula devidamente estruturada, coerente e 

concisa, procurando, em 1º lugar, efetuar um questionamento aleatório acerca do que fora 

lecionado nas aulas anteriores, antes da interrupção de férias de páscoa, por forma a verificar 

tudo aquilo que os alunos assimilaram na aula transata e aquilo que porventura já se tivessem 

esquecido fruto das 2 semanas em que os alunos não tiveram atividades letivas. Em seguida, 

após a revisão de conteúdos, procurei de uma forma sucinta, referir aos alunos o objetivo da 

presente aula, sem grande profundidade, pois não pretendia perder muito tempo na introdução 

da mesma. 
 

Por fim, procurei indicar algumas regras de segurança que pretendia ver cumpridas ao 

longo da aula, instruindo os alunos, em seguida, de uma forma clara e concisa, para o 

aquecimento. 

2º Parâmetro: Mobilização dos alunos para as atividades 

Penso que ao longo de todas as tarefas propostas tive uma postura interventiva e uma 

atitude pró-ativa, procurando sempre incentivar e motivar os alunos, para que o seu empenho 

na realização das tarefas não fosse desvanecendo com o decorrer da aula.  

 

Por outro lado, sempre que os alunos manifestaram atitudes e comportamentos não 

apropriados para uma aula, procurei adverti-los no exato momento em que estavam a cometer 

tais atos, sendo que, quando essa brincadeira e ruido se foram prolongando no tempo, reuni 

todos os alunos à minha frente, para os advertir de uma forma mais rígida, para procurar 

cessar todas os comportamentos desviantes.  

 

O facto de ter realizado 2 exercícios em que os alunos estavam organizados em colunas 

pode ter propiciado a que os alunos realizassem algumas conversas paralelas, o que com a 

prática prolongada de um mesmo exercício pode ter contribuído para que o ruido de fundo se 

fosse prolongando e proliferando, o que fez com que tivesse de adotar uma atitude mais rígida 

e interventiva, apelando sempre ao empenho e concentração dos alunos nas tarefas propostas, 

pois destes depende o maior ou menor grau de sucesso das diversas ações a realizar no âmbito 

dos demais exercícios. 

 

Assim sendo, em todos os momentos da aula, sem exceção, procurei incentivar os 

alunos para que estes adotassem uma postura e uma atitude de superação dos 

obstáculos/dificuldades que porventura pudessem vir a sentir durante a realização dos 
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exercícios, pois só essa atitude de superação e com empenho nas tarefas é que os alunos 

poderão evoluir não só em termos técnico-táticos (andebol) como em termos pessoais 

(personalidade, carácter, etc...). 

 

3º Parâmetro: Organização, Controlo e Segurança das Atividades 

No que remete para este parâmetro penso que tive uma atitude preventiva e uma postura 

pró-ativa, uma vez que procurei sempre zelar pela segurança dos alunos, durante toda a aula, 

advertindo e reprimindo os alunos que manifestaram atitudes e comportamentos não 

condizentes para com uma aula (ex: jogar a bola com o pé; agarrar-se à baliza, etc…). 

Em todos os momentos de instrução dos alunos para as atividades procurei adotar um 

posicionamento correto, colocando-me sempre de frente para todos os alunos, em locais onde 

estes não estivessem em contato visual com alguma possível fonte de distração. 

No que remete para a organização dos alunos ao longo da aula procurei sempre dar 

indicações claras e concisas para que facilmente compreendessem o que lhes era solicitado, 

algo que, no meu entender, se verificou, uma vez que não sucederam situações de falta de 

compreensão acerca da organização e dinâmica dos exercícios, por parte dos alunos. 

4º Parâmetro – Gestão de Recursos 

Penso que em todos os objetivos operacionais procurei maximizar o tempo de 

empenhamento motor dos alunos, através de uma gestão racional dos recursos bem como dos 

tempos de instrução/organização/transição. Para que o tempo de atividade motora dos alunos 

fosse elevado procurei realizar uma gestão racional do espaço disponível para aula e uma 

gestão coerente do nº de alunos por equipa e por tarefa, para que ninguém estivesse parado 

(em tempo de espera), algo que acabou por se verificar e por contribuir para uma aula com 

bastante dinâmica.  

 

5º Parâmetro: Instrução/Introdução da Atividade 

Penso que em todos os objetivos operacionais instrui os alunos de forma clara e concisa, 

sem demasiada informação, apenas expondo os principais critérios de êxito paras as tarefas a 

realizar.  

Para que a instrução fosse facilmente audível e para que toda a informação emitida 

fosse facilmente assimilada pelos alunos, procurei sempre reuni-los em meia-lua, à minha 

frente, num curto espaço de tempo, para não retirar em demasia tempo útil da aula.  

Para facilitar a compreensão dos alunos, nos diversos momentos de instrução, no que 

remete para a organização e dinâmica das tarefas propostas, procurei sempre, de uma forma 

pedagogicamente positiva, exemplificar o que pretendia ver executado, recorrendo a um 

esquema que elaborei à priori, antes da aula, no qual estava ilustrado, de uma forma simples, 

o modo de organização dos alunos durante o jogo. 
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Como se verificou alguma incompreensão no que remete para a organização e dinâmica 

dos 2 primeiros exercícios que compuseram a aula, senti a necessidade de eu próprio 

exemplificar para a turma o que pretendia ver executado e noutras ocasiões, de recorrer a 

alunos para que estes demonstrassem aos colegas o modo correto de realização dos exercícios 

(dinâmica e organização). 

6º Parâmetro: Regulação das Atividades 

Penso que ao longo de toda a aula procurei sempre corrigir os erros que os alunos foram 

cometendo, nos diversos exercícios, fornecendo-lhes inúmeros Feedbacks (a maioria visuais e 

auditivos, existindo ainda alguns FB’s cinestésicos, principalmente no 1º objetivo 

operacional e no 3º objetivo operacional: jogo 5x5). 

 

Procurei sempre ter uma intervenção expedita, corrigindo os alunos imediatamente após 

ao momento em que cometeram o erro de execução, para que esses erros não se fossem 

repetindo e para que mais facilmente fossem corrigidos. 

 

No 3º objetivo operacional (jogo 5x5) tive uma intervenção mais específica, procurando 

dar FB’s aos alunos, não relacionados apenas com os gestos técnicos mas principalmente com 

determinadas nuances táticas que pretendia que os alunos aplicassem em contexto de jogo 

(nomeadamente as posições especificas em campo e a organização dos alunos, nos 

deslocamentos ofensivos e defensivos). 

7º Parâmetro: Linguagem Utilizada 

Ao longo de toda a aula procurei adotar uma linguagem clara e concisa, sem recorrer a 

termos mais complexos, que poderiam levar a uma maior incompreensão dos alunos e por 

conseguinte, implicaria uma maior perda de tempo na instrução e organização dos alunos para 

as tarefas (< tempo de empenhamento motor).  

Penso que em todos os momentos da aula a linguagem adotada se “mostrou” adequada 

para a “população-alvo” uma vez que não se vislumbraram incompreensões por parte dos 

alunos. 

8º Parâmetro: Sequência da Aula 

No cômputo geral, penso que a aula teve uma sequência coordenada, contínua e 

coerente, com o grau de dificuldade dos exercícios a aumentar gradualmente com o decorrer 

da aula, sendo que, todos os exercícios foram adequados para o nível dos alunos.  

9º Parâmetro: Conclusão da Aula 

Penso que realizei uma conclusão da aula coerente e concisa, efetuando um balanço dos 

principais erros observados durante a aula, fornecendo, em seguida, alguns FB’s no sentido de 

corrigir alguns desses erros.  
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Em seguida, indiquei aos alunos o que iria ser abordado na próxima aula de andebol 

(iremos continuar a abordar a finta para que as dificuldades que foram sentidas por alguns 

alunos na presente aula sejam vencidas). 

10º Parâmetro: Concordância com o plano de aula/adaptabilidade 

Em primeiro lugar, considero importante salientar que o objetivo da aula foi alcançado, 

uma vez que, apesar das dificuldades sentidas pelos alunos, este foram conseguindo executar 

o que lhes ia sendo solicitado em todos os objetivos operacionais. 
 

No cômputo geral considero que aula decorreu dentro do que estava anteriormente 

planeado, sendo somente relevante salientar o facto de que no 1º objetivo operacional houve a 

necessidade de prolongar o tempo de duração do mesmo, pois os alunos estavam a ter 

dificuldades e por conseguinte, não se justificava nem era pedagogicamente correto terminar o 

exercício, sem que os alunos vencessem as dificuldades que estavam a demonstrar numa fase 

inicial. 

FICHA DE REGISTO 

 

Avaliação atribuída em cada um dos 10 parâmetros 

Data: 23/04/2014   PPS nº 77 e 78   Unidade Didática: Andebol           Ano: 9º 

Parâmetros Pontos 

1. Introdução da aula 2,8 

2. Mobilização dos alunos para as atividades 2,8 

3. Organização, Controlo e Segurança das atividades 2,7 

4. Gestão dos Recursos 2,8 

5. Instrução/Introdução da atividade 2,7 

6. Regulação das atividades 2,7 

7. Linguagem Utilizada 2,7 

8. Sequência da aula 2,6 

9. Conclusão da aula 2,8 

10. Concordância com o PA/adaptabilidade 2,7 

Total de Pontos atribuídos 27,3 

Nota Final da PES nº 77 e 78 18, 33 valores 
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ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DE SÃO TORCATO 

UNIDADE DIDÁTICA – Andebol 

Ano Letivo 2013-2014 / 3º Período 

1. População-alvo 

Ano: 9º Turma: D Ciclo de Escolaridade 3º Ciclo 

Sexo Masculino 9 Sexo Feminino: 10 TOTAL 19 Alunos 

Idade Mínima 13 Anos Idade Máxima 17 Anos Média de Idades  14,1 Anos 

2. Caraterização de 

Recursos 

Recursos Temporais 

Nº de aulas da UD 6 Aulas 

Recursos Humanos 

Professor: Rui Sousa 

Tempo Horário 90’ Funcionários da Escola/Pavilhão 

Tempo Programa 540’ Alunos do 9º D 

Recursos Materiais 

Instalação Pavilhão Desportivo da Escola EB 2,3 de São Torcato 

Material Fixo 2 Balizas 

Materiais Móveis 10 bolas de andebol, 15 coletes (5 de cada cor), cones e sinalizadores  

3. Objetivos 

Domínio Sócio- Afetivo Domínio Cognitivo Domínio Psico-motor 

- Coopera com os companheiros e 

com o professor, em todas as 
situações, nomeadamente em 

exercícios e durante o jogo. 

 
- Escolhe as ações favoráveis ao êxito 

pessoal e do grupo. 

 
- Admite e cumpre as indicações que 

se lhe dirigem. 

 
- Aceita as opções e falhas dos seus 

colegas e dando sugestões que 

permitam a sua melhoria. 
 

-Aceita e acata pacificamente as 

decisões da arbitragem. 
 

- Trata com igual cordialidade e 

respeito os colegas e os adversários, 
evitando ações que ponham em risco a 

sua integridade física, mesmo que 

essa implique desvantagem no jogo. 

- O aluno conhece o objetivo do 

jogo; 

- O aluno conhece a função e o 

modo de execução das principais 

ações técnico-táticas;   

- O aluno é conhecedor das 

principais regras de jogo 

nomeadamente:  
 

 a) Início e recomeço do jogo; 

 b) Formas de jogar a bola; 

 c) Violações por dribles e passos; 

 d) Violações da área de baliza; 

 e) Infrações às regras de conduta 
para com o adversário e 

respetivas penalizações; 
 
 

Objetivo Comportamental Terminal: 
 
 

 

Em situação de jogo 5x5 e 7x7 o aluno: 

 

- imediatamente após perder a posse de bola, assume uma atitude defensiva, recuando rapidamente em direção ao seu meio campo, na 
tentativa de recuperar a posse de bola; 

 

- faz marcação individual ao seu adversário, na proximidade e à distância, em função da situação especifica de jogo, utilizando deslocamentos 
defensivos frontais, laterais e de recuo. 

 

- desloca-se, acompanhando a circulação da bola, mantendo a visão simultânea da bola e do movimento do jogador da sua responsabilidade 
(“marcação de vigilância”).  

 

- em marcação individual na proximidade, faz “marcação de controlo” ao jogador com bola, procurando desarmá-lo e impedir a finalização.  
 

- em função da situação específica de jogo ou em contexto de exercício critério, realiza com correção global,  as ações referidas no programa 

introdução à modalidade e ainda:  
a) remates em suspensão e em apoio; 

b) fintas e mudanças de direção; 

c) deslocamentos ofensivos e defensivos; 
d) posição base defensiva e ofensiva; 

e) colocação defensiva e desarme; 

f) “marcação de controlo” e “marcação de vigilância”. 

4. Critérios de 

Avaliação/Ponderações 

por Domínio 

Avaliação das aulas realizadas 
Avaliação das aulas não realizadas (com 

atestado médico/justificação do encarregado de 

educação) 

Avaliação das aulas não realizadas (sem atestado 

médico/justificação do encarregado de educação) 

P
o

n
d

er
a

çõ
es

 

Domínio Sócio-Afectivo (15%) 
Domínio Cognitivo 

(10%) 

Domínio 

Psicomotor 

(75%) 

Domínio 

Cognitivo 

(65%) 

Domínio Sócio-Afectivo (35%) Domínio Sócio-Afectivo (15%) 

Domínio 

Cognitivo 

(10%) 

Domínio 

Psicomotor 

(75%) 

- Assiduidade/pontualidade (15%) 

- Responsabilidade/Respeito regras (15%) 

- Cooperação e entreajuda (15%) 
- Empenho/participação/interesse/autonomia 

(40%) 

- Higiene (15%) 

4 Questões colocadas 

ao longo da UD (50%) 

Domínio de 
conhecimentos “ficha 

de avaliação teórica” 

(50%) 

Domínio das 

atividades 
físicas (85%) 

 

Domínio da 
Aptidão física 

(15%) 

Ficha de 

avaliação 

teórica (70%) 
 

Relatório de 

aula (30%) 

Assiduidade/pontualidade (20%) 

Responsabilidade/Respeito regras 

(20%) 
Cooperação e entreajuda (30%) 

Empenho/participação/interesse/au

tonomia (30%) 

Higiene (0%) 

Assiduidade/pontualidade (20%) 

Responsabilidade/Respeito 

regras (20%) 
Cooperação e entreajuda (30%) 

Empenho/participação/interesse/

autonomia (30%) 

Higiene (0%) 

 

 

Relatório 
(100%) 

0 % 
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5. ESTRUTURAÇÃO E SEQUENCIAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

Nº da 

Aula 
Data Local Objetivo Específico Função Didática Conteúdos Estratégia Avaliação 

68 e 69 19/03/2014 

1/3 Pavilhão 

(1º bloco 45’) 

e Pavilhão 

inteiro (2º 

bloco 45’) 

Avaliar a performance inicial dos alunos Avaliação/Controlo (A/C) 

Passe; Drible; Remate em 

suspensão e apoio; Fintas e 

Mudanças de direção; 

Deslocamentos ofensivos; Posição 

base defensiva e ofensiva; 

colocação defensiva; 

Deslocamentos defensivos; 

“marcação de controlo e vigilância”. 

Jogo Reduzido 5x5 Diagnóstica 

71 e 72 26/03/2014 

1/3 Pavilhão 

(1º bloco 45’) 

e Pavilhão 

inteiro (2º 

bloco 45’) 

- Domínio das técnicas de passe (ombro, picado e 

pulso); 

- Domínio da técnica de drible; 

- Domínio das técnicas de Remate (apoio e 

suspensão). 

Transmissão/Assimilação 

(T/A) 

Passe; Drible; Remate em 

suspensão e apoio; Fintas e 

Mudanças de direção; Posição base 

defensiva e ofensiva; colocação 

defensiva; “marcação de controlo e 

vigilância”. 

Exercícios critério e 

jogo reduzido (5x5) 
Formativa 

74 e 75 02/04/2014 

1/3 Pavilhão 

(1º bloco 45’) 

e Pavilhão 

inteiro (2º 

bloco 45’) 

- Domínio das técnicas de passe (ombro, picado e 

pulso); 

- Domínio da técnica de drible; 

- Domínio das técnicas de Remate (apoio e 

suspensão). 

Consolidação/Domínio 

(C/D) 

Passe; Drible; Remate em 

suspensão e apoio; Fintas e 

Mudanças de direção; Posição base 

defensiva e ofensiva; colocação 

defensiva; “marcação de controlo e 

vigilância”. 

Exercícios critério e 

jogo reduzido (5x5)  
Formativa 

77 e 78 23/04/2014 

1/3 Pavilhão 

(1º bloco 45’) 

e Pavilhão 

inteiro (2º 

bloco 45’) 

- Domínio da técnica de finta; 

- Domínio das técnicas de Remate (apoio e 

suspensão). 

Transmissão/Assimilação 

(T/A)  

e 

Consolidação/Domínio 

(C/D) 

Passe, Remate, Finta, Mudanças de 

direção, Posição base defensiva, 

Colocação defensiva, 

Deslocamentos defensivos, Posição 

Base Ofensiva, Deslocamentos 

ofensivos. 

Exercícios critério e 

jogo reduzido (5x5)  
Formativa 

83 e 84 07/05/2014 

1/3 Pavilhão 

(1º bloco 45’) 

e Pavilhão 

inteiro (2º 

bloco 45’) 

- Domínio do meio tático grupal ofensivo 

(cruzamentos simples);  

- Domínio das marcações de vigilância e controlo. 

Transmissão/Assimilação 

(T/A) 

Passe, Remate, Finta, Mudanças de 

direção, Posição B. Defensiva, 

Deslocamentos Ofensivos e 

Defensivos. 

Exercícios critério e 

jogo reduzido (5x5)  
Formativa 

85 e 86 14/05/2014 

1/3 Pavilhão 

(1º bloco 45’) 

e Pavilhão 

inteiro (2º 

bloco 45’) 

Avaliação da prestação final dos alunos Avaliação/Controlo (A/C) 

Passe; Drible; Remate em 

suspensão e apoio; Fintas e 

Mudanças de direção; 

Deslocamentos ofensivos; Posição 

B. defensiva e ofensiva; colocação 

defensiva; “marcação de controlo e 

vigilância”. 

Jogo Reduzido 5x5 Sumativa 
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6.Métodos de Controlo do Processo de Ensino-Aprendizagem 

6.1 – Avaliação Diagnóstica 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Rui Sousa 

Escola Básica de 2º e 3º Ciclos de São Torcato 

Avaliação Diagnóstica de Andebol 

3º Período Aula nº 68 e 69 (19/03/2014) Ano Letivo 2013/2014 

Situação de Jogo 5x5 (Comportamento Ofensivo e Defensivo: Ataque e Defesa) 

Parâmetros a Avaliar 1. Defesa 2. Ataque 3. Tática 
Nota Final 

Nº Nome 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 

2 Ângelo Oliveira              

3 Bruna Costa              

4 Camila Rodrigues              

5 Cátia Santos              

6 Cláudia Salgado              

7 Francisco Lopes              

8 Inês Silva              

9 João Miranda              

10 João Silva              

11 José Carneiro              

12 Micaela Gonçalves              

13 Moisés Monteiro              

14 Paulo Sousa              

15 Ricardo Henriques              

16 Rute Castro              

17 Sara Ribeiro              

18 Sara Martins               

19 Sofia Teixeira              

20 Valter Lima              

Obs.  
X turma 

 

1. Defesa 
 

1.1. O aluno, ao perder a bola, recua rapidamente para o 

seu meio campo para a recuperar;  

1.2. O aluno faz marcação individual ao seu adversário, 

na proximidade e à distância, utilizando, consoante a 

situação, deslocamentos defensivos frontais, laterais e de 

recuo; 

1.3. Desloca-se, acompanhando a circulação da bola, 

mantendo a visão simultânea da bola e do movimento do 

jogador da sua responsabilidade (“marcação de 

vigilância”); 

1.4. O aluno quando em marcação individual na 

proximidade, faz “marcação de controlo” ao jogador 

com bola, procurando desarmá-lo e impedir a 

finalização. 

 
2. Ataque 

2.1. Passe - aluno em posse de bola deve passar a bola a 

um colega melhor posicionado para prosseguir o ataque 

da equipa ou finalizar e alcançar o golo; 

2.2. Drible – aluno em posse de bola arranca 

rapidamente em drible, numa situação de ataque rápido, 

para obter vantagem numérica, criando uma situação 

favorável para obter golo; 

2.3. Remate em suspensão 

2.4. Remate em apoio 

2.5. Fintas/Mudanças de Direção – aluno em posse de 

bola, sempre que tenha espaço deve procurar penetrar a 

defesa adversária, em finta ou mudança de direção, para 

poder passar a um colega ou rematar. 

3. Tática 

3.1. Posição Básica defensiva 

3.2. Colocação Defensiva 

3.3.Deslocamentos Defensivos e Ofensivos 
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Aula nº 68 e 69 Aula nº 71 e 72 Aula nº 74 e 75 Aula nº 77 e 78 Aula nº 79 e 80 Aula nº 82 e 83 Aula nº 85 e 86

19-03-2014 26-03-2014 02-04-2014 23-04-2014 30-04-2014 07-05-2014 14-05-2014

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
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#DIV/0!

#DIV/0!

Domínio Psicomotor (D.Atividades Fisicas)

Avaliação Formativa - Andebol

MÉDIA

Sofia Teixeira #DIV/0!

Valter Lima #DIV/0!

Sara Ribeiro #DIV/0!

Sara Martins #DIV/0!

Ricardo Henriques #DIV/0!

Rute Castro #DIV/0!

Moisés Monteiro #DIV/0!

Paulo Sousa #DIV/0!

José Carneiro #DIV/0!

Micaela Gonçalves #DIV/0!

João Miranda #DIV/0!

João Silva #DIV/0!

Francisco Lopes #DIV/0!

Inês Silva #DIV/0!

Cátia Santos #DIV/0!

Cláudia Salgado #DIV/0!

Bruna Costa #DIV/0!

Camila Rodrigues #DIV/0!
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 6.2 – Avaliação Formativa (domínio psicomotor) 

 

 



I – Relatório de Estágio 

 

 

6.3 – Avaliação Formativa (Domínio Sócio-Afectivo) 

 

 Parâmetros a avaliar aula-a-aula: 

1º Parâmetro – Assiduidade e Pontualidade 2º Parâmetro – Responsabilidade e respeito pelas regras 3º Parâmetro – Cooperação e Entreajuda 4º Parâmetro – Empenho, Participação, 

Interesse, Autonomia 5º Parâmetro – Higiene
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6.3.1 - Critérios para preenchimento da Grelha de Avaliação Formativa do Domínio Sócio-Afectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

a) Assiduidade e Pontualidade 

Parâmetros Valores 

Falta  0 

Presença 5 

Atraso 0 a 3 

FM - Falta de Material 1 

Expulso da Aula - 3 

b) Responsabilidade e Respeito pelas regras 

Manifesta sentido de responsabilidade, respeito pelas normas 
de conduta, professor e colegas   

1-5 valores 

c) Cooperação e Entreajuda 

Auxilia na arrumação do Material, colabora nas ajudas e 
colabora com colegas  

1-5 valores 

d) Empenho, Participação, Interesse, Autonomia 

Não cumpre 1-2 valores 

Cumpre razoavelmente 3-4 valores 

Cumpre na totalidade 5 valores 

e) Higiene  

Não toma banho 1 valor 

Toma banho 5 valores 
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6.4 – Avaliação Formativa (domínio cognitivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: as 4 questões colocadas ao longo das aulas são classificadas de 1 a 5 valores, sendo: 

1 valor: o aluno não sabe e/ou não responde; 

2 valores: o aluno responde de forma muito incompleta e/ou com muitas incorreções; 

3 valores: o aluno responde parcialmente à questão colocada; 

4 valores: o aluno responde corretamente à questão, esquecendo-se apenas de pequenos aspetos importantes no que se refere à questão colocada; 

5 valores: o aluno responde corretamente à questão, fazendo referencia a tudo que lhe fora pedido. 
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5.5. Avaliação Sumativa 

 

 

 

 

 

 

 

(AVALIAÇÃO 

SUMATIVA – 

DOMINIO 

PSICOMOTOR)

Prof. Rui Sousa 

Escola Básica de 2º e 3º Ciclos de São Torcato 

Avaliação Sumativa de Andebol 

3º Período Aula nº 85 e 86 (14/05/2014) Ano Letivo 2013/2014 

Situação de Jogo 5x5 (Comportamento Ofensivo e Defensivo: Ataque e Defesa) 

Parâmetros a Avaliar 1. Defesa 2. Ataque 3. Tática 
Nota Final 

Nº Nome 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 

2 Ângelo Oliveira              

3 Bruna Costa              

4 Camila Rodrigues              

5 Cátia Santos              

6 Cláudia Salgado              

7 Francisco Lopes              

8 Inês Silva              

9 João Miranda              

10 João Silva              

11 José Carneiro              

12 Micaela Gonçalves              

13 Moisés Monteiro              

14 Paulo Sousa              

15 Ricardo Henriques              

16 Rute Castro              

17 Sara Ribeiro              

18 Sara Martins               

19 Sofia Teixeira              

20 Valter Lima              

Obs.  
X turma 

 

1. Defesa 
 

1.1. O aluno, ao perder a bola, recua rapidamente para o 

seu meio campo para a recuperar;  

1.2. O aluno faz marcação individual ao seu adversário, 

na proximidade e à distância, utilizando, consoante a 

situação, deslocamentos defensivos frontais, laterais e de 

recuo; 

1.3. Desloca-se, acompanhando a circulação da bola, 

mantendo a visão simultânea da bola e do movimento do 

jogador da sua responsabilidade (“marcação de 

vigilância”); 

1.4. O aluno quando em marcação individual na 

proximidade, faz “marcação de controlo” ao jogador 

com bola, procurando desarmá-lo e impedir a 

finalização. 

 
2. Ataque 

2.1. Passe - aluno em posse de bola deve passar a bola a 

um colega melhor posicionado para prosseguir o ataque 

da equipa ou finalizar e alcançar o golo; 

2.2. Drible – aluno em posse de bola arranca 

rapidamente em drible, numa situação de ataque rápido, 

para obter vantagem numérica, criando uma situação 

favorável para obter golo; 

2.3. Remate em suspensão 

2.4. Remate em apoio 

2.5. Fintas/Mudanças de Direção – aluno em posse de 

bola, sempre que tenha espaço deve procurar penetrar a 

defesa adversária, em finta ou mudança de direção, para 

poder passar a um colega ou rematar. 

3. Tática 

3.1. Posição Básica defensiva 

3.2. Colocação Defensiva 

3.3.Deslocamentos Defensivos e Ofensivos 
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6.6 – Avaliação Sumativa (somatório dos domínios Psicomotor, Sócio-Afectivo e 

Cognitivo) 

 
Cálculos para a Classificação Final à Unidade Didática (Modalidade): 

 

 

 

 

 

 

Nota: Inicialmente a nota do aluno será calculada numa escala de 0 a 100%, 

procedendo-se à posteriori à conversão de tais percentagens para níveis que indicaram 

o nível do aluno, intervalados de 1 a 5, tal como se pode comprovar através da seguinte 

tabela: 

 

Intervalo Nível correspondente 

0% - 19% 1 

20% - 49% 2 

50% - 69% 3 

70% - 89% 4 

90% - 100% 5 

Nota: Os Domínios e Ponderações apresentados anteriormente (Cognitivo e Sócio 

afetivo) serão adaptados em grelhas específicas semelhantes às já apresentadas, 

procedendo-se somente a uma alteração ao nível das percentagens referentes a cada 

Domínios e às Ponderações inerentes a cada um deles, para que se possa proceder à 

avaliação dos alunos que não realizam a aula (não só os alunos que apresentam 

atestado médico ou justificação do encarregado de educação bem como aqueles que 

não realizam aula e que não possuem qualquer justificação para tal). 

 

 

 

Aulas Realizadas Aulas assistidas mas não realizadas 
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Balanço Final da Unidade Didática de Andebol (exemplo) 

 

Como tal, no que remete para a prestação dos alunos, importa referir que ao longo 

de toda a UD (todas as aulas) verificou-se uma clara evolução (progressiva: aula a aula) 

no que se refere à prestação motora dos alunos, uma vez que, na avaliação diagnóstica 

verificou-se que a generalidade dos alunos da turma se encontrava a um nível razoável – 

nível 3 – no que diz respeito às principais ações técnico-táticas, sendo ainda deveras 

relevante ressalvar que o facto de a turma ter um maior nº de alunos do sexo feminino 

se repercute na performance geral da turma na modalidade, visto que, as alunas, na sua 

generalidade, tem um pouco de receio em ter a bola na sua posse e em progredir com a 

mesma, o que afeta o jogo coletivo das equipas. Por sua vez, na fase final da UD, no 

momento em que se realiza a avaliação sumativa (permite verificar a evolução/ou 

retrocesso dos alunos quando comparados com a avaliação diagnóstica) foi possível 

observar-se melhorias técnico-táticas dos alunos e principalmente, constatou-se uma 

clara evolução no comportamento das alunas em contexto de jogo, na medida em que, 

estas nesta fase já não têm tanto receio em ter a bola na sua posse, em atacar o espaço 

inter-defensores na tentativa de obter espaço para rematar, o que permite desde já 

vislumbrar-se a evolução que ocorrera entre os dois períodos de avaliação dos alunos 

em termos psicomotores. 

Considero ainda que, nesta UD, tive uma postura potenciadora da aprendizagem 

os alunos pois manifestei uma intervenção mais expedita, mais frequente e com FB’s 

mais “ricos” em termos pedagógicos, demonstrando-se ajustados e apropriados, pois 

contribuíram claramente para a correção de vários erros que os alunos foram cometendo 

ao longo de todas as aulas. 

Em suma, considero que os objetivos gerias da UD foram alcançados, uma vez 

que, em praticamente todas as seis aulas lecionadas na UD foi possível atingir os 

objetivos específicos definidos à priori para cada aula e fazer o transfer dos conteúdos 

nelas abordados para o contexto de jogo (de forma mais ou menos conseguida), 

mantendo sempre ao longo da UD (professor) uma postura pró-ativa e dinamizadora do 

processo de ensino-aprendizagem (constantemente a incentivar os alunos para a 

consecução dos objetivos definidos à priori). 
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II – Documento de Apoio 

 

1. Contrato de Aptidão Física 
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2.1. Ficha de registo individual (teste vaivém) 

 

 

 



II – Documento de Apoio 

 

2.2. Ficha de registo coletivo (teste vaivém) 
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2.3. Ficha de registo individual (milha) 

 

 



II – Documento de Apoio 

 

2.4. Ficha de registo individual (marcha) 
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3. Fichas de Registo Individual FITNESSGRAM 
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4. Ficha de Registo Coletivo FITNESSGRAM 
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1. Tabelas de Referência dos Testes de Fitnessgram 
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III – Estudo-caso 
2. Resultados do GE e GC no Estudo-Caso 

 

BATERIA DE TESTES - FITNESSGRAM (Grupo Experimental) – PRÉ-TESTE 

Idade Nome 

Índice de 

Massa 

Corporal 

Composição 

Corporal 

Massa Gorda 

(% MG) 
Milha Abdominais 

Extensão de 

Braços 

Extensão do 

Tronco 

Flexibilidade 

do Ombro 

ZSAF ZSAF Tempo ZSAF Nº ZSAF Nº ZSAF cm ZSAF Esq Dta 

Peso Altura 

13 Ana Paula Ribeiro 62 162 23,62 Sim 31,5 Sim 
 

Não 8 Não 0 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Ângelo Oliveira 70 175 22,86 Sim 15,9 Sim 7,21 Não 60 Não 22 Sim 30 Sim Sim Sim 

13 Bruna Costa 55 162 20,96 Sim 26,2 Sim 10,01 Sim 20 Sim 4 Não 30 Sim Sim Sim 

15 Camila Rodrigues 67 167 24,02 Sim 30,3 Sim 11,32 Não 16 Não 0 Não 30 Sim Sim Sim 

15 Cátia Santos 46 161 17,75 Sim 17,4 Sim 9,52 Sim 75 Não 12 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Cláudia Salgado 55 159 21,76 Sim 24,5 Sim 9,3 Sim 47 Não 0 Não 30 Sim Sim Sim 

13 Diana Alves 56 168 19,84 Sim 24.4 Sim 
 

Não 75 Não 5 Não 26 Sim Sim Sim 

14 Francisco Lopes 65 169 22,76 Sim 14,3 Sim 6,38 Não 75 Não 22 Sim 30 Sim Sim Sim 

13 Gabriel Moura 66 177 21,07 Sim 15,9 Sim 8,11 Sim 75 Não 3 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Inês Silva 49 168 17,36 Não 16,6 Não 9,52 Sim 30 Sim 8 Sim 23 Sim Sim Sim 

15 Joana Meira 58 172 19,61 Sim 23,7 Sim 9,46 Sim 46 Não 9 Sim 30 Sim Sim Sim 

15 João Pedro Miranda 47 166 17,06 Não 5,5 Não 10,01 Não 2 Não 2 Não 25 Sim Não Não 

14 João Pedro Silva 56 168 19,84 Sim 11,3 Sim 10,01 Não 32 Sim 6 Não 30 Sim Sim Sim 

14 José Carneiro 67 170 23,18 Sim 16,8 Sim 6,41 Não 60 Não 21 Sim 29 Sim Sim Sim 

15 Luís Lamelas 60 173 20,05 Sim 9,4 Não 7,47 Sim 21 Não 19 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Luís Freitas 68 183 20,31 Sim 17,8 Sim 6,38 Sim 28 Sim 22 Sim 30 Sim Sim Sim 

15 Mário Torres 85 176 27,44 Não 21,7 Sim 9,18 Não 8 Não 3 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Micaela Gonçalves 60 159 23,73 Sim 29,4 Sim 10,57 Sim 16 Não 2 Não 30 Sim Não Não 

15 Moisés Monteiro 59 167 21,16 Sim 14,5 Sim 8,08 Sim 42 Sim 18 Sim 
 

Não Sim Sim 

14 Nuno Gomes 52 166 18,87 Sim 14,9 Sim 8,24 Sim 75 Não 9 Não 30 Sim Sim Sim 

16 Nuno Melo 63 174 20,81 Sim 14,4 Sim 7,49 Sim 38 Sim 10 Não 30 Sim Sim Sim 
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LEGENDA 

Não Resultado abaixo da ZSAF 

Não Resultado acima da ZSAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Paulo Sousa 66 171 22,57 Sim 11,9 Sim 7,13 Sim 5 Não 15 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Pedro Ribeiro 70 169 24,51 Não 19,1 Sim 8,09 Sim 25 Sim 14 Sim 30 Sim Não Sim 

14 Pedro Castro 61 175 19,92 Sim 14,8 Sim 7,48 Sim 28 Sim 6 Não 30 Sim Não Sim 

14 Pedro Miranda 57 164 21,19 Sim 20,9 Sim 6,24 Sim 28 Sim 8 Não 27 Sim Não Sim 

14 Rafaela Miranda 47 156 19,31 Sim 14,8 Sim 9,5 Sim 75 Não 7 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Ricardo Henriques 72 177 22,98 Sim 18,3 Sim 10,07 Não 69 Não 10 Não 28 Sim Não Sim 

14 Rita Goncalves 95 158 38,05 Não 47,4 Não 
 

Não 25 Sim 0 Não 29 Sim Não Não 

15 Rui Silva 52 167 18,65 Sim 9,9 Não 8,08 Sim 5 Não 5 Não 25 Sim Sim Sim 

14 Rute Castro 60 154 25,3 Não 32,7 Não 9,55 Sim 15 Não 0 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Sara Martins 57 169 19,96 Sim 24,8 Sim 10,37 Sim 30 Sim 0 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Sara Ribeiro 52 158 20,83 Sim 25,9 Sim 8,4 Sim 25 Sim 13 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Simão Rebelo 41 161 15,82 Não 4,4 Não 7,07 Sim 30 Sim 2 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Sofia Mendes 53 157 21,5 Sim 26,8 Sim 9,5 Sim 26 Sim 1 Não 29 Sim Sim Sim 

13 Sofia Teixeira 74 168 26,22 Não 35,6 Não 11 Sim 16 Não 1 Não 30 Sim Sim Sim 

13 Valter Lima 48 166 17,42 Sim 6,3 Não 10,11 Não 74 Não 5 Não 30 Sim Sim Sim 
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BATERIA DE TESTES - FITNESSGRAM (Grupo Experimental) – PÓS-TESTE 

Idade Nome 

Índice de 

Massa 

Corporal 

Composição 

Corporal 

Massa Gorda 

(% MG) 
Milha Abdominais 

Extensão de 

Braços 

Extensão do 

Tronco 

Flexibilidade 

do Ombro 

ZSAF ZSAF Tempo ZSAF Nº ZSAF Nº ZSAF cm ZSAF Esq Dta 

Peso Altura 

14 Ana Paula Ribeiro 59 163 22,21 Sim 28,5 Sim 10,07 Sim 50 Não 5 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Ângelo Oliveira 73 177 23,30 Sim 17,5 Sim 8,31 Sim 75 Não 21 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Bruna Costa 60 161 23,15 Sim 30 Sim 10,42 Sim 42 Não 6 Não 28 Sim Sim Sim 

16 Camila Rodrigues 70 169 24,51 Sim 30,9 Sim 13,26 Não 25 Sim 1 Não 30 Sim Sim Sim 

15 Cátia Santos 48 159 18,99 Sim 21,6 Sim a) Não 75 Não 6 Não 30 Sim Sim Sim 

15 Cláudia Salgado 56 159 22,15 Sim 24,7 Sim 9,15 Sim 51 Não 0 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Diana Alves 56 167 20,08 Sim 24,5 Sim 8,4 Sim 75 Não 5 Não 28 Sim Sim Sim 

14 Francisco Lopes b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) 

14 Gabriel Moura 70 179 21,85 Sim 17,4 Sim 7,12 Sim 75 Não 14 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Inês Silva 50 168 17,72 Sim 18,4 Sim 9,03 Sim 25 Sim 10 Sim 22 Não Sim Sim 

15 Joana Meira 61 172 20,62 Sim 26,2 Sim 8,4 Sim 75 Não 2 Não 30 Sim Sim Sim 

15 João Pedro Miranda 51 171 17,44 Não 7,7 Não 7,54 Sim 0 Não 2 Não 28 Sim Não Não 

14 João Pedro Silva 57 172 19,27 Sim 11,9 Sim 8,35 Sim 23 Não 11 Não 30 Sim Sim Sim 

15 José Carneiro 68 173 22,72 Sim 15,9 Sim 7,10 Sim 63 Não 15 Não 26 Sim Sim Sim 

16 Luís Lamelas 61 172 20,62 Sim 9,3 Não 6,59 Não 55 Não 23 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Luís Freitas 71 184 20,97 Sim 10,9 Sim 7,28 Sim 40 Sim 25 Sim 30 Sim Sim Sim 

15 Mário Torres 92 178 29,04 Não 29,6 Não 9,43 Não 8 Não 2 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Micaela Gonçalves 59 159 23,34 Sim 29,1 Sim 10,00 Sim 30 Sim 6 Não 30 Sim Sim Sim 

16 Moisés Monteiro 58 168 20,55 Sim 14,3 Sim 8,18 Sim 30 Sim 1 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Nuno Gomes 54 168 19,13 Sim 16,5 Sim 8,3 Sim 13 Não 12 Não 30 Sim Sim Sim 

16 Nuno Melo 62 174 20,48 Sim 16,4 Sim 7,29 Sim 75 Não 13 Não 24 Sim Sim Sim 
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17 Paulo Sousa 68 173 22,72 Sim 10,6 Sim 7,07 Sim 21 Não 24 Sim 30 Sim Sim Sim 

15 Pedro Ribeiro 71 173 23,72 Sim 18,5 Sim 7,48 Sim 55 Não 17 Sim 30 Sim Não  Sim 

15 Pedro Castro 64 176 20,66 Sim 16,5 Sim 7,43 Sim 75 Não 11 Não 30 Sim Sim Não 

14 Pedro Miranda 64 167 22,95 Sim 13,7 Sim 5,56 Não 75 Não 20 Sim 30 Sim Sim Sim 

15 Rafaela Miranda 48 154 20,24 Sim 25 Sim 10,34 Não 75 Não 5 Não 30 Sim Sim Sim 

15 Ricardo Henriques 76 181 23,20 Sim 17,3 Sim 7,10 Sim 50 Não 12 Não 29 Sim Sim Não 

14 Rita Goncalves 94 166 34,11 Não 45,6 Não 11,1 Não 40 Não 0 Não 24 Sim Sim Não 

15 Rui Silva 54 169 18,91 Sim 14,6 Sim 6,5 Não 14 Não 15 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Rute Castro 66 155 27,47 Não 36,1 Não 10,34 Sim 29 Sim 3 Não 30 Sim Não Não 

14 Sara Martins 58 171 19,84 Sim 24,4 Sim 9,47 Sim 63 Não 2 Não 28 Sim Sim Sim 

15 Sara Ribeiro 54 158 21,63 Sim 27 Sim 8,51 Sim 38 Não 1 Não 29 Sim Sim Sim 

14 Simão Rebelo 47 165 17,26 Não 8,3 Não 7,37 Sim 55 Não 17 Sim 30 Sim Sim Sim 

15 Sofia Mendes 57 157 23,12 Sim 29,3 Sim 10,34 Não 75 Não 4 Não 23 Sim Sim Sim 

14 Sofia Teixeira 77 169 26,96 Não 35,5 Não 13,26 Não 75 Não 2 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Valter Lima 52 169 18,21 Sim 8,9 Não 7,57 Sim 50 Não 13 Não 30 Sim Sim Sim 

 

a) Aluno(a) não pode realizar o teste devido a problemas de saúde (ex: asma, etc…); 

b) Aluno(a) que não realizou o pós-teste devido a problemas físicos impeditivos de poder realizar os testes de Fitnessgram. 
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2. Resultados do GE e GC no Estudo-Caso 

 

BATERIA DE TESTES - FITNESSGRAM (Grupo Controlo) – PRÉ-TESTE 

Idade Nome 

Índice de 

Massa 

Corporal 

Composição 

Corporal 

Massa Gorda 

(% MG) 
Milha Abdominais 

Extensão de 

Braços 

Extensão do 

Tronco 

Flexibilidad

e do Ombro 

n ZSAF n ZSAF Tempo ZSAF n ZSAF n ZSAF cm ZSAF Esq Dta 

Peso Altura 

14 Adriano Faria 53 166 19,23 Sim 11,1 Sim 7,35 Sim 75 Não 18 Sim 27 Sim Sim Sim 

14 Ana Fernandes 44 151 19,3 Sim 21,9 Sim 9,30 Sim 75 Não 15 Sim 30 Sim Sim Sim 

13 Ana Martins 51 161 19,68 Sim 23,5 Sim 10,53 Sim 75 Não 4 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Ana Ribeiro 88 174 29,07 Não 37,9 Não 10,18 Sim 75 Não 15 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 André Rodrigues 55 157 22,31 Sim 14,5 Sim 7,30 Sim 75 Não 22 Sim 26 Sim Sim Sim 

16 Andreia Pinheiro 63 163 23,71 Sim 26,6 Sim 13,27 Não 50 Não 8 Sim 23 Sim Sim Não 

14 Bruno Costa 79 173 26,4 Não 24,2 Sim  Não 24 Sim 15 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Bruno Silva 50 166 18,14 Sim 12,2 Sim 7,26 Sim 75 Não 22 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Carlos Oliveira 54 167 19,36 Sim 9,5 Não 9,15 Sim 75 Não 13 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Catarina Sousa 54 155 22,48 Sim 27,6 Sim 9,11 Sim 55 Não 15 Sim 30 Sim Sim Sim 

16 César Martins 59 165 21,67 Sim 13,6 Sim 7,25 Sim 25 Sim 30 Sim 26 Sim Sim Sim 

16 Cláudia Matos 55 165 20,2 Sim 23,7 Sim 13,27 Não 22 Sim 9 Sim 30 Sim Sim Sim 

13 Cláudia Oliveira 50 155 20,81 Sim 25,6 Sim 10,24 Sim 40 Não 18 Não 30 Sim Sim Sim 

15 Diogo Ferreira 64 176 20,66 Sim 9 Não 8,34 Sim 34 Sim 10 Não 28 Sim Não Não 

15 Diogo Macedo 93 189 26,04 Não 15,9 Sim 8,46 Sim 33 Sim 0 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Filipa Cunha 54 161 20,83 Sim 23,4 Sim 10,21 Sim 75 Não 4 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Francisco Freitas 50 167 17,93 Sim 10,4 Sim  Não 11 Não 15 Sim 30 Sim Sim Sim 

15 Hélder Fernandes 77 180 23,77 Sim 10,6 Sim 7,35 Sim 75 Não 13 Não 25 Sim Não Não 

14 Hugo Fernandes 54 172 18,25 Sim 6,4 Não 7,08 Sim 30 Sim 15 Sim 26 Sim Sim Sim 

15 Hugo Ribeiro 92 169 32,21 Não 23,2 Sim 8,13 Sim 33 Sim 8 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Inês Sampaio 56 166 20,32 Sim 23,8 Sim 9,46 Sim 75 Não 7 Sim 25 Sim Sim Sim 

14 João Carvalho 64 165 23,51 Sim 9,7 Não 7,11 Sim 75 Não 16 Sim 30 Sim Sim Sim 
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14 João Freitas 65 174 21,47 Sim 14,4 Sim 10,21 Não 75 Não 21 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 João Relvas 60 162 22,86 Sim 15,5 Sim 7,50 Sim 75 Não 20 Sim 24 Sim Sim Sim 

16 José Freitas 83 195 21,83 Sim 8,6 Não 6,44 Sim 75 Não 25 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 José Pereira 62 178 19,57 Sim 12 Sim 7,03 Sim 75 Não 25 Sim 30 Sim Sim Sim 

13 Juliana Freitas 63 178 19,88 Sim 24,5 Sim 10,27 Sim 75 Não 3 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Juliana Silva 44 161 16,97 Não 18,4 Sim  Não  Não 11 Sim 25 Sim Sim Sim 

14 Lara Fernandes 50 158 20,03 Sim 25,1 Sim 11,23 Não 12 Não 9 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Luana Macedo 52 153 22,21 Sim 27,7 Sim 10,03 Sim 75 Não 9 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Marcela V. 58 157 23,53 Sim 31 Sim  Não 27 Sim 13 Sim 27 Sim Sim Sim 

14 Márcio Martins 61 169 21,36 Sim 15,9 Sim 6,06 Sim 75 Não 27 Sim 29 Sim Sim Sim 

14 Marco Ferreira 60 176 19,37 Sim 15,2 Sim 7,11 Sim 75 Não 8 Não 26 Sim Sim Sim 

13 Maria Freitas 57 161 21,99 Sim 29 Sim 8,26 Sim 46 Não 4 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Nelson Cunha 53 160 20,7 Sim 13,2 Sim 6,45 Sim 75 Não 30 Sim 30 Sim Não Não 

14 Nuno Pereira 59 169 20,66 Sim 10,8 Sim 9,36 Não 63 Não 40 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Paulo Cardoso 55 170 19,03 Sim 10 Sim 7,08 Sim 75 Não 25 Sim 30 Sim Sim Sim 

15 Paulo Fernandes 72 181 21,98 Sim 11,7 Não 7,52 Sim 40 Não  Não 30 Sim Sim Sim 

14 Pedro Castro 80 170 27,68 Não 28,5 Não 10,27 Não 40 Sim 6 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Pedro Fernandes 64 177 20,43 Sim 13 Sim 7,20 Sim 75 Não 21 Sim 30 Sim Sim Não 

13 Pedro Machado 69 167 24,74 Não 17,7 Sim 9,49 Sim 75 Não 25 Sim 21 Não Não Não 

14 Rita Leite 56 158 22,43 Sim 26,5 Sim 11,19 Não 13 Não 5 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Rui Araújo 59 157 23,94 Sim 18,5 Sim  Não 69 Não 10 Não 30 Sim Sim Sim 

15 Rui Martins 50 167 17,93 Não 10,5 Sim 7,28 Sim 75 Não 22 Sim 27 Sim Sim Sim 

15 Sílvia Freitas 51 163 19,2 Sim 21,2 Sim 8,25 Sim 46 Não 14 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Sofia Freitas 45 158 18,03 Sim 20,9 Sim 11,23 Sim 25 Sim 10 Sim 30 Sim Sim Sim 

15 Tatiana Ferreira 55 162 20,96 Sim 22,2 Sim 9,20 Sim 46 Não 10 Sim 27 Sim Sim Sim 

14 Vítor Fernandes 51 161 19,68 Sim 14,2 Sim 9,18 Sim 44 Sim 12 Não 30 Sim Sim Sim 
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BATERIA DE TESTES - FITNESSGRAM (Grupo Controlo) – POS-TESTE 

Idade Nome 

Índice de 

Massa 

Corporal 

Composição 

Corporal 

Massa Gorda 

(% MG) 
Milha Abdominais 

Extensão de 

Braços 

Extensão do 

Tronco 

Flexibilidade 

do Ombro 

n ZSAF n ZSAF Tempo ZSAF n ZSAF n ZSAF cm ZSAF Esq Dta 

Peso Altura 

16 Adriano Faria 53 168 18,78 Sim 11,10 Sim 7,34 Sim 75 Não 20 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Ana Fernandes 45 152 19,48 Sim 22,50 Sim 8,28 Não 75 Não 26 Não 30 Sim Sim Sim 

13 Ana Martins 52 160 20,31 Sim 25,70 Sim 10,37 Sim 10 Não 10 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Ana Ribeiro b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) 

14 André Rodrigues 54 160 21,09 Sim 14,00 Sim 7,49 Sim 75 Não 28 Sim 27 Sim Sim Sim 

17 Andreia Pinheiro 63 165 23,14 Sim 28,30 Sim 11,05 Não 75 Não 9 Sim 29 Sim Sim Sim 

15 Bruno Costa 79 174 26,09 Não 22,80 Sim 8,22 Sim 30 Sim 15 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Bruno Silva 55 172 18,59 Sim 12,30 Sim 7,04 Sim 75 Não 32 Não 30 Sim Não Sim 

15 Carlos Oliveira 57 169 19,96 Sim 10,30 Sim 9,38 Não 5 Não 5 Não 30 Sim Sim Sim 

15 Catarina Sousa 55 158 22,03 Sim 27,70 Sim 9,08 Não 58 Não 20 Não 30 Sim Sim Sim 

16 César Martins 62 165 22,77 Sim 17,50 Sim 8,01 Sim 23 Não 23 Sim 23 Sim Sim Sim 

17 Cláudia Matos 53 165 19,47 Sim 21,30 Sim 12,13 Não 75 Não 13 Sim 30 Sim Sim Sim 

13 Cláudia Oliveira 53 157 21,50 Sim 25,40 Sim 10,24 Sim 26 Sim 26 Não 30 Sim Sim Sim 

15 Diogo Ferreira 68 179 21,22 Sim 11,90 Sim 7,47 Sim 69 Não 8 Não 27 Sim Não Sim 

15 Diogo Macedo 101 189 28,27 Não 22,20 Sim 7,47 Sim 75 Não 7 Não 30 Sim Sim Sim 

15 Filipa Cunha 56 161 21,60 Sim 25,40 Sim 10,06 Sim 75 Não 6 Não 30 Sim Sim Sim 

15 Francisco Freitas       8,10 Sim 75 Não     Sim Sim 

15 Hélder Fernandes 77 180 23,77 Sim 15,80 Sim 7,19 Sim 75 Não 20 Sim 30 Sim Não Não 

14 Hugo Fernandes 57 172 19,27 Sim 8,40 Não 6,32 Não 75 Não 30 Sim 28 Sim Sim Sim 

16 Hugo Ribeiro 88 172 29,75 Não 22,20 Sim 9,13 Não 75 Não 20 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Inês Sampaio b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) 
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14 João Carvalho 65 169 22,76 Sim 11,10 Sim 7,35 Sim 75 Não 15 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 João Freitas 63 181 19,23 Sim 10,60 Sim 8,07 Sim  Não 21 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 João Relvas 61 165 22,41 Sim 15,20 Sim 8,22 Sim 22 Não 22 Sim 23 Sim Sim Sim 

16 José Freitas b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) 

15 José Pereira 66 182 19,93 Sim 12,7 Sim 8,18 Sim 75 Não 5 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Juliana Freitas 69 181 21,06 Sim 26,8 Sim 11,43 Não 75 Não 10 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Juliana Silva 46 164 17,10 Não 20,9 Sim 11,38 Não 50 Não 15 Sim 30 Sim Sim Sim 

15 Lara Fernandes 55 161 21,22 Sim 25,6 Sim 12,23 Não 5 Não 6 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Luana Macedo 54 155 22,48 Sim 28,8 Sim  Não 75 Não 19 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Marcela V. 54 160 21,09 Sim 28,1 Sim 10,27 Não 75 Não 15 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Márcio Martins 65 169 22,76 Sim 21,0 Sim 10,02 Não 20 Não 20 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Marco Ferreira 66 181 20,15 Sim 15,9 Sim 9,34 Não 75 Não 21 Sim 30 Sim Sim Sim 

13 Maria Freitas 62 162 23,62 Sim 31,6 Sim 10,02 Sim 33 Não 11 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Nelson Cunha 55 161 21,22 Sim 18,8 Sim 7,11 Sim 75 Não 40 Não 30 Sim Não Não 

14 Nuno Pereira 64 176 20,66 Sim 11,3 Sim 7,42 Sim 75 Não 36 Não 30 Sim Não Sim 

15 Paulo Cardoso 57 176 18,40 Sim 8,3 Sim  Não 75 Não 26 Sim 30 Sim Sim Sim 

15 Paulo Fernandes 74 187 21,16 Sim 12,2 Sim 8,27 Sim 16 Não 6 Não 30 Sim Não Não 

14 Pedro Castro 80 173 26,73 Não 30,6 Não 10,35 Não 73 Não 9 Não 27 Sim Sim Sim 

14 Pedro Fernandes 65 181 19,84 Sim 16 Sim 7,09 Sim  Não 21 Sim 30 Sim Não Sim 

14 Pedro Machado 73 171 24,96 Não 18,7 Sim 9,01 Sim 5 Não 18 Sim 17 Não Não Sim 

14 Rita Leite 53 161 20,45 Sim 23,2 Sim 12,26 Não 30 Sim 2 Não 30 Sim Sim Sim 

14 Rui Araújo 64 161 24,69 Não 20,9 Sim 9,39 Não 75 Não 26 Sim 30 Sim Sim Sim 

16 Rui Martins 53 169 18,56 Sim 11,7 Sim 8,3 Sim 75 Não 10 Não 30 Sim Não Sim 

15 Sílvia Freitas 49 164 18,22 Sim 20,0 Sim 9,10 Sim 75 Não 22 Não 30 Sim Sim Sim 

15 Sofia Freitas 47 158 18,83 Sim 20,9 Sim 12,34 Não 69 Não 7 Sim 30 Sim Sim Sim 

15 Tatiana Ferreira 57 163 21,45 Sim 23,4 Sim 10,34 Não 75 Não 10 Sim 30 Sim Sim Sim 

14 Vítor Fernandes 52 166 18,87 Sim 13,4 Sim 9,15 Sim 75 Não 7 Não 30 Sim Sim Sim 



 

 

                                                           
3
 O protocolo de exercícios foi aplicado durante o 1º e 2º períodos escolares, nas aulas compreendidas entre o pré e o pós teste, sendo que, todos os exercícios aplicados foram realizados 

preferencialmente no inicio da aula, no aquecimento, sendo que, em algumas aulas, mediante circunstancias especificas, alguns destes exercícios foram ainda realizado na fase final da aula 

(quando existia um contexto de jogo individual ou coletivo, em que existissem alunos em tempo de espera) optamos por colocá-los a realizar exercícios de reforço muscular, nos quais 

exercitavam e incrementavam os seus índices de AptF, AptA e AptM. 

3. Bateria de Exercícios
3
 – aula a aula [entre Pré-Teste e Pós-Teste] - Grupo Experimental 

ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DE SÃO TORCATO 

GRUPO EXPERIMENTAL – Protocolo de Exercícios realizados pelos participantes do Estudo-Caso        

EXERCICIOS realizados aula a aula (aulas de 90’ e 45’) 

APTIDÃO AÉROBIA APTIDÃO MUSCULAR (Força, Resistência, Flexibilidade) 

Exercício(s) Duração Repetições Exercício(s) Séries Nº de Repetições Somatório 
Corrida em volta do espaço 

destinado à aula 
69’ ------------------- 

Flexões de Braços 

5 10 50 

6 15 90 

Sprints num percurso delineado 

pelos docentes (+/- 15 metros) 
--------------- 20 

2 20 40 

TOTAL repetições (todas as aulas) 180 

 
Abdominais (Curl Abdominal ou 

Sit-up abdominal) 

5 10 50 

3 15 45 

11 20 220 

TOTAL repetições (todas as aulas) 315 

Dorsais 

6 10 60 

2 15 30 

6 20 120 

TOTAL repetições (todas as aulas) 210 

Agachamentos 

4 10 40 

8 20 160 

TOTAL repetições (todas as aulas) 200 

Pontes 

2 5 10 

1 10 10 

TOTAL repetições (todas as aulas) 20 

Saltos com afastamento de braços e 

pernas (alternadamente) 
3 10 30 

Saltos ao peito 4 10 40 

Alongamentos  
1. Rodar Pulsos e Tornozelos; 

2. Alongar ombros; 

3. Alongar braços; 

4. Afastar MI no solo (agarrar ponta do pé e manter posição 10’ em cada lado) 

5. Juntar MI e agarrar pontas dos pés; 

6. Afastar MI e com as mãos promover a extensão posterior do tronco; 



 

 

 


