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“Aptidão Física: uma condição essencial para o bem estar” 

Introdução 

O programa FitEscola entende a Aptidão Física (AF) como um conjunto de 

atributos que resultam da interação do património genético com os hábitos de 

exercício. Melhores indicadores de AF originam um aumento do desempenho físi-

co e, consequentemente, a preservação e melhoria da saúde em todo o ciclo de 

vida (DGE, 2021). Simultaneamente podem também ser referidos outros benefí-

cios para além do bem-estar físico, nomeadamente a nível psicológico e cognitivo. 

Ferreira (1999) sugere a tranquilidade e relaxamento após a pratica de atividade 

física, a alienação em relação às preocupações do quotidiano e uma sensação de 

liberdade. A AF aliada à prática desportiva ajuda ainda a desenvolver o sentido de 

compromisso e responsabilidade, a autoestima e autoconfiança, a autonomia para 

a tomada de decisões ou a resiliência para aprender a lidar com o insucesso 

ou a pressão (Costa, 2020). 

Justificação 

Os estudos (Hardman, 2007; Naul & Brettschneider, 2004) revelam que existe 

uma forte relação entre o estilo de vida dos jovens (cerca de 2/3 dos jovens euro-

peus não praticam atividade física suficiente) e a sua condição de saúde quando 

adultos.  Na maioria dos países europeus tem-se assistido a um decréscimo mo-

derado da performance física dos jovens. Em relação às capacidades físicas, ob-

serva-se um decréscimo acentuado da resistência e um decréscimo moderado na 

força. 

Um estudo realizado por Marivoet (2000) revelou que apenas 23% da popula-

ção portuguesa praticava regularmente atividade física. Porventura mais preocu-

pante seja o facto de 73% da população estudada não realizar qualquer atividade 

física, não apresentar motivação para iniciar uma prática e apenas 4% manifestar 

intenção de alterar o seu comportamento. 

Um estudo caracterizador do setor do desporto em Portugal e impacto da CO-

VID-19, apresentado em julho de 2021, revela que a pandemia veio impactar o 

mundo e o país desde março de 2020 pela introdução de medidas que afetaram a 

atividade física e desportiva (PwC, 2021). 

O propósito do nosso estudo assenta em perceber os hábitos de atividade fí-

sica e desportiva dos alunos e na análise dos resultados do programa FitEscola 

aplicado aos mesmos durante o primeiro semestre. Com esta informação propor 

linhas de ação consideradas mais convenientes para a realização dos objetivos e 

metas do Projeto Educativo da Escola. 

Objetivos 

• Conhecer os hábitos de atividade física e desportiva dos alunos do 5º ao 12º 

ano de escolaridade; 

 

• Caracterizar os níveis de aptidão física dos alunos da Escola; 

 

•  Ajudar a propor linhas de atuação coerentes. 

Metodologia 

 Participantes 

 Para dar cumprimento ao primeiro objetivo participaram   720 alunos de am-

bos os géneros (cerca de 58,6% do total calculado). Para observar o segundo 

objetivo recorreu-se aos dados do programa FitEscola de 1052 alunos (cerca de 

85,7% do total calculado). 

 Instrumentos/Procedimentos 

 Para a recolha dos dados foi desenvolvido, por um lado, um questionário, 

que se disponibilizou na plataforma TEAMS aos alunos e, por outro, a consulta 

dos dados dos colegas da aplicação do programa FitEscola nas diferentes tur-

mas Posteriormente, procedeu-se à análise estatística (análise descritiva) dos 

dados recorrendo à folha de cálculo Excel. 

Resultados 

Principais Conclusões e Recomendações 

• Os alunos evidenciaram poucos hábitos de atividade física de lazer (apenas 

54% admite realizar alguma atividade) e a atividade desportiva é ainda menos 

significativa (só 37% a refere como prática não federada e 34% em regime fede-

rado); 

• A AF dos alunos foi inferior na componente de aptidão aeróbica (49,1% dos alu-

nos do género feminino encontra-se fora da ZSAF) e de aptidão neuromuscular, 

nomeadamente na força superior (35,7% e 37%, respetivamente do género fe-

minino e masculino); 

• A AF dos alunos do género masculino na componente de aptidão neuromuscu-

lar, particularmente na flexibilidade dos membros inferiores revelou-se baixa 

(46,4% dos alunos está fora da ZSAF); 

• Supomos que a pandemia pode ter tido repercussões nos resultados obtidos, 

nomeadamente da aptidão aeróbica e na aptidão muscular (flexibilidade e força 

superior) já que dependem de capacidades físicas que necessitam de exercita-

ção; 

• Sugerimos, face aos hábitos de atividade física dos alunos e aos resultados re-

colhidos da aplicação do programa FitEscola, que a Escola (e em particular a 

disciplina de Educação Física) procure promover experiências agradáveis  de 

AF (em contexto de aula e fora dela), fundamentais na prevenção do sedenta-

rismo, uma vez que se assume que é no decorrer da idade escolar que se insta-

lam grande parte dos hábitos morbidogénicos. 

Figura 1 - Percentagem de alunos da amostra que praticam uma ati-
vidade desportiva federada com participação regular em competi-
ções. 

Limitações do Estudo 

Não foi possível controlar a aplicação da bateria de testes do programa Fi-

tEscola. Não obstante, consideramos que a razoabilidade da informação rece-

bida é suficiente para suportar as nossas conclusões. 
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Figura 2 - Percentagem de alunos da amostra que praticam uma ati-
vidade desportiva não federada. 

Figura 3 - Percentagem de alunos da amostra que praticam uma ati-
vidade física recreativa. 

Praticam atividade desportiva 
federada apenas 34% dos alu-
nos. Destes, a maioria elegeu o 
Futebol, o Basquetebol e a Gi-
nástica. Praticam maioritaria-
mente 3x semana. 

A pratica desportiva não fede-
rada foi escolhida por cerca de 
37% dos alunos. A Natação, a 
Dança e as Artes Marciais foram 
as atividades desportivas mais 
mencionadas. 

Cerca de 54% dos alunos refe-
riu que se dedica a atividade físi-
ca de lazer. A maioria indicou 
fazê-lo 2x por semana. 

Figura 4 - Percentagem da totalidade dos alunos da amostra dentro 
e fora da zona saudável de aptidão física em cada um dos testes 
aplicados. 

A maioria dos alunos encontra
-se na ZSAF. Os testes que 
apresentaram maior percenta-
gem de alunos fora da ZSAF fo-
ram o “senta e alcança”, 
“extensões de braços” e “vai 
vem”. 

Figura 5 - Percentagem dos alunos da amostra do gé-
nero feminino dentro e fora da zona saudável de apti-
dão física em cada um dos testes aplicados. 

Figura 6 - Percentagem dos alunos da amostra do géne-
ro masculino dentro e fora da zona saudável de aptidão 
física em cada um dos testes aplicados. 

Observou-se que tanto os alunos do género feminino como masculino apresen-
taram resultados inferiores nos testes “senta e alcança” (embora estes fossem 
mais evidentes nos alunos do género masculino com 46,4% fora da ZSAF) e no 
teste “extensões de braços”, com apenas 1,3% de diferença entre os géneros 
(35,7% género feminino e 37% género masculino). Os alunos do género feminino 
revelaram no teste “vai vem” resultados  mais baixos (quase 50% não conseguiu 
situar-se na ZSAF). Já os alunos do género masculino evidenciaram no teste 
“senta e alcança” resultados inferiores (46,4% encontrou-se fora da ZSAF). Em 
relação aos testes “impulsão horizontal” e “abdominais” os resultados foram supe-
riores, embora os alunos do género feminino evidenciassem resultados inferiores 
aos dos alunos do género masculino. 

Resultados 
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