
 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

2º CICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 
  

 

 

 

Relatório de Estágio 

A Aptidão Física em Crianças e Adolescentes (12 – 14 

anos): Estudo de Caso 

Análise dos resultados obtidos nos testes Fitnessgram® na 

turma do 7ºF 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrando: Fernando Daniel Alves de Freitas 

 

Orientadora: Ágata Cristina Marques Aranha 

Coorientadora: Angelina Clara Alves da Silva 

 

 

 

Vila Real, Novembro 2013 



ii 

 

 

 



iii 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

2º CICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

 

Relatório de Estágio 

A Aptidão Física em Crianças e Adolescentes (12 – 14 anos): Estudo de Caso 

Análise dos resultados obtidos nos testes Fitnessgram® na turma do 7ºF 

 

 

 

 

 

  

 

 

VILA REAL, 2013

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à UTAD, no DEP – ECHS, como 

requisito para a obtenção do grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física dos Ensino Básico e Secundário, cumprindo 

o estipulado na alínea b) do artigo 6º do regulamento dos 

Cursos de 2ºs Ciclos de Estudo em Ensino da UTAD, sob a 

orientação da Professora Ágata Cristina Marques Aranha e 

Coorientação da Professora Angelina Clara Alves da Silva. 



v 

 

Agradecimentos 

 

 
Esta caminhada e momento de aprendizagem só foram possíveis devido ao contributo de 

um conjunto de pessoas. Agradeço a todos pela ajuda e colaboração. 

 

 

À minha orientadora, Professora Angelina Silva, pelos conhecimentos e ensinamentos 

transmitidos. Por todo o apoio, palavras de incentivo e profissionalismo demonstrados.   

 

 

À minha supervisora, Professora Doutora Ágata Aranha, pela ajuda e apoio na realização 

deste trabalho. 

 

 

Aos meus colegas de estágio, Andreia, Nelson e Pedro por toda a amizade, partilha de 

experiências, preocupações e pelos momentos de boa disposição.  

 

 

Aos alunos por toda a colaboração e disponibilidade demonstradas.  

 

 

Aos meus pais e irmã pelo apoio incondicional, motivação e incentivo.  

 

 

A todos os meus amigos, por estarem sempre presentes em todos os momentos da minha 

vida.  

 

 

À Andreia, pelo apoio moral, compreensão e amor.  

 

 

 

 

 O meu muito obrigado! 

 



vi 

 

Índice 

 

Agradecimentos ..................................................................................................................... v 

Índice de Quadros ............................................................................................................... viii 

Índice de Abreviaturas ........................................................................................................... ix 

Introdução ............................................................................................................................. 1 

Parte I ................................................................................................................................... 2 

Relatório de Estágio .............................................................................................................. 2 

Introdução ............................................................................................................................. 3 

1. Tarefas de Estágio de Ensino Aprendizagem ................................................................. 4 

1.1  Unidades Didáticas ................................................................................................. 4 

1.2  Planos de Aula ........................................................................................................ 6 

1.3 Prática de Ensino Supervisionada ........................................................................... 8 

1.3.1 Instrumentos .................................................................................................... 8 

1.3.2 Procedimentos ................................................................................................. 8 

1.3.3 Relatório e Avaliação ....................................................................................... 9 

2. Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio .................................................................11 

2.1 Estudo de Turma ....................................................................................................11 

2.1.1 Instrumentos ...................................................................................................11 

2.1.2 Procedimentos ................................................................................................12 

2.1.3 Relatório e Conclusões ...................................................................................12 

2.2 Atividades na Escola (DE; Corta mato; direção de turma….) .................................14 

3. Tarefas de Estágio de Extensão à Comunidade ............................................................15 

3.1 Ação de Formação (Comunicação no Congresso “A Escola Hoje”) ........................15 

3.1.1   Tema desenvolvido (Justificação) .......................................................................15 

3.1.2   Estratégias de Apresentação ..............................................................................15 

3.1.3   Relatório (Resultados) ........................................................................................16 

Parte II .................................................................................................................................17 

Resumo ................................................................................................................................18 

Abstract ................................................................................................................................19 

I. Introdução .....................................................................................................................20 

II. Metodologia ...................................................................................................................23 

III. Participantes ..............................................................................................................24 

IV. Procedimentos ...........................................................................................................24 

file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Relatório%20Estágio%20-%20Fernando%20Freitas%20(1).docx%23_Toc360454664
file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Relatório%20Estágio%20-%20Fernando%20Freitas%20(1).docx%23_Toc360454665
file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Relatório%20Estágio%20-%20Fernando%20Freitas%20(1).docx%23_Toc360454685


vii 

 

V. Resultados ....................................................................................................................25 

VI. Discussão dos resultados ..........................................................................................27 

VII. Conclusão ..................................................................................................................29 

Referências Bibliográficas ....................................................................................................30 

Anexos .................................................................................................................................31 

 

 

 

  

 

file:///C:/Users/Fernando/Desktop/Relatório%20Estágio%20-%20Fernando%20Freitas%20(1).docx%23_Toc360454696


viii 

 

Índice de Quadros 

 

Quadro 1 - Percentagem do número total de alunos relativamente às zonas saudáveis ......25 

Quadro 2 - Percentagem do número total de alunos relativamente às zonas saudáveis ......25 

Quadro 3 - Média e desvio padrão dos testes realizados relativamente aos géneros ...........26 

Quadro 4 - Média e desvio padrão dos testes realizados relativamente aos géneros ...........26 

 

  



ix 

 

Índice de Abreviaturas 

 

AF- Atividade Física 

DP – Desvio Padrão 

EB – Escola Básica 

IMC – Índice de Massa Corporal 

KM - Quilómetro 

N - Número 

PA – Plano de aula 

UD – Unidade Didática 

X - Média 

ZSAF – Zona saudável de atividade física 

% - Percentagem 



1 

 

Introdução  

 

O presente documento procura apresentar toda a riqueza da nossa intervenção enquanto 

professor estagiário, mostrando o contributo do estágio pedagógico, os métodos de trabalho, 

os objetivos, expetativas e estratégias utilizadas.  

O documento encontra-se dividido em duas partes: na primeira parte efetuámos um relatório 

de estágio com todas as tarefas desenvolvidas ao longo do ano letivo 2012-2013. Tarefas 

de estágio de ensino aprendizagem; tarefas de estágio de relação escola-meio e tarefas de 

estágio de extensão à comunidade onde descrevemos a justificação do tema, estratégias de 

atuação e relatório da ação de informação desenvolvida no âmbito do congresso “A Escola 

Hoje”. 

A segunda parte expõe na íntegra a ação de informação ou artigo científico que foi realizado 

no congresso supracitado. Através de uma introdução foi efetuado um enquadramento 

temático, descrição do problema e objetivos do trabalho. Num outro capítulo descrevemos a 

metodologia, participantes e procedimentos utilizados. Posteriormente apresentamos os 

resultados e efetuamos a discussão dos mesmos. 

Por fim são apresentadas as principais conclusões do estudo através da análise dos 

resultados obtidos.  
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Parte I 

Relatório de Estágio 
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Introdução  

 

O relatório assume-se como um balanço final do estágio pedagógico realizado ao longo do 

ano letivo de 2012/2013, na Escola Básica 2, 3 de S. Torcato, sob a orientação da 

Professora Angelina Silva e supervisão da Professora Ágata Aranha da Universidade. 

O presente documento reflete um conjunto de experiências e trabalhos realizados numa 

prática profissional e procura mostrar a nossa intervenção na escola, enquanto professor 

estagiário.  

O estágio reúne um conjunto de atividades ao longo de um determinado período de tempo e 

revelou ser uma ferramenta importante, no sentido da aquisição de conhecimentos, valores 

e comportamentos indispensáveis na nossa atuação enquanto professor e no processo 

ensino-aprendizagem. Foi encarado como um novo desafio e o culminar de um período de 

aprendizagem muito importante. É a aplicação prática dos conhecimentos e um 

complemento essencial na melhoria da nossa formação enquanto pessoa e pedagogo.  

O relatório visa ser um documento capaz de demonstrar, de forma organizada e descritiva, 

toda a prática profissional e tarefas desenvolvidas para a mesma. O seu conteúdo tem por 

base todos os momentos passados dentro e fora da escola. 

Desta forma, numa primeira parte são referidas as tarefas de estágio de ensino-

aprendizagem, abordando o planeamento e preparação das aulas, onde são referidas as 

unidades didáticas, os planos de aula bem como a prática de ensino supervisionada, 

explicando os instrumentos, procedimentos, relatório e avaliação.  

Numa segunda parte são descritas as tarefas de estágio de relação escola-meio, onde 

descrevemos os instrumentos, procedimentos, relatórios e conclusões do estudo de turma 

bem como atividades na escola nas quais houve uma participação direta ou indireta.  

Numa terceira e última parte são mencionadas as tarefas de estágio de extensão à 

comunidade, como a participação no congresso “A Escola Hoje”, através de uma 

comunicação que tem por base um estudo de investigação que explora preocupações do 

interesse escolar, onde pretendemos estabelecer de forma organizada a justificação do 

tema, as estratégias adotadas bem como o relatório (resultados) desse mesmo estudo.  
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1. Tarefas de Estágio de Ensino Aprendizagem 

 

1.1  Unidades Didáticas 

 

Do ponto de vista da conceção do processo ensino-aprendizagem, as UD apresentam-se 

como um constructo base da planificação, com atividades devidamente estruturadas e 

articuladas, aliadas à clarificação dos conteúdos a serem ensinados, tendo em conta os 

objetivos gerais propostos pelo programa de Educação Física. 

As aulas devem corresponder ao que foi planeado, estabelecendo uma sequência lógica e 

contínua, de modo a atingir os objetivos delineados. Segundo Aranha (2004) a definição de 

objetivos está na base da ação educativa e de toda a atividade pedagógica pois, sem eles, 

não se pode avaliar, corrigir, orientar, nem controlar o processo ensino-aprendizagem. É 

através dos objetivos que tomamos decisões, definimos estratégias e comportamentos.  

Esta organização da prática docente, constituindo um conjunto sequencial de tarefas de 

ensino aprendizagem, foi o espelho da minha prática. Como processo ensino-aprendizagem 

Aranha (2005) afirma que é a apropriação ou modificação de comportamentos ou vontades 

alcançada pelos alunos de acordo com os objetivos previamente definidos. Não deve referir-

se somente à transmissão de conteúdos, mas também contribuir de forma efetiva para a 

ação educativa, que deve ser organizada, participada, coerente e consciente, tornando-a 

intencional.  

Na fase de pré-planeamento, em função da especificidade da escola e da turma, foram 

definidos os objetivos a alcançar procurando dar resposta às principais questões: a quem 

ensinar, o que ensinar, como ensinar, porquê ensinar e que resultados (Aranha, 2005). 

Desta forma, antes do planeamento da UD, foi realizada uma avaliação diagnóstica, 

elaborada em ficha própria de acordo com os critérios de êxito presentes no Programa de 

Educação Física, tendo como objetivo avaliar o nível de prestação inicial dos alunos 

relativamente aos pré-requisitos exigidos. A partir desse ponto apresentaram-se os 

conteúdos a lecionar (do mais simples ao mais complexo) tendo por base os objetivos de 

aprendizagem a alcançar.   

Um dos aspetos a ter em consideração nesta fase foi a elaboração de estratégias de 

atuação e o modo de abordagem da matéria, uma vez que conhecidas as principais 

dificuldades dos alunos pudemos organizar a turma por grupos homogéneos e demos mais 

enfase às situações de jogo. Nas duas primeiras UD, privilegiamos aquecimentos 
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específicos, tentando potenciar a aptidão física dos alunos e desta forma poder melhorar os 

resultados obtidos na bateria de testes Fitnessgram®. Explicamos a importância destes 

aquecimentos específicos, baseados em exercícios aeróbios, de força e flexibilidade e, os 

alunos, mantiveram sempre um bom empenho e motivação, o que poderá ter contribuído 

para a melhoria dos resultados obtidos no pós teste na bateria de testes supracitada.  

Outra das estratégias adotadas, após conselho da Orientadora Angelina Silva, foram os 

auxiliares de ensino que facilitaram muito a compreensão dos alunos e o tempo de instrução 

foi mais eficaz. Através de esquemas, em papel ou desenhados no quadro, foi possível 

demonstrar a organização dos exercícios e referir de forma clara os critérios de êxito. 

Sempre que havia dificuldade na compreensão, os alunos eram utlizados como agentes de 

ensino, através da demonstração do exercício.  

Ao longo do processo tivemos sempre em atenção a avaliação intermédia ou formativa com 

caráter de regulação, uma vez que nos forneceu indicações sobre eventuais dificuldades e 

verificar o aproveitamento dos alunos. Desta forma aferimos a continuidade da matéria ou 

utilização de novas estratégias. Tal como refere Ribeiro (1999) a avaliação formativa 

pretende determinar a posição do aluno ao longo de uma unidade de ensino, no sentido de 

identificar dificuldades e de lhes trazer solução. Optamos por uma avaliação em cada aula, 

através do registo numa grelha, avaliando a assiduidade, pontualidade, comportamentos e 

atitudes bem como higiene. Este tipo de avaliação permitiu aferir o domínio sócioafectivo 

dos alunos. 

No que concerne à nossa atuação enquanto professor, as UD representam uma mais-valia 

no sentido de orientar e controlar todo o processo ensino-aprendizagem e, uma correta 

elaboração das mesmas, resulta em aulas completas e progressões de ensino que 

permitem aos alunos atingir os objetivos propostos. Como previsto, devido à falta de 

experiência, foram realizadas algumas alterações resultantes de objetivos impossíveis de 

alcançar e outros que superaram as expetativas. No entanto, essas situações imprevistas 

foram adaptadas, permitindo a tomada de novas decisões, controlando sempre a atividade 

pedagógica e os objetivos a alcançar.  

Durante o estágio pedagógico foram realizadas três UD, uma em cada período, sendo a 

primeira de basquetebol, a segunda de voleibol e a terceira de andebol.  

No final de cada UD foi realizada uma avaliação sumativa tendo como objetivo verificar se 

houve aprendizagem e progressão ao nível da prestação motora dos alunos. Por forma a 

haver coerência na avaliação, a ficha de registo é igual à da avaliação diagnóstica.  
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Terminada a UD foi realizado um balanço final, permitido analisar os resultados alcançados, 

identificar as causas de sucesso ou insucesso e avaliar se a organização e estruturação dos 

conteúdos foi a mais adequada para a turma em questão. Foi realizada uma análise crítica e 

reflexiva sobre os resultados, apresentando também sugestões de aperfeiçoamento com 

vista à melhoria do processo ensino-aprendizagem.  

 

1.2  Planos de Aula 

 

O plano de aula tem como missão a organização e planificação da aula de acordo como os 

objetivos e processos (tarefas, estratégias, etc.) devidamente especificados e em 

concordância com a UD.  

A realização dos planos de aula permitiu encarar as aulas com maior tranquilidade e 

estabilidade uma vez que as mesmas foram estruturadas contendo os aspetos principais 

tais como: a duração da aula, a duração dos exercícios, os objetivos específicos, os 

conteúdos e os objetivos operacionais concordantes com os objetivos específicos, entre 

outros.  

O plano de aula está dividido em três partes: parte inicial, parte fundamental e parte final. Na 

parte inicial são apresentados os objetivos e conteúdos. Na parte fundamental é feita a 

descrição e organização das tarefas, onde se colocam em prática a realização dos 

conteúdos a abordar nessa aula. É a parte onde definimos quais as estratégias a utilizar tais 

como: a colocação de material, colocação do professor, grupos, instrução bem como o 

controlo da aprendizagem. Neste tópico utilizamos frequentemente feedbacks individuais e 

em grupo, por forma a incentivar e corrigir eventuais erros dos alunos. Com o decorrer das 

aulas a qualidade dos feedbacks foi melhorando, sendo mais pertinentes e frequentes, 

sobretudo os descritivos e de reforço. Na parte final da aula realizamos o balanço da 

atividade e da participação dos alunos, assim como revisão da matéria. Utilizamos muitas 

vezes o questionamento como método de ensino, aferindo desta forma o domínio cognitivo 

dos alunos e se estes entendiam a matéria.  

Os PA foram um grande auxílio no processo ensino-aprendizagem e na nossa atuação 

enquanto professor, uma vez que constituiu um guia de ação, ajudando a superar as 

dificuldades iniciais como a gestão do tempo de aula e organização da turma.  

Os PA foram realizados de forma coerente e pormenorizada, nomeadamente nos aspetos 

organizativos dos exercícios e nas instruções. Também as estratégias adotadas para a 
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realização das atividades propostas foram bem planeadas no sentido de aumentar o tempo 

potencial de aprendizagem. Segundo Aranha (2005) o sucesso da aprendizagem está 

relacionado com a oportunidade para aprender e a maximização do tempo potencial de 

aprendizagem. Segundo a autora é o que permite distinguir o professor eficaz. Tal como 

refere Siedentop (1998) o tempo é o recurso mais precioso do professor, visto que é 

essencial para a aprendizagem. O facto de utilizarmos auxiliares de ensino, tais como 

esquemas ou recurso ao quadro existente no pavilhão, permitiu que as instruções fossem 

mais rápidas e eficazes, contribuindo para uma melhor compreensão dos alunos no que se 

refere à organização e critérios de êxito dos exercícios. Quando havia dificuldades nessa 

compreensão, utilizávamos alunos como auxiliares de ensino no local da realização da 

tarefa. Segundo Siedentop (1998)  a instrução de uma tarefa é rentável quando o professor 

utiliza o mínimo de tempo possível para realizar uma apresentação eficaz, permitindo aos 

alunos compreender a informação e empenhar-se na atividade descrita. 

Devido à falta de experiência, inicialmente houve dúvidas sobre a atuação enquanto 

professor e os objetivos a alcançar, pois os alunos nem sempre correspondiam ao 

comportamento motor planeado. A condução da aula foi um dos aspetos em que 

apresentamos mais dificuldades, nomeadamente na circulação e posicionamento correto. 

No entanto, com o decorrer das aulas, essas dificuldades foram superadas. 

Embora inicialmente tenha sido uma das tarefas mais complexas e exigentes, o PA revelou 

ser uma ferramenta importante, permitindo desenvolver novas capacidades e eliminar 

dificuldades existentes. Segundo Garganta (1991) planear é antecipar o futuro, o que 

significa que o professor deve avaliar e corrigir permanentemente o percurso do aluno, para 

que alcance os objetivos propostos. Desta forma ao longo das aulas, fomos controlando 

sistematicamente as atividades, verificando se houve aprendizagem ou se era necessário 

proceder a adaptações. A manutenção da disciplina foi um dos fatores que mereceu 

reajustes, pois, alguns alunos apresentavam comportamentos desviantes. Para colmatar 

esta situação, fomos mais severos de forma a mantê-los concentrados e estivemos mais 

atentos a esses alunos, utilizando o questionamento e castigos mais eficazes (sentar os 

alunos). Ao longo das aulas, também transmitimos maior pressão à turma para que estes se 

mantivessem empenhados e motivados nas tarefas. 

No final de cada PA foi realizado um balanço da aula com o intuito de verificar e analisar os 

fatores que contribuíram ou não para o sucesso da mesma e se as estratégias adotadas 

permitiram a aprendizagem dos alunos.  
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No entanto, podemos afirmar que agora possuímos outro suporte na construção do 

planeamento, sendo um professor mais confiante, o medo de errar é menor, e a experiência 

adquirida permite-nos ser mais cautelosos e atentos a pormenores principais da aula, 

visando a melhoria de todo o processo ensino-aprendizagem. 

1.3 Prática de Ensino Supervisionada 

1.3.1 Instrumentos 

 

No que diz respeito aos instrumentos utilizados para a elaboração das práticas de ensino 

supervisionada, estas foram registadas numa ficha de registo anedótico em ordem ao 

tempo. É a recolha de informação de forma sistemática ou aleatória das ocorrências 

imprevistas que vão acontecendo. O facto de ser em ordem ao tempo permite-nos saber o 

tempo de duração dos acontecimentos (Aranha, 2007). 

Na referida ficha foram anotadas todas as observações das aulas dos colegas, auxiliadas 

por um cronómetro, distinguindo o tempo de atividade motora, instrução, transição e 

organização para os exercícios. O cabeçalho da ficha era composta com a identificação do 

professor observado e observador, data, turma e modalidade a lecionar.  

 

1.3.2 Procedimentos 

 

Como já foi referido, utilizamos uma ficha de registo anedótico em ordem ao tempo, que nos 

auxiliou na observação das aulas dos colegas e permitiu verificar se as mesmas estavam de 

acordo com os parâmetros em avaliação. 

Durante as observações foram anotadas todas as tarefas realizadas, quer por alunos quer 

pelo professor, nomeadamente as estratégias utilizadas, o posicionamento durante os 

exercícios, emissão de feedbacks, entre outros. 

A observação foi realizada diretamente no espaço da aula e, no final da mesma, foi 

contabilizado o tempo de atividade motora de modo a verificar se o colega observado fez 

uma boa gestão da aula e se a mesma teve um bom aproveitamento. 

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

um balanço da aula supervisionada. Em primeiro lugar falava o colega observado, seguido 

dos restantes membros do núcleo de estágio e da orientadora. Destacávamos 
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essencialmente os critérios em avaliação e cada um dava a sua opinião sobre a prestação 

do professor observado. Posteriormente enviávamos a nossa observação para o professor, 

para que este pudesse analisar os relatórios e realizar o balanço dos balanços com base em 

todas as observações recolhidas.  

1.3.3 Relatório e Avaliação 

 

Tal como refere Aranha (2007) a observação é importante na análise e avaliação da 

atividade dos professores, permitindo identificar prestações menos eficazes e, neste 

contexto, é um apoio à formação de professores.  

Desta forma, é necessário recolher o máximo de informações para que a avaliação seja o 

mais completa possivel. O professor foi avaliado tendo em conta dez parâmetros de 

avaliação segundo Aranha (2008): (i) introdução da aula; (ii) mobilização dos alunos para as 

atividades; (iii) organização, controlo e segurança das atividades; (iv) gestão dos recursos; 

(v) instrução/introdução das aulas; (vi) regulação das atividades; (vii) linguagem utilizada; 

(viii) sequência da aula; (ix) conclusão da aula; (x) concordância com o plano/adaptabilidade 

na aula.  

Segundo Aranha (2008) os critérios de avaliação dos parâmetros supracitados assentam no 

seguinte: (i) 0 pontos quando não executa; (ii) 1 ponto quando executa de modo 

genérico/inconsistente/inoportunamente/inconsciente/com perda de tempo/insegurança; (iii) 

2 pontos quando executa adequadamente com consistência/oportunidade/consciente/sem 

perda de tempo/seguro; (iii) 3 pontos quando executa de modo excelente 

sistemático/consistente/oportuno/consciente sem perda de tempo/seguro.  

No referido relatório, tendo em consideração o registo anedótico, foi analisada a 

percentagem de atividade motora da aula. Primeiramente determinávamos o tempo útil de 

aula e de atividade motora e, numa segunda fase, esse tempo era convertido em segundos. 

Posteriormente era realizada uma regra de três simples para achar a percentagem de 

atividade motora.  

O relatório era concluído com um balanço geral sobre a prestação do professor observado, 

identificando os aspetos positivos e negativos. Não chega identificar os erros cometidos, é 

necessário procurar soluções para corrigir e melhorar (Aranha, 2007). 

A observação serve para que o professor possa corrigir os erros detetados, melhorar a sua 

intervenção pedagógica e possa resolver problemas de disciplina, clima, instrução ou gestão 

(Aranha, 2007).  
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Neste contexto, a observação revela-se uma estratégia global de formação de professores, 

partindo de pressupostos tais como (Serafini & Pacheco, 1990): (i) Aprender a observar para 

aprender a ensinar; (ii) Aprender a observar para aprender a ser um professor reflexivo; (iii) 

Aprender a observar para aprender a investigar.  

No que concerne às observações, realizadas aos colegas, orientadora e as que fomos 

assistidos, podemos afirmar que foram essenciais como elemento de tomada de decisões e 

de uma reflexão e visão critica sobre a prática. Segundo Estrela (1984: 62) a “observação 

poderá ajudar o professor a conhecer e identificar fenómenos, aprender relações 

sequenciais e causais, ser sensível às reações dos alunos, pôr problemas e verificar 

soluções, recolher objetivamente informação, organizá-la e interpretá-la, situar-se 

criticamente face aos modelos existentes e realizar a síntese entre a teoria e a prática”.  

Desta forma, o nosso sentido autocrítico e reflexivo esteve presente ao longo do estágio, 

principalmente nas reflexões efetuadas às nossas aulas, onde procuramos sempre 

encontrar as lacunas existentes para assim evoluirmos. Alarcão (1996) afirma que a 

observação, feita diretamente por quem reflete ou a partir de observações feitas noutras 

circunstâncias, está intimamente presente no processo reflexivo. A reflexão sobre o nosso 

ensino é o primeiro passo para quebrar a rotina e possibilita a análise de opções múltiplas 

para cada situação.  

As práticas de ensino supervisionadas permitiram sermos críticos em relação ao papel 

desempenhado e, aliadas ao nosso processo de formação, permitiu desenvolver ideias 

novas, sugestões e opiniões.  
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2. Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio 

2.1 Estudo de Turma 

 

2.1.1 Instrumentos 

 

A metodologia utilizada para a elaboração deste estudo consistiu na recolha de dados 

individuais realizada através da ficha socioeconómica fornecida pela Diretora de turma e 

aplicada no dia 14 de setembro de 2012; realização da bateria de testes Fitnessgram® nos 

dias 18 e 20 de setembro de 2012 (Pré-teste) e, um questionário de Atividade Física, 

elaborado pelo Núcleo de Estágio de Educação Física de S. Torcato, aplicado no dia 4 de 

outubro de 2012. 

Através da ficha socioeconómica tivemos acesso à descrição e identificação do ambiente 

familiar e sociocultural do aluno, o que permitiu obter informações importantes e identificar 

possíveis problemas. Utilizámos uma estatística meramente descritiva na apresentação dos 

dados recolhidos. 

No que concerne à bateria de testes Fitnessgram®, esta destina-se a crianças e jovens dos 

Ensinos Básico e Secundário e pretende aferir o nível de aptidão física dos alunos.  

Realizámos uma avaliação criterial nos testes de Fitnessgram®, através de tabelas de 

referência para classificar o nível de aptidão física dos indivíduos.  

Esta bateria utiliza testes predominantemente referenciados ao critério que permitem avaliar 

o nível de aptidão física de cada indivíduo.  

O nível de aptidão é classificado em duas áreas genéricas:  

 Precisa de melhorar (Não) 

 Zona Saudável de Aptidão Física (Sim)   

 

Através dessa classificação percebemos se os alunos estão dentro dos valores 

recomendados para a idade. Contudo, em alguns exercícios, apresentámos os valores 

acima da ZSAF, pelo facto de um aluno estar acima dos valores recomendados não 

significar que esteja num nível de aptidão mau, apenas ultrapassa os valores ótimos do 

exercício em questão. 

 

Bom 

Ótimo 
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Os testes são divididos em 3 grupos:  

 Aptidão aeróbia (Corrida vaivém) 

 Aptidão Muscular (Força, resistência e flexibilidade) 

 Abdominais; 

 Extensão de braços;  

 Senta e alcança; 

 Extensão do tronco; 

 Flexibilidade do Ombro 

 Composição corporal (Peso, altura, índice de massa corporal e massa gorda) 

 

No sentido de aprofundar e aferir o papel da atividade física nos alunos, o núcleo de estágio 

de Educação Física de S. Torcato aplicou um questionário onde constam questões 

pertinentes que nos permitem conhecer melhor o aluno, avaliar a prática de AF por parte 

dos mesmos e, desta forma, o professor poder dar um melhor contributo à turma. 

 

2.1.2 Procedimentos 

 

Os dados recolhidos através dos questionários foram introduzidos num programa 

informático (Microsoft® Excel), no qual foram realizados gráficos, bem como procedimentos 

estatísticos descritivos como média e desvio padrão.   

 

2.1.3 Relatório e Conclusões 

 

Através deste trabalho ficámos com um conhecimento mais aprofundado sobre a turma 

sendo possível detetar um conjunto de problemas que pretendemos enumerar e solucionar, 

melhorando dessa forma a intervenção pedagógica e a aptidão física do aluno. 

A turma integra, na sua maioria, alunos com retenções, alguns deles mais que uma vez, 

cabendo ao Professor tornar a disciplina de Educação Física mais interessante, por forma a 

envolver os alunos no processo ensino-aprendizagem, uma vez que muitos deles estão a 

repetir os conteúdos abordados.  

No cômputo geral, a turma apresenta resultados satisfatórios na maioria dos testes do 

Fitnessgram®, onde 10 alunos têm relatórios positivos na maioria dos exercícios; 2 alunos 
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obtiveram relatórios excelentes, superando até os valores ótimos em alguns testes e, 2 

alunos têm relatório menos favoráveis tendo ficado fora da ZSAF na maioria dos testes. 

Contudo, através da análise dos resultados, podemos concluir que a prática regular de 

exercício físico tem um peso significativo no sucesso dos exercícios, já que os alunos que 

se enquadram na ZSAF da maioria dos testes aplicados, pratica com regularidade alguma 

AF ou desporto federado. 

Podemos também concluir que, se tivermos em atenção a média de idades da turma 

(12,85), e a compararmos com a média de IMC (20,44) e percentagem de massa gorda 

(18,73) verificámos que estes valores estão dentro da ZSAF para a idade em questão. No 

entanto constatámos que os alunos apresentam valores díspares nos testes do IMC e da % 

massa gorda o que faz com que, apesar da média se enquadrar na ZSAF, existam alunos 

com valores, ou muito acima, ou muito abaixo dos valores ótimos. Daí que peso e estatura 

estão, até certo ponto, relacionados com a aptidão física e o peso excessivo associado à 

gordura tende a ter um efeito negativo na aptidão aeróbia e nos testes com suporte do peso 

do corpo (força da parte superior). Verificámos isso neste estudo em que uma das alunas 

com 12 anos apresentou uma percentagem de massa gorda de 42%, tendo ficado abaixo da 

ZSAF no teste do vaivém (11 percursos) e no teste das extensões de braços (5 extensões). 

Nos rapazes verificou-se a mesma situação, onde um aluno com 14 anos apresentou uma 

percentagem de massa gorda de 30%, ficando fora da ZSAF nos dois exercícios, com 36 

percursos no teste do vaivém e 3 extensões de braços. Para estes dois alunos, para além 

dos exercícios elaborados para a turma, foi realizado um programa individual de treino “Fica 

em Forma”, desenvolvido durante 6 semanas e um diário alimentar onde foi registada toda a 

alimentação para posterior avaliação.  

No que consiste na avaliação geral da turma, detetamos que os testes onde os alunos 

apresentaram maiores dificuldades e resultados menos satisfatórios, foram os testes do 

vaivém, das extensões de braços, senta e alcança, IMC e % massa gorda. Nesse sentido, 

durante as aulas de Educação Física privilegiaremos na parte inicial das mesmas, exercício 

aeróbio (corrida contínua, jogos que promovam a velocidade de reação) e exercícios de 

força. No final da aula, iremos promover exercícios de flexibilidade, individualmente ou dois 

a dois. Como a maioria dos alunos realiza regularmente AF, podemos recomendar alguns 

exercícios a realizar durante a atividade, no sentido de melhorarem os seus resultados. 
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2.2 Atividades na Escola (DE; Corta mato; direção de turma….) 

 

Durante o estágio pedagógico foram várias as atividades na escola às quais demos o nosso 

contributo, ajudando à realização das mesmas. O objetivo foi contribuir para a promoção do 

sucesso educativo, reforçando o papel do professor de Educação Física, através de uma 

participação responsável. 

No que concerne ao desporto escolar estivemos responsáveis por assegurar os treinos da 

modalidade de voleibol, realizados à quinta-feira à tarde. Tivemos também formação para 

sermos juízes árbitros nas competições de desportos gímnicos na modalidade de 

trampolins. Finalizada essa formação, estivemos presentes nas provas, que se realizaram 

nos dias 16 de Fevereiro e 9 de Março na Escola EB, 2,3 de S. Torcato.   

Estivemos também presentes nas atividades de corta mato e mega km, ajudando na 

organização e posterior desenvolvimento das atividades, através da montagem e marcação 

de percursos bem como na anotação das classificações obtidas.  

Realizamos também uma formação de primeiros socorros no dia 25 de Março, ministrada 

por uma formadora certificada do centro de saúde local.  

Nas atividades finais do período os professores estagiários auxiliaram e supervisionaram 

essas mesmas atividades ajudando os professores responsáveis pela organização, 

participando nas atividades e contribuindo para arrumação do espaço. 

A orientadora teve sempre um papel de incentivo para que participássemos em todas as 

atividades, nomeadamente nas reuniões de direção de turma, que se tornaram essenciais 

para perceber todo o funcionamento da escola, a sua organização e seus objetivos.  

Todas as atividades tiveram um papel importante e revelaram ser uma experiência 

enriquecedora, ajudando à adaptação à escola, e possibilitaram o contacto com todos os 

agentes escolares.  
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3. Tarefas de Estágio de Extensão à Comunidade 

 

3.1 Ação de Formação (Comunicação no Congresso “A Escola Hoje”) 

 

3.1.1   Tema desenvolvido (Justificação) 

 

Inicialmente surgiram eventuais temas a desenvolver tendo em vista a comunicação no 

congresso “A Escola Hoje”. Após uma análise dos temas e conversas com a orientadora 

Angelina Silva a escolha recaiu no estudo da aptidão física em crianças e adolescentes, 

através da análise dos resultados obtidos nos testes Fitnessgram®. A amostra do nosso 

estudo é constituída pela turma do 7º F, onde foi desenvolvido o nosso estágio, e pelo facto 

de se enquadrar nas faixas etárias estudadas e permitir um acompanhamento mais próximo, 

a nossa tarefa foi facilitada.   

A escolha deste tema deve-se aos elevados índices de sedentarismo e inatividade física que 

atingem cada vez mais a adolescência, deixando de ser somente um problema dos adultos. 

Desta forma os professores, principalmente da disciplina Educação Física, têm um papel 

importante no incentivo dos alunos para uma prática regular de atividade física e na 

promoção de hábitos de vida saudáveis.  

Achamos também pertinente mostrar a importância da bateria de testes Fitnessgram®, uma 

vez que esta é aplicada em contexto escolar e permite uma avaliação mais cuidada das 

capacidades motoras dos alunos.  

 

3.1.2   Estratégias de Apresentação 

 

No que concerne à preleção ou apresentação da nossa ação de informação, o balanço é 

extremamente positivo considerando que, atingimos os objetivos de forma correta e eficaz. 

A apresentação powerpoint foi criativa e interessante. Optamos por não inserir muito texto 

na apresentação, privilegiando imagens e tabelas, uma vez que sentíamos à vontade e 

confiança para explicar o seu conteúdo.  

Utilizamos adequadamente os meios à nossa disposição e o tema foi desenvolvido de forma 

lógica, coerente e percetível para todos os participantes.  
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Considerando o nervosismo inicial, com o decorrer da apresentação mantivemos sempre 

uma postura corporal adequada, falando de forma clara, pausada e audível. A plateia 

manteve um interesse visível e contribuímos de forma positiva para o sucesso do Congresso 

– Escola Hoje IV. Consideramos também que o tema escolhido está de acordo com o 

propósito da ação e do painel de preletores onde estivemos inseridos.  

 

3.1.3   Relatório (Resultados) 

 

O problema principal do trabalho considera a aptidão física relacionada com a saúde e 

pretende saber qual a contribuição dos testes Fitnessgram® na melhoria dessa mesma 

aptidão. Desta forma definimos que seria oportuno realizar um pré e um pós teste, 

verificando se houve ou não melhoria nos três grupos que integram a bateria de testes 

Fitnessgram®: aptidão aeróbia, aptidão muscular e composição corporal.  

A Orientadora Angelina Silva e os colegas estagiários foram determinantes na elaboração 

deste trabalho, quer no controlo de resultados quer na ajuda logística na montagem de 

material.  

 

Os principais resultados obtidos tiveram em consideração dois aspetos: se os alunos 

melhoraram os seus resultados entre o pré e o pós teste e se houve diferenças entre 

géneros nos vários testes estudados. Para o tratamento dos dados obtidos optamos por 

recorrer ao programa informático Microsoft Excel 2010, analisando as médias e desvio 

padrão. Uma vez que o objetivo era verificar se houve ou não melhorias entre os dois testes 

realizados, achamos pertinente e suficiente a escolha deste programa.  

 

Consideramos que o tema deste trabalho se enquadra no Congresso – Escola Hoje e que 

está elaborado de forma simples, permitindo aos seus leitores uma boa interpretação e 

compreensão do seu conteúdo. O trabalho foi complementado com todas as referências 

bibliográficas utlizadas na elaboração do mesmo.  
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Parte II 
 

A Aptidão Física em Crianças e Adolescentes (12 – 14 anos): Estudo de Caso 

Análise dos resultados obtidos nos testes Fitnessgram® na turma do 7ºF 
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Resumo  

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o nível de aptidão física dos alunos da turma do 

7ºF, da Escola Básica 2,3 de S. Torcato. A amostra foi constituída por 14 alunos (pré teste), 

sendo 6 alunos do sexo masculino e 8 do sexo feminino, com idades compreendidas entre 

os 12 e os 14 anos. No pós teste, devido à ausência de um elemento do sexo feminino, a 

amostra foi constituída por 13 alunos, sendo 6 do sexo masculino e 7 do sexo feminino, com 

idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos. Para a análise das variáveis foi aplicada a 

bateria de testes de Fitnessgram®, com os testes de composição corporal (Peso, Altura, 

Índice de Massa Corporal, Massa Gorda), testes de aptidão aeróbia (Teste Vaivém) e 

aptidão muscular (Força, Resistência e Flexibilidade). Esta bateria de testes foi aplicada em 

dois momentos distintos, existindo um pré-teste (Outubro 2012) e um pós-teste (Março 

2013). Os dados recolhidos foram introduzidos num programa informático (Microsoft® Excel 

2010), no qual foram realizados os procedimentos estatísticos descritivos como média e 

desvio padrão. No que concerne aos resultados obtidos nos testes de composição corporal 

verificou-se que houve melhorias significativas. No IMC os alunos que estavam na zona 

saudável aumentaram de 50% (pré-teste) para os 85% (pós-teste). Da mesma forma, na 

percentagem de massa gorda, os alunos que estavam abaixo da zona saudável passaram 

de 36% (pré teste) para 8% (pós-teste), verificando-se melhorias significativas. No teste de 

aptidão aeróbia os alunos encontram-se maioritariamente na zona saudável, aumentando de 

50% (pré teste) para 85% (pós teste). Nos testes de aptidão muscular os alunos apresentam 

melhorias nos testes da extensão de braços e extensão do tronco. No entanto, pioraram no 

teste do senta e alcança. 

  

Palavras-chave: Atividade Física, Aptidão Física, Saúde, Fitnessgram, Adolescentes.  
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Abstract 

 

The purpose of this study was to evaluate the level of physical fitness of students of class 7th 

F, School of Basic 2.3 S. Torcato. The sample consists of 14 students (pretest), 6 male 

students and 8 females, with ages understood between 12 and 14 years. At post-test, due to 

the absence of a female element, the sample consists of 13 students, 6 males and 7 

females, with ages understood between 12 and 15 years. For the analysis of variables was 

applied the battery of Fitnessgram® tests, such as body composition tests (weight, height, 

body mass index, fat mass), aerobic fitness tests (Shuttle test) and muscular fitness 

(strength, resistance and flexibility). This battery of tests was applied at two different times, 

and there was a pre-test (October 2012) and post-test (March 2013). The collected data 

were entered into a computer program (Microsoft ® Excel 2010), in which were performed 

procedures descriptive statistical as mean and standard deviation. With regard to results 

obtained in body composition tests verified that there were significant improvements. In BMI 

(Body Mass Index), the students that were in the healthy zone increased 50% (pre-test) for 

85% (post-test). Similarly, in the fat mass percentage, the students who were below the 

healthy zone increased from 36% (pretest) for 8% (post-test), checking for significant 

improvements. In aerobic fitness test the students are mostly in the healthy zone, increasing 

to 50% (pre-test) for 85% (post-test). In muscular fitness tests the students presents 

improvements in the testing of the arms extension and trunk extension. However, worsened 

in the sit and reach test. 

 

Keywords: Physical Activity, Physical Fitness, Health, Fitnessgram, Teenagers. 
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I. Introdução 

 

O presente estudo possibilitou a recolha de dados pertinentes sobre os níveis de aptidão 

física da turma, permitindo também consciencializar os alunos para a importância da 

mesma, tendo em vista uma melhoria da qualidade de vida. 

O sedentarismo ou inatividade física não é apenas um problema dos adultos, atinge também 

em larga escala crianças e adolescentes. Vários autores como Malina (2001) têm alertado 

que os hábitos de atividade física prevalentes na infância têm tendência a ser continuados 

na vida adulta. Talvez por essa razão a atividade física é entendida como um importante 

fator de crescimento das crianças pois estas são, de forma natural, mais ativas (Kemper, 

1992).  

Bar-or (2004) corrobora com os autores supracitados, afirmando que as crianças e 

adolescentes são um grupo sedentário, “vítimas” da televisão e computador, alertando para 

que algo seja feito no sentido de incentivá-las a praticar atividade física e se possam formar 

adultos ativos.  

Neste contexto, é importante promover hábitos de vida saudáveis e a atividade física 

assume um papel fulcral no combate ao sedentarismo. Talvez por isso, o Programa de 

Educação Física reconhece a importância da disciplina, contribuindo a mesma para elevar 

as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado às necessidades de 

desenvolvimento do aluno (Ministério da Educação, 2001). A atividade física é entendida 

como um elemento essencial estando a mesma relacionada com o contexto escolar, a 

qualidade de vida e a saúde e, segundo Azevedo et al. (2012), as preocupações centrais da 

Educação Física prende-se com a educação, a promoção da saúde e a elevação da aptidão 

física. 

Segundo Mota (2001) a sociedade moderna atribui cada vez mais uma importância 

significativa à atividade física, como forma de compensar os efeitos nocivos produzidos pela 

sociedade.  

O conceito de atividade física tem vindo a sofrer alterações pois este é multidimensional e 

inclui dimensões tais como a frequência, a intensidade, duração e tipo (Basset, 2000; 

Montoye et al., 1996).  

No entanto, existe uma definição mais consensual de atividade física que pode ser 

entendida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que 



21 

 

resulte no aumento de gastos energéticos relativamente à taxa metabólica de repouso. 

(Caspersen et al., 1985; Bouchard & Shephard, 1994). 

Posteriormente, Maia et al. (2001) definem a atividade física como qualquer movimento 

corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulte em gasto energético, não se 

preocupando com a magnitude desse gasto de energia, nem mesmo importando o tipo de 

atividade física e o contexto, seja em lazer, trabalho ou desporto. Este conceito alargado 

abrange todo o tipo de atividade física que em conjunto intervêm no gasto diário energético.  

Torna-se por isso necessário incentivar a população, e os jovens em particular, a praticar e 

manter uma atividade física necessária para manter um bom nível de aptidão física.  

Caspersen et al. (1985) definem aptidão física como um conjunto de atributos, que o 

individuo tem ou adquire, estando os mesmos relacionados com a capacidade de realizar 

atividade física. No mesmo sentido, Bohme (2003) considera a aptidão física como resultado 

do processo do desenvolvimento motor e da atividade física.  

Porém, tal como o conceito de atividade física acima mencionado, também a aptidão física 

está relacionada com a saúde, envolvendo componentes aliadas à prevenção de doenças 

degenerativas, obesidade, problemas cardiovasculares, entre outras (Bar-or, 2004). Daí que, 

a bateria de testes Fitnessgram, por estar ligada à saúde, adequa-se aos princípios de 

avaliação física englobando a aptidão aeróbia, a aptidão muscular e a composição corporal 

(Cooper Institute for Aerobics Research, 2002). Desta forma, percebemos que a evolução da 

aptidão física ao longo do tempo deu mais enfase à saúde. Segundo Nahas (2003) a aptidão 

física relacionada com a saúde é a própria aptidão para a vida porque inclui elementos 

fundamentais para uma vida ativa e com menores riscos de doenças hipocinéticas 

(obesidade, problemas cardiovasculares e articulares).  

Tendo em conta a contextualização supracitada o presente estudo tem como principal 

objetivo determinar os níveis de aptidão aeróbia, aptidão muscular e composição corporal da 

turma através da aplicação e análise da bateria de testes Fitnessgram. Para a realização 

deste trabalho definimos o nosso problema e baseamos a nossa proposta de investigação 

na seguinte questão: 

 Tendo em consideração a Aptidão Física relacionada com a saúde, qual a 

contribuição dos testes Fitnessgram® na melhoria da mesma? 
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Para uma melhor resolução do problema tivemos em consideração algumas questões 

complementares importantes no desenvolvimento do trabalho: 

 Como são avaliados os resultados dos testes Fitnessgram e se os mesmos 

evoluíram do pré para o pós-teste? 

 Os níveis de Aptidão Aeróbia apresentam diferenças significativas entre géneros?  

 Os níveis de Aptidão Muscular apresentam diferenças significativas entre géneros?  

 Os níveis de composição corporal apresentam diferenças significativas entre 

géneros?  

O estudo permitirá identificar eventuais problemas e elaborar estratégias de atuação tendo 

em vista a sua melhoria. Através da aplicação do pré e pós teste foi possível analisar e 

comparar as capacidades funcionais dos alunos. Torna-se por isso importante diagnosticar e 

promover a atividade física em crianças e, um estudo com estas características poderá 

consciencializar para a importância da saúde, sobretudo no meio escolar.  
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II. Metodologia  

 

No que concerne à fase metodológica descrevemos quais as nossas orientações para 

melhor responder ao nosso problema e aos objetivos propostos. 

A metodologia utilizada para a elaboração deste estudo consistiu na realização da bateria de 

testes Fitnessgram®, de modo avaliar a aptidão física dos alunos. Estes testes destinam-se 

a crianças e jovens dos Ensinos Básico e Secundário e pretende aferir o nível de aptidão 

física dos alunos.  

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

diferentes, designados por Pré-teste (Outubro de 2012) e Pós-teste (Março de 2013). 

Realizámos uma avaliação criterial nos testes de Fitnessgram®, através de tabelas de 

referência para classificar o nível de aptidão física dos indivíduos.  

Esta bateria utiliza testes predominantemente referenciados ao critério que permitem avaliar 

o nível de aptidão física de cada indivíduo. O nível de aptidão é classificado em duas áreas 

genéricas:  

 Precisa de melhorar (Não) 

 Zona Saudável de Aptidão Física (Sim)   

Através dessa classificação percebemos se os alunos estão dentro dos valores 

recomendados para a idade. Contudo, em alguns exercícios, apresentámos os valores 

acima da ZSAF, pelo facto de um aluno estar acima dos valores recomendados não significa 

que esteja num nível de aptidão mau, apenas ultrapassa os valores ótimos do exercício em 

questão. 

O programa Fitnessgram® é dividido em 3 grupos  segundo o Cooper Institute for Aerobics 

Research (2002): Aptidão aeróbia (Corrida vaivém); Aptidão Muscular (Força, resistência e 

flexibilidade) e Composição corporal (Peso, altura, índice de massa corporal e massa gorda) 

onde utilizamos uma balança de bioimpedânciaTanita.  
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Aplicámos também uma estratégia que visasse a melhoria dos valores apresentados pelos 

alunos no pré-teste que decorreu nas duas primeiras unidades didáticas (Basquetebol e 

Voleibol). Consistiu sobretudo em exercícios aeróbios e de força durante o aquecimento 

com uma série de dez repetições (corrida contínua, saltos canguru, extensões de braços, 

curl abdominal. A parte final da aula era destinada para exercícios de flexibilidade. 

 

III. Participantes 

 

Os participantes foram 14 alunos (pré teste), sendo 6 alunos do sexo masculino e 8 do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos. No pós teste, devido à 

ausência de um elemento do sexo feminino, a amostra foi constituída por 13 alunos, sendo 6 

do sexo masculino e 7 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 

anos. 

IV. Procedimentos 

 

Os dados recolhidos foram introduzidos num programa informático (Microsoft® Excel 2010), 

no qual foram realizadas tabelas, bem como procedimentos estatísticos descritivos como 

média e desvio padrão.   
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V. Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Percentagem do número total de alunos relativamente às zonas saudáveis 

Testes de 

Fitnessgram 

IMC % Massa Gorda Vaivém Abdominais 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Z.
 S

au
d

áv
e

l 

Acima 3 21% 2 15% 2 14% 2 15% 1 7% 2 15% 5 38% 9 69% 

Abaixo 4 29% 0 0% 5 36% 1 8% 6 43% 0 0% 4 31% 0 0% 

Z.S 7 50% 11 85% 7 50% 10 77% 7 50% 11 85% 4 31% 4 31% 

Quadro 2 - Percentagem do número total de alunos relativamente às zonas saudáveis 

Testes de Fitnessgram 

Extensões de Braços Extensão do Tronco Senta e Alcança (Esq.) Senta e Alcança (Drt.) 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Z.
 S

au
d

áv
e

l 

Acima 1 7% 2 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Abaixo 9 64% 7 54% 1 7% 0 0% 5 36% 5 38% 6 43% 8 62% 

Z.S 4 29% 4 31% 13 93% 13 100% 9 64% 8 62% 8 57% 5 38% 
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Quadro 3 - Média e desvio padrão dos testes realizados relativamente aos géneros 

Testes de 

Fitnessgram 

IMC % Massa Gorda Vaivém Abdominais 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

X  ± DP X  ± DP X  ± DP X  ± DP X  ± DP X  ± DP X  ± DP X  ± DP 

Turma 20,44 ± 4,21 20,64 ± 2,73 18,73 ± 9,70 20,16 ± 6,59 34,28 ± 17,86 49,76 ± 18,56 38,35 ± 25,32 51,30 ± 20,64 

Feminino 19,68 ± 5,07 19,44 ± 2,56 21,47 ± 10,51 20,64 ± 6,03 27,75 ± 9,01 40,42 ± 9,94 42,62 ± 27,75 50 ± 24,22 

Masculino 21,48 ± 2,82 22,06 ± 2,37 15,08 ± 7,87 19,60 ± 7,75 43 ± 23,58 60,66 ± 21,05 32,66 ± 22,81 52,83 ± 17,70 

Quadro 4 - Média e desvio padrão dos testes realizados relativamente aos géneros 

Testes de 

Fitnessgram 

Extensão de Braços Extensão do Tronco Senta e Alcança (Esq.) Senta e Alcança (Drt.) 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

X  ± DP X  ± DP X  ± DP X  ± DP X  ± DP X  ± DP X  ± DP X  ± DP 

Turma 9,57 ± 8,45 11,15 ± 8,43 26,64 ± 3,45 29,30 ± 1,10 23,85 ± 5,26 23,53 ± 6,15 23,85 ± 5,86 24,46 ± 6,66 

Feminino 7 ± 6,93 8,86 ± 8,11 26 ± 3,82 29,29 ± 1,25 27,13 ± 3,27 27,86 ± 3,72 28 ± 2,98 27,57 ± 5,22 

Masculino 13 ± 9,70 13,83 ± 8,70  27,50 ± 3,02 29,33 ± 1,03 19,50 ± 4,14 18,50 ± 4,23 18,33 ± 3,61 20,83 ± 6,68 
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VI. Discussão dos resultados 

 

Ao analisarmos os dados obtidos verificámos através do quadro 1 que, em relação à 

composição corporal, mais concretamente o IMC, os alunos apresentam melhorias não se 

registando no pós teste nenhum aluno abaixo da zona saudável. Houve também um 

aumento de 35% na zona saudável, o mesmo é dizer que do pré para o pós teste passaram 

de 7 para 11 alunos em zona saudável. A percentagem de massa gorda acompanha estas 

melhorias reduzindo de 36% para 8% os alunos abaixo da zona saudável e aumentando de 

50% para 77% na zona saudável, mais concretamente de 7 para 10 alunos. No teste da 

composição corporal verificámos através do quadro 3 que o género feminino apresenta 

melhores resultados quando comparado com o género masculino, contribuindo para as 

melhorias dos testes supracitados.  

No que concerne à aptidão aeróbia, verifica-se pelo quadro 1 que foi o teste onde se 

registaram as melhorias mais significativas em ambos os géneros. Aumentaram os alunos 

acima da zona saudável, o valor abaixo da zona saudável diminuiu de 43% para 0%, não se 

verificando no pós teste nenhum aluno abaixo dessa zona. Na zona saudável os resultados 

aumentaram de 50% para 85%. Através do quadro 3 constatamos que a média de percursos 

melhorou quer no género feminino quer no género masculino. No entanto, segundo o quadro 

3, o género masculino tem uma melhor média o que vai de encontro ao estudo de Bergmann 

et al. (2005) onde afirmam que a capacidade aeróbia dos rapazes é superior 

estatisticamente à das raparigas ao longo de todas as idades, sendo que dos 11 aos 14 

anos esses aumentos são significativos. 

Nos testes de aptidão muscular os resultados indicam melhorias do pré para o pós teste. No 

teste dos abdominais, como indica o quadro 1, registou-se a melhoria mais significativa do 

número de alunos acima da zona saudável, passando de 38% (pré teste) para 69% (pós 

teste). Como podemos verificar no quadro 3, os elementos do género masculino tiveram 

uma maior contribuição para estes valores, uma vez que aumentaram a média de repetições 

quando comparados com o género feminino. No referido teste mantiveram-se os valores da 

zona saudável mas, em compensação, os valores abaixo da zona saudável diminuíram de 

31% para 0%.  

No teste da extensão de braços, o pós teste regista um aumento do número de alunos 

acima da zona saudável. Os alunos abaixo da zona saudável também melhoraram em 10%, 

reduzindo de 64% (pré teste) para 54% (pós teste). Também neste teste as médias de 

ambos os géneros melhoraram, contribuindo para os valores positivos deste teste. Segundo 
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Malina (2001) as diferenças entre sexos não são significativas até aos 10 anos, apesar de 

uma ligeira superioridade dos rapazes em relação às raparigas. No entanto, após essa 

idade, as diferenças acentuam-se ainda mais. Desta forma, podemos verificar que nos 

testes de abdominais e extensões de braços os elementos do género masculino apresentam 

valores ligeiramente superiores aos do género feminino. 

No teste da extensão do tronco todos os alunos conseguiram atingir a zona saudável no pós 

teste e ambos os géneros melhoraram a sua média.  

Por sua vez, o teste do senta e alcança foi aquele onde não se verificaram melhorias. 

Segundo o quadro 2, no senta e alcança esquerda os valores acima e abaixo da zona 

saudável mantiveram-se iguais e o valor da zona saudável diminuiu de 64 para 62%, 

havendo por isso menos 1 aluno no pós teste. No quadro 4 verificámos que, apesar dos 

valores menos positivos, os elementos do género feminino apresentam um aumento de 

médias em comparação ao género masculino, ou seja, os elementos do género masculino 

têm piores resultados neste teste. Segundo o estudo de Bergmann et al. (2005) verifica-se 

que as raparigas têm tendência a apresentar valores relativamente maiores que os rapazes. 

Em relação ao senta e alcança direita os resultados foram ainda mais negativos, 

aumentando 2 alunos abaixo da zona saudável do pré para o pós teste, de 6 para 8 alunos 

respetivamente. Segundo o quadro 2 temos menos alunos em zona saudável, o mesmo é 

dizer que os valores pioraram de 57% para 38%, de 8 para 5 alunos. Por sua vez, em 

contraste com o senta e alcança esquerda, o género masculino apresenta melhoria na 

média quando comparado com o género feminino, como nos indica o quadro 4.  
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VII. Conclusão 

 

Comparando e avaliando os resultados apresentados nos dois momentos de avaliação, os 

alunos obtiveram melhorias na maioria dos testes realizados. Nos testes que integram a 

composição corporal (IMC e percentagem de massa gorda), registaram-se resultados 

bastante satisfatórios com diferenças significativas entre o pré e o pós teste. O género 

feminino apresenta níveis mais satisfatórios comparativamente ao género masculino, 

explicadas pelo aumento das médias dos rapazes no peso e na altura. Contudo, essas 

diferenças não são significativas estando a esmagadora maioria na zona saudável ou acima 

da mesma.  

O teste de aptidão aeróbia (vaivém) é o que apresenta as melhorias mais significativas, 

aumentando os elementos acima e na zona saudável e diminuindo de 43 % (n=6) para 0% 

(n=0) a percentagem abaixo da zona saudável. Apesar de ambos os géneros apresentarem 

melhorias na aptidão aeróbia, verificámos algumas diferenças, onde o género masculino 

apresenta níveis mais elevados e resultados mais satisfatórios quando comparado com o 

género feminino.  

Por sua vez, nos testes de aptidão muscular, os alunos alcançaram bons resultados nos 

testes de abdominais, extensão de braços e extensão do tronco. No teste dos abdominais 

tiveram mesmo a melhor percentagem de alunos acima da zona saudável passando de 38% 

(pré teste) para 69% (pós teste). Nestes três testes, os alunos mantiveram os valores da 

zona saudável mas em compensação melhoraram os valores acima da mesma. Ambos os 

géneros aumentaram as suas médias, no entanto, registam-se algumas diferenças no teste 

dos abdominais onde a melhoria foi mais notada no género masculino. O teste do senta e 

alcança foi o que apresentou resultados menos satisfatórios e apenas ligeiras melhorias 

entre o pré e o pós teste. O género feminino quando comparado com o género masculino 

registou melhores valores médios no senta e alcança esquerda. Por sua vez no senta e 

alcança direita o género masculino apresenta melhor média nos pós teste 

comparativamente ao género feminino.  

Tendo em conta a pergunta de partida do nosso trabalho consideramos que uma prática 

regular de atividade física influencia a bateria de testes Fitnessgram e tem contribuições 

positivas na aptidão física, na saúde e qualidade de vida dos intervenientes. Torna-se por 

isso importante que as crianças e adolescentes tenham acesso às atividades focadas para o 

seu desenvolvimento motor, sendo essencial que, tanto no ambiente escolar, como no 

ambiente familiar, exista a preocupação do estímulo da prática de atividade física. 
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Todo o Dossier de estágio encontra-se num CD entregue à Supervisora Ágata Aranha 

Anexos 
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