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Introdução 

 

Pretende-se durante o Estágio a realizar no 2º semestre, dar continuidade ao trabalho 

iniciado no âmbito da disciplina Oficinas III. 

A primeira fase visava fazer uma avaliação corporal a todos os alunos do 1º Ciclo do 

Agrupamento de Escolas de Serpa e iniciar um projecto de actividades física direccionado os 

alunos que apresentassem índices de sobrepeso o obesidade, como complemento ao projecto 

iniciado pelo Centro de Saúde Serpa “Combate à Obesidade Infantil – Para um Futuro Mais 

Saudável” 

A segunda fase visa alargar o projecto aos Agrupamentos de Escolas de Pias e Vila 

Nova de S. Bento. 

O facto de eu próprio, na minha pré adolescência ter sido obeso e o desporto ter tido 

uma importância determinante para ultrapassar esse estado, motivou-me ainda mais para iniciar 

este projecto podendo desta forma dar o meu contributo no sentido de se inverter a crescente 

tendência e a todos os problemas adjacentes a esta doença, que a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) decidiu denomina-la, “Epidemia do Século XXI”, que já afecta 250 Milhões 

de pessoas em todo o mundo, em Portugal cerca de 58% da população adulta portuguesa 

apresenta excesso de peso. 

O estilo de vida praticado pela maioria da população mundial, o tempo dedicado à 

Actividade Física regular, é cada vez menor e o consequente aumento da vida sedentária 

associado a uma alimentação desadequada e pouco saudável, são factores responsáveis para o 

excesso de peso da população. Este facto aumentou a necessidade de investigação, de promoção 

de hábitos de vida saudável, contudo e apesar de todo este esforço, os índices de obesidade e 

sedentarismo continuam a aumentar de uma forma preocupante. Atendendo à maior dificuldade 

de sensibilização deste problema junto da população adulta, a prevenção deve iniciar-se na 

infância e adolescência, no sentido de educar as crianças e jovens a terem cuidados com a 

alimentação e praticarem actividade física regularmente, para que a sua vida futura seja mais 

saudável. 

A obesidade infantil aumentou de 5% para 10%, nos últimos 10 anos e em alguns 

países, entre eles Portugal, o aumento ainda foi maior. Segundo a American Heart 

Association (2001), 30% das crianças entre os 7 e 11 anos apresentam excesso de peso ou  



   
 

Projecto de Combate à Obesidade Infantil “Para um futuro mais saudável”  Página 12 

 

 

são obesas. Estes indicadores são preocupantes, assim sendo temos que apostar na 

formação alimentar e em termos de actividade física nestas faixas etárias para um futuro 

mais saudável. 

A estrutura do trabalho a desenvolver sobre este tema, depois de uma breve introdução, 

será feita uma caracterização do trabalho que se pretende desenvolver e serão formulados os 

objectivos gerais e específicos. A sua macro estrutura assenta em quatro capítulos. Um primeiro 

capítulo, onde faremos o enquadramento teórico de todo o trabalho, através de uma revisão 

bibliográfica, sobre saúde, obesidade e actividade física e a relevância do trabalho. Surge o 

segundo capítulo, onde faremos a caracterização do concelho da instituição receptora e da 

entidade receptora, dos Agrupamentos Escolares onde se realizarão os estudos e recursos 

utilizados. Posteriormente será efectuada a caracterização do grupo de trabalho, e do grupo 

específico participante no programa. Segue-se um terceiro capítulo onde será apresentada a 

metodologia adoptada, os instrumentos utilizados, o planeamento e será feita a análise e 

discussão dos resultados, as actividades desenvolvidas. Surge um quarto capítulo com as 

conclusões e a bibliografia. Para anexo é remetida toda a documentação produzida para que 

conste no corpo do relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Projecto de Combate à Obesidade Infantil “Para um futuro mais saudável”  Página 13 

 

 

1. Caracterização do trabalho a desenvolver 

 
Pretendemos que o trabalho a realizar na instituição receptora, se caracterize por uma 

entrega total no sentido de implementar um serviço, até aqui inexistente no concelho de Serpa e 

que o mesmo perdure, sustentado pela qualidade do serviço que pretendemos realizar. 

Na introdução deste relatório demos a conhecer o trabalho que pretendemos realizar, trata-

se de dar seguimento ao um programa de actividade física direccionado para todos os alunos 

que apresentem indícios de obesidade ou obesos, iniciado no semestre anterior, no âmbito da 

disciplina de Oficinas de Actividade Físicas Desportiva III, só para os alunos das Escolas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico da cidade de Serpa. Um dos objectivos do presente Estágio é alargar o 

estudo a todas as Escolas do 1º Ciclo do concelho.   

A entidade promotora desta actividade é a Câmara Municipal de Serpa, que desta forma se 

associa ao Projecto Local de Combate à Obesidade Infantil da responsabilidade do Centro de 

Saúde de Serpa. 

Num primeiro momento, apresentaremos o projecto junto dos Conselhos Executivos dos 

Agrupamentos de Escolas de Serpa, falta incluir no estudo a Escola de Vales Mortos para o 

estudo deste agrupamento ficar completo, Agrupamentos de Escolas de Vila Nova de S. Bento e 

de Pias e solicitada aos encarregados de educação dos alunos autorização para os seus 

educandos participarem no estudo permitindo a avaliação do peso e altura dos alunos para assim 

podermos avaliar a composição corporal. 

 Estes registos serão efectuados apenas aos alunos que tenham autorização para 

participarem no estudo. 

A fase seguinte será realização da avaliação corporal dos alunos através do IMC. Feita a 

recolha dos dados e a sua análise, enviaremos cartas aos encarregados de educação mas, apenas 

dos alunos que exibam valores de pré-obesidade e obesidade. Paralelamente ao envio da carta 

serão realizados contactos com os pais, apresentando o programa que se pretende implantar e 

manifestando disponibilidade para ajudar no encaminhando das crianças para a equipa de Saúde 

Escolar do Centro de Saúde, se assim o desejarem. 
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No Agrupamento de Escolas que apresentar uma percentagem mais elevada de casos de 

sobrepeso e obesidade será realizado um questionário, apenas para os alunos identificados, de 

hábitos alimentares e hábitos de actividade física, no sentido de se relacionar a causa – efeito. 

Pretende-se também realizar sessões se sensibilização para hábitos de vida saudável, 

direccionadas quer para os alunos quer para os pais dos alunos.  

 

Formulação de Objectivos 

 

1.1 Objectivos Gerais 

 

 Fomentar hábitos de vida saudável junto dos alunos do 1º Ciclo de todo o Concelho de 

Serpa; 

 Alargar a todo o Concelho a componente da actividade física no projecto de Combate à 

Obesidade Infantil – Para Um Futuro Mais Saudável; 

 Colaborar em iniciativas promovidas pela entidade receptora; 

 

1.2 Objectivos Específicos 

 

 Colaborar com as diferentes instituições envolvidas no projecto no sentido da sua 

prossecução;  

 Participar num projecto que visa a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos; 

 Recolher e avaliar os dados para a avaliação corporal dos alunos; 

 Encaminhar para o médico de família ou nutricionista as crianças identificas no estudo 

e que revelem obesidade ou pré – obesidade; 

 Desenvolver formas correctas de abordagem aos participantes no sentido de os motivar 

a participar no programa; 

 Colocar em prática ensinamentos teóricos adquiridos; 

 Planificar e realizar actividades desportivas para crianças que apresentem índices de 

pré - obesidade e obesidade; 
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Capítulo I – Revisão Bibliográfica 

2. Obesidade 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a obesidade como uma patologia 

crónica em que o excesso de gordura corporal acumulada pode atingir graus capazes de afectar a 

saúde do indivíduo. Este excesso de gordura deve-se ao facto da quantidade de energia ingerida 

ser superior à quantidade de energia gasta pela pessoa. A OMS refere ainda a distinção entre 

pré-obesidade (ou excesso de peso) e obesidade, sendo a primeira caracterizada por um Índice 

de Massa Corporal (IMC) de 25 a 29,9 e a segunda indicada por um IMC igual ou superior a 30. 

De acordo com o Programa Nacional de Combate à Obesidade (2005) os factores que 

determinam este desequilíbrio são complexos e incluem factores genéticos, metabólicos, 

ambientais e comportamentais 

Segundo McArdle, Katch & Katch (1985), a obesidade pode ser classificada de 

acordo com a dimensão e o número de células adiposas. Quando ocorre um aumento na 

dimensão das células adiposas já existentes, este processo é determinado de hipertrofia, a 

qual ocorre em maior frequência na fase adulta. Já quando o número de células adiposas 

aumenta denomina-se de hiperplasia, o que acontece na infância e adolescência.  

A obesidade pode-se dividir em dois tipos: 

 Obesidade do tipo ginóide - quando a gordura se distribui, principalmente, na 

metade inferior do corpo, particularmente na região glútea e coxas. É típica da 

mulher obesa.  

 Obesidade andróide - quando o tecido adiposo se acumula sobretudo no abdómen. 

É típica do homem obeso. Este tipo de obesidade está associada a diabetes tipo 2 e 

a dislipidemia e, a doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, a doença 

coronária e a doença vascular cerebral, deterioração do revestimento interior dos 

vasos sanguíneos.  

 

Segundo Bouchard (2003), o excesso de gordura corporal é consequência do balanço 

calórico positivo, podendo ocorrer pelo aumento do consumo energético, pela diminuição do  
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gasto energético ou até pela junção dos dois factores. Os factores que podem influenciar este 

requerimento energético são: Actividade Física, o Metabolismo Basal e o efeito térmico dos 

alimentos. 

Segundo o Consenso Latino – Americano de Obesidade (2008), a obesidade é 

considerada uma doença multi – factorial, porque as suas origens estão associadas a factores 

genéticos (raça, idade, sexo), a factores macro ambientais (cultura, padrões socioeconómicos, 

hábitos alimentares e sedentarismo) e os factores micro ambientais (ambiente familiar, escola, 

amigos). 

A obesidade é o resultado do ganho de peso indesejável, e acontece quando as pessoas 

ingerem mais calorias do que gastam, sobretudo através da sua actividade física. Apesar de por 

vezes não ser encarada como tal, a obesidade é uma doença que afecta todas as pessoas sem 

olhar a género ou nacionalidade, provocando elevadas taxas de mortalidade e redução da 

qualidade de vida.  

 

2.1 Efeitos da Obesidade 

 

2.1.1 Na Saúde 

A obesidade é considerada, hoje em dia, a segunda causa de morte passível de 

prevenção, depois do tabagismo, esta apresenta uma prevalência igual ou superior à prevalência 

da desnutrição e doenças infecciosas. A OMS estimou a população mundial de obesos adultos 

nos 200 milhões em 1995. Em 2002, essa estimativa entre os adultos subiu para 300 milhões de 

pessoas obesas. Se continuar a aumentar a este ritmo acelerado, em 2025 mais de metade da 

população mundial será obesa. (Donato et. al, 2004) 

A obesidade é um factor que acelera o processo evolutivo de outras doenças e de entre 

as quais destacamos:  

  No aparelho cardiovascular - hipertensão arterial, arteriosclerose, insuficiência cardíaca 

congestiva e angina de peito; 

 Complicações metabólicas – hiperlipidemia, alterações de tolerância à glicose, diabetes 

tipo 2, gota; 
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 No sistema pulmonar - dispneia (dificuldade em respirar) e fadiga, síndroma de 

insuficiência respiratória do obeso, apneia de sono (ressonar) e embolismo pulmonar; 

 No aparelho gastrointestinal - esteatose hepática, litíase vesicular (formação de areias 

ou pequenos cálculos na vesícula) e carcinoma do cólon; 

 No aparelho genito-urinário e reprodutor - infertilidade e amenorreia (ausência anormal 

da menstruação), incontinência urinária de esforço, hiperplasia e carcinoma do 

endométrio, carcinoma da mama, carcinoma da próstata, hipogonadismo hipotalâmico e 

hirsutismo; 

 Outras alterações - osteartroses, insuficiência venosa crónica, risco anestésico, hérnias e 

propensão à queda.  

 

2.1.2 Na Economia 

 

O custo social da obesidade é enorme. Os custos dos cuidados de saúde em obesidade 

absorvem cerca de 7% do orçamento de saúde dos Estados Unidos da América, enquanto na 

Europa calcula-se que esse custo ronde valores entre 1 e 5% (Padez et al., 2004).  

De acordo com o Programa Nacional de Combate à Obesidade (2005), nos países 

desenvolvidos a prevalência da obesidade aumenta de forma inversa ao nível sócio económico 

da população, podendo representar 2 a 7% dos custos totais de saúde. No nosso país os custos 

directos com esta doença rondam os 235 milhões de euros, o que corresponde a 3,5% da 

despesa total com a saúde.  

Além destes elevados encargos, temos um país empobrecido, em que muitas das 

famílias têm baixos recursos económicos. 

Existem ainda os custos indirectos relacionados com a perda das vidas, produtividade e 

rendimento associadas que soma, pelo menos, o dobro. Por exemplo em Espanha o custo total 

atribuído à obesidade está estimado em 2,5 biliões/ano. Nos Estados Unidos da América os 

custos anuais dos cuidados de saúde com as pessoas obesas são superiores em 35% quando 

comparados com os indivíduos com um  IMC saudável. Verifica-se também que o absentismo 

laboral por doença é sensivelmente o dobro nas pessoas obesas. Existem ainda outros custos 

sociais que devem ser considerados tais como o rendimento escolar inferior e a discriminação 

laboral.  
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2.1.3 Na Sociedade 

 

A Obesidade na Europa atingiu proporções epidémicas. A sua prevalência triplicou nas 

últimas duas décadas, e se não se fizer algo para contrariar esta tendência existirão 150 milhões 

de adultos obesos (20% da população) e 15 milhões de crianças e adolescentes obesos (10% da 

população) na Região Europeia da OMS em 2010. Hoje, entre 30% e 80% dos adultos 

apresentam excesso de peso na maioria dos países. Os dados actualmente existentes indicam 

uma variação dos níveis de excesso de peso nos homens que vai de, por exemplo, 28% no 

Uzbequistão a 66% na Irlanda. Para a obesidade os dados variam entre 13% dos adultos em 

Portugal e 23% dos adultos na Finlândia. Existem diferenças significativas entre e nos grupos 

países, mas também entre regiões, grupos sociais, homens e mulheres e grupos etários. Porém, 

as taxas estão a aumentar virtualmente em toda a Região Europeia.  

Na maioria dos países da Região a obesidade é mais comum nas comunidades 

socialmente carentes, caracterizadas por menores rendimentos e maiores dificuldades no acesso 

à educação e cuidados de saúde. Foi sugerido que a obesidade reflecte e compõe as 

desigualdades, e que tal torna-se um ciclo vicioso. Os indivíduos, particularmente os que se 

encontram em situações de desvantagem, enfrentam constrangimentos a nível estrutural, social, 

organizacional, financeiro e outros, quando pretendem fazer escolhas saudáveis relacionadas 

com a sua dieta e com a actividade física. Em França, por exemplo, uma porção de 100 

kilocalorias (Kcal) de fruta e vegetais contém cerca de 5 vezes mais nutrientes mas é 5 vezes 

mais cara que a quantidade equivalente (em termos energéticos) de outros alimentos. Os 

indivíduos com rendimentos baixos têm habitualmente um acesso limitado aos desportos e 

sobretudo a instalações relacionadas com a manutenção da boa forma física; vivem ainda em 

zonas que não conduzem à prática de actividade física. A um nível nacional existem estudos que 

indicam que são os países pobres os que estão a desenvolver mais rapidamente um enorme 

aumento da obesidade, enquanto os países mais ricos, mas também com maiores assimetrias 

entre o rendimento de ricos e pobres, são os que estão a registar os níveis mais elevados da 

doença.  

As causas subjacentes à epidemia da obesidade são complexas. A estrutura da sociedade 

moderna, as políticas e o desenvolvimento económico e social (as cidades sobrepovoadas, as 

deslocações em automóveis, o trabalho sentado junto ao computador, o crescimento da compra  
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de maiores quantidades de alimentos processados, etc.), já descritos como um “ambiente 

obesogénico”, encorajam os comportamentos que aumentam o risco de obesidade. Dois terços 

da população na Região Europeia vive em cidades, e os números estão a aumentar de forma 

regular. De forma que não ajuda, para além de ser inapropriado, acusar os indivíduos de 

apresentarem excesso de peso ou obesidade.  

Regista-se uma maior prevalência da obesidade nas comunidades socialmente carentes, 

caracterizadas por menores rendimentos e maiores dificuldades no acesso à educação, aos 

cuidados de saúde e à prática de exercício físico. 

 

2.2  Obesidade Infantil 

 

A OMS prevê que em 2010 uma em cada dez crianças seja obesa.  

Padez et al (2002), citado 2008 pela Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade 

num estudo efectuado sobre a Prevalência e Monitorização de Obesidade e Controlo do Peso, 

refere que em cerca de 4500 crianças do continente português, verificou-se que 33,7% das 

raparigas e 29,5% dos rapazes têm excesso de peso ou obesidade, valor que é dos mais altos do 

continente europeu. 

Outro estudo efectuado na área metropolitana do Porto, mostra que 14% dos rapazes e 

17,3% das raparigas apresentam excesso de peso e 5,2% dos rapazes e 8,5% das raparigas são 

obesas (Amaral et al., 2003), citado por Moreira (2007) 

 Nas crianças o excesso de peso é a perturbação mais comum na Região Europeia. 

 Actualmente cerca de 20% das crianças apresentam excesso de peso, e destas 1/3 são 

obesas. Uma em cada 10 crianças será obesa em 2010. Estas crianças possuem um risco mais 

elevado de desenvolverem Diabetes do Tipo II, de sofrerem de Hipertensão, apresentarem 

Perturbações do Sono assim como de desenvolverem problemas Psicossociais. Talvez ainda 

mais preocupante seja a evidência de que muito provavelmente permanecerão obesas na idade 

adulta e desenvolverão mais doenças graves, tendo como resultado a redução da duração e 

qualidade das suas vidas.  
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O Departamento de Saúde no Reino Unido projectou recentemente uma redução de 5 

anos na esperança média de vida nos homens em 2050, se as actuais tendências se mantiverem. 

No que diz respeito à obesidade. As crianças estabelecem com maior facilidade hábitos de vida 

em relação à alimentação e actividade física que permanecem com elas durante as suas vidas.  

Segundo Manios et al (2007), O excesso de peso dos pais influencia o peso dos filhos. 

A prevalência de obesidade infantil tem vindo a aumentar a nível mundial. Torna-se 

importante descobrir as causas que estejam na génese deste problema para assim melhor definir 

as estratégias de prevenção e actuação.  

Com este propósito, um grupo de investigadores gregos fizeram o levantamento da 

prevalência de obesidade em 2374 crianças em idade pré-escolar (1-5 anos) e relacionaram-na 

com o nível de educação e índice de massa corporal (IMC) dos pais. Os resultados revelaram 

que 32% das crianças apresentavam excesso de peso. As crianças com pelo menos um dos pais 

obesos apresentavam quase o dobro da probabilidade de terem excesso de peso 

comparativamente aquelas cujos pais apresentavam peso normal. As crianças com os dois pais 

obesos apresentavam 2,4 vezes mais probabilidade de terem excesso de peso.  

À semelhança de outros, os autores alertam para o facto de o estilo de vida dos pais – 

sedentarismo e hábitos alimentares – poder influenciar, mais do que os factores genéticos, o 

comportamento dos filhos.  

O excesso de peso dos filhos é reconhecido pelos pais? 

A família desempenha um papel preponderante no tratamento da obesidade infantil. 

Para que os pais reconheçam que os seus filhos com excesso de peso necessitam de tratamento é 

necessário que, em primeiro lugar, eles próprios consigam percepcionar a sobrecarga ponderal 

dos filhos, que estejam conscientes das implicações em termos de saúde e que acreditem que 

têm a capacidade de contribuir para a perda de peso dos filhos.  

Uma equipa de investigadores norte-americanos realizou um estudo para perceber até 

que ponto os pais de filhos que apresentam sobrecarga ponderal não subestimam o peso das suas 

crianças. Assim, registaram o peso e a altura de 576 crianças recrutadas de escolas primárias e 

os pais responderam a um questionário no qual avaliavam o peso dos filhos com base numa 

escala que variava de “Obeso” a “Muito baixo peso”.  
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Compararam posteriormente as percepções dos pais com o Índice de Massa Corporal 

dos filhos. Verificaram que a grande maioria dos pais (86%) de crianças obesas e com excesso 

de peso, classificaram os seus filhos nas categorias “excesso de peso” e “peso normal”, 

respectivamente. Os pais dos rapazes obesos tendiam a subestimar mais o peso dos filhos 

comparativamente aos pais das raparigas.  

Atendendo á importância que a obesidade tem vindo a ter na sociedade actual e como já 

vimos os problemas que advêm da doença, é natural que a forma de travar a obesidade infantil 

tenha uma importância cada vez maior. 

Segundo Dâmaso, Teixeira & Nascimento (1994) é na infância que deve ser iniciado o 

processo de prevenção da obesidade, pois nesta fase verifica-se tanto o aumento no tamanho, 

como o número das células adiposas. É neste período portanto, que a obesidade hiperplásica / 

hipertrófica é desencadeada a nível central e periférico. 

Whitaker, (1997); Guo, (2002); Goran, (2001); Kotani et al, (1997), defendem que a 

obesidade adolescente é o maior problema de saúde pública por ser frequentemente sinónimo de 

obesidade na vida adulta. Esta ideia é completada pela teoria de Bouchard, (1991), Dâmaso et 

al., (1994) e Guedes & Guedes (1998), que quanto mais avançada a idade e a quantidade de 

gordura, mais complicado se torna a reversão do excesso de peso acumulado. Situação esta que 

se deve aos hábitos alimentares, à diminuição da prática de actividade fica e às alterações 

metabólicas do organismo (Nunes et al., 1998). Segundo o mesmo autor, a obesidade é de difícil 

regressão, assim, se um indivíduo chegar a adulto com altos índices de obesidade ou excesso de 

peso, apresenta grande probabilidade de continuar ou até aumentar o seu estado ao longo da 

vida adulta. 

A obesidade infantil apresenta um carácter epidémico e prevalência crescente nos países 

desenvolvidos, mas também em sociedades menos desenvolvidas nas quais a desnutrição 

costumava ser prevalente.  

A Europa apresenta taxas de sobrepeso e obesidade superiores a 10% em crianças entre 

os 7 e os 11 anos, particularmente preocupantes os índices superiores a 30% apresentados por 

países como a Grécia, Portugal, Espanha, Itália ou Malta, como podemos verificar na figura 1. 
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Figura 1 - Percentagem de Sobrepeso em crianças dos 7 aos 11 anos em 22 países da Europa - IOTF 2001. - Cole et 
al. Definition of overweight 

 

Tendo em conta o Programa Nacional de Combate à Obesidade (2005:8), “nas crianças 

dos 7 aos 9 anos de idade a prevalência da pré-obesidade e da obesidade, em Portugal, é de 

cerca de 31,56% (...) e Setúbal e Alentejo são locais onde se destaca a maior prevalência de 

obesidade”, estes dados vão portanto apoiar a necessidade de uma intervenção nesta área. 

A região do Alentejo é uma das zonas de maior prevalência de obesidade, apresentando 

uma percentagem mais elevada (16,4%). 

Os possíveis valores de prevalência de obesidade infanto-juvenil apresentados resultam 

de dois estudos efectuados sobre a população escolarizada da região do Alentejo. 

Nomeadamente, inseridos nos projectos “Activa-te” (Leal, 2006) no concelho de Beja e “Mexe-

te” (Samúdio & Leal, 2006, citado por Santos sd) no concelho de Aljustrel. Os valores de 

prevalência encontrados dos 6 aos 17 anos são de 26% para Beja e 22,5% dos 10 aos 17 anos 

para Aljustrel. O projecto “Activa-te” teve como amostra final de (n=2005) e o “Mexe-te” 

(n=276) indivíduos. 
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2.3 Composição Corporal 

 

A composição corporal é considerada uma componente da aptidão física relacionada à 

saúde por diversos autores, devido às relações existentes entre a quantidade e a distribuição da 

gordura corporal com alterações no nível de aptidão física e no estado de saúde das pessoas. 

De acordo com Going & Davis (2003), a composição corporal tem vindo a ser alvo de 

um minucioso estudo por parte dos cientistas relacionados não só com a saúde mas também 

como desporto, pois trata-se de método eficaz se perceber a constituição física do indivíduo e 

assim permitir uma prescrição de exercícios mais específica, direccionada para os objectivos 

que queremos atingir, tendo como base a composição corporal. Os mesmos autores mencionam 

ainda a importância da composição corporal para estabelecer um peso ideal para a saúde, bem 

como para os atletas de alta competição, para aumentar o ser rendimento. 

 

2.3.1 Índice de Massa Corporal (IMC) 

 

O Índice de Massa Corporal (IMC) ou Índice de Quetelet é o processo mais utilizado 

para avaliar o excesso de peso/obesidade e calcula-se a partir da seguinte fórmula: IMC = peso 

(Kg) / altura
2
 (m). 

A Classificação do IMC compreende as seguintes classes: 

Tabela 1 - Classificação de IMC segundo a OMS 

IMC Classificação Risco para a Saúde 

<18,5 Baixo peso Baixo 

18,5-24,9 Peso normal 

25-29,9 Excesso de peso Aumentado 

30-34,9 Obesidade de Classe 1 Moderado 

35-39,9 Obesidade de Classe 2 Grave 

>= 40 Obesidade de Classe 3 Muito Grave 
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Soares (2003), refere que uma avaliação com base no IMC pode não ser totalmente 

fidedigna, devido à taxa tronco/perna e ao tamanho da cabeça tornando difícil distinguir as 

crianças pesadas das gordas e as leves das magras. Deste modo, a avaliação deve passar por 

outros parâmetros como avaliação clínica, dieta, prática de actividade física e a utilização de 

métodos mais precisos para avaliar a composição corporal como a bioimpedância eléctrica 

(avaliação da percentagem de massa gorda), mas ainda assim, a avaliação do IMC Percentilado 

continua a ser recomendada pelo Plano Nacional de Combate à Obesidade (2005) no que 

respeita às crianças, motivo pelo qual o vamos utilizar no nosso trabalho.  

De acordo com o Programa Nacional de Combate à Obesidade (2005), o valor do Índice 

de Massa Corporal (IMC), nas crianças deve ser percentilado, tendo como referência:  

Valores de IMC entre o percentil 85 e o percentil 95 para o diagnóstico de excesso de 

peso ou pré-obesidade; 

Valores de IMC iguais ou superiores ao percentil 95 para o diagnóstico de obesidade. 

 

2.4 Prevenção e Controlo da Obesidade 

 

Com o aumento descontrolado da obesidade, torna-se indispensável a combater e 

prevenir o problema. Deve-se incentivar a prática de actividade física aliada a uma 

alimentação mais saudável.  

Segundo Jakicic & Otto (2005), a junção de actividade física e dietas (sobretudo 

com redução de hidratos de carbono refinados e de lípidos), são muito eficazes em 

conjunto para alcançar o equilíbrio calórico negativo, conseguindo assim perder calorias 

acumuladas, do que a actividade física ou a dieta separadamente. Em muitos dos casos de 

obesidade, a dieta nos primeiros tempos de tratamento acaba por ter um impacto maior da 

perca de peso corporal, pois, normalmente, os indivíduos apresentam um nível de 

sedentarismo elevado e um peso corporal muito elevado, não sendo aconselhável submete-

los a práticas de actividade física intensas. A actividade física começa a realçar a sua 

importância algum tempo depois, principalmente após seis meses do início (Jakicic & Otto, 

2005), mostrando assim a grande importância da conjugação entre alimentação e 

actividade física. A actividade física também apresenta um importante papel na prevenção  
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e diminuição do novo ganho de peso corporal, após o indivíduo ter conseguido chegar ao 

peso corporal ideal, ou seja, após a perca de peso corporal, deve-se continuar a praticar 

actividade física para não voltar a ganhar o peso perdido (Jakicic, Marcus, Gallagher, 

Napolitano & Lang, 2003). Assim sendo, uma alimentação equilibrada e a prática de 

actividade física regular apresentam-se como uma solução para o tratamento e prevenção 

da obesidade. 

O modelo conceptual, representado na figura 2, representa de uma forma 

perceptível o que se deve fazer para prevenir e controlar a obesidade e praticar um estilo 

de vida saudável. Mostra-nos de que forma podemos diminuir a ingestão de calorias, 

prevenir o ganho excessivo de peso e aumentar o gasto de energia, através de um aumento 

da actividade física. 

 

 

Figura 2 - Alvos em potencial para a prevenção da obesidade infantil e adolescente, Obesidade Infantil de Mello 
ED et al 
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2.5 Actividade Física 

 

Segundo o Conselho Europeu Informação sobre a Alimentação, a Actividade Física 

é todo o movimento corporal de que resulta dispêndio energético. Inclui actividades de 

vida diária como a lida da casa, ida às compras trabalho, etc. Apenas esta Actividade 

Física, por vezes não é suficiente para o consumo calórico que é consumido, assim sendo 

tem que existir uma actividade complementar para existir o gasto das calorias que foram 

consumidas em excesso. 

Actividade Física Regular controlada por profissionais da Educação Física está 

associada directamente a melhorias da saúde e condições físicas dos praticantes. A redução 

dos níveis de ansiedade, stress, o fortalecimento do sistema imunitário, tornando o 

organismo menos sujeito a doenças como alguns tipos de cancro e causar no seu 

tratamento uma redução das náuseas e da dor.  

A inactividade física associada a dietas inadequadas, ao tabagismo, ao uso do 

álcool e outras drogas são determinantes na ocorrência e progressão de doenças crónicas 

que trazem vários prejuízos ao ser humano, como, por exemplo, redução na qualidade de 

vida e morte prematura nas sociedades contemporâneas, principalmente nos países 

industrializados (Pate, 1995; ACSM, 2000). 

De acordo com o American Heart Association, a inactividade física é um dos 

maiores factores de risco para a contracção de doenças cardiovasculares. Essa 

probabilidade vai aumentar quando a inactividade física e a obesidade se vão juntar no 

mesmo indivíduo, pois estão estritamente ligadas. 

 

2.6 Benefícios da Actividade Física 

 

A integração do exercício físico nos hábitos quotidianos da família é importante, 

para que as crianças sintam prazer na prática de desporto. Todas as crianças deveriam 

praticar, no mínimo, meia hora de actividade física por dia: correr, jogar à bola, nadar, 

entre outros. A escola deve ter espaço para a actividade física e apostar, nesse âmbito, na 

formação dos seus alunos.  
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Segundo a Direcção-Geral de Saúde, a actividade física regular fornece inúmeros 

benefícios mentais, sociais e físicos aos jovens.   

Estudos mostram: 

 Nos adolescentes, quanto mais participarem em actividades físicas, menor 

será a probabilidade de virem a fumar; 

 Nas crianças que são mais activas fisicamente verifica-se um melhor 

desempenho académico; 

 Os jogos de equipa promovem de forma positiva a integração social e 

facilitam o desenvolvimento das capacidades sociais dos adolescentes.  

Apesar de todas estas vantagens, anteriormente referidas, entre outras, os jovens 

estão cada vez mais sedentários e praticam menos actividade física, apresentando assim a 

escola, uma grande responsabilidade de promover o desporto aos alunos. 

“A actividade física pode propiciar benefícios na qualidade de vida do adolescente 

orgânicos e psicossociais como a redução da gordura corporal sem interferência no 

metabolismo basal” (Guerra et al, 2001). 

 

      2.7 Estilo de Vida Saudável 

 

A sociedade defronta-se com diversas barreiras no quotidiano que dificultam a 

adopção de estilos de vida mais saudáveis que não podem ser ignoradas, nomeadamente, o 

preço dos alimentos nutricionalmente mais ricos, a ausência de opções alimentares mais 

saudáveis nos locais de trabalho ou nas escolas, a publicidade e os media. Para superar 

estas barreiras, torna-se necessário implementar estratégias que permitam alterar o 

ambiente em que o individuo se insere, de forma a facilitar e favorecer a adopção de estilos 

de vida mais saudáveis. (Candeias, 2007). 

Verifica-se que os hábitos não saudáveis, são adquiridos na infância e na 

juventude, podendo vir a comprometer directa e irreversivelmente a saúde de cada um, e  
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que tendem a tornar-se em hábitos firmemente estabelecidos, que infelizmente são só 

detectados mais tarde ou são posteriormente difíceis de mudar. (Viana, 2002) 

Tendo em conta que no interior do Baixo Alentejo o estilo de vida é bastante 

sedentário, existindo um grande consumo de alimentos de origem animal, assim como de 

gorduras saturadas e que os hábitos alimentares se encontram enraizados, uma intervenção 

mais perseverante a nível de uma alimentação saudável e da prática de exercício físico 

mostra-se necessária. 

Justificamos assim, a necessidade de intervenção nesta área problemática, não só 

pela elevada incidência e prevalência de excesso de peso e obesidade nas crianças 

portuguesas, mas também pelo facto deste problema estar a aumentar a cada ano.  

Sendo a obesidade uma doença multifactorial na sua génese e nos factores 

determinantes, como a predisposição genética, factores metabólicos, ambientais e 

comportamentais (como hábitos alimentares incorrectos ou os estilos de vida sedentários), 

a sua abordagem terá que constituir, necessariamente, uma natureza intersectorial. Os 

factores genéticos e as alterações endocrinológicas explicam no entanto, apenas uma 

percentagem mínima dos casos de obesidade (5%). A maioria deve-se às causas exógenas 

(95%) acima mencionadas (Moreira, 2006). 

 

3. Relevância do Trabalho 

  

Este projecto antes de o iniciarmos, no semestre anterior no âmbito de Oficinas III, 

já o considerávamos de grande importância, para além da valorização pessoal e 

profissional, permitiu recolher informação relativa à composição corporal dos alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico das Escolas de Serpa, informação que uma primeira análise avalia 

o “estado de saúde”, no que respeita à Obesidade Infantil na cidade de Serpa. Este trabalho 

que apresentamos ganha importância, pelo facto de ter sido alargado a todo o concelho. 

Outro aspecto a relevar é a implementação de aulas de actividade física 

direccionadas para esta população especial, embora pouco participadas atendendo às  
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características do grupo de trabalho, esta oferta vem complementar e porque não 

enriquecer o Projecto de Combate à Obesidade Infantil – “Para um futuro mais saudável”.  

 

Capítulo II 

 

4. Caracterização do Concelho de Serpa 

 

O município de Serpa situa-se no Baixo Alentejo na margem esquerda do rio Guadiana, 

e com uma área de 1106 Km2, é o quarto maior concelho, dos 14 em que se divide o distrito de 

Beja, e a sua sede dista da sede de distrito perto de 30 km. 

 

O concelho de Serpa está delimitado a Norte pelos concelhos de Moura e Vidigueira, a 

Sul com o concelho de Mértola, a Oeste com o concelho de Beja e a Este com a ribeira do 

Chança que é também a fronteira terrestre de Portugal com Espanha. 

 

No que respeita aos dados censitários, Serpa esta em segundo lugar a seguir a Beja 

quanto a população residente (16 723 habitantes), às famílias clássicas (6 077 famílias) e aos 

alojamentos clássicos (9 758 alojamentos) de acordo com os Censos realizados em 2001. 

 

Tabela 2 - Evolução da população do Concelho de Serpa entre 1864 e 2001 
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As características climáticas do concelho são Mediterrânicas com Verões quentes e 

secos, em que as temperaturas se aproximam dos 25
0
, atingindo máximas superiores a 40

0
, e o 

Inverno é frio com temperaturas de 8
0
, a temperatura mínima chega a atingir valores negativos. 

 

 O concelho enquadra um relevo um pouco acidentado, característica do relevo de 

Portugal meridional, o seu ponto mais alto e a Serra da Adiça (522 m). 

Os principais recursos hídricos do concelho são o rio Guadiana as ribeiras do Chança, Enxoé, 

Limas e Vidigão. Pela sua dimensão realçamos a barragem do Enxoé, todos estes elementos 

pertencem a bacia hidrográfica do Guadiana. 

 

 O concelho de Serpa, vila que foi elevada a categoria de cidade em 2003, divide-se em 7 

freguesias: Salvador (da qual fazem parte os lugares de Santa Iria, Vales Mortos e Vale do 

Poço) e Santa Maria que são a sede de concelho, Brinches, Pias, Vila Nova de São Bento, Vale 

de Vargo e Vila Verde de Ficalho. Para além das freguesias que compõem a cidade de Serpa 

que tem 39% da população do concelho, a freguesia com mais população é Vila Nova de São 

Bento com 21%, e a freguesia com menor dimensão populacional é Vale de Vargo, de acordo 

com os Censos realizados em 2001. 

 

4.1 Caracterização da Câmara Municipal de Serpa 

 

     4.1.1. Composição da Câmara Municipal de Serpa 

 

A Câmara Municipal de Serpa é composta por 7 elementos, um Presidente e 6 

Vereadores, 4 eleitos pela coligação PCP/PEV, 3 eleitos pelo PS. 

 

 João Manuel Rocha da Silva Presidente PCP/PEV 

 Tomé Alexandre Martins Pires Vice-presidente PCP/PEV 

 Maria Isabel da Palma Estevens Vereadora PCP/PEV 

 Carlos Alberto Bule Martins Alves Vereador PCP/PEV 

 António José Patinho Pereira Vereador sem Pelouro PS 

 Noel Ricardo Estevens Farinho Vereador sem Pelouro PS 

 Manuel Maria Carrasco Machado Vereador com Pelouro PS 
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4.1.2 Organização da Câmara Municipal de Serpa 

 

 

Figura 3 – Organograma da Câmara Municipal de Serpa 

 

A coordenação geral da autarquia é da responsabilidade máxima do seu presidente, que 

no uso dos seus poderes que lhe são conferidos pelo n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei no. 5-A/2002 de 11 de Janeiro delegou na Vereadora Maria 

Isabel da Palma Esteves, as seguintes competências: 

 

 Divisão de Cultura e Desporto 

 Divisão de Educação e Acção Social 

 

4.1.3 Organização da Divisão de Educação e Acção Social   

 

A Vereadora é a responsável política pela Divisão de Educação e Acção Social, na 

hierarquia abaixo existe um Técnico Superior que acumula a Chefia das Divisões da 

competência da Vereadora. Abaixo da Chefia exista a figura do Coordenador, também na 

carreira de Técnico Superior. O Apoio Administrativo é feito por Técnico Auxiliar para as duas 

divisões. 

De acordo com o Regulamento da Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, Aviso 

nº 10808/2009, publicado no Diário da República, 2ª série – nº 112 de 12 de Junho de 2009, a  
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missão da desta unidade orgânica é preparar, executar e avaliar os meios, programas e medidas 

municipais referentes à área educativa e à intervenção nas áreas de apoio social, através do 

estudo e projecção de medidas integradoras e conducentes à resolução de problemáticas e 

carências da população. 

Integram esta divisão as seguintes sub - unidades Sector de Acção Social e Sector de 

Educação. 

As suas funções são: 

 

a) Programar e coordenar as actividades no âmbito da acção social e educação 

b) Efectuar a articulação das actividades com as outras Divisões e Gabinetes, sempre 

que seja necessário 

c) Manter contactos regulares com as diferentes entidades e instituições nesta área 

d) Assegurar a gestão do pessoal integrado na Divisão 

e) Colaborar na elaboração da proposta de Opções do Plano e Relatório de Actividades 

f) Assegurar a execução das Opções do Plano e do Orçamento no que respeita à 

Divisão 

g) Desempenhar outras funções que se enquadrem no seu âmbito de competência que 

sejam determinadas superiormente ou por lei 

 

 O Sector de Acção Social, tem como missão acompanhar as actividades na área da 

acção social. 

As suas funções são: 

 

a) Planear e executar os programas e acções na área social, em articulação com o 

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social 

b) Participar nas reuniões e actividades da Comissão de Protecção a Crianças e Jovens 

e no Núcleo Local de Inserção, no âmbito do Programa de Rendimento Social e 

Inserção 

c) Desempenhar outras funções que sejam determinadas superiormente 

 

O Sector de Educação, tem como missão promover e concretizar medidas de 

desenvolvimento da educação no Concelho. 

As suas funções são: 
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a) Planear e executar programas de educação e ensino da competência do município 

 

b) Organizar, manter e desenvolver a rede de transportes escolares assegurando a 

respectiva gestão 

c) Manter actualizada a Carta Educativa do Concelho 

d) Assegurar, em colaboração com outros serviços, o apetrechamento e manutenção 

dos edifícios do ensino público de acordo com as competências da autarquia, 

e) Acompanhar e avaliar as obras de conservação/manutenção dos edifícios escolares, 

bem como propor novos arranjos ou edificações; 

f) Proceder ao levantamento das necessidades dos alunos mais carenciados e, em 

função delas, propor apoios financeiros no âmbito da acção social escolar para 

aquisição de manuais escolares, material escolar e didáctico e transporte; 

g) Elaboração do processo de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino 

secundário e superior públicos, de acordo com a política definida pela autarquia 

h) Providenciar o fornecimento de refeições, de acordo com as competências 

delegadas à autarquia 

i) Propor a atribuição de subsídio de refeição nos termos definidos na lei; 

j) Preparar as decisões de apoio financeiro e técnico às bibliotecas escolares em 

articulação com o serviço de Biblioteca; 

k) Apoiar campanhas de sensibilização de educação cívica e de promoção de estilos de 

vida saudáveis; 

l) Dotar os Jardins-de-infância e Escolas legalmente abrangidos por gestão municipal 

de meios humanos e materiais bastantes para o bom desempenho dos docentes e 

discentes daqueles graus de ensino 

m) Dinamização da Academia Sénior – Universidade da 3ª Idade 

n) Desempenhar outras funções que sejam determinadas superiormente 
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4.2 Caracterização da Rede e População Escolar do Concelho de Serpa no ano 

lectivo de 2009/2010 

 

A rede escolar do concelho de Serpa é constituída por três agrupamentos de escolas – 

agrupamento de Serpa, agrupamento de Vila Nova de S. Bento e Agrupamento de Pias (estes 

agrupamentos integram a educação pré-escolar, e os três níveis do ensino básico - 1º ciclo, 2º 

ciclo e 3ºciclo), duas escolas secundárias, sendo uma profissional e duas instituições particulares 

de solidariedade social com valências de jardins-de-infância. 

No ano lectivo 2009/2010 existem no concelho de Serpa nove Jardins-de-infância -Serpa, 

Vila Nova de S. Bento, Pias, Vila Verde de Ficalho, A-do-Pinto, Brinches e Vale de Vargo, 

Vales Mortos e Santa Iria, sendo que, os últimos dois funcionam em regime de itinerância. 

Existem ainda mais dois do sistema particular e cooperativo (Creche da Fundação Viscondes de 

Messangil e Creche-Jardim de Infância de Nossa Senhora da Conceição). 

O 1º Ciclo do Ensino Básico (1ºCEB) funciona em 8 estabelecimentos de ensino do ensino 

público (Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento, Vale de Vargo, Brinches, Vila Verde de Ficalho, 

A-do-Pinto e Vales Mortos). Não existe nenhuma instituição particular ou de solidariedade 

social que promova este nível de ensino. 

Três escolas ministram o 2º e o 3º ciclo do ensino básico (Escola Básica 2,3 Abade Correia 

da Serra em Serpa, Escola Básica 2, 3 de Vila nova de S. Bento e Escola Básica Integrada com 

Jardim-de-Infância de Pias). O ensino secundário é ministrado pela Escola Secundária de Serpa 

e Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa. 

No presente ano lectivo estão matriculados 2338 alunos, a frequentar os vários níveis de 

ensino, sendo que 648 são alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB), 259 fazem parte do 

Agrupamento de Escolas de Serpa, 233 ao Agrupamento de Escolas de Pias e 156 alunos ao 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de S. Bento. 
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4.2.1 Caracterização do Grupo de Trabalho 

 

Em todo o Concelho de Serpa, foram realizados 520 avaliações do Índice de Massa 

Corporal (IMC), aos alunos do 1º CEB. 

De acordo com o género, 53,46 % dos elementos são do género masculino.  

 

Figura 4 - Distribuição dos elementos de acordo com o género 

 

Os alunos com 9 anos são os mais frequentes, de referir que 43 alunos têm mais de 10 

anos. 

 

Tabela 3 - Distribuição de alunos de acordo com a idade 

Idade 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nº de alunos 102 116 123 136 35 4 2 2 

 

 

Dos alunos observados, 67,8% situa-se entre os percentis 5 e 85, 11,9% entre os 

percentis 85 e 95, 10,3% nos percentis superiores a 95, não chega a 10% a quantidade de alunos 

abaixo do percentil 5. 

 

53,46
%

46,54
%

Mas

Fem
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Figura 5 - Distribuição dos elementos de acordo com o IMC em função do percentil 

 

Comparando entre os géneros, verificamos que de entre os elementos situados entre o 

percentil 5 e 85, 53,3% são do género masculino, 54,8% também do género masculino 

verificado entre o percentil 85 e 95. A maior diferença percentual verifica-se no percentil acima 

de 95 onde os elementos do género masculino representam 59,3%. Apenas abaixo do percentil 

se verifica uma maior percentagem de do género feminino que representa 53% 

 

 

Figura 6 - Distribuição dos elementos em função do percentil e do género 

 

De entre os elementos do género masculino, 23,74% estão situados acima da zona 

saudável, enquanto no género feminino esse valor é de 20,66%. 
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Figura 7 - Distribuição dos elementos com sobrepeso e obesidade no género masculino 

 

Figura 8 - Distribuição dos elementos com sobrepeso e obesidade no género feminino 

 

4.3 Caracterização do Agrupamento de Escolas de Serpa 

 

4.3.1. Recursos Físicos 

 

De acordo com o Artº 9 do Decreto – lei 115 – A/98, o Agrupamento de Escolas de 

Serpa é um agrupamento Vertical de escolas, constituída por 6 estabelecimentos de ensino: O 

edifício Sede – EB, 2,3 Abade Correia da Serra (onde funcionam os 2º e 3º Ciclos), 1 Jardim de 

Infância e 4 estabelecimentos de ensino, funcionando num deles a Educação pré-escolar. 

- E B 2,3 Abade Correia da Serra – Sede (2º e 3º Ciclos) 

- Pólos 1,2 e 3 (1º Ciclo – Serpa) 

- Pólo 4 (Jardim de Infância – Serpa) 

- Pólo de Vales Mortos (1º Ciclo e Pré – escolar) 

23,74
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76,26 
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 A Sede do Agrupamento 

A Escola Básica 2,3 Abade Correia da Serra é a sede do Agrupamento. De construção 

recente (1993/1994), situa-se no Loteamento da Cruz Nova e é constituído por dois blocos que 

comunicam entre si através de um módulo coberto, com duas portas de saída para o exterior, e 

por uma vasta área de recreio, sem zonas cobertas, que anexa um campo de jogos com 

balneários. É de referir que a Escola não dispõe de um pavilhão gimnodesportivo. 

O primeiro bloco, de dois pisos, compreende: 

- No rés-do-chão e do lado direito: P.B.X., Área Administrativa, Sala de Professores, 

Reprografia, Gabinete do Conselho Executivo, Sala dos Directores de Turma, Instalações 

Sanitárias e Arrecadações; 

- No lado esquerdo existem 4 salas: duas de Educação Visual e Tecnológica, uma sala 

onde funcionam as aulas de Educação Musical, uma sala de Ciências Gerais, onde funcionam as 

aulas práticas de Físico-química e Instalações Sanitárias para os alunos. É por este lado que se 

faz o acesso dos alunos ao 1º piso. 

É neste bloco que se encontra o Gabinete Médico que funciona como gabinete de 

trabalho e de recepção aos Encarregados de Educação. 

- No 1º andar encontram-se as salas de aula normais, a sala das TIC, o Laboratório de 

Ciências Naturais, a Biblioteca/ Centro de Recursos, o seminário, uma sala de trabalho e duas 

arrecadações de material audiovisual e didáctico. 

O segundo bloco compreende a cozinha (com sala de convívio e instalações sanitárias 

para o pessoal da cozinha), o refeitório, o bufete, uma área de convívio de alunos, a papelaria, 

instalações sanitárias para alunos e adultos e ainda a sala de convívio para o pessoal não 

docente.  

 

 Pólos do 1º Ciclo e Pré – Escolar 

 

Os quatro pólos, três do 1º Ciclo e um Jardim de Infância, situados relativamente perto 

uns dos outros, estão, no entanto a uma distância da Sede cerca de 1,5 km. 

 

Pólo 1 – Escola do Jardim 

 

Único edifício escolar da sede do concelho que difere dos edifícios do tipo Plano dos 

Centenários, constituído por dois pisos, com um total de quatro salas de aula de 53 m2 cada  
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uma, e dois gabinetes de trabalho. No exterior existem dois espaços cobertos, um dos quais 

fazendo a ligação com as casa de banho e ainda uma zona de recreio descoberto e arborizado. 

Este estabelecimento está situado junto ao Jardim Municipal, e pertence à junta de 

Freguesia de Salvador. 

 

Pólo 2 – Escola do Forte 

 

Edifício do tipo Plano dos Centenários, constituído por dois pisos, com um total de 

quatro salas de aula de 48 m2 cada. 

Anexo ao edifício principal existe a antiga cantina escolar, que tem óptimas condições 

para funcionar como sala polivalente. 

No exterior existe um espaço coberto, que faz a ligação com as casas de banho e ainda 

uma zona de recreio descoberto e arborizado. 

Este estabelecimento está situado na zona do “forte”, junto ao Bairro Árabe e pertence à 

Junta de Freguesia de Santa Maria. 

 

Pólo 3 

 

Edifício do tipo Plano do Centenários, constituído por dois pisos, com um total de oito 

salas de aula de 48 m2 cada. No exterior existe um espaço coberto, que faz a ligação coma as 

casas de banho e ainda uma zona de recreio descoberto e arborizado, onde existe um campo de 

jogos. 

É neste edifício que está funcionar a Biblioteca do 1º Ciclo/pré - escolar. 

Este estabelecimento está situado junto à Escola Secundária e é pertença da Junta de 

Freguesia de Salvador. 

 

Pólo 4 

 

Edifício construído pela C. M. de Serpa e a funcionar desde 1986. Inicialmente com 

duas salas, foi ampliado em 1991 e novamente no ano lectivo 2005/2006, havendo neste 

momento quatro salas. Existem ainda instalações sanitárias para crianças e para adultos, 

arrecadações, uma pequena sala de reuniões e atendimento e, há ainda uma pequena sala, que  
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deveria ser uma cozinha, a qual nunca foi devidamente apetrechada, sendo actualmente utilizada 

para arrumação. 

 

Pólo de Santa Iria 

 

Edifício do tipo Plano dos Centenários, com duas salas de aula de 48 m2 cada, situado 

na aldeia do mesmo nome, a uma distância de 7 km de Serpa e pertencente a freguesia de 

Salvador. 

Neste estabelecimento funciona o ensino Pré-escolar Itinerante. 

 

Pólo de Vales Mortos 

 

Edifício do tipo Plano dos Centenários, com duas salas de aula de 48 m2 cada, situado 

na aldeia do mesmo nome, a uma distância de 20 km de Serpa e pertencente a freguesia de 

Salvador. 

Neste estabelecimento funciona uma turma do 1º Ciclo e o ensino Pré-escolar Itinerante. 
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4.3.2 Caracterização da População Escolar do Agrupamento de Escolas de 

Serpa - Alunos 

 

No ano lectivo de 2009/2010 o número de alunos matriculados no Agrupamento de 

Escolas de Serpa é de 632 alunos distribuídos pelos quatro níveis de ensino e da forma 

apresentada na tabela 4. 

 

Tabela 4- População Escolar do Agrupamento de Escolas de Serpa ano lectivo de 2009/2010 

 Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

EB 2,3 Abade Correia da 

Serra 

  129 135 

EB1 – Pólo 1 de Serpa  61   

EB1 – Pólo 2 de Serpa  89   

EB1 – Pólo 3 de Serpa  92   

EB1 de Vales Mortos  17   

Jardim Infância Serpa 92    

Jardim Infância Vales 

Mortos (itinerante) 

10    

Jardim Infância Santa Iria 

(itinerante) 

4    

Totais de alunos por ciclo 106 259 129 135 

Total de alunos 629 
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4.3.2.1 Caracterização do Grupo de Trabalho 

 

O grupo de trabalho é formado por todos os alunos do 1º Ciclo do Agrupamento de 

Serpa. Há a registar menos três alunos relativamente ao número de alunos matriculados, pois 

foram alunos transferidos para outros estabelecimentos de ensino. 

 

Tabela 5 - Distribuição de alunos por Escolas 

Escolas Turmas Nº de alunos 

Pólo 1 1 A (1º + 4º Anos) 

2 B (2º Ano) 

3 C (3ºAno) 

12 + 5 

23 

21 

Sub - Total 61 

Pólo 2 2 A (1º Ano) 

2 B (2º Ano) 

2 C (3º Ano) 

2 D (4º Ano) 

23 

24 

18 

24 

Sub - Total 89 

Pólo 3 3 A (1º Ano) 

3 B (2º Ano) 

3 C (3º Ano) 

3 D (4º Ano) 

3 E (3º + 4º Ano) 

18 

21 

19 

20 

7 + 7 

Sub - Total 92 

EB 1 Vales 

Mortos 

A (1º e 2º Ano) 

B (3º e 4º Ano) 

8 

9 

Sub - Total 17 

TOTAL 259 
 

 

Dos 259 alunos que frequentam o 1º Ciclo no Agrupamento de  Serpa, 36 não tiveram 

permissão dos encarregados de educação para participar no estudo de avaliação do Indice de 

Massa Corporal, foram portanto 223 os alunos a quem foi feita a avaliação corporal. 

No que se refere à idade, o maior número de elementos tem 7 anos, de registar o facto de 

haver 4 elementos com 11 anos e um de 12 anos.  

 

Tabela 6 - Distribuição de elementos do grupo avaliado de acordo com a idade 

Idade 6 7 8 9 10 11 12 

Nº 49 52 50 62 9 0 1 
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Quanto ao género, 130 elementos são rapazes o que corresponde a 58,3%. 

 

Figura 9 - Distribuição dos elementos do grupo avaliado de acordo com o género 

 

Analisando os resultados obtidos e de acordo com os percentis verificou-se que 67% 

dos alunos, encontram-se entre os percentis 5 e 85, o que quer dizer que estão com um peso 

saudável, apenas 7% apresentam obesidade encontrando-se acima do percentil 95, 11,6% situam 

- se entre os percentis 0 e 5 e 13,9% entre os percentis 85 e 95. 

 

 

Figura 10 - Distribuição dos elementos do grupo avaliado de acordo com o IMC e em função do percentil 

 

Comparando entre os géneros, verificamos que o género masculino suplanta em todas as 

classes sendo entre os percentis 85 e 95 que se verifica a maior diferença percentual, 64,5 %  

58,3%

41,7%

Masculino Feminino

26

150
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23%

77%

Percentil + 85 Percentil  - 85

18%

82%

Percentil + 85 Percentil - 85

 

correspondem a rapazes e contra 35,5 % de raparigas. Acima do percentil 95 a percentagem de 

rapazes é de 62,5%. 

 

Figura 11 - Distribuição dos elementos de acordo com o IMC em função do percentil e do género 

 

Se considerarmos apenas a população situada entre os percentis 85 e 95 e entre os 

percentis 95 e 100, ou seja os que indiciam sobrepeso e excesso de peso, respectivamente, 

verificamos que o maior número de crianças nestas circunstâncias são rapazes, 23% enquanto 

que nas raparigas é de 18%. 
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Figura 12 - Distribuição dos elementos com 
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masculino 

Figura 13 - Distribuição dos elementos com 
sobrepeso e excesso de peso do género 
feminino 
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4.4 Caracterização do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de S. Bento 

 

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de S. Bento é um agrupamento vertical, 

constituído por sete estabelecimentos de vários níveis de ensino:  

 3 Jardins de Infância; 

 3 Escolas do 1º ciclo; 

 1 Escola do 2º e 3º ciclo. 

 

O agrupamento está sediado na EB2,3 de Vila Nova de S. Bento e as escolas que o integram 

distribuem-se por duas freguesias: Vila Nova de S. Bento e Vila Verde de Ficalho. 

À primeira freguesia pertencem as escolas: 

 Pré-escolar de A-do-Pinto; 

 EB1 JI de Vila Nova de S. Bento; 

 EB1 de Vila Nova de S. Bento; 

 EB1 de A-do-Pinto 

 EB2,3 de Vila Nova de S. Bento. 

 

Na freguesia de Vila Verde de Ficalho estão inseridas: 

 Jardim de Infância de Vila Verde de Ficalho; 

 EB1 de Vila Verde de Ficalho; 

 

4.4.1 Recursos Físicos 

 

A EB 2,3 de Vila Nova de S. Bento 

 Localizada no Largo do Rossio Grande, fica situada na periferia da Vila e é constituída por 

um edifício construído há 20 anos. Entrou em funcionamento em 1986 como Escola C+S. 

Passou depois, em 1993, a Escola Básica Integrada e, em 2000, passou a Básica 2,3. 

O edifício é composto por 4 blocos, vulgarmente designados de pavilhões, virados para um 

pátio descoberto. 
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No Bloco 1 funcionam os Serviços Administrativos, o Gabinete do Conselho Executivo, a 

Sala de professores, a Papelaria, a Reprografia, o Serviço de Acção Social Escolar, a Biblioteca, 

3 salas de Informática, a Sala do Clube de Rádio, a Sala de Reuniões e a Sala de Vídeo. 

A estrutura do bloco completa-se com 4 casas de banho, algumas arrecadações e arquivos 

da biblioteca e serviços administrativos. 

No Bloco 2 há oito salas, sendo três delas específicas – uma para EVT, outra para Ciências 

da Natureza e outra para Educação Musical. Neste bloco funciona o 2º ciclo, uma outra sala de 

pequenas dimensões destinada, presentemente, ao Serviço de Psicologia, a sala de Convívio 

para Alunos, respectivas casas de banho e pequenas arrecadações 

No Bloco 3 com cinco salas, existe uma adaptada à prática da Educação Física, já que a 

escola não dispõe de outras instalações cobertas. É neste bloco que funcionam o refeitório e o 

bufete, respectivos armazéns, arrecadações e casas de banho. 

No Bloco 4 funciona o 3º Ciclo. Tem dez salas, sendo duas deles os laboratórios de Físico-

Química e de Ciências Naturais, uma sala de Educação Visual, uma outra de Educação 

Tecnológica, um Gabinete de Directores de turma e o Gabinete onde funciona a UNIVA. 

No exterior existe um espaço, totalmente descoberto, destinado à prática desportiva, 

constituído por um campo de betão poroso e outro de terra batida e ainda os respectivos 

balneários.  

A escola é circundada por uma ampla zona de recreio, existindo também um espaço 

destinado à hortofloricultura. 

 

 A EB1 JI de Vila Nova de S. Bento  

 

Dista cerca de 200 m da escola sede e está construída num espaço, onde existe, também, o 

Jardim de Infância, para além de um outro edifício velho, de 1º ciclo, sem tipo próprio que se 

encontra desactivado e já em péssimas condições de conservação interior. 

A Escola do 1º ciclo, a funcionar há 50 anos, é um edifício do Plano dos Centenários, de 

dois pisos, com oito salas, sendo uma a biblioteca integrada na rede de bibliotecas escolares.  
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Existe ainda um pátio semi-coberto e respectivas instalações sanitárias e um recinto exterior 

bastante amplo, que pelas suas boas condições físicas pode ser aproveitado para a realização de 

inúmeras actividades. 

No edifício, bem como em parte do recinto exterior, decorreram (2000/2001) obras de 

conservação e melhoramento, a nível da reparação do soalho, instalação eléctrica, montagem de 

ar condicionado em todas as salas, pintura interior, construção de novas instalações sanitárias, 

calcetamento e arborização do recinto exterior. 

 

 EB1 de A-do-Pinto  

 

Fica situada num lugar a 5Km de Vila Nova de S. Bento. É constituída por um edifício do 

Plano dos Centenários, com duas salas de aulas. Dispõe de dois átrios, dois pequenos pátios 

cobertos e respectivas instalações sanitárias. No início do ano lectivo 2006/2007, foram 

realizadas obras de reabilitação do edifício, nomeadamente a instalação de ar condicionado e 

melhoramento dos pavimentos das salas de aula e no espaço exterior. 

O recinto exterior é espaçoso e encontra-se razoavelmente cuidado. 

 

 EB1 de Vila Verde de Ficalho   

 

É um edifício localizado sensivelmente no centro daquela povoação, que dista de Vila Nova 

de S. Bento cerca de 10 Km e apenas 4 da vizinha Espanha.  Pertence ao Plano dos Centenários, 

tem dois pisos, um pátio coberto, com respectivas instalações sanitárias e quatro salas de aulas. 

O edifício encontra-se em bom estado de conservação, bem como o espaço exterior envolvente, 

destinado às actividades de recreio. 

 

 Jardim de Infância de Vila Nova de S. Bento   

 

 Situado na Avenida da Liberdade, funciona na antiga cantina escolar, edifício contíguo ao 

1º Ciclo.  
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Tem duas salas de aulas, instalações sanitárias e uma cozinha. O espaço exterior é bastante 

amplo e encontra-se ainda em fase de melhoramentos.  

 

 Jardim de Infância de Vila Verde de Ficalho  

 

Funciona num edifício sem tipo definido, com um só piso, um pátio coberto, sanitários, 

duas salas de aulas e dois gabinetes.  

 

 EPEI (Educação pré-escolar itinerante) de A-do-Pinto 

 

O Centro de Educação Pré-escolar itinerante de A-do-Pinto situa-se a 5Km de Vila Nova de 

S. Bento, sede de freguesia e a 11 Km de Serpa, sede de concelho.  

Ao longo dos anos lectivos 2003/2004 e 2004/2005, foram estabelecidos contactos com as 

autarquias e desenvolvidos esforços de se construir uma nova sala, junto ao edifício do primeiro 

ciclo, para funcionamento da EPEI de A-do-Pinto. 

No ano lectivo de 2005/2006 foram concluídas as obras de construção e as crianças da EPEI 

passaram a usufruir de instalações com condições para a promoção das suas aprendizagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 
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4.4.2 Caracterização da População Escolar do Agrupamento de Escolas de Vila 

Nova de S. Bento – Alunos 

 

No Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Nova de S. Bento estão matriculados e a 

frequentar o ano lectivo de 2009/2010 cerca de 484 alunos, distribuídos de acordo com o quadro 

que se segue: 

 

Tabela 7 - População Escolar do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de S. Bento ano lectivo 2009/2010 

Escolas 
Educação 

Pré-Escolar 
1º Ciclo 2º Ciclo 

 

3º Ciclo 

 

EB 2,3 Vila Nova 

de S. Bento 
  93 145 

EB 1 c/JI Vila 

Nova de S. bento 
51 103   

EB 1 c/ JI de 

Vila Verde de 

Ficalho 

31 41   

EB 1 c/ JI de A 

do Pinto 
8 12   

Total de alunos 

por ciclo 
90 156 93 145 

Total de alunos 484 

 

4.4.2.1 Caracterização do Grupo de Trabalho 

 

O grupo de trabalho é formado por todos os alunos do 1º Ciclo do Agrupamento de Vila 

Nova de S.Bento.  
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Tabela 8 - Distribuição de alunos por escolas 

Escolas Turmas Nº de alunos 

EB 1 Vila Nova 

de S. Bento 

A (1º Ano) 

B (2º Ano) 

C (2ºAno) 

D (3º Ano) 

E (4º Ano) 

23 

19 

18 

19 

24 

Sub - Total 103 

EB 1 de Vila 

Verde de 

Ficalho 

 A (3º Ano) 

 B (4º Ano) 

 C (1º e 2º Ano) 

14 

10 

17 

Sub – Total 41 

EB 1 A do Pinto  (1º ao 4º Ano) 12 

 

Sub – Total 12 

TOTAL 156 

 

 

Dos 156 alunos matriculados no Agrupamento de Vila Nova, 20 não participaram na 

avaliação do Índice Massa Corporal, destes, 12 porque não foram autorizados pelos seus 

encarregados de educação e os outros 8 porque foram transferidos de escola. Realizou-se 

avaliação corporal a 136 alunos deste agrupamento. 

 

Tabela 9 - Distribuição de alunos avaliados de acordo com a idade 

Idade 6 7 8 9 10 11 

Nº 24 33 35 34 9 1 

 

Dos alunos avaliados, 70 são do género masculino que corresponde a 51,5%. 

 

Figura 14 -Distribuição dos elementos de acordo com o género 
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Analisando os resultados obtidos e de acordo com os percentis verificou-se que 68,4% 

dos alunos, encontram-se entre os percentis 5 e 85, o que quer dizer que estão com um peso 

saudável, 11% apresentam excesso de peso encontrando-se acima do percentil 95, 10,3% situam 

- se entre os percentis 0 e 5 e  os percentis 85 e 95. 

 

 

Figura 15 - Distribuição dos elementos de acordo com o IMC em função do percentil 

 

Comparando entre os géneros, verificamos que acima do percentil 95 a percentagem de 

rapazes é de 66,6% é igualmente superior o número de rapazes no percentil entre 5 e 85, com 

51,85%, nos percentis 0 a 5 e 85 a 95 são as raparigas que estão em maior número 

representando 57,15% em cada uma das classes. 

 

Figura 16 - Distribuição dos elementos em função do percentil e do género 

14

93

14 15

0% - 5% 5% - 85% 85%-95% 95%-100%

6

48

6
108

45

8
5

0% - 5% 5% - 85% 85%-95% 95%-100%

Mas

Fem



   
 

Projecto de Combate à Obesidade Infantil “Para um futuro mais saudável”  Página 52 

 

 

Se considerarmos apenas a população situada entre os percentis 85 e 95 e entre os 

percentis 95 e 100, ou seja os que indiciam sobrepeso e excesso de peso, respectivamente, 

verificamos que o maior número de crianças nestas circunstâncias são rapazes, 22,9% enquanto 

que nas raparigas é de 19,7%. 
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Figura 18 - Distribuição dos elementos com  
sobrepeso e excesso de peso do género 
masculino 

 

Figura 17 - Distribuição dos elementos com 
sobrepeso e excesso de peso do género 
feminino 
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4.5 Caracterização do Agrupamento de Escolas de Pias 

 

4.5.1 Recursos Físicos 

 

O Agrupamento Vertical de Escolas de Pias, integra a Educação Pré - Escolar, o 1º, 2º e 

3º ciclo do Ensino Básico. 

Na escola sede, que se encontra em actividade desde 20 de Setembro de 1999, 

funcionam todos os ciclos/níveis de ensino anteriormente mencionados. Arquitectonicamente, a 

escola é constituída por três edifícios distintos de acordo com o seguinte quadro:   

Tabela 10 - Caracterização dos edifícios da Escola sede do Agrupamento de Pias 

TIPO 
DE 

EDIFÍCIO 
Bloco Principal Pavilhão Gimnodesportivo Bloco Secundário 

 

D
IS

C
R

I 
M

IN
A

Ç
Ã

O
 D

O
 N

º 
D

E
 S

A
L

A
S

 P
O

R
 E

D
IF

ÍC
IO

 

Salas da Educação Pré-Escolar (2) Pavilhão Laboratórios (2) 

Sala de Educação Visual Ginásio Salas de Aula 

Sala de Professores Sala de professores Sala de Educação Visual e 
Tecnológica 

Sala de Directores de Turma Balneários  Sala de Educação Tecnológica 

Conselho Executivo Arrecadação Sanitários 

Secretaria/S.A.S.E Sanitários       Câmara Escura 

Salas de Aula -------------------- Arrecadações 

Sala SOS Matemática --------------------- -------------------- 

Sala de Educação Musical ---------------- ----------------- 

Sala de Informática ---------------- ---------------- 

Biblioteca/Centro de Recursos ---------------- ---------------- 

Gabinete de Apoio à Família  ----------------- -------------------- 

Sala do Educação Especial ---------------- ---------------- 

Cantina ---------------- ---------------- 

Bar/Bufete ---------------- ---------------- 

Papelaria ---------------- ---------------- 

Reprografia ---------------- ---------------- 

Posto Médico ---------------- ---------------- 

Sala de Convívio dos Alunos ---------------- ---------------- 

Sala da Associação de Pais ---------------- ---------------- 

Sanitários ---------------- ---------------- 

Arrecadações ---------------- ---------------- 

 

As escolas pólo, de tipologia diversa, distribuem-se pelas outras sedes de freguesia, de acordo 

com o quadro seguinte: 
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Tabela 11 - Caracterização dos edifícios das escolas de Brinches e Vale de Vargo 

Localidade Tipo de Edifício N.º de Salas 

Brinches – Pré-Escolar Outros 1 

Brinches – 1º Ciclo Plano dos Centenários 8 

Vale de Vargo – Pré-Escolar Outros 1 

Vale de Vargo – 1º Ciclo Plano dos Centenários 4 

 

4.5.2 Caracterização da População Escolar do Agrupamento de Escolas de 

Pias – Alunos 
 

No Inicio do ano lectivo estavam matriculados 522 alunos no Agrupamento Vertical de 

Escolas de Pias, distribuídos de acordo com o quadro que se segue: 

 

Tabela 12 - População Escolar do Agrupamento de Escolas de Pias ano lectivo 2009/2010 

Localidades 
Educação 

Pré-Escolar 
1º Ciclo 2º Ciclo 

 

3º Ciclo 

 

Brinches 18 54           

Pias 43       141 90 118 

Vale de Vargo 20 38   

Total por ciclos 81 233 90 118 

Total de alunos 522 

 

 

4.5.3 Caracterização do Grupo de Trabalho 
 

O grupo de trabalho é formado por todos os alunos do 1º Ciclo do Agrupamento de 

Pias.  
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Tabela 13 - Distribuição de alunos por escolas 

Escolas Turmas Nº de alunos 

EBI C/ JI de 

Pias 

1 A (1º Ano) 

1 B (1º Ano) 

2 A (2ºAno) 

2 B (2º Ano) 

3 A (3º Ano) 

4 A (4º Ano) 

4 B (4º Ano9 

22 

20 

22 

17 

24 

18 

18 

Sub - Total 141 

EB 1 de 

Brinches 

 1 (1º e 4º Ano) 

 2 (2º e 3º Ano) 

 4 (4º Ano) 

 

21 

18 

15 

Sub - Total 54 

EB 1 Vale de 

Vargo 

1 (1º e 3º Ano) 

2 (2º e 4º Ano) 

 

21 

17 

Sub - Total 38 

TOTAL 233 

 

Dos 233 alunos matriculados no Agrupamento de Pias, 72 não participaram na 

avaliação do Índice Massa Corporal, destes, 52 porque não foram autorizados pelos seus 

encarregados de educação e os outros 20 porque foram transferidos de escola. Realizou-se 

avaliação corporal a 161 alunos deste agrupamento. 

 

Tabela 14 - Distribuição de alunos avaliados de acordo com a idade 

Idade 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nº 29 31 38 40 17 3 1 2 

 

Dos alunos avaliados 83 são do género feminino o que corresponde a 51,55%. 
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Figura 19 - Distribuição dos elementos avaliados de acordo com o género 

 

Analisando os resultados obtidos e de acordo com os percentis verificou-se que 68,32% 

dos alunos, encontram-se entre os percentis 5 e 85, o que quer dizer que estão com um peso 

saudável, 14,28% apresentam excesso de peso encontrando-se acima do percentil 95, 10,55% 

situam - se entre os percentis 85 e 95 e 6,83% abaixo do percentil 5. 

 

 

Figura 20 - Distribuição dos elementos de acordo com o IMC em função do percentil 

 

Comparando entre os géneros, verificamos que acima do percentil 95 a percentagem de 

rapazes é de 52,17% é a única classe onde se verifica um número de rapazes superior à 

raparigas, que representam 51% entre 5 e 85, com 53%, 85 a 95 e 63,6% abaixo dos 5%. 
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Figura 21 - Distribuição dos elementos em função do percentil e do género 

 

Se considerarmos apenas a população situada entre os percentis 85 e 95 e entre os 

percentis 95 e 100, ou seja os que indiciam sobrepeso e excesso de peso, respectivamente, 

verificamos que o maior número de crianças nestas circunstâncias são rapazes, 25,64% 

enquanto que nas raparigas é de 24,09%. 
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Figura 23 - Distribuição dos elementos com 
sobrepeso e excesso de peso do género 
masculino 

 

Figura 22 - Distribuição dos elementos com 
sobrepeso e excesso de peso do género 
feminino 
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Capítulo III 

5 Metodologia 

 

5.1 Selecção da Amostra 

 

O estudo desenvolveu-se no Agrupamento de Escolas de Pias, por ser de entre os 

Agrupamentos de Escolas do Concelho de Serpa, aquele que apresentou taxas superiores de 

sobrepeso e excesso de peso entre os seus alunos. 

Foram inquiridos um total de 39 indivíduos, dos 40 identificados um dos alunos não 

participou no estudo porque o seu encarregado de educação não o permitiu, 41% frequentam a 

Escola EBI de Pias. 

 

 

Figura 24 – Percentagem de alunos por Escolas onde se realizou o estudo 
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Destes 51% são do género feminino 

 

                    Figura 25 - Género dos alunos inquiridos 

 

Dos inquiridos 31% têm 7 anos  

 

Figura 26 - Idade dos alunos inquiridos 
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5.2 Variáveis 

 

No presente estudo identificam-se cinco conjuntos de variáveis. O primeiro conjunto 

que nos faz uma caracterização da amostra, um segundo conjunto relacionado com os 

antecedentes familiares onde são registados os dados para a avaliação do IMC dos pais e 

regista-se também se têm ou não diabetes, hipertensão e colesterol altos, há um terceiro 

conjunto que identifica os hábitos alimentares da criança, depois um conjunto de relacionadas 

com a prática de actividade física das crianças e por fim um conjunto que caracteriza de uma 

forma geral a família.  

 

5.3 Instrumentos Utilizados 

 

De acordo com as variáveis em estudo foram utilizados vários instrumentos de recolha 

de dados. 

 

5.3.1 Avaliação do peso 

 

Para a avaliação do peso foi utilizada uma balança onde o indivíduo se colocava, descalço 

e com o mínimo de roupa possível, na posição vertical. A unidade de medida utilizada foi o 

Quilograma.  

 

5.3.2 Avaliação da Altura 

 

A medição da altura, foi efectuada através de uma fita métrica afixada à parede, onde o 

participante descalço, se encostava erecto, no Plano Sagital e a olhar em frente e encostado à 

parede e media-se a distância do chão ao extremo superior da cabeça. A unidade de medida 

utilizada foi o Metro. 
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5.3.3 Avaliação do IMC 

 

O cálculo do IMC percentilado, foi encontrado com recurso a dois processos: a partir da 

Plataforma Contra a Obesidade e a partir do processo mais utilizado para a sua avaliação ou seja 

através da seguinte fórmula: IMC = peso (Kg) / altura
2
 (m) e utilizando as tabelas de percentil 

CDC Growth Charts: United States, para rapazes e raparigas dos 2 aos 20 anos 

 

5.3.4 Questionário  

 

Para a realização deste estudo foi utilizado um questionário composto por quatro 

capítulos: Antecedentes Familiares, Frequência Alimentar, Prática de Actividade Física, 

Características Gerais da Família que se remete para anexos 

 

5.3.5 Software utilizado 

 

 Os dados recolhidos nos inquéritos foram posteriormente introduzidos e tratados, com 

recurso ao software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), para o 

Windows, versão 18.0. e Excel para visualizar dados em folhas de cálculo. 
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6. Planeamento 

 

Para melhor percepção das actividades a realizar houve necessidade de construir a presente, 

que nos dá uma noção do trabalho efectuado. 

 

Tabela 15 - Planificação 
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7. Análise dos Resultados 

 

A apresentação dos resultados é acompanhada de uma análise descritiva dos mesmos. 

Na apresentação será respeitada a sequência pela qual a informação foi obtida nos instrumentos 

de recolha de dados.  

Foram construídos gráficos para a apresentação dos resultados.  

 

7.1 Análise das Variáveis 

 
A maioria dos inquiridos, 56 % tem excesso de peso, 44 % têm sobrepeso. 

 

Figura 27 - IMC percentilado dos alunos inquiridos 

 

O Índice de Massa Corporal (IMC) de 53,8 % dos pais dos alunos questionados, é de 

Excesso de Peso, 15,4 % de Obesidade de grau I e 2,6 % de Obesidade de grau II. 
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Figura 28 - IMC dos pais dos alunos inquiridos 

 

Quanto ao IMC das mães, 43,6 % tem Peso Normal e 28,2 % Excesso de Peso. 

Comparativamente aos pais apresentam igual valor no que se refere a Obesidade de grau I e II. 

De referir também que 2,6 % das mães têm peso abaixo do normal. 

 

 

Figura 29 - IMC das mães dos alunos inquiridos 
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88,2 % dos pais dos alunos não tem diabetes, os restantes não sabem. 

 

 

Figura 30 - Diabetes dos pais dos alunos inquiridos 

 

Das mães dos inquiridos, 84,6 % dizem não ter diabetes enquanto 5,1 % afirmam não 

saber, igual número afirmam ter diabetes. 

 

 

Figura 31 - Diabetes das mães dos alunos inquiridos 

 

 

 

88,2

11,8

Não Não Sabe

5,1

84,6

5,1

Sim Não Não Sabe



   
 

Projecto de Combate à Obesidade Infantil “Para um futuro mais saudável”  Página 66 

 

 

84,6 % dos pais dos alunos não têm hipertensão, 12 % não sabe e apenas 2,6 % admite 

ter hipertensão. 

 

Figura 32 - Hipertensão dos pais dos alunos inquiridos 

 

No que se refere às mães, 82,1 % não têm hipertensão ao contrários dos pais, apenas 2,6 

%, não sabe enquanto 10, 3 % afirmam ter hipertensão. 

 

 

Figura 33 - Hipertensão das mães dos alunos inquiridos 
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No que respeita à hipercolesterlémia, 74,4 % dos pais dos alunos não têm colesterol, 

20,5 % não sabem, enquanto 5,1 % têm hipercolesterolémia.  

 

 

Figura 34 - Hipercolesterolémia dos pais dos alunos inquiridos 

 

Das mães dos alunos inquiridos, 76,9 % não têm hipercolesterolémia, 10,3 % não sabem 

se têm e 7,7 % têm colesterol elevado.  

 

Figura 35 - Hipercolesterolémia das mães dos alunos inquiridos 

 

 

 

5,1

74,4

20,5

Sim Não Não Sabe

7,7

76,9

10,3

Sim Não Não Sabe



   
 

Projecto de Combate à Obesidade Infantil “Para um futuro mais saudável”  Página 68 

 

 

Dos inquiridos, 55 % admite que os seus filhos tomam as refeições rapidamente. 

 

 

Figura 36 - O meu filho toma as refeições rápidamente 

 

Na sua maioria, 66,7 %, dos alunos deslocam-se para a escola a pé 

 

 

 

Figura 37 - Forma como os alunos inquiridos se deslocam para a escola 
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Essa percentagem aumenta para 74,4 %, quanto à forma como os alunos regressam da 

escola. 

 

Figura 38 - Forma como os alunos inquiridos regressam da escola 

 

69,2 % dos alunos inquiridos vivem a menos de 1 km da Escola. 

 

 

Figura 39 - Distância entre a escola e a habitação 
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Dos alunos inquiridos 74,4 % responderam não fazerem parte de nenhum clube, não 

praticando portanto nenhum tipo de Actividade Física no clube desportivo. 

 

 

Figura 40 - Faz parte de um clube desportivo 

 

Dos que responderam fazer parte de clube ou associação desportiva, 40 % despendem 

de duas horas semanais para a prática de actividade física, de destacar que 10% despendem de 

cinco horas e meia de prática semanal no clube. 

 

 

Figura 41 - Tempo de prática semanal de Actividade Física no Clube 
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Na Escola, 53,8 % dos alunos inquiridos responderam praticar actividade física três 

horas semanais, enquanto 5,1 % não despendem tempo nenhum para a Actividade Física na 

Escola. 

 

 

Figura 42 - Tempo de prática semanal de Actividade Física na Escola 

 

Cerca de 54 % dos alunos inquiridos dormem 10 horas ou mais horas por dia. 

 

 

Figura 43 - Horas de sono diárias 
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Brincam fora de casa em dias úteis, menos de uma hora por dia 30,8 % dos inquiridos, 

ou cerca de uma hora 28,2 %. 12,8 % nunca brincam fora de casa. 

 

 

Figura 44 - Tempo que brinca fora de casa diariamente em dias úteis 

 

Aos fins-de-semana brincam fora de casa, cerca de três horas ou mais 64,1 %, mesmo 

ao fim-de-semana há 2,6 % dos inquiridos que não brincam nunca fora de casa. 

 

 

Figura 45 - Tempo que brinca fora de casa diariamente aos fins -de -semana 
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Durante a semana 84,6 % dos alunos dedicam no máximo uma hora por dia para fazer 

os trabalhos de casa ou a ler. 

 

 

Figura 46 - Horas que dedica por dia a fazer trabalhos de casa ou a ler em dias úteis 

 

Ao fim de semana 86,9 % dos alunos dedicam de uma a cerca de três horas ou mais por 

dia, para fazer os trabalhos de casa ou a ler. Há 2,6 % dos alunos inquiridos que ao fim de 

semana nunca dedicam tempo para fazer trabalhos de casa ou para ler. 

 

 

Figura 47 - Horas que dedica por dia a fazer trabalhos de casa ou a ler ao fim de semana 
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Dos alunos inquiridos apenas 8 % não possui computador em casa. 

 

 

Figura 48 - Computador em casa 

 

Nos dias úteis 48,7 % dos alunos inquiridos dedicam menos de uma hora diariamente a 

jogar jogos electrónicos e 28,2 % nunca jogam. 

 

 

Figura 49 - Horas que dedica diariamente a jogar jogos electrónicos em dias úteis 
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Ao fim de semana há um acréscimo de tempo dedicado a jogar jogos electrónicos, 20,5 

% dedica uma hora por dia igual número dedica duas horas e 15,4 % dedicam cerca de três 

horas ou mais por dia a jogar jogos electrónicos. Mesmo ao fim de semana existem 12,8 % 

destes alunos que não despendem do seu tempo para este género de actividade. 

 

 

Figura 50 - Horas que dedica diariamente a jogar jogos electrónicos ao fim-de-semana 

 

Nos dias úteis e dos alunos indagados, 41 % vêem diariamente televisão cerca de uma 

hora, e 33,3 % cerca de duas horas. 

 

 

Figura 51 - Horas que diariamente passa a ver TV em dias de semana 
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Ao fim de semana mantém-se os valores do dispendido de cerca de duas horas por dia, 

tal como nos dias de semana, contudo há um acréscimo de indivíduos, 48,7 % relativamente ao 

dias da semana, que despendem cerca de três horas ou mais do seu tempo diário para ver 

televisão. 

 

 

Figura 52 - Horas que passa diariamente a ver TV aos fins-de-semana 

 

O agregado familiar de 69,2% destes alunos tem dois adultos, 7,7 % tem quatro adultos 

no seu agregado. 

 

 

Figura 53 - Número de adultos no agregado familiar 
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Em 59 % dos casos existe um elemento com menos de 18 anos no agregado familiar, 

em 33,3 % das situações não há elementos menores no agregado familiar. 

 

 

Figura 54 - Número de elementos até aos 18 anos no agregado familiar 

 

O nível de escolaridade dos pais dos alunos consultados, é baixo, apenas 15,4% possui o 

nível secundário e 5,1 % é licenciado ou bacharel igual número de indivíduos não possuí sequer 

o 1º Ciclo. O 2º Ciclo é o nível de escolaridade mais frequente. 

 

 

Figura 55 - Nível de Instrução do Pai ou Tutor 
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Comparativamente aos pais, o nível de escolaridade das mães é superior, 12,8% são 

licenciadas ou bacharéis e 23,1 possui o nível secundário e apenas 2,6 % de indivíduos não 

possuí o 1º Ciclo. O nível de escolaridade mais frequente entre as mães é o 3º Ciclo. 

 

Figura 56 - Nível de Instrução da Mãe ou Tutora 

 

A maioria dos pais dos alunos, 56,4 %, são trabalhadores por conta de outrem, estão 

desempregados 10,3 %. 

 

 

Figura 57 - Situação Profissional do Pai ou Tutor 
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As mães embora em menos quantidade que os pais, são maioritariamente empregadas 

por conta de outrem, em 25, 6 % dos caso trabalham por conta própria, mais 2 % que os 

homens, na situação de desempregadas encontram-se 28,2 % das mães, quase que triplica este 

valor comparativamente aos pais. 

 

Figura 58 - Situação Profissional da Mãe ou Tutora 

 

7.2 Análise Correlacional 

 

Analisados os resultados verificamos correlações significativas entre variáveis.  
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O percentil tem um forte correlação com o peso e IMC, já detectado, e com o IMC do 

pai (Sig=.007). 

A variável peso do pai tem correlações significativas com altura do pai (Sig=.004) e o 

IMC do pai (Sig=.000). 
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O peso da mãe tem uma forte correlação com o IMC da mãe (Sig=.000). 

A variável diabetes do pai tem uma significativa correlação com a hipertensão arterial 

(Sig=.000) e hipercolesterolemia do pai (Sig=.000) que por sua vez tem uma forte correlação 

com a hipertensão arterial também do pai (Sig=.001). 

Há também uma forte correlação entre as variáveis hipertensão da mãe com a IMC do 

filho (Sig=.002). 

 

8. Discussão dos Resultados  

 

De acordo com os resultados verificados na avaliação da composição corporal dos 

alunos do 1º Ciclo do Básico do Agrupamento de Escolas de Serpa, Vila Nova de S. Bento e 

Pias, aferimos que os dados obtidos são diferentes do estudo apresentado pelo Programa 

Nacional de Combate à Obesidade (2005:8), que nos diz que a região do Alentejo é uma das 

zonas de maior prevalência de obesidade, apresentando uma percentagem mais elevada (16,4%), 

em todo o concelho de Serpa os valores encontrados foram de 22,2%, destes, 11,9 % têm 

sobrepeso e os restantes excesso de peso ou obesidade, valores que ficam um pouco acima dos 

16,4% apresentados pelo Programa Nacional de Combate à Obesidade, em 2005, aproximando-

se dos valores resultantes de dois estudos efectuados na população escolarizada da região de 

Beja e Aljustrel, principalmente deste e inseridos nos projectos “Activa-te” (Leal, 2006) no 

concelho de Beja e “Mexe-te” (Samúdio & Leal, 2006, citado por Santos sd)) no concelho de 

Aljustrel. Os valores de prevalência encontrados dos 6 aos 17 anos são de 26% para Beja e 

22,5% dos 10 aos 17 anos para Aljustrel. O projecto “Activa-te” teve como amostra final de 

(n=2005) e o “Mexe-te” (n=276) indivíduos, muito embora a população referencia destes 

estudos seja uma população infanto-juvenil e a de Serpa seja uma população infantil. 

Foi no Agrupamento de Pias que foram detectados os índices de sobrepeso e obesidade 

mais elevados, 24,83 % sendo que destes 14,28 % têm obesidade. 
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Vários estudos apontam que a obesidade é mais frequente no sexo feminino, ora no 

presente estudo apenas se verifica esta situação no Agrupamento de Vila Nova de S. Bento, nos 

outros Agrupamentos, de Serpa e Pias, a população obesas masculina é mais numerosa. 

Talvez pelo facto de amostra, não ser suficientemente numerosa não existam 

correlações surpreendentes. 

 

9. Actividades Realizadas 

 

9.1 Aulas de Actividade Física para crianças com sobrepeso e obesidade 

 

As Actividades Físicas são direccionadas para todas as crianças que indiciaram sobrepeso e 

obesidade. As actividades iniciaram-se no dia 19 de Janeiro e decorrem às Terças e Quintas – 

Feiras, entre as 18 e 19 Horas, no Pavilhão Carlos Pinhão. Frequentam as Actividades 7 

crianças. 

Atendendo à especificidade do grupo, temos procurado envolver os participantes nas 

actividades a desenvolver, aceitando as sugestões de trabalho apresentadas por eles, de forma a 

conseguirmos uma aula dinâmica e que vá ao encontro dos objectivos da aula, que são 

fundamentalmente os de criar hábitos desportivos. 

Os planos de aulas foram remetidos para anexos. 
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Ilustração 1 - Aula de Actividade Física, aluna em exercicio I 

    

 

Ilustração 2 - Aula de Actividade Física, aluna em exercicio II 

 

 

 

Ilustração 3 - Aula de Actividade Física, aluna em exercicio III 
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Ilustração 4 - Aula de Actividade Física, aluna em exercicio IV 

 

 

Ilustração 5 - Aula de Actividade Física a jogar Criquetegol 

 

9.1.1 Mapa de presenças nas aulas 

 

Passaram pelo programa 9 alunos, 2 (Pedro Pato e João Maria Lamúria) tiveram poucas 

presenças pois optaram por praticar futebol. No final de Maio recebemos uma nova aluna 

(Mariana Almeida). 

Como podemos ver raramente se conseguiu dar uma aula com todos os alunos. 
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Tabela 16 - Mapa de Presenças nas aulas de Actividade Física 

 

 

 

9.1.2 Avaliação Final do IMC dos alunos frequentadores das aulas de 

actividade física 

 

Da análise aos dados recolhidos podemos verificar apenas um dos alunos diminuiu o 

IMC, mantendo-se contudo no mesmo percentil. Todos os outros mantiveram ou aumentaram o 

seu IMC. 

Apenas uma aluna não efectuou a 2 ª avaliação uma vez que apenas iniciou a actividade 

depois dessa data. 

 

Tabela 17 - Avaliação final de IMC dos alunos frequentadores das aulas de Actividade Física 

Nomes 
1 ª Avaliação 2ª Avaliação 

Data Peso Altura IMC Percentil Data Peso Altura IMC Percentil 

Anita Costa 2/11/09 30 129 18 85-95 6/05/10 31 131 18 85-95 

Beatriz Marques 9/11/09 26 119 18,4 85-95 6/05/10 30 120 20,8 +95 

Liliana Mestre 9/11/09 35 125 22,4 +95 6/05/10 36 127 22,3 +95 

João Inverno 9/11/09 35 133 19,8 +95 6/05/10 38 136 20,5 +95 

João Lamuria 2/11/09 32 128 19,5 +95 6/05/10 33 129 19,8 +95 

Francisco Homem 2/11/09 50 152 21,6 85-95 6/05/10 48 155 20 85-95 

Sofia Floreano 19/11/0

9 
39 132 22,4 +95 6/05/10 43 133 24,3 +95 

Pedro Pato 2/11/09 40 140 20,4 85-95 6/05/10     

Mariana Almeida 9/11/09 40 137 21,3 +95      
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9.2 Passeio Pedestre 

 

No âmbito das Jornadas Sénior, a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, solicitou o 

apoio da Câmara Municipal de Serpa, para a realização de um Passeio Pedestre, no dia 25 de 

Maio.  

Foi-me proposto que fosse eu a realizar esta actividade, ao que acedi de imediato.  

Depois de escolhido o percurso de comum acordo com a Junta de Freguesia, foi elaborado 

um folheto onde para além da informação do percurso e do seu nível de exigência, inserimos 

informação relativa a aconselhamentos da Direcção Geral de Saúde para a área da Actividade 

Física e o Desporto para grupos específicos de mulheres, pessoas idosas activas e indivíduos 

com incapacidades, sobre os benefícios para a saúde que são obtidos através da prática de 

actividade física e as vantagens da Actividade Física praticada regularmente. 

O passeio constou de uma ida à Ermida de Nª Srª das Pazes, percurso de dificuldade média 

/fácil, com 7 Km, antes da partida que teve inicio da Praça Conde de Ficalho foram feitas 

algumas recomendações, em termos de equipamento aconselhado para a actividade e os ritmos 

que cada participante deveria adoptar, atendendo às limitações de cada um, referimos a 

importância do convívio entre os participantes numa actividade deste género, 40 minutos depois 

chegámos à Ermida, foi fornecida um peça de fruta e água a todos os participantes, e 

regressámos a Ficalho, não sem antes visitarmos a Ermida. 

Participaram 40 pessoas de ambos os géneros, e das mais diferentes idades. 

Em anexo folheto da actividade. 
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Ilustração 6 – Passeio Pedestre briefing inicial 

 

Ilustração 7 - Passeio Pedestre, o Inicio 

 

 

Ilustração 8 - Passeio Pedestre, A caminho da Ermida da Nª Srª das Pazes 
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Ilustração 9 - Passeio Pedestre, Foto de Grupo 

 

9.3 Acção de Sensibilização dirigida a alunos e pais dos alunos 

 

No dia 28 de Maio entre as 14 e as 18 horas, na Escola Básica Integrada de Pias foram 

realizadas quatro sessões dirigidas aos alunos e uma sessão para os pais, no âmbito de uma 

acção de sensibilização de promoção de hábitos de vida saudável. 

De todas as turmas do 1º Ciclo, apenas uma do 4º ano não participou na acção, em 

contrapartida participaram as duas turmas do ensino pré-escolar, a pedido das suas educadoras. 

Para a sessão dirigida aos pais apenas compareceram duas mães e a apresentação 

inicialmente prevista foi substituída por uma conversa sobre situações concretas do dia – dia no 

âmbito do tema. 

Para esta acção foram preparados dois documentos em Power Point, um direccionado 

para os alunos e o outro para os pais dos alunos, como suporte às apresentações efectuadas. O 

documento dirigido aos pais não foi apresentado em virtude da sessão preparada não se ter 

realizado como previsto, devido ao reduzido número de participantes. 

As apresentações e os filmes utilizados, estão gravados em suporte digital (CD), que 

acompanha o presente relatório. 



   
 

Projecto de Combate à Obesidade Infantil “Para um futuro mais saudável”  Página 88 

 

 

Ilustração 10 - Acção de sensibilização na EBI de Pias com as turmas do 1º ano do 1º CEB (1ª sessão) 

 

 

Ilustração 11 - Acção de sensibilização na EBI de Pias com as turmas do 1º ano do 1ºCEB (1ª sessão) 

 

Ilustração 12 - Acção de sensibilização da EBI de Pias com os alunos do ensino Pré-Escolar (2ª sessão) 
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Ilustração 13 - Acção de sensibilização da EBI de Pias com os alunos do ensino Pré-escolar (2ª sessão) 

 

Ilustração 14 - Acção de sensibilização na EBI de Pias com duas turmas do 2º ano e uma turma do 4º ano do  1º 
CEB (3ª sessão) 

 

Ilustração 15 - Acção de sensibilização na EBI de Pias com os alunos das duas turmas de 2º ano e uma turma do 4º 
ano do 1ºCEB (3ª sessão) 
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Ilustração 16 - Acção de sensibilização na EBI de Pias com os alunos do 3º ano do 1º CEB (4ª sessão) 

 
Ilustração 17 Acção de sensibilização na EBI de Pias com os alunos do 3º ano do 1º CEB (4ª sessão) 
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Capítulo IV 

 

10. Conclusões 

 

O trabalho que me propus realizar durante o Estágio, excepção feita ao facto de não ter 

conseguido implantar as aulas de Actividade Física noutros locais do concelho, todos os 

objectivos propostos foram conseguidos. Apesar disso, pessoalmente, considero que o trabalho 

realizado foi positivo e tratando-se de um projecto novo, para que este solidifique, é importante 

que não se queimem etapas, correndo o risco de não se implantar. 

Neste momento estão identificadas as crianças com sobrepeso e excesso de peso, de 

todo o concelho, foram restabelecidas relações de parceria entre a autarquia e o Centro de 

Saúde, no que se refere ao presente projecto, a oferta de Actividade Física para este grupo 

populacional já existe na sede do concelho, apesar de ser frequentado por um número reduzido, 

tem suscitado a curiosidade de mais algumas crianças que aos poucos vão aparecendo às aulas. 

A aprendizagem que considero mais importante neste meu processo de aprendizagem, 

foi sem duvido a realização de todo o processo desde o seu inicio e a passagem por todas as 

fases, o contacto prévio com os Agrupamentos e Professores, as avaliações efectuadas e a 

aplicação dos questionários aos alunos, a sua interpretação, as acções de sensibilização e as 

aulas de actividade física para crianças obesas ou que apresentem indícios.  

Positivo foi também o convite para realizar um Passeio Pedestre em Vila Verde de 

Ficalho, no âmbito das Jornadas Sénior. 
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