
 A turma do 8ºA é constituída por 20 alunos (no entanto os dados apresentados 

contemplam ainda a aluna Andreia Fernandes que actualmente já não faz parte da turma, pelo 

que os dados apresentados contabilizarão 21 alunos), dos quais 10 estão na zona saudável de 

aptidão física (ZSAF) “Insuficiente”, os restantes 10 encontram-se na ZSAF “Bom”, de registar 

que nenhum se encontra na zona “Óptima” da ZSAF. 

 De referir ainda que dos 10 alunos na zona “Bom” 6 se encontram com um índice de 

massa corporal (IMC) abaixo da média situando-se no escalão “Magreza”, 2 alunos encontram-

se na ZSAF “Insuficiente” e com um IMC a indicar “Excesso de Peso” e apenas 4 alunos se 

situam na ZSAF “Bom” e com um IMC “Normal”. 

 O grupo de alunos com mais problemas ao nível da ZSAF e do IMC são as raparigas pois 

nenhuma se situa na ZSAF “Bom” nem apresenta um IMC “Normal”, apresentando 2 alunas 

um IMC que se situa no campo do “Excesso de peso” e 3 alunas no campo da “Magreza”. 

 Ao nível da ZSAF os principais problemas situam-se ao nível da flexibilidade do tronco 

onde nenhum aluno atingiu o nível “Bom” e ao nível da velocidade onde apenas 4 alunos 

alcançaram o nível “Bom”. 

 Os melhores resultados globais foram atingidos pelo aluno João Canário 2,5 sendo que 

os piores resultados foram registados pelos alunos Ricardo Dionísio e Inês Fonseca com 1,5 

numa escala de 1 a 3. 

 Dada esta situação, julgamos ser necessária uma intervenção de fundo que extravasa 

as aulas da disciplina de Educação Física, pois pensamos ser necessária uma reeducação não só 

ao nível dos hábitos da prática desportiva mas também dos hábitos alimentares numa 

tentativa de combate ao sedentarismo e aos maus hábitos alimentares que pensamos serem 

as principais causas para os resultados obtidos. 

 Antes de mais emerge a necessidade de um diagnóstico mais abrangente que nos 

permita perceber quais os reais hábitos alimentares e da prática de actividade física, tentando 

numa fase seguinte criar um plano de actividades e recomendações que poderão ser 

realizadas sob as mais variadas formas como um seminário/folheto/plano individual semanal 

alimentar e de actividades físicas adequados a cada caso que permita ao aluno diferenciar os 

seus hábitos actuais e os hábitos ideais.  
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