
 

 

 

 

 

 

 

Discente: 

 

Relatório de Estágio

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA                                                     
Projecto –  

 

Curso de Desporto 

3º Ano 

Docente: Pedro Bento  

Discente: António Melão Nº 4291  

Beja 
Julho de 2011 

 

 

Relatório de Estágio

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA                                                     
 Combate à Obesidade Infantil

Relatório de Estágio  

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA                                                     
Combate à Obesidade Infantil  



COMBATE À OBESIDADE INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Câmara Municipal de Serpa por me permitir 
profissionais desta instituição que, de algum modo

Ao Centro de Saúde de Serpa e aos Enfermeiros e Técnicos de Saúde que colaboram

Aos Agrupamentos de Escolas de Serpa e de Pias 
Direcção e pessoal docente e não docente

Ao professor Pedro Bento pela disponibilidade, auxilio e compreensão. 

Ao meu Colega e Amigo Ant

Aos meus amigos pelo apoio e compreensão e a todos os que de algum modo 

E por fim, àqueles que neste per
Matilde e Diogo, pela compreensão e apoio, na certeza que se

 

COMBATE À OBESIDADE INFANTIL – “PARA UM FUTURO MELHOR”

 

Deixo expresso o meu agradecimento

À Câmara Municipal de Serpa por me permitir desenvolver este trabalho e a todos os 
profissionais desta instituição que, de algum modo, contribuíram para que o mesmo 

fosse desenvolvido. 

Ao Centro de Saúde de Serpa e aos Enfermeiros e Técnicos de Saúde que colaboram
comigo na implementação deste proj

Agrupamentos de Escolas de Serpa e de Pias pela total disponibilidade da 
pessoal docente e não docente, para a realização das diver

Ao professor Pedro Bento pela disponibilidade, auxilio e compreensão. 

Ao professor Mircea Costache pela disponibilidade e apoio. 

Ao meu Colega e Amigo António Jaime pela disponibilidade, total apoio e orientação 
na realização deste estágio

amigos pelo apoio e compreensão e a todos os que de algum modo 
contribuíram para a realização deste trabalho

que neste período menos tiveram de mim, a minha esposa Cristina, 
pela compreensão e apoio, na certeza que sem eles nada disto teria 

sido possível. Foi por eles e para eles.

“PARA UM FUTURO MELHOR” 

 

Deixo expresso o meu agradecimento :  

desenvolver este trabalho e a todos os 
contribuíram para que o mesmo 

fosse desenvolvido.  

Ao Centro de Saúde de Serpa e aos Enfermeiros e Técnicos de Saúde que colaboram 
comigo na implementação deste projecto. 

al disponibilidade da 
para a realização das diversas actividades.  

Ao professor Pedro Bento pela disponibilidade, auxilio e compreensão.  

rcea Costache pela disponibilidade e apoio.  

ónio Jaime pela disponibilidade, total apoio e orientação 
na realização deste estágio. 

amigos pelo apoio e compreensão e a todos os que de algum modo 
contribuíram para a realização deste trabalho.  

odo menos tiveram de mim, a minha esposa Cristina, 
m eles nada disto teria 

sido possível. Foi por eles e para eles. 



COMBATE À OBESIDADE INFANTIL 

 

 

 

Índice de Tabelas ................................

Índice de Gráficos ................................

Índice de Figuras ................................

Introdução ................................

Objectivos Gerais ................................

Objectivos Específicos ................................

Capítulo I – Revisão Bibliográfica

1. Definições/Conceitos ................................

1.1. Saúde ................................

1.2. Actividade Física ................................

1.2.1. Condição Física

1.3. Nutrição /Alimentação Equilibrada

1.4. Obesidade ................................

1.4.1. Composição Corporal / Índice de Massa Corporal (IMC)

2. Obesidade um problema de Saúde

2.1. Consequências Sociais e Económicas da Obesidade

3. Obesidade Infantil ................................

3.1. Obesidade Infantil em Portugal

3.2. Factores de risco relacionados com a obesidade

3.2.1. Alimentação e Sedentarismo/Inactiv

obesidade ................................

3.3. Prevenção e Controlo da Obesidade Infantil

3.3.1. Benefícios da actividade física para Crianças e Adolescentes

3.3.2. Promoção da Actividade Física e Estilos de Vida Saudáveis

3.3.3. Programas de intervenção no combate à Obesidade Infantil

Capítulo II – Parte Prática ................................

 

COMBATE À OBESIDADE INFANTIL – “PARA UM FUTURO MELHOR”

 

Índice  

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

..............................................................................................

Revisão Bibliográfica ................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

1.2.1. Condição Física ...........................................................................................

1.3. Nutrição /Alimentação Equilibrada ................................................................

................................................................................................

1.4.1. Composição Corporal / Índice de Massa Corporal (IMC) .............................

2. Obesidade um problema de Saúde ................................................................

2.1. Consequências Sociais e Económicas da Obesidade ................................

................................................................................................

3.1. Obesidade Infantil em Portugal ................................................................

3.2. Factores de risco relacionados com a obesidade ................................

3.2.1. Alimentação e Sedentarismo/Inactividade física como principais factores de 

................................................................................................

3.3. Prevenção e Controlo da Obesidade Infantil ................................

actividade física para Crianças e Adolescentes

3.3.2. Promoção da Actividade Física e Estilos de Vida Saudáveis 

3.3.3. Programas de intervenção no combate à Obesidade Infantil 

...........................................................................................

“PARA UM FUTURO MELHOR” 

 

...........................................  

...........................................  

............................................  

..................................................... 1 

...................................... 3 

.............................. 3 

................................................. 3 

................................ 3 

................................................. 3 

................................ 4 

........................... 5 

...................................... 6 

.......................................... 7 

............................. 8 

........................................... 9 

...................................... 10 

................................... 11 

........................................ 13 

............................................. 14 

idade física como principais factores de 

............................................ 15 

.................................................... 17 

actividade física para Crianças e Adolescentes ................... 17 

 ..................... 18 

 ..................... 20 

........................... 21 



COMBATE À OBESIDADE INFANTIL 

 

 

1. Relevância do Trabalho 

1.1. Planeamento ................................

2. Caracterização da Instituição Acolhedora

2.1. Caracterização do Concelho de Serpa

2.2. Caracterização da Câmara Municipal de Serpa

2.2.1. Composição da Câmara Municipal de Serpa

2.2.2. Organização da Câmara Municipal de Serpa

2.2.3. Organização da Divisão da Educação, Desporto e Acção Social

2.3. Caracterização do Agrupamento de 

2.3.1. Historial ................................

2.3.2. Caracterização dos Recursos Físicos

2.3.3. População Escolar do Agrupamento 

2.4. Caracterização do Agrupamento de Escolas de Pias

2.4.1. Historial ................................

2.4.2. Caracterização dos Recursos Físicos

2.4.3. População Escolar do Agrupamento 

3. Caracterização dos Grupos de Trabalho

3.1. Caracterização do Grupo de Trabalho 

3.2. Caracterização do Grupo de Trabalho 

4. Metodologia / Instrumentos utilizados

4.1. Metodologia/instrumentos utilizados na caracterização da instituição.

4.2. Metodologia/instrumentos utilizados na Se

4.3. Metodologia/instrumentos utilizados 

(Lúdicas/Desportivas) ................................

5. Caracterização e avaliação das actividades desenvolvidas

5.1. Programa de Actividades Físicas (Lúdicas/Desportivas) 

5.1.1. Avaliações do IMC 

5.1.2. Evolução do IMC desde o inicio 

(lúdicas/desportivas) (Serpa)

 

COMBATE À OBESIDADE INFANTIL – “PARA UM FUTURO MELHOR”

 

 ..........................................................................................

................................................................................................

2. Caracterização da Instituição Acolhedora ...............................................................

2.1. Caracterização do Concelho de Serpa .............................................................

2.2. Caracterização da Câmara Municipal de Serpa ................................

2.2.1. Composição da Câmara Municipal de Serpa ................................

2.2.2. Organização da Câmara Municipal de Serpa ................................

2.2.3. Organização da Divisão da Educação, Desporto e Acção Social

2.3. Caracterização do Agrupamento de Escolas de Serpa ................................

................................................................................................

2.3.2. Caracterização dos Recursos Físicos ........................................................

2.3.3. População Escolar do Agrupamento – Alunos ................................

2.4. Caracterização do Agrupamento de Escolas de Pias ................................

................................................................................................

2.4.2. Caracterização dos Recursos Físicos ........................................................

2.4.3. População Escolar do Agrupamento – Alunos ................................

3. Caracterização dos Grupos de Trabalho ................................................................

3.1. Caracterização do Grupo de Trabalho – Agrupamento Escolas de Serpa

3.2. Caracterização do Grupo de Trabalho – Agrupamento Escolas de Pias

4. Metodologia / Instrumentos utilizados ................................................................

4.1. Metodologia/instrumentos utilizados na caracterização da instituição.

4.2. Metodologia/instrumentos utilizados na Sensibilização dos Pais e E.E.

4.3. Metodologia/instrumentos utilizados - Programa de Actividades Físicas 

..............................................................................................

5. Caracterização e avaliação das actividades desenvolvidas ................................

5.1. Programa de Actividades Físicas (Lúdicas/Desportivas) - Serpa ......................

5.1.1. Avaliações do IMC – resultados observados (Serpa) ................................

5.1.2. Evolução do IMC desde o inicio do programa de Actividades Físicas 

(lúdicas/desportivas) (Serpa) ................................................................

“PARA UM FUTURO MELHOR” 

 

.......................... 21 

.................................... 22 

............................... 23 

............................. 24 

................................................ 24 

............................................. 25 

............................................. 25 

2.2.3. Organização da Divisão da Educação, Desporto e Acção Social ............... 26 

..................................... 28 

...................................... 28 

........................ 30 

........................................... 32 

....................................... 33 

...................................... 33 

........................ 33 

........................................... 35 

................................. 35 

Agrupamento Escolas de Serpa ........ 35 

Agrupamento Escolas de Pias .......... 36 

..................................... 37 

4.1. Metodologia/instrumentos utilizados na caracterização da instituição. ............. 37 

nsibilização dos Pais e E.E. ........... 38 

Programa de Actividades Físicas 

.............................. 38 

.................................... 40 

...................... 40 

................................. 41 

do programa de Actividades Físicas 

............................................... 43 



COMBATE À OBESIDADE INFANTIL 

 

 

5.1.3. Registo fotográfico das actividades (Serpa)

5.2. Programa de Actividades Físicas (Lúdicas/Desportivas) 

5.2.1. Avaliações do IMC 

5.2.2. Registo fotográfico das actividades (Pias)

5.3. Considerações sobre os resultados observados

5.4. Acção de Sensibilização 

Combate à Obesidade Infantil

6. Outras actividades ................................

6.1. Ultra-maratona BTT 

6.2. Actividade da Iniciativa “Um dia pela Vida” em Serpa da Liga Portuguesa contra 

o Cancro ................................

6.2.1. Caminhada e aula de aeróbica 

6.2.2. Actividades lúdicas / jogos tradicionais para crianças 

6.3. Actividades comemorativas do Dia Mundial da Criança no Concelho de Serpa

6.4. Aula de actividade física para o pré

de Messangil ................................

Capítulo III ................................

1. Reflexões Finais ................................

2. Bibliografia ................................

Anexos ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBATE À OBESIDADE INFANTIL – “PARA UM FUTURO MELHOR”

 

5.1.3. Registo fotográfico das actividades (Serpa) ................................

5.2. Programa de Actividades Físicas (Lúdicas/Desportivas) - Pias ........................

5.2.1. Avaliações do IMC – resultados observados (Pias) ................................

5.2.2. Registo fotográfico das actividades (Pias) ................................

5.3. Considerações sobre os resultados observados ................................

5.4. Acção de Sensibilização – Importância da Actividade Física e Alimentação no 

Combate à Obesidade Infantil ................................................................

................................................................................................

maratona BTT – Serpa ................................................................

6.2. Actividade da Iniciativa “Um dia pela Vida” em Serpa da Liga Portuguesa contra 

................................................................................................

6.2.1. Caminhada e aula de aeróbica e ginástica localizada – Serpa

6.2.2. Actividades lúdicas / jogos tradicionais para crianças – Vale de Vargo

6.3. Actividades comemorativas do Dia Mundial da Criança no Concelho de Serpa

6.4. Aula de actividade física para o pré-escolar – Creche da Fundação Viscondes 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.......................................................................................................................

“PARA UM FUTURO MELHOR” 

 

............................................... 43 

........................ 44 

................................... 45 

.................................................. 47 

.............................................. 48 

ica e Alimentação no 

................................................. 51 

.................................. 52 

............................................ 52 

6.2. Actividade da Iniciativa “Um dia pela Vida” em Serpa da Liga Portuguesa contra 

................................................. 53 

Serpa ................... 53 

Vale de Vargo ...... 54 

6.3. Actividades comemorativas do Dia Mundial da Criança no Concelho de Serpa 54 

Creche da Fundação Viscondes 

........................................... 57 

.................................................. 58 

..................................... 58 

.............................................. 60 

....................... 62 



COMBATE À OBESIDADE INFANTIL 

 

 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 1 – Classificação do IMC segundo a Organização Mundial de Saúde

Tabela 2 - População Escolar do Agrupamento de Escolas de Serpa, ano lectivo 

2010/2011 ................................

Tabela 3 - População escolar do Agrupamento de Escolas de Pias, ano lectivo 

2010/2011. ................................

Tabela 4 – Crianças que frequentam o programa de actividades físicas.

Tabela 5 - Crianças que frequentam o programa de actividades físicas, Agr. Pias.

Tabela 6 – Valores de referência para interpretação dos percentis.

Tabela 7 – Avaliação intermédia (final do 1º sem.) do IMC e IMC Percentilado, Agr. 

Serpa. ................................

Tabela 8 - Avaliação final do IMC e IMC Percentilado, Agr. Serpa

Tabela 9 - Avaliação inicial (final do 1º sem.) do IMC e IMC Percentilado, Agr. Pias.

Tabela 10 - Avaliação final do IMC e IMC Percent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBATE À OBESIDADE INFANTIL – “PARA UM FUTURO MELHOR”

 

Classificação do IMC segundo a Organização Mundial de Saúde

População Escolar do Agrupamento de Escolas de Serpa, ano lectivo 

................................................................................................

População escolar do Agrupamento de Escolas de Pias, ano lectivo 

................................................................................................

Crianças que frequentam o programa de actividades físicas.

Crianças que frequentam o programa de actividades físicas, Agr. Pias.

Valores de referência para interpretação dos percentis. ............................

Avaliação intermédia (final do 1º sem.) do IMC e IMC Percentilado, Agr. 

.........................................................................................................................

Avaliação final do IMC e IMC Percentilado, Agr. Serpa ..............................

Avaliação inicial (final do 1º sem.) do IMC e IMC Percentilado, Agr. Pias.

Avaliação final do IMC e IMC Percentilado, Agr. Pias. .............................

“PARA UM FUTURO MELHOR” 

 

Classificação do IMC segundo a Organização Mundial de Saúde ............... 9 

População Escolar do Agrupamento de Escolas de Serpa, ano lectivo 

................................................... 33 

População escolar do Agrupamento de Escolas de Pias, ano lectivo 

.................................................. 35 

Crianças que frequentam o programa de actividades físicas..................... 36 

Crianças que frequentam o programa de actividades físicas, Agr. Pias. .... 37 

............................ 39 

Avaliação intermédia (final do 1º sem.) do IMC e IMC Percentilado, Agr. 

......................... 42 

.............................. 42 

Avaliação inicial (final do 1º sem.) do IMC e IMC Percentilado, Agr. Pias. . 46 

............................. 46 



COMBATE À OBESIDADE INFANTIL 

 

 

Índice de Gráficos 

 

Gráfico 1 – Percentagem de assiduidade.

Gráfico 2 - Dados comparativos do IMC percentilado, avaliação intermédia (final 2º 

sem.) e avaliação final. ................................

Gráfico 3 – Evolução do IMC percentilado desde o inicio do programa.

Gráfico 4 – Percentagem de assiduidade.

Gráfico 5 - Dados comparativos do IMC percentilado, avaliação inicial (final 2º sem.) e 

avaliação final. ................................

Gráfico 6 – Percentagem de manutenção e diminuição do IMC.

Gráfico 7 – Relação assiduidade/avaliação do IMC 

Gráfico 8 - Relação assiduidade/avaliação do IMC 

Gráfico 9 – Comparação dos melhores resultados por grupo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBATE À OBESIDADE INFANTIL – “PARA UM FUTURO MELHOR”

 

Percentagem de assiduidade. ................................................................

Dados comparativos do IMC percentilado, avaliação intermédia (final 2º 

...............................................................................................

Evolução do IMC percentilado desde o inicio do programa. 

Percentagem de assiduidade. ................................................................

Dados comparativos do IMC percentilado, avaliação inicial (final 2º sem.) e 

................................................................................................

Percentagem de manutenção e diminuição do IMC. ................................

Relação assiduidade/avaliação do IMC – Serpa. ................................

Relação assiduidade/avaliação do IMC - Pias ................................

Comparação dos melhores resultados por grupo. ................................

“PARA UM FUTURO MELHOR” 

 

.................................. 41 

Dados comparativos do IMC percentilado, avaliação intermédia (final 2º 

............................... 42 

 ..................... 43 

.................................. 45 

Dados comparativos do IMC percentilado, avaliação inicial (final 2º sem.) e 

............................................ 47 

................................. 48 

...................................... 49 

........................................... 50 

.................................... 51 



COMBATE À OBESIDADE INFANTIL 

 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 – Organograma da Câmara Municipal de Serpa.

Figura 2 – Aulas de actividade física e 

Figura 3 - Aulas de actividade física em Pias.

Figura 4 - Ultra-Maratona BBT 

Figura 5 – Um dia pela Vida em Serpa 

Figura 6 – Um dia Pela Vida (Vale de Vargo) 

Figura 7 – Dia Mundial da Criança em Serpa 

Biblioteca. ................................

Figura 8 – Dia Mundial da Criança em Pias 

Figura 9 - Dia Mundial da Criança em Ficalho 

 ................................................................

Figura 10 - Dia Mundial da Criança em Vale de Vargo 

tradicionais. ................................

Figura 11 - Dia Mundial da Criança em Vila Nova de S. Bento 

jogos tradicionais. ................................

Figura 12 – Actividade pré-

 

 

 

COMBATE À OBESIDADE INFANTIL – “PARA UM FUTURO MELHOR”

 

Organograma da Câmara Municipal de Serpa. ................................

Aulas de actividade física e actividades físicas em meio aquático 

Aulas de actividade física em Pias. .............................................................

Maratona BBT – Serpa (partida dos atletas). ................................

Um dia pela Vida em Serpa – Caminhada e aula de aeróbica.

Um dia Pela Vida (Vale de Vargo) – jogos com as crianças. ......................

Dia Mundial da Criança em Serpa – Aula de aeróbica no Jardim da 

................................................................................................

Dia Mundial da Criança em Pias – Jogos tradicionais e aula de aeróbica.

Dia Mundial da Criança em Ficalho – Jogos tradicionais e aula de aeróbica.

................................................................................................

Dia Mundial da Criança em Vale de Vargo – aula de aeróbica e jogos 

................................................................................................

Dia Mundial da Criança em Vila Nova de S. Bento – aula de aeróbica e 

................................................................................................

-escolar na Fundação Viscondes de Messangil em Pias.

“PARA UM FUTURO MELHOR” 

 

.......................................... 25 

actividades físicas em meio aquático – Serpa.44 

............................. 47 

..................................... 52 

Caminhada e aula de aeróbica. .................. 53 

...................... 54 

Aula de aeróbica no Jardim da 

................................................... 55 

Jogos tradicionais e aula de aeróbica. . 56 

Jogos tradicionais e aula de aeróbica.

................................... 56 

aula de aeróbica e jogos 

................................................ 56 

aula de aeróbica e 

....................................... 57 

escolar na Fundação Viscondes de Messangil em Pias. .. 58 



COMBATE À OBESIDADE INFANTIL 

 

 

Introdução 

Este trabalho, alusivo à Problemática da Obesidade Infantil e à Actividade Física e 

Desportiva como forma de combater esta que é já considerada a 

XXI”, foi desenvolvido no âmbito 

Desporto da Escola Superior de Educação de Beja. 

É a apresentação de todo o conjunto de aprendizagens 

instituição de acolhimento, 

Desporto e Acção Social

concelho de Serpa e com o Centro de Saúde de Serpa

população específica, as crianças com excesso de peso, e

educativa do concelho.  

A temática da Obesidade Infantil pode

daqueles que se especializam na área do desporto e actividade física

questão preocupante da actualidade e para a qual importa

sentido de combater este “flagelo” que cada vez mais afecta as nossas

A realização do estágio curricular sobre este tema surge com o objectivo de dar 

continuidade ao trabalho iniciado no semestre transacto, no âmbito da

Curricular Oficinas de Actividades Físicas e Desportivas III

do Projecto “Combate à Obesidade Infantil 

Medida – Rede de Cidades Saudáveis, Programa de Combate 

Plano de Desenvolvimento Social, para

promovido pela Câmara Municipal de Serpa, através da Rede Social

com o Centro de Saúde e com os Agrupamentos de Escolas de Serpa. 

Desta forma, pretende-se

(Lúdicas/Desportivas), direccionado para as crianças 

Agrupamentos de Escolas de Serpa

ou obesos e que iniciaram o programa no iní

Paralelamente à implementação do programa de Actividades 

com o Centro de Saúde de Serpa

responsabilizados como actores directamente responsáveis pelo sucesso de qualquer 

intervenção no âmbito desta problemática

consciencialização de que é fundamental complementar o program

físicas com um plano alimentar equilibrado
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à Problemática da Obesidade Infantil e à Actividade Física e 

Desportiva como forma de combater esta que é já considerada a “Epidemia do Século 

no âmbito do Estágio Curricular, do 3º Ano do Curso de 

la Superior de Educação de Beja.  

É a apresentação de todo o conjunto de aprendizagens e actividades 

ão de acolhimento, Câmara Municipal de Serpa – Divisão de 

Acção Social, em articulação com os Agrupamentos de Escolas do 

concelho de Serpa e com o Centro de Saúde de Serpa, direccionadas

população específica, as crianças com excesso de peso, e para a comunidade 

A temática da Obesidade Infantil pode, e deve, ser uma das áreas

daqueles que se especializam na área do desporto e actividade física

preocupante da actualidade e para a qual importam contributo

este “flagelo” que cada vez mais afecta as nossas

A realização do estágio curricular sobre este tema surge com o objectivo de dar 

continuidade ao trabalho iniciado no semestre transacto, no âmbito da

Actividades Físicas e Desportivas III, e consiste na consolidaç

“Combate à Obesidade Infantil – Para um Futuro Melhor”

Rede de Cidades Saudáveis, Programa de Combate à Obesidade Infantil, do 

Plano de Desenvolvimento Social, para 2011, do Concelho de Serpa e que é 

mara Municipal de Serpa, através da Rede Social

e com os Agrupamentos de Escolas de Serpa. 

se dar continuidade ao Programa de Actividades Físicas 

, direccionado para as crianças do primeiro ciclo

de Escolas de Serpa e de Pias, que apresentem indícios de obesidade 

e iniciaram o programa no início do ano lectivo. 

Paralelamente à implementação do programa de Actividades Físicas, 

com o Centro de Saúde de Serpa, porque se considera que os pais têm que ser 

responsabilizados como actores directamente responsáveis pelo sucesso de qualquer 

intervenção no âmbito desta problemática, pretende-se realizar acções que 

consciencialização de que é fundamental complementar o programa

físicas com um plano alimentar equilibrado. 
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 Página 1 

à Problemática da Obesidade Infantil e à Actividade Física e 

Epidemia do Século 

Ano do Curso de 

e actividades realizadas na 

ivisão de Educação, 

Agrupamentos de Escolas do 

direccionadas para uma 

para a comunidade 

das áreas de intervenção 

daqueles que se especializam na área do desporto e actividade física, pois é uma 

ontributos válidos no 

este “flagelo” que cada vez mais afecta as nossas crianças.  

A realização do estágio curricular sobre este tema surge com o objectivo de dar 

continuidade ao trabalho iniciado no semestre transacto, no âmbito da Unidade 

, e consiste na consolidação 

Para um Futuro Melhor”, que integra a 

à Obesidade Infantil, do 

2011, do Concelho de Serpa e que é 

, em articulação 

e com os Agrupamentos de Escolas de Serpa.  

dar continuidade ao Programa de Actividades Físicas 

do primeiro ciclo, dos 

ndícios de obesidade 

Físicas, em articulação 

que os pais têm que ser 

responsabilizados como actores directamente responsáveis pelo sucesso de qualquer 

se realizar acções que visam a 

a de actividades 
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Quer para a implementação do Programa de Actividades Físicas, quer para a 

realização das Acções de Sensibilização 

a implementação de um plano alimentar equilibrado

articulação entre o Centro de Saúde,

da Câmara Municipal de Serpa,

e Pias e entre estas últimas e os Pais e Encarregados de Educação. 

Pretende-se, também, à semelhança do que foi feito no semestre transacto, 

constante divulgação das actividades desenvolvidas no âmbito do projecto

de motivar a comunidade para participar e ao mesmo tempo sensibilizar para a 

problemática da Obesidade Infantil e promover os Hábitos de Vida Saudável. Esta 

divulgação e sensibilização serão feitas com recurso às novas tecnologias da 

informação e comunicação

intitulada “P.C.O.I. Para um Futuro Melhor”. Será um espaço de divulgação e 

interactividade.  

Ao longo de todo o período 

da Câmara Municipal de Serpa, instituição acolhedora, bem como dos Agrupamentos 

de Escolas de Serpa e Pias nos quais foram desenvolvidas as actividades no âmbito 

do projecto “Combate à Obesidade Infantil 

Todo o trabalho desenvolvido será agora apres

estrutura: a seguir a esta breve introdução

formulados. Segue-se o c

fundamentar, de acordo com os autores referenciados, 

no âmbito do projecto bem como 

respeito à parte prática, será feit

planeamento das actividades e 

como dos Agrupamentos de Escolas, nos quais se desenvolveram as actividades.

Segue-se a descrição das actividades desenvolvidas e caracterização dos grupos de 

trabalho, fazendo referência às metodologias,

Finalmente, no capítulo III será feita uma breve reflexão

e os resultados alcançados e apresentadas as 

ponto bibliografia.  

Todos os documentos considerados importantes para o desenvolvimento deste 

trabalho e para a compreensão do mesmo, serão remetidos para anexo. 
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Quer para a implementação do Programa de Actividades Físicas, quer para a 

realização das Acções de Sensibilização dos Pais e Encarregados de Educação para 

a implementação de um plano alimentar equilibrado, contámos com a constante 

o Centro de Saúde, a Divisão de Educação, Desporto e 

da Câmara Municipal de Serpa, as Direcções dos Agrupamentos de Es

entre estas últimas e os Pais e Encarregados de Educação.  

à semelhança do que foi feito no semestre transacto, 

constante divulgação das actividades desenvolvidas no âmbito do projecto

otivar a comunidade para participar e ao mesmo tempo sensibilizar para a 

problemática da Obesidade Infantil e promover os Hábitos de Vida Saudável. Esta 

divulgação e sensibilização serão feitas com recurso às novas tecnologias da 

informação e comunicação, utilizando a página no Facebook, inicialmente criada,

intitulada “P.C.O.I. Para um Futuro Melhor”. Será um espaço de divulgação e 

todo o período de actividade, foi possível fazer uma caracterização geral 

de Serpa, instituição acolhedora, bem como dos Agrupamentos 

de Escolas de Serpa e Pias nos quais foram desenvolvidas as actividades no âmbito 

do projecto “Combate à Obesidade Infantil – Para um Futuro Melhor”.  

Todo o trabalho desenvolvido será agora apresentado de acordo com a seguinte 

a seguir a esta breve introdução, serão apresentados 

se o capítulo I com a revisão bibliográfica, no sentido de 

fundamentar, de acordo com os autores referenciados, as actividades d

no âmbito do projecto bem como os resultados alcançados. No capítulo

será feita referência à relevância do trabalho

planeamento das actividades e de uma caracterização da instituição acolhedora 

dos Agrupamentos de Escolas, nos quais se desenvolveram as actividades.

se a descrição das actividades desenvolvidas e caracterização dos grupos de 

ência às metodologias, recursos e instrumentos utilizados.

III será feita uma breve reflexão sobre o trabalho desenvolvido 

e os resultados alcançados e apresentadas as referências bibliográficas utilizadas, no 

Todos os documentos considerados importantes para o desenvolvimento deste 

trabalho e para a compreensão do mesmo, serão remetidos para anexo. 
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Quer para a implementação do Programa de Actividades Físicas, quer para a 

Encarregados de Educação para 

mos com a constante 

a Divisão de Educação, Desporto e Acção Social, 

as Direcções dos Agrupamentos de Escolas de Serpa 

à semelhança do que foi feito no semestre transacto, fazer uma 

constante divulgação das actividades desenvolvidas no âmbito do projecto, no sentido 

otivar a comunidade para participar e ao mesmo tempo sensibilizar para a 

problemática da Obesidade Infantil e promover os Hábitos de Vida Saudável. Esta 

divulgação e sensibilização serão feitas com recurso às novas tecnologias da 

inicialmente criada, e 

intitulada “P.C.O.I. Para um Futuro Melhor”. Será um espaço de divulgação e 

a caracterização geral 

de Serpa, instituição acolhedora, bem como dos Agrupamentos 

de Escolas de Serpa e Pias nos quais foram desenvolvidas as actividades no âmbito 

 

entado de acordo com a seguinte 

serão apresentados os objectivos 

revisão bibliográfica, no sentido de 

as actividades desenvolvidas 

capítulo II, que diz 

a referência à relevância do trabalho seguida do 

ação da instituição acolhedora bem 

dos Agrupamentos de Escolas, nos quais se desenvolveram as actividades. 

se a descrição das actividades desenvolvidas e caracterização dos grupos de 

recursos e instrumentos utilizados. 

sobre o trabalho desenvolvido 

referências bibliográficas utilizadas, no 

Todos os documentos considerados importantes para o desenvolvimento deste 

trabalho e para a compreensão do mesmo, serão remetidos para anexo.  
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Objectivos Gerais 

- Contribuir para a promoção de hábitos de vida saudável;

- Contribuir para a sensibilização

- Contribuir para a prevenção da Obesidade Infantil;

- Intervir no combate à obesidade à Obesidade Infantil no concelho de Serpa;

- Intervir no combate ao sedentarismo. 

- Aplicar e consolidar conhecimentos teóri

Objectivos Específicos 

- Sensibilizar Pais e Encarrega

Obesidade Infantil; 

- Promover hábitos de vida saudável junto dos

alunos do 1º ciclo;  

- Dar continuidade ao programa de Actividades Físicas

infantil em Serpa e Pias; 

- Complementar o  programa de Actividades Físicas

com plano alimentar equilibrado.

 

Capítulo I – Revisão Bibliográfica

1. Definições/Conceitos

1.1. Saúde 

“Para conhecer a saúde e a doença é necessário estudar o homem no seu estado 

normal e em relação com o meio em que vive, e investigar ao mesmo tempo as 

causas que perturbaram o equilíbrio entre o homem e o meio exterior e social” 

(Hipócrates, 460 a.C. cit (Leal, 2010)

Saúde pode define-se como, ausência de doença; estado do que é são; estado normal 

dos órgãos; vigor, robustez" 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS

que ausência de doença, representa uma situação de completo bem
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Contribuir para a promoção de hábitos de vida saudável; 

Contribuir para a sensibilização para a problemática da Obesidade Infantil;

Contribuir para a prevenção da Obesidade Infantil;  

no combate à obesidade à Obesidade Infantil no concelho de Serpa;

Intervir no combate ao sedentarismo.  

Aplicar e consolidar conhecimentos teóricos.  

Objectivos Específicos  

Sensibilizar Pais e Encarregados de Educação, do concelho para a problemática da 

Promover hábitos de vida saudável junto dos Pais e Encarregados de Educação

programa de Actividades Físicas de combate à obesidade 

programa de Actividades Físicas de combate à Obesidade Infantil 

com plano alimentar equilibrado. 

Revisão Bibliográfica  

1. Definições/Conceitos  

“Para conhecer a saúde e a doença é necessário estudar o homem no seu estado 

normal e em relação com o meio em que vive, e investigar ao mesmo tempo as 

causas que perturbaram o equilíbrio entre o homem e o meio exterior e social” 

(Leal, 2010)). 

se como, ausência de doença; estado do que é são; estado normal 

dos órgãos; vigor, robustez" Grande Enciclopédia Universal (2004).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004) , o conceito "saúde", mais do 

que ausência de doença, representa uma situação de completo bem
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Infantil; 

no combate à obesidade à Obesidade Infantil no concelho de Serpa; 

para a problemática da 

Pais e Encarregados de Educação e 

de combate à obesidade 

de combate à Obesidade Infantil 

“Para conhecer a saúde e a doença é necessário estudar o homem no seu estado 

normal e em relação com o meio em que vive, e investigar ao mesmo tempo as 

causas que perturbaram o equilíbrio entre o homem e o meio exterior e social” 

se como, ausência de doença; estado do que é são; estado normal 

, o conceito "saúde", mais do 

que ausência de doença, representa uma situação de completo bem-estar físico, 
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psíquico e social. Inclui também a adequação do sujeito individual ao meio em que 

está inserido. Mais do que uma situação estática, resulta duma con

individual no sentido de gerir a afectividade, evitar atitudes e hábitos nocivos, e fazer 

vigiar regularmente certos parâmetros clínicos e analíticos. Assim, devem ser tidos em 

conta alguns preceitos, tais como: comer adequadamente, evitando

proteicos, de gorduras e de açúcares; evitar bebidas alcoólicas, tabaco e outras 

drogas; tanto quanto possível, manter estabilidade emocional e níveis elevados de 

auto-estima, evitar o stress

relaxamento; praticar exercício físico regular com prazer, sem esforço exagerado e 

adaptado à idade e condição física do sujeito. Estes são procedimentos simples mas 

fundamentais que, a médio e longo prazo, se reflectirão na saúde de toda a 

população, dando corpo à ideia dos profissionais de saúde e aos dados 

epidemiológicos de que a atitude mais correcta de um sistema de saúde, mais do que 

tratar a doença, é promover a saúde prevenindo a doença.

1.2. Actividade Física

Actividade física é qualquer movimento corporal intencional, realizado com os 

músculos esqueléticos, que resulta dum gasto de energia e numa experiência pessoal, 

e que nos permite interagir com os seres e o ambiente que nos rodeia. (Dévis

J., 2000 cit (Leal, 2010)). 

Segundo Saba (2001), a actividade física é o movimento corporal humano que envolve 

um gasto energia superior ao gasto energético da situação de repouso. Quando o 

nível do movimento humano ultrapassa os patamares iniciais do corpo em repouso, 

intensificando-os, pode ser situada 

Actividade física é definida por 

ou motora que um ser assume, ou seja, tudo aquilo que implique movimento, força ou 

manutenção da postura. Estar em pé é ter mais actividade física do que estar sentado. 

Correr é ter mais actividade física que andar. Assim, o conceito de actividade física é o 

mais vasto possível. Considera, que todas as actividades físicas possíveis podem ser 

englobadas num de dois grupos

estruturada e actividade física programada, formal, estruturada. A primeira faz parte do 

dia-a-dia, o ir a pé para a escola ou para o trabalho, subir as escadas em vez de 

utilizar o elevador. Levar os filhos a passear, ou os animais e ter passatempos activos 

com eles, fazer mudanças, ir às compras, fazer arrumações, bricolage, tudo isto entra 

na actividade física espontânea. O seu objectivo são as coisas que ela possibilita e 
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psíquico e social. Inclui também a adequação do sujeito individual ao meio em que 

está inserido. Mais do que uma situação estática, resulta duma con

individual no sentido de gerir a afectividade, evitar atitudes e hábitos nocivos, e fazer 

vigiar regularmente certos parâmetros clínicos e analíticos. Assim, devem ser tidos em 

conta alguns preceitos, tais como: comer adequadamente, evitando

proteicos, de gorduras e de açúcares; evitar bebidas alcoólicas, tabaco e outras 

drogas; tanto quanto possível, manter estabilidade emocional e níveis elevados de 

stress, gerir o tempo tendo ocupações alternativas e períodos

relaxamento; praticar exercício físico regular com prazer, sem esforço exagerado e 

adaptado à idade e condição física do sujeito. Estes são procedimentos simples mas 

fundamentais que, a médio e longo prazo, se reflectirão na saúde de toda a 

dando corpo à ideia dos profissionais de saúde e aos dados 

epidemiológicos de que a atitude mais correcta de um sistema de saúde, mais do que 

tratar a doença, é promover a saúde prevenindo a doença. (Infopédia, 2003

Actividade Física  

Actividade física é qualquer movimento corporal intencional, realizado com os 

músculos esqueléticos, que resulta dum gasto de energia e numa experiência pessoal, 

e que nos permite interagir com os seres e o ambiente que nos rodeia. (Dévis

actividade física é o movimento corporal humano que envolve 

um gasto energia superior ao gasto energético da situação de repouso. Quando o 

nível do movimento humano ultrapassa os patamares iniciais do corpo em repouso, 

os, pode ser situada como actividade física (cit (Leal, 2010)

e física é definida por Barata (2005), como sendo toda a actividade muscular 

ou motora que um ser assume, ou seja, tudo aquilo que implique movimento, força ou 

ostura. Estar em pé é ter mais actividade física do que estar sentado. 

Correr é ter mais actividade física que andar. Assim, o conceito de actividade física é o 

mais vasto possível. Considera, que todas as actividades físicas possíveis podem ser 

num de dois grupos: actividade física espontânea, informal, não 

estruturada e actividade física programada, formal, estruturada. A primeira faz parte do 

dia, o ir a pé para a escola ou para o trabalho, subir as escadas em vez de 

Levar os filhos a passear, ou os animais e ter passatempos activos 

com eles, fazer mudanças, ir às compras, fazer arrumações, bricolage, tudo isto entra 

na actividade física espontânea. O seu objectivo são as coisas que ela possibilita e 
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psíquico e social. Inclui também a adequação do sujeito individual ao meio em que 

está inserido. Mais do que uma situação estática, resulta duma contínua intenção 

individual no sentido de gerir a afectividade, evitar atitudes e hábitos nocivos, e fazer 

vigiar regularmente certos parâmetros clínicos e analíticos. Assim, devem ser tidos em 

conta alguns preceitos, tais como: comer adequadamente, evitando excessos 

proteicos, de gorduras e de açúcares; evitar bebidas alcoólicas, tabaco e outras 

drogas; tanto quanto possível, manter estabilidade emocional e níveis elevados de 

, gerir o tempo tendo ocupações alternativas e períodos de 

relaxamento; praticar exercício físico regular com prazer, sem esforço exagerado e 

adaptado à idade e condição física do sujeito. Estes são procedimentos simples mas 

fundamentais que, a médio e longo prazo, se reflectirão na saúde de toda a 

dando corpo à ideia dos profissionais de saúde e aos dados 

epidemiológicos de que a atitude mais correcta de um sistema de saúde, mais do que 

(Infopédia, 2003-2010) 

Actividade física é qualquer movimento corporal intencional, realizado com os 

músculos esqueléticos, que resulta dum gasto de energia e numa experiência pessoal, 

e que nos permite interagir com os seres e o ambiente que nos rodeia. (Dévis, Devís 

actividade física é o movimento corporal humano que envolve 

um gasto energia superior ao gasto energético da situação de repouso. Quando o 

nível do movimento humano ultrapassa os patamares iniciais do corpo em repouso, 

(Leal, 2010)). 

Barata (2005), como sendo toda a actividade muscular 

ou motora que um ser assume, ou seja, tudo aquilo que implique movimento, força ou 

ostura. Estar em pé é ter mais actividade física do que estar sentado. 

Correr é ter mais actividade física que andar. Assim, o conceito de actividade física é o 

mais vasto possível. Considera, que todas as actividades físicas possíveis podem ser 

ctividade física espontânea, informal, não 

estruturada e actividade física programada, formal, estruturada. A primeira faz parte do 

dia, o ir a pé para a escola ou para o trabalho, subir as escadas em vez de 

Levar os filhos a passear, ou os animais e ter passatempos activos 

com eles, fazer mudanças, ir às compras, fazer arrumações, bricolage, tudo isto entra 

na actividade física espontânea. O seu objectivo são as coisas que ela possibilita e 



COMBATE À OBESIDADE INFANTIL 

 

 

não a actividade em si mesma. A actividade física programada obedece a um 

esquema prévio, tem objectivos, tem regras de intensidade e de progressão, tem 

tempo das sessões definido, etc., então estamos na actividade física estruturada. 

Quando uma pessoa vai a um ginásio, a 

a um programa de caminhadas ou de corrida, etc., tudo isto são formas de actividade 

física programada. 

Segundo o ACSM, actividade física deve ser entendida como movimento corporal 

produzido pela contracção dos m

substancialmente o dispêndio energético; o exercício físico deve ser definido como 

uma subclasse da actividade física, consistindo em movimentos corporais planeados, 

estruturados e repetidos, efectuados para manter ou mel

componentes da condição física; sendo a condição física vista como um conjunto de 

atributos que se têm ou se obtêm e se relacionam com a capacidade de desenvolver 

actividade física (Tavares, Raposo, & Marques, 2003)

1.2.1. Condição Física 

Segundo o ACSM, a condição física deve ser vista como um conjunto de atributos que 

se têm ou se obtêm e se relacionam com a capacidade de desenvolver actividade 

física. (Tavares, Raposo, & Marques, 

De acordo com Barata (2005),

conhecida “fitness”, que significa, entre outras definições que têm o mesmo 

significado, as capacidades para poder executar e com facilidade as tarefas motoras 

necessárias à vida de cada um, à intensidade e na duração necessária

definição deduz-se que todas as pessoas, e não só os desportistas necessitam de 

uma boa condição física, embora de níveis diferentes. 

Os componentes da condição física incluem a resis

musculo-esquelética, composição corporal e flexibilidade. A resistência 

cardiorespiratória está altamente relacionada com a capacidade que o coração, 

pulmões e sistema circulatório têm para levar oxigénio e nutrientes ao

estão a trabalhar. A condição musculo

sistemas muscular e esquelético têm de realizar trabalho. A composição corporal diz 

respeito ao tamanho e à massa do indivíduo. A flexibilidade é a capacidade de 

movimentar uma ou mais articulações ao longo da amplitude de todo o movimento 

(Heyward,2002 cit (Tavares, Raposo, & Marques, 2003)
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em si mesma. A actividade física programada obedece a um 

esquema prévio, tem objectivos, tem regras de intensidade e de progressão, tem 

tempo das sessões definido, etc., então estamos na actividade física estruturada. 

Quando uma pessoa vai a um ginásio, a um health-club, pratica um desporto, obedece 

a um programa de caminhadas ou de corrida, etc., tudo isto são formas de actividade 

gundo o ACSM, actividade física deve ser entendida como movimento corporal 

produzido pela contracção dos músculos esqueléticos e que aumenta 

substancialmente o dispêndio energético; o exercício físico deve ser definido como 

uma subclasse da actividade física, consistindo em movimentos corporais planeados, 

estruturados e repetidos, efectuados para manter ou melhorar um ou mais 

componentes da condição física; sendo a condição física vista como um conjunto de 

atributos que se têm ou se obtêm e se relacionam com a capacidade de desenvolver 

(Tavares, Raposo, & Marques, 2003). 

Segundo o ACSM, a condição física deve ser vista como um conjunto de atributos que 

se têm ou se obtêm e se relacionam com a capacidade de desenvolver actividade 

(Tavares, Raposo, & Marques, 2003) 

Barata (2005), condição física é a tradução da palavra inglesa tão 

conhecida “fitness”, que significa, entre outras definições que têm o mesmo 

as capacidades para poder executar e com facilidade as tarefas motoras 

ssárias à vida de cada um, à intensidade e na duração necessária

se que todas as pessoas, e não só os desportistas necessitam de 

uma boa condição física, embora de níveis diferentes.  

Os componentes da condição física incluem a resistência cardiorespiratória, condição 

esquelética, composição corporal e flexibilidade. A resistência 

cardiorespiratória está altamente relacionada com a capacidade que o coração, 

pulmões e sistema circulatório têm para levar oxigénio e nutrientes ao

estão a trabalhar. A condição musculo-esqulética refere-se à capacidade que os 

sistemas muscular e esquelético têm de realizar trabalho. A composição corporal diz 

respeito ao tamanho e à massa do indivíduo. A flexibilidade é a capacidade de 

movimentar uma ou mais articulações ao longo da amplitude de todo o movimento 

(Tavares, Raposo, & Marques, 2003)).  
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em si mesma. A actividade física programada obedece a um 

esquema prévio, tem objectivos, tem regras de intensidade e de progressão, tem 

tempo das sessões definido, etc., então estamos na actividade física estruturada. 

, pratica um desporto, obedece 

a um programa de caminhadas ou de corrida, etc., tudo isto são formas de actividade 

gundo o ACSM, actividade física deve ser entendida como movimento corporal 

úsculos esqueléticos e que aumenta 

substancialmente o dispêndio energético; o exercício físico deve ser definido como 

uma subclasse da actividade física, consistindo em movimentos corporais planeados, 

horar um ou mais 

componentes da condição física; sendo a condição física vista como um conjunto de 

atributos que se têm ou se obtêm e se relacionam com a capacidade de desenvolver 

Segundo o ACSM, a condição física deve ser vista como um conjunto de atributos que 

se têm ou se obtêm e se relacionam com a capacidade de desenvolver actividade 

condição física é a tradução da palavra inglesa tão 

conhecida “fitness”, que significa, entre outras definições que têm o mesmo 

as capacidades para poder executar e com facilidade as tarefas motoras 

ssárias à vida de cada um, à intensidade e na duração necessária. Desta 

se que todas as pessoas, e não só os desportistas necessitam de 

tência cardiorespiratória, condição 

esquelética, composição corporal e flexibilidade. A resistência 

cardiorespiratória está altamente relacionada com a capacidade que o coração, 

pulmões e sistema circulatório têm para levar oxigénio e nutrientes aos músculos que 

se à capacidade que os 

sistemas muscular e esquelético têm de realizar trabalho. A composição corporal diz 

respeito ao tamanho e à massa do indivíduo. A flexibilidade é a capacidade de 

movimentar uma ou mais articulações ao longo da amplitude de todo o movimento 
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1.3. Nutrição /Alimentação Equilibrada

A Humanidade alimentou-se desde tempos muito antigos s

de maneira que os constituintes da sua dieta fossem seguros, nutritivos e satisfatórios 

para as suas necessidades. No entanto, o estudo científico dos alimentos e o seu 

aproveitamento pelo organismo humano é uma preocupação rece

apenas há duzentos anos (Femenías & Hernández, 2003)

Segundo Femenías e Hernández (2003) a nutrição, estuda os processos que ocorrem 

no organismo depois de ter ingerido os alimentos. Por exemplo, como se leva

cabos os processos de digestão, absorção, utilização e aproveitamento dos alimentos, 

bem como a excreção dos produtos residuais

refere que é conveniente distinguir entre o que é um alimento e o que é um nutriente. 

Genericamente, um alimento é tudo aquilo que, sólido ou líquido, se pode utilizar para 

o consumo e a alimentação humana. Os nutrientes são os componentes dos alimentos 

que o organismo utiliza para obter energia, construir e reparar as suas estruturas, bem 

como regular as várias funções. 

Os mesmos autores referem também que o conhecimento dos alimentos e das 

quantidades adequadas que é necessário consumir de cada um deles constitui a base 

de uma alimentação saudável e equilibrada. As recomendações dietéticas são 

destinadas às pessoas saudá

equilibrada. Os alimentos costumam classificar

nutritivo.  

De acordo com Royo ( 2003)

tomar-se como referência a diéta m

prirãmide alimentar recomendada pela OMS. 

“A Alimentação Mediterrânica descreve uma forma específica de comer e beber, a 

qual tem vindo a ser relacionada com benefícios marcados na saúde das populações. 

Por esta razão, este tipo de alimentação é muitas vezes definida como o 

de uma alimentação saudável

alimentos como as frutas, os produtos hortícolas, cereais integrais, leguminosas, frutos 

secos, azeite, peixe, carnes brancas, queijo e iogurte, e quantidades moderadas de 

vinho tinto. Esta alimentação representa os hábitos alimentares mais comuns dos 

países da bacia do Mediterrânico
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1.3. Nutrição /Alimentação Equilibrada  

se desde tempos muito antigos seguindo práticas empíricas, 

de maneira que os constituintes da sua dieta fossem seguros, nutritivos e satisfatórios 

para as suas necessidades. No entanto, o estudo científico dos alimentos e o seu 

aproveitamento pelo organismo humano é uma preocupação recente, que remonta 

(Femenías & Hernández, 2003).  

Segundo Femenías e Hernández (2003) a nutrição, estuda os processos que ocorrem 

no organismo depois de ter ingerido os alimentos. Por exemplo, como se leva

cabos os processos de digestão, absorção, utilização e aproveitamento dos alimentos, 

bem como a excreção dos produtos residuais. Neste contexto, os mesmo

refere que é conveniente distinguir entre o que é um alimento e o que é um nutriente. 

nericamente, um alimento é tudo aquilo que, sólido ou líquido, se pode utilizar para 

o consumo e a alimentação humana. Os nutrientes são os componentes dos alimentos 

que o organismo utiliza para obter energia, construir e reparar as suas estruturas, bem 

mo regular as várias funções.  

Os mesmos autores referem também que o conhecimento dos alimentos e das 

quantidades adequadas que é necessário consumir de cada um deles constitui a base 

de uma alimentação saudável e equilibrada. As recomendações dietéticas são 

destinadas às pessoas saudáveis que desejam levar a cabo uma alimentação 

equilibrada. Os alimentos costumam classificar-se segundo a sua composição ou valor 

Royo ( 2003), quando se quer escolher uma dieta saudável, costuma 

se como referência a diéta mediterrânica, ou de forma mais universal a 

prirãmide alimentar recomendada pela OMS.  

A Alimentação Mediterrânica descreve uma forma específica de comer e beber, a 

qual tem vindo a ser relacionada com benefícios marcados na saúde das populações. 

razão, este tipo de alimentação é muitas vezes definida como o 

de uma alimentação saudável”. São característicos da Alimentação Mediterrânica 

alimentos como as frutas, os produtos hortícolas, cereais integrais, leguminosas, frutos 

te, peixe, carnes brancas, queijo e iogurte, e quantidades moderadas de 

vinho tinto. Esta alimentação representa os hábitos alimentares mais comuns dos 

países da bacia do Mediterrânico (APN - Associação Portuguesa dos Nutricionistas
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eguindo práticas empíricas, 

de maneira que os constituintes da sua dieta fossem seguros, nutritivos e satisfatórios 

para as suas necessidades. No entanto, o estudo científico dos alimentos e o seu 

nte, que remonta 

Segundo Femenías e Hernández (2003) a nutrição, estuda os processos que ocorrem 

no organismo depois de ter ingerido os alimentos. Por exemplo, como se levam a 

cabos os processos de digestão, absorção, utilização e aproveitamento dos alimentos, 

mesmos autores, 

refere que é conveniente distinguir entre o que é um alimento e o que é um nutriente. 

nericamente, um alimento é tudo aquilo que, sólido ou líquido, se pode utilizar para 

o consumo e a alimentação humana. Os nutrientes são os componentes dos alimentos 

que o organismo utiliza para obter energia, construir e reparar as suas estruturas, bem 

Os mesmos autores referem também que o conhecimento dos alimentos e das 

quantidades adequadas que é necessário consumir de cada um deles constitui a base 

de uma alimentação saudável e equilibrada. As recomendações dietéticas são 

veis que desejam levar a cabo uma alimentação 

se segundo a sua composição ou valor 

, quando se quer escolher uma dieta saudável, costuma 

editerrânica, ou de forma mais universal a 

A Alimentação Mediterrânica descreve uma forma específica de comer e beber, a 

qual tem vindo a ser relacionada com benefícios marcados na saúde das populações. 

razão, este tipo de alimentação é muitas vezes definida como o gold standard 

São característicos da Alimentação Mediterrânica 

alimentos como as frutas, os produtos hortícolas, cereais integrais, leguminosas, frutos 

te, peixe, carnes brancas, queijo e iogurte, e quantidades moderadas de 

vinho tinto. Esta alimentação representa os hábitos alimentares mais comuns dos 

Associação Portuguesa dos Nutricionistas). 
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Segundo Royo (2003) uma 

alimentos claramente prejudiciais, sobretudo se se tornarem a base da alimentação.

Teixeira e Silva (2009) referem que u

em maior proporção por hidratos de carbono, incluindo fibra alimentar, e por 

quantidades mais reduzidas de gordura e proteína. A água é um componente muito 

importante da alimentação e, quando consumida incluí

na sopa) promove a saciedade e diminui a densidade energética do prato. O corpo 

necessita não só de equilibrar o consumo energético (quantidade) com gastos mas 

necessita, também, de equilíbrio 

proporção dos diferentes nutrientes essenciais ao seu bom funcionamento, incluindo 

os que não fornecem energia (água, vitaminas e minerais). 

1.4. Obesidade  

A obesidade define-se como um excesso de massa gorda no nosso organ

que não é correcto entende

relativamente à estatura ou altura 

De acordo com Femenías e

a forma de gordura (triglicerí

do excesso de gordura no corpo, distingue

ginóide ou glúteo- femural

zona das coxas e das nádegas, o que dá origem a uma figura em “forma de pêra”; 

obesidade andróide , central ou abdominal

excesso de gordura em redor da cintura e 

um estilo de figura em “forma 

gordura apresenta uma distribuição de forma homogénea por todo o corpo. 

A obesidade é caracterizada pela acumulação excessiva de gordura corporal com 

potencial prejuízo à saúde, decorrente de vários 

ambientais, como padrões dietéticos e de actividade física ou ainda factores 

individuais de susceptibilidade biológica, entre muitos outros, que interagem na 

etiologia da patologia (OMS, 1997

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002)

obesidade como uma doença em que o excesso de gordura corporal pode atingir 

níveis capazes de afectar a saúde. Por conseguinte, a obesidade pode

esperança de vida e aumentar o
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Segundo Royo (2003) uma alimentação equilibrada deve deixar de fora alguns 

alimentos claramente prejudiciais, sobretudo se se tornarem a base da alimentação.

referem que uma alimentação equilibrada deve ser constituída 

em maior proporção por hidratos de carbono, incluindo fibra alimentar, e por 

quantidades mais reduzidas de gordura e proteína. A água é um componente muito 

importante da alimentação e, quando consumida incluída nos alimentos (por exemplo 

na sopa) promove a saciedade e diminui a densidade energética do prato. O corpo 

necessita não só de equilibrar o consumo energético (quantidade) com gastos mas 

necessita, também, de equilíbrio e variedade nutricional. Isto é, necessita de uma boa 

proporção dos diferentes nutrientes essenciais ao seu bom funcionamento, incluindo 

os que não fornecem energia (água, vitaminas e minerais).  

se como um excesso de massa gorda no nosso organ

que não é correcto entende-la apenas como um excesso de peso generalizado 

à estatura ou altura (Femenías & Hernández, 2003). 

De acordo com Femenías e Hernández (2003), o excesso de energia deposita

de gordura (triglicerídeos) no tecido adiposo e, de acordo com a localização 

do excesso de gordura no corpo, distingue-se vários tipos de obesidade: 

femural , caracterizada pela localização do excesso de gordura na 

s e das nádegas, o que dá origem a uma figura em “forma de pêra”; 

central ou abdominal , caracterizada pela localização do 

excesso de gordura em redor da cintura e da parte alta do abdómen, o que dá lugar a 

um estilo de figura em “forma de maçã”; obesidade de distribuição homogénea

gordura apresenta uma distribuição de forma homogénea por todo o corpo. 

A obesidade é caracterizada pela acumulação excessiva de gordura corporal com 

potencial prejuízo à saúde, decorrente de vários factores sejam esses genéticos ou 

ambientais, como padrões dietéticos e de actividade física ou ainda factores 

individuais de susceptibilidade biológica, entre muitos outros, que interagem na 

etiologia da patologia (OMS, 1997 cit (Moreira C. , s.d.)). 

anização Mundial de Saúde (OMS, 2002), mais recentemente, define

uma doença em que o excesso de gordura corporal pode atingir 

níveis capazes de afectar a saúde. Por conseguinte, a obesidade pode

esperança de vida e aumentar o risco de problemas associados (Pereira C. , 2011)
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deve deixar de fora alguns 

alimentos claramente prejudiciais, sobretudo se se tornarem a base da alimentação. 

ma alimentação equilibrada deve ser constituída 

em maior proporção por hidratos de carbono, incluindo fibra alimentar, e por 

quantidades mais reduzidas de gordura e proteína. A água é um componente muito 

alimentos (por exemplo 

na sopa) promove a saciedade e diminui a densidade energética do prato. O corpo 

necessita não só de equilibrar o consumo energético (quantidade) com gastos mas 

necessita de uma boa 

proporção dos diferentes nutrientes essenciais ao seu bom funcionamento, incluindo 

se como um excesso de massa gorda no nosso organismo, pelo 

la apenas como um excesso de peso generalizado 

excesso de energia deposita-se sob 

os) no tecido adiposo e, de acordo com a localização 

ários tipos de obesidade: obesidade 

pela localização do excesso de gordura na 

s e das nádegas, o que dá origem a uma figura em “forma de pêra”; 

, caracterizada pela localização do 

da parte alta do abdómen, o que dá lugar a 

obesidade de distribuição homogénea , a 

gordura apresenta uma distribuição de forma homogénea por todo o corpo.  

A obesidade é caracterizada pela acumulação excessiva de gordura corporal com 

factores sejam esses genéticos ou 

ambientais, como padrões dietéticos e de actividade física ou ainda factores 

individuais de susceptibilidade biológica, entre muitos outros, que interagem na 

, mais recentemente, define a 

uma doença em que o excesso de gordura corporal pode atingir 

níveis capazes de afectar a saúde. Por conseguinte, a obesidade pode reduzir a 

(Pereira C. , 2011).  
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De acordo com ACSM (2003) a

adiposo armazenada na forma de 

excessiva em relação ao dispêndio de energia. O ponto no qual a gordura excessiva 

passa a ser obesidade é arbitrário. O peso excessivo é definido como um desvio no 

peso corporal de algum padrão ou peso “ideal” relacionado com a altura

O acumular excessivo de gordura corporal é uma condição complexa que pode ser 

atribuída a vários factores, incluindo condições genéticas, bioquímicas, psicológicas 

fisiológicas e inactividade física 

1.4.1. Composição Corporal / 

Composição corporal refere

corporais. A composição corporal pode ser avaliada nos níveis elementar (atómico), 

químico, celular e dos tecidos

na composição do corpo humano

corporal, baseando-se a escolha na precisão, na objectividade e na exactidão

2003).  

De acordo com (Teixeira & Silva, 2009)

de tecidos que constituem o corpo humano e que

corporal. Ou seja, o peso resulta do contributo de cada um dos

muscular, adiposo, etc.) que compõem o nosso organismo

composição corporal permite efectuar uma análise qualitativa do peso corporal. 

O mesmo autor defende que, em termos gerais, é possível dividir o nosso peso 

corporal em dois grandes compartimentos: um compartimento de massa isenta de 

gordura, a que podemos chamar massa magra (osso, músculo esquelético, órgãos e 

outros tecidos) e outro de massa gorda. 

Segundo o ACSM (2003) o 

e a altura frequentemente usada nos estudos epidemiológicos, é calculado a partir do 

valor do peso, em quilogramas, dividido pelo quadrado da altura, em metros

desenvolvidos padrões de obesidade baseados no IMC, 

um maior risco de doença crónica. 

O Índice de Massa Corporal

corporal e pode ser facilmente determinado por qualquer pessoa, pois resulta da 

relação entre o peso e a altura. 
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CSM (2003) a obesidade é um excesso de gordura contendo tecido 

adiposo armazenada na forma de triglicerídeos que resulta da inges

em relação ao dispêndio de energia. O ponto no qual a gordura excessiva 

passa a ser obesidade é arbitrário. O peso excessivo é definido como um desvio no 

peso corporal de algum padrão ou peso “ideal” relacionado com a altura

mular excessivo de gordura corporal é uma condição complexa que pode ser 

atribuída a vários factores, incluindo condições genéticas, bioquímicas, psicológicas 

fisiológicas e inactividade física (ACSM, 2003). 

1.4.1. Composição Corporal / Índice de Massa Corporal (IMC) 

Composição corporal refere-se às quantidades absolutas e relativas dos componentes 

corporais. A composição corporal pode ser avaliada nos níveis elementar (atómico), 

químico, celular e dos tecidos/sistemas. É possível medir mais de trinta componentes 

na composição do corpo humano. Existem vários métodos para avaliar a composição 

se a escolha na precisão, na objectividade e na exactidão

(Teixeira & Silva, 2009), a composição corporal consiste no conjunto 

constituem o corpo humano e que, no seu conjunto se traduz no peso 

corporal. Ou seja, o peso resulta do contributo de cada um dos 

muscular, adiposo, etc.) que compõem o nosso organismo. Por este motivo, a 

composição corporal permite efectuar uma análise qualitativa do peso corporal. 

O mesmo autor defende que, em termos gerais, é possível dividir o nosso peso 

l em dois grandes compartimentos: um compartimento de massa isenta de 

gordura, a que podemos chamar massa magra (osso, músculo esquelético, órgãos e 

outros tecidos) e outro de massa gorda.  

Segundo o ACSM (2003) o Índice de Massa Corporal (IMC), uma relação entre o peso 

e a altura frequentemente usada nos estudos epidemiológicos, é calculado a partir do 

valor do peso, em quilogramas, dividido pelo quadrado da altura, em metros

desenvolvidos padrões de obesidade baseados no IMC, que associam 

um maior risco de doença crónica.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) ou Índice de Quetelet, é representativo da gordura 

e pode ser facilmente determinado por qualquer pessoa, pois resulta da 

relação entre o peso e a altura. (Femenías & Hernández, 2003) 
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obesidade é um excesso de gordura contendo tecido 

que resulta da ingestão energética 

em relação ao dispêndio de energia. O ponto no qual a gordura excessiva 

passa a ser obesidade é arbitrário. O peso excessivo é definido como um desvio no 

peso corporal de algum padrão ou peso “ideal” relacionado com a altura. 

mular excessivo de gordura corporal é uma condição complexa que pode ser 

atribuída a vários factores, incluindo condições genéticas, bioquímicas, psicológicas 

se às quantidades absolutas e relativas dos componentes 

corporais. A composição corporal pode ser avaliada nos níveis elementar (atómico), 

. É possível medir mais de trinta componentes 

Existem vários métodos para avaliar a composição 

se a escolha na precisão, na objectividade e na exactidão (ACSM, 

, a composição corporal consiste no conjunto 

, no seu conjunto se traduz no peso 

 tecidos (ósseo, 

. Por este motivo, a 

composição corporal permite efectuar uma análise qualitativa do peso corporal.  

O mesmo autor defende que, em termos gerais, é possível dividir o nosso peso 

l em dois grandes compartimentos: um compartimento de massa isenta de 

gordura, a que podemos chamar massa magra (osso, músculo esquelético, órgãos e 

relação entre o peso 

e a altura frequentemente usada nos estudos epidemiológicos, é calculado a partir do 

valor do peso, em quilogramas, dividido pelo quadrado da altura, em metros. Foram 

que associam um IMC alto a 

é representativo da gordura 

e pode ser facilmente determinado por qualquer pessoa, pois resulta da 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde, considera

quando o IMC é igual ou superior a 25 e que há 

superior a 30, de acordo com a tab

Tabela 1 – Classificação do IMC segundo a Organização Mundial de Saúde

IMC (Kg/m 2) 

<18,5 

18,5-24,9 

25-29,9 

30-34,9 

35-39,9 

>= 40 

 

Ainda que o IMC represente uma import

Teixeira (2009), este indicador tem vantagens 

utilizada e aceite, é simples por ser fácil de avaliar, as mesmas referências são usadas 

para homens e mulheres e apresenta uma boa rela

maioria das pessoas, mas também algumas limitações

composição corporal (relação entre a massa gorda e a massa magra e não avalia a 

distribuição relativa da gordura

2. Obesidade um problema de Saúde 

A Obesidade tem ocupado, nos últimos anos, um papel relevante no colectivo 

científico e da saúde, transformando

Saúde Pública. Esta deixou de ser um simples estado físico para passar a ser uma 

doença claramente definida e estudada. A associação da obesidade com a redução da 

esperança de vida é um fenómeno conhecido e hoje em dia estabeleceu

pessoas obesas apresentam, relativamente à população não obesa, um risco superior 

de desenvolvimento de várias patol

(Femenías & Hernández, 2003)

De acordo com a Plataforma contra a Obesidade, o

risco mais elevado de desenvolvimento de diversas patologias como, são exe

diabetes tipo II (não insulino

arterial, acidentes vasculares cerebrais, doenças do aparelho urinário, alguns tipos de 

cancros (endométrio, ovários, mama, útero, próstata, colonrectal, bexiga, pân
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Segundo a Organização Mundial de Saúde, considera-se que há excesso de peso

quando o IMC é igual ou superior a 25 e que há obesidade  quando o IMC é igual ou

, de acordo com a tabela 1 (Femenías & Hernández, 2003)

Classificação do IMC segundo a Organização Mundial de Saúde

Classificação do IMC Risco de Problemas 
Associados

Baixo peso Baixo

Peso normal 

Excesso de peso Aumentado

Obesidade de Classe 1 Moderado

Obesidade de Classe 2 Grave

Obesidade de Classe 3 Muito Grave

Ainda que o IMC represente uma importante medida indicativa de risco, segundo 

Teixeira (2009), este indicador tem vantagens pois é uma medida universalmente 

, é simples por ser fácil de avaliar, as mesmas referências são usadas 

para homens e mulheres e apresenta uma boa relação com a massa gorda para a 

mas também algumas limitações uma vez que não avalia a 

composição corporal (relação entre a massa gorda e a massa magra e não avalia a 

distribuição relativa da gordura.  

Obesidade um problema de Saúde  

A Obesidade tem ocupado, nos últimos anos, um papel relevante no colectivo 

científico e da saúde, transformando-se numa das maiores preocupações 

Saúde Pública. Esta deixou de ser um simples estado físico para passar a ser uma 

finida e estudada. A associação da obesidade com a redução da 

esperança de vida é um fenómeno conhecido e hoje em dia estabeleceu

pessoas obesas apresentam, relativamente à população não obesa, um risco superior 

várias patologias, produzindo uma maior morbimortalidade 

(Femenías & Hernández, 2003). 

forma contra a Obesidade, os indivíduos obesos correm um 

risco mais elevado de desenvolvimento de diversas patologias como, são exe

diabetes tipo II (não insulino-dependente), doença cardíaca coronária, hipertensão 

arterial, acidentes vasculares cerebrais, doenças do aparelho urinário, alguns tipos de 

cancros (endométrio, ovários, mama, útero, próstata, colonrectal, bexiga, pân
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excesso de peso  

quando o IMC é igual ou 

(Femenías & Hernández, 2003). 

Classificação do IMC segundo a Organização Mundial de Saúde  

Risco de Problemas 
Associados  

Baixo 

 

Aumentado 

Moderado 

Grave 

Muito Grave 

ante medida indicativa de risco, segundo 

medida universalmente 

, é simples por ser fácil de avaliar, as mesmas referências são usadas 

ção com a massa gorda para a 

uma vez que não avalia a 

composição corporal (relação entre a massa gorda e a massa magra e não avalia a 

A Obesidade tem ocupado, nos últimos anos, um papel relevante no colectivo 

se numa das maiores preocupações no âmbito 

Saúde Pública. Esta deixou de ser um simples estado físico para passar a ser uma 

finida e estudada. A associação da obesidade com a redução da 

esperança de vida é um fenómeno conhecido e hoje em dia estabeleceu-se que as 

pessoas obesas apresentam, relativamente à população não obesa, um risco superior 

ogias, produzindo uma maior morbimortalidade 

s indivíduos obesos correm um 

risco mais elevado de desenvolvimento de diversas patologias como, são exemplo, a 

dependente), doença cardíaca coronária, hipertensão 

arterial, acidentes vasculares cerebrais, doenças do aparelho urinário, alguns tipos de 

cancros (endométrio, ovários, mama, útero, próstata, colonrectal, bexiga, pâncreas, 
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fígado e rins), dislipidemias (alterações das gorduras do sangue), doenças osteo

articulares e problemas psicossociais

A obesidade é uma doença

aparecimento, desenvolvimento 

doença crónica, com enorme prevalência nos países desenvolvidos, atinge homens e 

mulheres de todas as etnias e de todas as idades, reduz a qualidade de vida e tem 

elevadas taxas de morbilidade e mortalidade

obesas que a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou esta doença como 

epidemia global do século XXI 

Segundo a DGS (2004) a obesidade é uma patologia de génese multifactorial, sendo

os factores genéticos, metabólicos, ambientais e comportamentais determinantes 

deste desequilíbrio.  

2.1. Consequências Sociais e Económicas da Obesidad e

Segundo a Carta Europeia de luta Contra a Obesidade, 

peso, em adultos, são responsáveis por até 6% da despesa relacionada com os 

cuidados de saúde na Região Europeia, e ainda, impõem, pelo menos, o dobro de 

custos indirectos, apresentando assim, 

desenvolvimento sociais. A perda de vidas, da

consequência da obesidade têm efeitos nocivos sobre o desenvolvimento económico. 

As pessoas mais afectadas

sócio-económicos mais desfavorecidos, facto que, por sua v

aumento de desigualdades

Obesidade). 

O mesmo documento refere que

torna-se igualmente dominante

em que a economia se encontra

globalização, pelo que é premente a acção internacional para apoiar políticas 

nacionais (Plataforma Contra a

De acordo com a Plataforma contra a Obesidade, o custo social da obesidade é 

enorme. 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 

saúde com as pessoas obesas são superiores em 35% quando comparados com os 

indivíduos com um IMC saudável. Verifica
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fígado e rins), dislipidemias (alterações das gorduras do sangue), doenças osteo

lares e problemas psicossociais. 

é uma doença que constitui um importante factor de risco para o 

aparecimento, desenvolvimento e agravamento de outras doenças. Trata

doença crónica, com enorme prevalência nos países desenvolvidos, atinge homens e 

mulheres de todas as etnias e de todas as idades, reduz a qualidade de vida e tem 

as de morbilidade e mortalidade. A nível mundial, há ta

Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou esta doença como 

epidemia global do século XXI (Portal da Saúde, s.d.). 

Segundo a DGS (2004) a obesidade é uma patologia de génese multifactorial, sendo

os factores genéticos, metabólicos, ambientais e comportamentais determinantes 

2.1. Consequências Sociais e Económicas da Obesidad e

Segundo a Carta Europeia de luta Contra a Obesidade, a obesidade 

são responsáveis por até 6% da despesa relacionada com os 

cuidados de saúde na Região Europeia, e ainda, impõem, pelo menos, o dobro de 

custos indirectos, apresentando assim, efeitos nocivos sobre a economia e 

A perda de vidas, da produtividade e respectiva receita como 

consequência da obesidade têm efeitos nocivos sobre o desenvolvimento económico. 

As pessoas mais afectadas pelo excesso de peso e obesidade es

desfavorecidos, facto que, por sua vez contribui para um 

desigualdades no domínio da saúde e outras (Plataforma Contra a 

O mesmo documento refere que, a obesidade já não é síndroma das sociedades ricas,

se igualmente dominante nos países em fase de desenvolvimento e 

em que a economia se encontra em fase de transição, especialmente num contexto de 

globalização, pelo que é premente a acção internacional para apoiar políticas 

(Plataforma Contra a Obesidade). 

De acordo com a Plataforma contra a Obesidade, o custo social da obesidade é 

enorme. 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 

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 
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fígado e rins), dislipidemias (alterações das gorduras do sangue), doenças osteo-

que constitui um importante factor de risco para o 

doenças. Trata-se de uma 

doença crónica, com enorme prevalência nos países desenvolvidos, atinge homens e 

mulheres de todas as etnias e de todas as idades, reduz a qualidade de vida e tem 

. A nível mundial, há tantas pessoas 

Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou esta doença como a 

Segundo a DGS (2004) a obesidade é uma patologia de génese multifactorial, sendo 

os factores genéticos, metabólicos, ambientais e comportamentais determinantes 

2.1. Consequências Sociais e Económicas da Obesidad e 

a obesidade e excesso de 

são responsáveis por até 6% da despesa relacionada com os 

cuidados de saúde na Região Europeia, e ainda, impõem, pelo menos, o dobro de 

efeitos nocivos sobre a economia e 

produtividade e respectiva receita como 

consequência da obesidade têm efeitos nocivos sobre o desenvolvimento económico. 

pelo excesso de peso e obesidade estão nos grupos 

ez contribui para um 

(Plataforma Contra a 

das sociedades ricas, 

es em fase de desenvolvimento e naqueles 

te num contexto de 

globalização, pelo que é premente a acção internacional para apoiar políticas 

De acordo com a Plataforma contra a Obesidade, o custo social da obesidade é 

enorme. 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 

se também que o absentismo laboral por 
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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.  

“Do ponto de vista da sociedade, as doenças do lugar a dois principais tipos de custo 

económico: os custos directos e os custos indirectos. Os 

as despesas do sistema de sa

prevenção e diagnóstico de determinadas doenças ou problemas de saúde. Os custos 

directos da obesidade foram já calculados por diversos investigadores num número 

restrito de países (Hughes e McGuir e, 1997; Kort t et al, 1998). Em Portugal, Pereira 

et al (1999) estimaram em mais de 46 milhões de contos os custos direct

obesidade no ano de 1996, um valor que corresponde a 3,5% das 

sector da saúde. A maior

morbilidades destina-se a 

(Pereira & Mateus, 2000). 

3. Obesidade Infantil

Definir a fronteira entre obesidade e 

para crianças e adolescentes. De facto o excesso de massa gorda de uma dada 

população pode resultar de um conjunto alargado de factores, 

nutrição, e ausência de actividade física, bem como fa

(Hill e Melanson, 1999, 

dificuldades, acrescidas, em distinguir o excesso de tecido adiposo sem riscos e o 

excesso com riscos graves, sendo est

adolescência devido a variações fisiológicas naturais relacionadas

& Sallis, 2002). 

Segundo Keller e Stevens (1996) 

prevalência da obesidade na infância tem subido

segundo alguns autores, entre os 18% e os 30 % na população infantil e juvenil dos 

países industrializados do ocidente. 

Whitaker, (1997); Guo, (2002); Goran, (2001); Kotan

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 regressão do excesso de peso acumulado. Situação esta 
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doença é sensivelmente o dobro nas pessoas obesas. Existem ainda outros custos 

er considerados tais como o rendimento escolar inferior e a 

“Do ponto de vista da sociedade, as doenças do lugar a dois principais tipos de custo 

económico: os custos directos e os custos indirectos. Os custos directos 

as despesas do sistema de saúde e dos pacientes e seus familiares com o tratamento,

e diagnóstico de determinadas doenças ou problemas de saúde. Os custos 

directos da obesidade foram já calculados por diversos investigadores num número 

e países (Hughes e McGuir e, 1997; Kort t et al, 1998). Em Portugal, Pereira 

estimaram em mais de 46 milhões de contos os custos direct

1996, um valor que corresponde a 3,5% das despesas totais do 

ior fatia da despesa com o tratamento da obesidade e co

 medicamentos para tratar doenças do aparelho circulató

 

3. Obesidade Infantil  

Definir a fronteira entre obesidade e excesso de peso é difícil, não havendo definições 

para crianças e adolescentes. De facto o excesso de massa gorda de uma dada 

população pode resultar de um conjunto alargado de factores, tais como a má 

nutrição, e ausência de actividade física, bem como factores genéticos e metabólicos 

(Hill e Melanson, 1999, cit (Mota & Sallis, 2002)). Há ainda a considerar as 

dificuldades, acrescidas, em distinguir o excesso de tecido adiposo sem riscos e o 

excesso com riscos graves, sendo esta distinção ainda mais difícil na infância e 

adolescência devido a variações fisiológicas naturais relacionadas com a idade

Keller e Stevens (1996) cit Mota (2002) alguns dados indicam que a 

besidade na infância tem subido durante os últimos anos. Ela varia, 

autores, entre os 18% e os 30 % na população infantil e juvenil dos 

industrializados do ocidente.  

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

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 

uanto mais avançada a idade e a quantidade de gordura, mais 

complicado se torna a regressão do excesso de peso acumulado. Situação esta 
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doença é sensivelmente o dobro nas pessoas obesas. Existem ainda outros custos 

er considerados tais como o rendimento escolar inferior e a 

“Do ponto de vista da sociedade, as doenças do lugar a dois principais tipos de custo 

custos directos representam 

de e dos pacientes e seus familiares com o tratamento, 

e diagnóstico de determinadas doenças ou problemas de saúde. Os custos 

directos da obesidade foram já calculados por diversos investigadores num número 

e países (Hughes e McGuir e, 1997; Kort t et al, 1998). Em Portugal, Pereira 

estimaram em mais de 46 milhões de contos os custos directos da 

despesas totais do 

o tratamento da obesidade e co-

ças do aparelho circulatório” 

excesso de peso é difícil, não havendo definições 

para crianças e adolescentes. De facto o excesso de massa gorda de uma dada 

tais como a má 

ctores genéticos e metabólicos 

. Há ainda a considerar as 

dificuldades, acrescidas, em distinguir o excesso de tecido adiposo sem riscos e o 

a distinção ainda mais difícil na infância e 

com a idade (Mota 

Mota (2002) alguns dados indicam que a 

durante os últimos anos. Ela varia, 

autores, entre os 18% e os 30 % na população infantil e juvenil dos 

al, (1997), defendem que 

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 

uanto mais avançada a idade e a quantidade de gordura, mais 

complicado se torna a regressão do excesso de peso acumulado. Situação esta 
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que se deve aos hábitos alimentares, à diminuição da prática de actividade fica e 

às alterações metabólicas do org

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

A prevalência de obesidade em crianças e adolescentes alterou

décadas de 60 e 80, havendo um aumento 

C. , s.d.). 

Existem evidências de que a obesidade in

sua prevalência vem aumentando (

(2006)). Em todo o mundo, aproximadamente 22 milhões de crianças maiores de cinco 

anos revelam sobrepeso. Este dado é alarmante, 

80% das crianças obesas tornam

Frainer, & Moreira (2006)). Além disso, a obesidade na adolescência prevê uma série 

de efeitos adversos à saúde na vida adulta. O sobrepeso

têm sido relacionados com diversos factores de risco como doenças cardiovasculares, 

hipertensão, diabetes, menor concentração plasmática de colesterol de alta densidade 

(HDL), distúrbios psicológicos, doenças renais, apoplexia, p

ainda dificuldades motoras (Bouchard, 2003

Outra consequência da obesidade que está fortemente relacionada ao 

desenvolvimento psicomotor, diz respeito aos transtornos no esquema corporal, que 

são caracterizados por distúrbios no reconhecimento das dimensões e funções 

corporais. Assim, uma característica importante em obesos é, geralmente a 

depreciação da própria imagem física, demarcada pela insegurança em relação aos 

outros (Conti et al., 2005 cit

Segundo Moreira (2007), n

excesso de peso e 4000 000 crianças por ano

com excesso de peso das quais 3 milhões são obesas. São os países

Europa que estão na liderança da prevalência da obesidade infantil, onde Portugal se 

inclui. Entre 21 países, são as ilhas mediterrâneas de Malta, Sicília, Gibraltar e Creta e 

os países Portugal, Espanha e Itália, que apresentam mais do que 30% 

com excesso de peso e mais do que 10% com obesidade.

A curto prazo, a obesidade juvenil está associada a perturbações físicas e 

psicossociais; a longo prazo, cada vez mais com tradução clínica ainda durante a 
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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 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 prevalência de obesidade em crianças e adolescentes alterou-se pouco entre as 

décadas de 60 e 80, havendo um aumento dramático entre os anos 80 e 90 

Existem evidências de que a obesidade infantil tem tomado proporções epidérmicas, a 

ência vem aumentando (Assis e tal. 2005 cit Pazin, Frainer, & Moreira 

). Em todo o mundo, aproximadamente 22 milhões de crianças maiores de cinco 

. Este dado é alarmante, principalmente porque se estima que 

80% das crianças obesas tornam-se adultos obesos (Watts et al., 

. Além disso, a obesidade na adolescência prevê uma série 

de efeitos adversos à saúde na vida adulta. O sobrepeso e a obesidade na infância 

têm sido relacionados com diversos factores de risco como doenças cardiovasculares, 

hipertensão, diabetes, menor concentração plasmática de colesterol de alta densidade 

(HDL), distúrbios psicológicos, doenças renais, apoplexia, problemas hepáticos e 

ainda dificuldades motoras (Bouchard, 2003 cit Pazin, Frainer, & Moreira (2006)

Outra consequência da obesidade que está fortemente relacionada ao 

desenvolvimento psicomotor, diz respeito aos transtornos no esquema corporal, que 

caracterizados por distúrbios no reconhecimento das dimensões e funções 

corporais. Assim, uma característica importante em obesos é, geralmente a 

depreciação da própria imagem física, demarcada pela insegurança em relação aos 

cit Pazin, Frainer, & Moreira, 2006). 

Segundo Moreira (2007), na Europa 20% das crianças (uma em cada cinco) tem 

eso e 4000 000 crianças por ano juntam-se aos 14 milhões de crianças 

com excesso de peso das quais 3 milhões são obesas. São os países

Europa que estão na liderança da prevalência da obesidade infantil, onde Portugal se 

inclui. Entre 21 países, são as ilhas mediterrâneas de Malta, Sicília, Gibraltar e Creta e 

os países Portugal, Espanha e Itália, que apresentam mais do que 30% 

com excesso de peso e mais do que 10% com obesidade. 

curto prazo, a obesidade juvenil está associada a perturbações físicas e 

psicossociais; a longo prazo, cada vez mais com tradução clínica ainda durante a 
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que se deve aos hábitos alimentares, à diminuição da prática de actividade fica e 

anismo (Nunes et al., 1998). Segundo o 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 

se pouco entre as 

dramático entre os anos 80 e 90 (Moreira 

fantil tem tomado proporções epidérmicas, a 

Pazin, Frainer, & Moreira 

). Em todo o mundo, aproximadamente 22 milhões de crianças maiores de cinco 

porque se estima que 

 2005, cit Pazin, 

. Além disso, a obesidade na adolescência prevê uma série 

e a obesidade na infância 

têm sido relacionados com diversos factores de risco como doenças cardiovasculares, 

hipertensão, diabetes, menor concentração plasmática de colesterol de alta densidade 

roblemas hepáticos e 

Pazin, Frainer, & Moreira (2006)). 

Outra consequência da obesidade que está fortemente relacionada ao 

desenvolvimento psicomotor, diz respeito aos transtornos no esquema corporal, que 

caracterizados por distúrbios no reconhecimento das dimensões e funções 

corporais. Assim, uma característica importante em obesos é, geralmente a 

depreciação da própria imagem física, demarcada pela insegurança em relação aos 

a Europa 20% das crianças (uma em cada cinco) tem 

se aos 14 milhões de crianças 

com excesso de peso das quais 3 milhões são obesas. São os países do Sul da 

Europa que estão na liderança da prevalência da obesidade infantil, onde Portugal se 

inclui. Entre 21 países, são as ilhas mediterrâneas de Malta, Sicília, Gibraltar e Creta e 

os países Portugal, Espanha e Itália, que apresentam mais do que 30% de crianças 

curto prazo, a obesidade juvenil está associada a perturbações físicas e 

psicossociais; a longo prazo, cada vez mais com tradução clínica ainda durante a 
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idade pediátrica e independentement

de entre as complicações associadas à obesidade podemos referir a hipertensão 

arterial, a dislipidemia, a diabetes 

2002 cit Moreira (2007)). 

3.1. Obesidade Inf antil em Portugal

Segundo dados da Plataforma contra a Obesidade, Portugal encontra

posições mais desfavoráveis do cenário europeu, apresentando mais de metade da 

população com excesso de peso e sendo um dos países do espaço da Europa em que 

é maior a prevalência de obesidade infantil, já que 30% das crianças apresentam 

sobrepeso e mais de 10% são obesas.

Um estudo efectuado pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto veio confirmar que Portugal é o segundo país

Maior prevalência de excesso de peso e de obesidade infantil. Numa amostra de 

crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 9 anos, 31,5% apresentam 

excesso de peso e obesidade

Num trabalho realizado com adolescentes do grande Porto (Mota e col. 2000), foi 

demonstrado que a prevalência de obesidade, em idades compreendidas entre os 8 

13 anos, oscilou dos 4 aos 11,1% 

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 e col., 2003).

De acordo com o Programa Nacional de Combate à Obesidade 

dos 7 aos 9 anos de idade a prevalência da pré

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

maior prevalência de obesidade”, estes dados são preocupantes e apoiam 

necessidade imediata de 

problemática da obesidade infantil

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

apresentando uma percentagem mais elevada (16,4

Os possíveis valores de

resultam de dois estudos efectuados sobre a população escolarizada da região do 

Alentejo. Nomeadamente, inseridos nos projectos “Activa
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idade pediátrica e independentemente da persistência de obesidade na idade adulta, 

de entre as complicações associadas à obesidade podemos referir a hipertensão 

arterial, a dislipidemia, a diabetes melitus tipo II e a doença cardiovascular (Rego, 

antil em Portugal  

Segundo dados da Plataforma contra a Obesidade, Portugal encontra

posições mais desfavoráveis do cenário europeu, apresentando mais de metade da 

população com excesso de peso e sendo um dos países do espaço da Europa em que 

maior a prevalência de obesidade infantil, já que 30% das crianças apresentam 

sobrepeso e mais de 10% são obesas. 

Um estudo efectuado pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto veio confirmar que Portugal é o segundo país

Maior prevalência de excesso de peso e de obesidade infantil. Numa amostra de 

com idades compreendidas entre os 7 e os 9 anos, 31,5% apresentam 

excesso de peso e obesidade (Campos, Gomes, & Oliveira, 2006). 

Num trabalho realizado com adolescentes do grande Porto (Mota e col. 2000), foi 

demonstrado que a prevalência de obesidade, em idades compreendidas entre os 8 

13 anos, oscilou dos 4 aos 11,1% (Moreira C. , s.d.) 

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 e col., 2003). 

De acordo com 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% (...) Setúbal e Alentejo são locais onde se destaca a 

maior prevalência de obesidade”, estes dados são preocupantes e apoiam 

necessidade imediata de uma intervenção nesta região no que se refere à 

problemática da obesidade infantil. 

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 
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e da persistência de obesidade na idade adulta, 

de entre as complicações associadas à obesidade podemos referir a hipertensão 

tipo II e a doença cardiovascular (Rego, 

Segundo dados da Plataforma contra a Obesidade, Portugal encontra-se numa das 

posições mais desfavoráveis do cenário europeu, apresentando mais de metade da 

população com excesso de peso e sendo um dos países do espaço da Europa em que 

maior a prevalência de obesidade infantil, já que 30% das crianças apresentam 

Um estudo efectuado pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto veio confirmar que Portugal é o segundo país Europeu com 

Maior prevalência de excesso de peso e de obesidade infantil. Numa amostra de 4500 

com idades compreendidas entre os 7 e os 9 anos, 31,5% apresentam 

Num trabalho realizado com adolescentes do grande Porto (Mota e col. 2000), foi 

demonstrado que a prevalência de obesidade, em idades compreendidas entre os 8 - 

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 

(2005:8), “nas crianças 

obesidade e da obesidade, em 

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

maior prevalência de obesidade”, estes dados são preocupantes e apoiam a 

uma intervenção nesta região no que se refere à 

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

juvenil apresentados 

resultam de dois estudos efectuados sobre a população escolarizada da região do 

te” (Leal, 2006) no concelho 
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de Beja e “Mexe-te” (Samúdio e Leal,

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

amostra final de (n=2005) e

3.2. Factores de risco relacionados com a obesidade

De acordo com Pereira (2010), a

determinado. Esta autora refere que são d

desenvolvimento da doença, e classifica

que se relacionam com a história familiar 

como as características metabólicas

comportamento alimentar não saudável e inactividade física; 

como o acesso a alimentos não saudáveis

sedentarismo e a zona de residência urbana; 

nível de instrução dos pais; 

outros factores  como problemas de tiróide ou administração de insulina ou 

asteróides. 

Koplan e Dietz (1999) citado por Mendes (2009) 

metabólico traduzido por um aumento persisten

e o gasto de energia , o aumento da ingestão de alimentos calóricos e a diminuição da 

actividade física. Porém, segundo este autor a obesidade não se explica simplesmente 

pela associação destes dois factores

condições, que incluem factores genéticos, físicos sociais e comportamentais. 

O excesso de gordura resulta de sucessivos balanços energéticos positivos, em que a 

quantidade de energia ingerida é superior à quantidade d

factores que determinam este desequilíbrio são complexos e podem ter origem 

genética, metabólica, ambiental e comportamental 

De acordo com Bouchard (2003) citado por 

que parece assumir uma posição de destaque, como factor de obesidade, é a 

diminuição do DED (défice de energia dispendida), a qual é determinada

tempos) pela queda do nível habitual de actividade física, associ

tarefas domésticas da vida diária, além da quantidade crescente de tempo gasto num 

modo de vida sedentário (ver TV, trabalhar no computador, jogar vídeo games, etc.). A 

contribuição deste factor não está associada à diminuição do metab
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te” (Samúdio e 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

amostra final de (n=2005) e o “Mexe-te” (n=276) indivíduos (Santos, 2007)

Factores de risco relacionados com a obesidade  

De acordo com Pereira (2010), a obesidade é um problema complexo e multi

determinado. Esta autora refere que são diversos os factores interagem no 

imento da doença, e classifica-os da seguinte forma: factores genéticos

que se relacionam com a história familiar de obesidade; factores biológicos

as características metabólicas; factores comportamentais

ntar não saudável e inactividade física; factores

como o acesso a alimentos não saudáveis; factores sócio- culturais

sedentarismo e a zona de residência urbana; factores socioeconómicos

nível de instrução dos pais; factores emocionais , como o stress e ansiedade e 

como problemas de tiróide ou administração de insulina ou 

Dietz (1999) citado por Mendes (2009) refere que a obesidade é um distúrbio 

metabólico traduzido por um aumento persistente do balanço positivo entre o consumo 

, o aumento da ingestão de alimentos calóricos e a diminuição da 

actividade física. Porém, segundo este autor a obesidade não se explica simplesmente 

pela associação destes dois factores, ela também é resultado do conjunto de várias 

condições, que incluem factores genéticos, físicos sociais e comportamentais. 

O excesso de gordura resulta de sucessivos balanços energéticos positivos, em que a 

quantidade de energia ingerida é superior à quantidade de energia dispendida. Os 

factores que determinam este desequilíbrio são complexos e podem ter origem 

ica, ambiental e comportamental (Ministério da Saúde, 2005)

Bouchard (2003) citado por Marques (2009) de todos os factores, o 

que parece assumir uma posição de destaque, como factor de obesidade, é a 

diminuição do DED (défice de energia dispendida), a qual é determinada

tempos) pela queda do nível habitual de actividade física, associada ao trabalho e às 

tarefas domésticas da vida diária, além da quantidade crescente de tempo gasto num 

modo de vida sedentário (ver TV, trabalhar no computador, jogar vídeo games, etc.). A 

não está associada à diminuição do metabolismo de repouso 
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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 

(Santos, 2007). 

a complexo e multi-

factores interagem no 

actores genéticos , 

actores biológicos , tais 

actores comportamentais , tais como 

actores  ambientais , 

culturais , como o 

actores socioeconómicos , como o 

, como o stress e ansiedade e 

como problemas de tiróide ou administração de insulina ou 

refere que a obesidade é um distúrbio 

te do balanço positivo entre o consumo 

, o aumento da ingestão de alimentos calóricos e a diminuição da 

actividade física. Porém, segundo este autor a obesidade não se explica simplesmente 

ém é resultado do conjunto de várias 

condições, que incluem factores genéticos, físicos sociais e comportamentais.  

O excesso de gordura resulta de sucessivos balanços energéticos positivos, em que a 

e energia dispendida. Os 

factores que determinam este desequilíbrio são complexos e podem ter origem 

(Ministério da Saúde, 2005). 

(2009) de todos os factores, o 

que parece assumir uma posição de destaque, como factor de obesidade, é a 

diminuição do DED (défice de energia dispendida), a qual é determinada (ao longo dos 

ada ao trabalho e às 

tarefas domésticas da vida diária, além da quantidade crescente de tempo gasto num 

modo de vida sedentário (ver TV, trabalhar no computador, jogar vídeo games, etc.). A 

olismo de repouso 
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nem da termogénese alimentar. De facto, não existe uma tendência secular de 

diminuição destes dois componentes no dispêndio energético.

O Ministério da Saúde (2005),

obesidade, os seguintes: vida sedentária, 

electrónicos ou jogos de computador, ma

residência urbana - quanto mais urbanizad

prevalência de obesidade; 

informação dos pais, maior a prevalência de obesidade; 

presença de genes envolvidos no aumento do peso aumentam a susce

risco para desenvolver obesidade, quando o indivíduo é exposto a condições 

ambientais favorecedoras, o que significa que a obesidade tem tendência 

3.2.1. Alimentação e Sedentarismo/Inactiv

de obesidade 

De acordo com a Plataforma contra a Obesidade, s

muito importantes e que estão na base do crescimento da obesidade infantil em 

Portugal, por um lado a mudança nos hábitos alimentares, com a perda dos valores 

tradicionais da alimentação mediterrânica por parte dos pais o que se reflecte 

directamente nos comportamentos alimentares das crianças (menor consumo de sopa, 

frutos, hortaliças e legumes e menos cereais completos) e a opção por produtos de 

reduzido valor nutricional mas de elevada densidade calórica, isto é, alimentos pobres 

em nutrientes mas ricos em calorias e que podem engordar; por outro lado os 

portugueses são de todos os povos da União Europeia aquele que apresenta maior 

nível de inactividade física entre 

activos têm maiores probabilidades que os seus filhos sejam igualmente crianças com 

baixo nível de actividade física. 

Nas crianças é recomendável não abusar das guloseimas

industrial. O pão é para elas um bom alimento, 

uma dieta variada a ordem nas refeições evitando a ingestão a desoras, ajudá

não criar hábito nocivos e a não apresentar problemas de excesso de peso e 

anomalias metabólicas (Royo, 2003)

Teixeira & Silva (2009) referem que, p

ou com obesidade é essencial a redução do valor calórico da sua alimentação

modo a criar um défice entre a energia ingerida at

dispendida nas diferentes actividades diárias. Porém na ingestão dos alimentos, há 
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nem da termogénese alimentar. De facto, não existe uma tendência secular de 

diminuição destes dois componentes no dispêndio energético. 

O Ministério da Saúde (2005), destaca como principais factores de risco associados à 

obesidade, os seguintes: vida sedentária, quanto mais horas de televisão, jogos 

electrónicos ou jogos de computador, maior a prevalência de obesidade; z

quanto mais urbanizada é a zona de residência maior é a 

prevalência de obesidade; grau de informação dos pais - quanto menor o grau de 

informação dos pais, maior a prevalência de obesidade; factores genéticos 

presença de genes envolvidos no aumento do peso aumentam a susce

risco para desenvolver obesidade, quando o indivíduo é exposto a condições 

ambientais favorecedoras, o que significa que a obesidade tem tendência 

e Sedentarismo/Inactiv idade física como principais factores 

De acordo com a Plataforma contra a Obesidade, seguramente existem dois factores 

muito importantes e que estão na base do crescimento da obesidade infantil em 

Portugal, por um lado a mudança nos hábitos alimentares, com a perda dos valores 

onais da alimentação mediterrânica por parte dos pais o que se reflecte 

directamente nos comportamentos alimentares das crianças (menor consumo de sopa, 

frutos, hortaliças e legumes e menos cereais completos) e a opção por produtos de 

ional mas de elevada densidade calórica, isto é, alimentos pobres 

em nutrientes mas ricos em calorias e que podem engordar; por outro lado os 

portugueses são de todos os povos da União Europeia aquele que apresenta maior 

nível de inactividade física entre os adultos. Na verdade sabe-se que pais pouco 

activos têm maiores probabilidades que os seus filhos sejam igualmente crianças com 

baixo nível de actividade física.  

Nas crianças é recomendável não abusar das guloseimas, bem como da pastelaria 

pão é para elas um bom alimento, comendo todos os dias fruta e fazendo 

uma dieta variada a ordem nas refeições evitando a ingestão a desoras, ajudá

não criar hábito nocivos e a não apresentar problemas de excesso de peso e 

(Royo, 2003).  

Teixeira & Silva (2009) referem que, para a maioria das pessoas com excesso de peso 

ou com obesidade é essencial a redução do valor calórico da sua alimentação

modo a criar um défice entre a energia ingerida através dos alimentos e a energia 

dispendida nas diferentes actividades diárias. Porém na ingestão dos alimentos, há 
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nem da termogénese alimentar. De facto, não existe uma tendência secular de 

destaca como principais factores de risco associados à 

quanto mais horas de televisão, jogos 

ior a prevalência de obesidade; zona de 

a é a zona de residência maior é a 

quanto menor o grau de 

actores genéticos - a 

presença de genes envolvidos no aumento do peso aumentam a susceptibilidade ao 

risco para desenvolver obesidade, quando o indivíduo é exposto a condições 

ambientais favorecedoras, o que significa que a obesidade tem tendência familiar;  

idade física como principais factores 

eguramente existem dois factores 

muito importantes e que estão na base do crescimento da obesidade infantil em 

Portugal, por um lado a mudança nos hábitos alimentares, com a perda dos valores 

onais da alimentação mediterrânica por parte dos pais o que se reflecte 

directamente nos comportamentos alimentares das crianças (menor consumo de sopa, 

frutos, hortaliças e legumes e menos cereais completos) e a opção por produtos de 

ional mas de elevada densidade calórica, isto é, alimentos pobres 

em nutrientes mas ricos em calorias e que podem engordar; por outro lado os 

portugueses são de todos os povos da União Europeia aquele que apresenta maior 

se que pais pouco 

activos têm maiores probabilidades que os seus filhos sejam igualmente crianças com 

, bem como da pastelaria 

comendo todos os dias fruta e fazendo 

uma dieta variada a ordem nas refeições evitando a ingestão a desoras, ajudá-las-á a 

não criar hábito nocivos e a não apresentar problemas de excesso de peso e 

ara a maioria das pessoas com excesso de peso 

ou com obesidade é essencial a redução do valor calórico da sua alimentação, de 

ravés dos alimentos e a energia 

dispendida nas diferentes actividades diárias. Porém na ingestão dos alimentos, há 
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que ter em consideração não só a quantidade do que é ingerido mas também a sua 

qualidade e variedade.  

Os mesmos autores afirmam que “não exi

de consumo é que poderá ser prejudicial para o balanço energético ou nutricional. A 

quantidade ingerida de cada um dos alimentos 

idade, do sexo e do estilo de vida de cada um (por e

vez que são estes factores que determinam as necessidades diárias. 

As recomendações, com o objectivo de combater a obesidade nos jovens, implicam 

basicamente melhorar a dieta, do ponto de vista qualitativo e quantitativo

a actividade física (Christof

Segundo Barata (2003), está provado que o sedentarismo é um factor de risco de 

primeira importância para as doenças cardiovasculares bem como para a obesidade, a 

diabetes, e em menor grau para muitas outras situações como a osteoporose, certos 

cancros, etc.  

Parsons e tal (1999) citado por

alterações dos estilos de vida é a redução da actividade física

como um predictor da obesidade. 

Vários estudos epidemiológicos têm mostrado 

actividade física e o aumento da obesidade, bem como das doenças cardiovasc

da diabetes mellitus e de alguns tipos de cancro (Leatherdale & Wong, 2008 cit 

Mendes ( 2009)) 

Recentemente tem-se sugerido que os comportamentos sedentários devem ser tidos 

como uma classe distinta de comportamentos com importantes implicações para 

prevenir e reduzir a prevalência da obesidade (Leatherdale & Wong, 2008

(2009)) 

Barata (2003) defende que, ser

natureza nos criou, vai originar menor desenvolvimento da pessoa humana a todos os 

níveis, não apenas físico, mas também mental, psicológico (cognitivo e emocional) e 

social e, como comportamento contr

Sardinha (2009) refere que n

sedentarismo ser um factor de
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que ter em consideração não só a quantidade do que é ingerido mas também a sua 

Os mesmos autores afirmam que “não existem alimentos bons e maus!” A quantidade 

de consumo é que poderá ser prejudicial para o balanço energético ou nutricional. A 

quantidade ingerida de cada um dos alimentos ou grupo de alimentos depende da 

idade, do sexo e do estilo de vida de cada um (por exemplo, da actividade física), uma 

vez que são estes factores que determinam as necessidades diárias.  

As recomendações, com o objectivo de combater a obesidade nos jovens, implicam 

basicamente melhorar a dieta, do ponto de vista qualitativo e quantitativo

a actividade física (Christoffel & Ariza, 1998; Green, 1997 cit Viana, 2002)

Segundo Barata (2003), está provado que o sedentarismo é um factor de risco de 

primeira importância para as doenças cardiovasculares bem como para a obesidade, a 

diabetes, e em menor grau para muitas outras situações como a osteoporose, certos 

citado por (Mendes, 2009) refere que uma consequência das 

alterações dos estilos de vida é a redução da actividade física, sendo esta considerada 

um predictor da obesidade.  

ógicos têm mostrado uma associação entre a diminuição da 

actividade física e o aumento da obesidade, bem como das doenças cardiovasc

da diabetes mellitus e de alguns tipos de cancro (Leatherdale & Wong, 2008 cit 

ugerido que os comportamentos sedentários devem ser tidos 

como uma classe distinta de comportamentos com importantes implicações para 

prevenir e reduzir a prevalência da obesidade (Leatherdale & Wong, 2008

Barata (2003) defende que, ser completamente sedentário vai contra aquilo para que a 

natureza nos criou, vai originar menor desenvolvimento da pessoa humana a todos os 

níveis, não apenas físico, mas também mental, psicológico (cognitivo e emocional) e 

social e, como comportamento contra natura que é, vai ser factor de doença. 

Sardinha (2009) refere que não existe qualquer dúvida quanto ao facto de o 

sedentarismo ser um factor de risco para o desenvolvimento de muitas doenças 
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que ter em consideração não só a quantidade do que é ingerido mas também a sua 

stem alimentos bons e maus!” A quantidade 

de consumo é que poderá ser prejudicial para o balanço energético ou nutricional. A 

ou grupo de alimentos depende da 

xemplo, da actividade física), uma 

 

As recomendações, com o objectivo de combater a obesidade nos jovens, implicam 

basicamente melhorar a dieta, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, e aumentar 

Viana, 2002)  

Segundo Barata (2003), está provado que o sedentarismo é um factor de risco de 

primeira importância para as doenças cardiovasculares bem como para a obesidade, a 

diabetes, e em menor grau para muitas outras situações como a osteoporose, certos 

refere que uma consequência das 

, sendo esta considerada 

ma associação entre a diminuição da 

actividade física e o aumento da obesidade, bem como das doenças cardiovasculares, 

da diabetes mellitus e de alguns tipos de cancro (Leatherdale & Wong, 2008 cit 

ugerido que os comportamentos sedentários devem ser tidos 

como uma classe distinta de comportamentos com importantes implicações para 

prevenir e reduzir a prevalência da obesidade (Leatherdale & Wong, 2008 cit Mendes, 

completamente sedentário vai contra aquilo para que a 

natureza nos criou, vai originar menor desenvolvimento da pessoa humana a todos os 

níveis, não apenas físico, mas também mental, psicológico (cognitivo e emocional) e 

a natura que é, vai ser factor de doença.  

ão existe qualquer dúvida quanto ao facto de o 

risco para o desenvolvimento de muitas doenças 
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crónicas, incluindo doenças

morte no mundo ocidental.

As crianças e os adolescente

obesidade poderá fazê-los ainda mais sedentários

Luft, & Meyer( 2004)).  

Segundo dados da Plataforma contra a Obesidade, n

crianças em idade pré-escolar verificou

praticavam exercício físico e as que praticavam faziam

Já em relação a actividades sedentá

horas por semana a ver TV e 1,73 horas a jogar vídeo jogos. Preconiza

crianças não passem mais de duas horas por dia nestas actividades e que tenham 

pelo menos 60 minutos de actividade física diaria

Diga-se ainda que para um adulto ser considerado uma pessoa activa precisaria de 

dar cerca de 10000 passos por dia

3.3. Prevenção e Controlo da Obesidade Infantil 

3.3.1. Benefícios da actividade física para Criança s e A

O efeito salutogénico da actividade física é reconhecido por instituições de referência 

tais como: Surgeon General Report

actividade física para todos os escalões etários.

– ACSM (1998) aconselha a actividade física para todos os adultos aparentemente 

saudáveis. Centre for Disease

física dirigida aos jovens e respectivos pro

2010).  

Teixeira e tal (2006) cit Raposo e

dois aspectos prévios em relação ao papel do exercício físico no controlo do peso: 

exercício físico, só por si (ou seja, sem intervenção nutricional associada) tem uma 

capacidade moderada de promover perda de peso;

modalidade alimentar para o controlo de peso, não parece aumentar substancialmente 

a perda de peso nu curto prazo, mas existe alguma evidência que níveis elevados e 

continuados de AF apresentam um benefício importan

O incentivo da prática desportiva na infância é de especial importância, quer pelos 

benefícios directos que pode p

protector que pode desempenhar na idade adulta. Tal como 
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crónicas, incluindo doenças cardiovasculares, que são uma das principais causas de 

morte no mundo ocidental. 

adolescentes tendem a ficar obesos quando sedentário, e a própria 

los ainda mais sedentários (Jebb & Moore, 1999

Plataforma contra a Obesidade, num estudo realizado com 400 

escolar verificou-se que cerca de 60% das crianças não 

praticavam exercício físico e as que praticavam faziam-no em média 1,5h por semana. 

Já em relação a actividades sedentárias, em média, estas crianças despendiam 11,18 

horas por semana a ver TV e 1,73 horas a jogar vídeo jogos. Preconiza

crianças não passem mais de duas horas por dia nestas actividades e que tenham 

pelo menos 60 minutos de actividade física diariamente o que é o dobro dos adultos. 

se ainda que para um adulto ser considerado uma pessoa activa precisaria de 

dar cerca de 10000 passos por dia. 

3.3. Prevenção e Controlo da Obesidade Infantil  

3.3.1. Benefícios da actividade física para Criança s e Adolescentes 

O efeito salutogénico da actividade física é reconhecido por instituições de referência 

tais como: Surgeon General Report (1996), reconhece o efeito salutogénico da 

actividade física para todos os escalões etários. American College of Sports M

conselha a actividade física para todos os adultos aparentemente 

Centre for Disease Controland Prevention (1997); Preconiza a actividade 

física dirigida aos jovens e respectivos programas escolares e comunitários 

ixeira e tal (2006) cit Raposo e Marques (2009) consideram que é importante 

dois aspectos prévios em relação ao papel do exercício físico no controlo do peso: 

exercício físico, só por si (ou seja, sem intervenção nutricional associada) tem uma 

capacidade moderada de promover perda de peso; a adição de exercício físico a 

modalidade alimentar para o controlo de peso, não parece aumentar substancialmente 

e peso nu curto prazo, mas existe alguma evidência que níveis elevados e 

continuados de AF apresentam um benefício importante no longo prazo.

O incentivo da prática desportiva na infância é de especial importância, quer pelos 

benefícios directos que pode proporcionar à criança, quer pelo potencial papel 

protector que pode desempenhar na idade adulta. Tal como outros 
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principais causas de 

sedentário, e a própria 

, 1999 cit. Mello, 

um estudo realizado com 400 

que cerca de 60% das crianças não 

no em média 1,5h por semana. 

rias, em média, estas crianças despendiam 11,18 

horas por semana a ver TV e 1,73 horas a jogar vídeo jogos. Preconiza-se que as 

crianças não passem mais de duas horas por dia nestas actividades e que tenham 

mente o que é o dobro dos adultos. 

se ainda que para um adulto ser considerado uma pessoa activa precisaria de 

dolescentes  

O efeito salutogénico da actividade física é reconhecido por instituições de referência 

reconhece o efeito salutogénico da 

American College of Sports Medicine 

conselha a actividade física para todos os adultos aparentemente 

(1997); Preconiza a actividade 

gramas escolares e comunitários (Leal, 

Marques (2009) consideram que é importante frisar 

dois aspectos prévios em relação ao papel do exercício físico no controlo do peso: o 

exercício físico, só por si (ou seja, sem intervenção nutricional associada) tem uma 

adição de exercício físico a 

modalidade alimentar para o controlo de peso, não parece aumentar substancialmente 

e peso nu curto prazo, mas existe alguma evidência que níveis elevados e 

te no longo prazo. 

O incentivo da prática desportiva na infância é de especial importância, quer pelos 

roporcionar à criança, quer pelo potencial papel 

 hábitos que se 
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perpetuam ao longo da vida, o hábito da manutenção da boa condição física pode e 

deve ser instituído na infância

Alves (2003) refere que, d

crianças, que se baseiam em estudos 

peso. Vários estudos indicam, também, 

fisicamente activos apresentam

sedentários. 

O mesmo autor defende ainda que, os benefícios não precisam vir necessariamente 

de exercícios físicos rigorosos, ba

maneira regular.  

A actividade física mesmo que espontânea, é importante na composição corporal, por 

aumentar a massa óssea e prevenir a osteopor

&  Amancio, 2003 cit Mello, Luft, & Meyer (

Segundo o American College of Sports Medicine (ACMS) e o Center

Control (CDC) cit Alves (2003), todo

devem desenvolver 30 minutos de 

maioria (cinco dias) ou, preferencialmente, todos os dias da semana. Os indivíduos 

que não se enquadram dentro desse conceito são considerados sedentários. 

3.3.2. Promoção da Actividade Física e Estilos de V ida Saudáveis

Um estilo de vida fisicamente mais activo constitui

intervenção baseada na aquisição e manutenção do peso saudável. É igualmente 

importante reconhecer que o balanço energético será mais facilmente atingido, a longo 

prazo, se o aumento do nível de AF for acompanhado de uma diet

gorduras (menor que 30% do AED) e açúcares

Marques (2009)) 

O melhor exercício é aquele que se pode fazer regularmente. A 

crianças não pode ser punitiva e nem necessariamente competitiva, mas se

gratificante. A adesão e motivação 

deve perdurar por toda a vida, pois os estudos também apontam inúmeras vantagens 

para o idoso, principalmente na manuten

exercício físico regular pode prolongar a vida, t

2003). 
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perpetuam ao longo da vida, o hábito da manutenção da boa condição física pode e 

deve ser instituído na infância (Barata T. , 1997). 

Alves (2003) refere que, de entre as grandes vantagens da actividade física nas 

, que se baseiam em estudos científicos, destaca-se o menor excesso de 

indicam, também, que crianças e adolescentes que se mantêm 

apresentam uma probabilidade menor de se tornarem adultos 

O mesmo autor defende ainda que, os benefícios não precisam vir necessariamente 

de exercícios físicos rigorosos, bastando serem moderados, desde que

A actividade física mesmo que espontânea, é importante na composição corporal, por 

aumentar a massa óssea e prevenir a osteoporose e a obesidade (Matsudo, Paschoal 

Mello, Luft, & Meyer ( 2004)). 

o American College of Sports Medicine (ACMS) e o Center

Control (CDC) cit Alves (2003), todos os indivíduos, a partir da idade dos dois anos, 

devem desenvolver 30 minutos de actividade física de moderada a intensa

s) ou, preferencialmente, todos os dias da semana. Os indivíduos 

que não se enquadram dentro desse conceito são considerados sedentários. 

3.3.2. Promoção da Actividade Física e Estilos de V ida Saudáveis  

Um estilo de vida fisicamente mais activo constitui a base para uma estratégia de 

intervenção baseada na aquisição e manutenção do peso saudável. É igualmente 

importante reconhecer que o balanço energético será mais facilmente atingido, a longo 

prazo, se o aumento do nível de AF for acompanhado de uma diet

gorduras (menor que 30% do AED) e açúcares Bouchard (2003) cit

O melhor exercício é aquele que se pode fazer regularmente. A actividade

crianças não pode ser punitiva e nem necessariamente competitiva, mas se

A adesão e motivação são fundamentais. O hábito da actividade

deve perdurar por toda a vida, pois os estudos também apontam inúmeras vantagens 

para o idoso, principalmente na manutenção de sua aptidão física. Desta

exercício físico regular pode prolongar a vida, torná-la mais saudável e alegre 
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perpetuam ao longo da vida, o hábito da manutenção da boa condição física pode e 

e entre as grandes vantagens da actividade física nas 

se o menor excesso de 

es que se mantêm 

uma probabilidade menor de se tornarem adultos 

O mesmo autor defende ainda que, os benefícios não precisam vir necessariamente 

que praticados de 

A actividade física mesmo que espontânea, é importante na composição corporal, por 

Matsudo, Paschoal 

o American College of Sports Medicine (ACMS) e o Center for Disease 

s os indivíduos, a partir da idade dos dois anos, 

de moderada a intensa, durante a 

s) ou, preferencialmente, todos os dias da semana. Os indivíduos 

que não se enquadram dentro desse conceito são considerados sedentários.  

  

a base para uma estratégia de 

intervenção baseada na aquisição e manutenção do peso saudável. É igualmente 

importante reconhecer que o balanço energético será mais facilmente atingido, a longo 

prazo, se o aumento do nível de AF for acompanhado de uma dieta pobre em 

Bouchard (2003) cit Raposo & 

actividade física para 

crianças não pode ser punitiva e nem necessariamente competitiva, mas sempre 

actividade física 

deve perdurar por toda a vida, pois os estudos também apontam inúmeras vantagens 

ção de sua aptidão física. Desta forma, o 

la mais saudável e alegre (Alves, 
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De acordo com Alves (2003), a

como um dos principais indicadores de 

(OMS) vem estimulando a participação dos profissionais de saúde, familiares 

(actividade física começa 

promoção e incentivo à Actividade 

Estando a obesidade associada a estilos de vida sedentários, sustentados pela 

inactividade física e resultado de um desequilíbrio entre a taxa de ingestão e a taxa de 

gasto energético torna-se forçoso abordar os estilos de vida nos adolescentes 

(Mendes, 2009). 

Um estilo de vida activo, tem directa e indirectamente, benefícios na saúde dos jovens. 

Directamente através da prevenção da obesidade ou excesso de peso, promovendo 

uma boa saúde mental e indirectamente estabelecendo estilos de 

poderão ser mantidos na fase adulta (Logstrup e tal., 2001 cit 

decorre que a desejada prevenção e regressão da obesidade depende da capacidade 

de provocar alterações de factores relacionados com a saúde, nomeadament

padrões comportamentais, relacionados com o regime alimentar, a actividade física e 

desportiva de cada um (Mendes, 2009)

De acordo com Lazzoli et al

física na criança e no adolescente é criar o hábito e o interesse pela

e não treinar visando desempenho. Dessa

da actividade física no quotidiano

prática de actividade física para toda a vida, de forma

integrando as crianças e não 

Lazzoli, et al. (1998), com vista a promoção da actividade física e estilos de vida 

saudáveis, refere que a

adolescência deve ser considerada como prioridade 

os mesmos autores fazem algumas recomendaçõe

área de saúde devem combater o

estimulando a prática regular do exercício físico no 

estruturada através de modalidades desportivas, mesmo

visto que são raras as contra

envolvidos com crianças e adolescentes

prioridade aos seus aspectos lúdicos sobre os de competição e evitar a prática

temperaturas extremas; a educação física escolar bem aplicada deve ser considerada

 

COMBATE À OBESIDADE INFANTIL – “PARA UM FUTURO MELHOR”

 

De acordo com Alves (2003), a actividade física vem sendo recentemente identificada

como um dos principais indicadores de saúde. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) vem estimulando a participação dos profissionais de saúde, familiares 

física começa em casa) e a comunidade, para que programas de 

ctividade Física sejam desenvolvidos. 

a obesidade associada a estilos de vida sedentários, sustentados pela 

inactividade física e resultado de um desequilíbrio entre a taxa de ingestão e a taxa de 

se forçoso abordar os estilos de vida nos adolescentes 

Um estilo de vida activo, tem directa e indirectamente, benefícios na saúde dos jovens. 

Directamente através da prevenção da obesidade ou excesso de peso, promovendo 

uma boa saúde mental e indirectamente estabelecendo estilos de vida saudáveis que 

poderão ser mantidos na fase adulta (Logstrup e tal., 2001 cit Mendes (2009)). Daqui 

decorre que a desejada prevenção e regressão da obesidade depende da capacidade 

de provocar alterações de factores relacionados com a saúde, nomeadament

padrões comportamentais, relacionados com o regime alimentar, a actividade física e 

(Mendes, 2009). 

et al (1998) o objectivo principal da prescrição de 

e no adolescente é criar o hábito e o interesse pela actividade

e não treinar visando desempenho. Dessa forma, deve ser dada prioridade à

quotidiano e valorizar a educação física escolar que estimule

física para toda a vida, de forma agradável e gratificante

integrando as crianças e não discriminando os menos aptos. 

com vista a promoção da actividade física e estilos de vida 

 implementação da actividade física na infância e na

considerada como prioridade para a sociedade.

os mesmos autores fazem algumas recomendações, tais como: os profissionais da 

área de saúde devem combater o sedentarismo na infância e na 

prática regular do exercício físico no quotidiano 

modalidades desportivas, mesmo na presença de doenças, 

contra-indicações absolutas ao exercício físico;

envolvidos com crianças e adolescentes que praticam actividade física devem dar 

aspectos lúdicos sobre os de competição e evitar a prática

educação física escolar bem aplicada deve ser considerada
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a vem sendo recentemente identificada 

saúde. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) vem estimulando a participação dos profissionais de saúde, familiares 

para que programas de 

a obesidade associada a estilos de vida sedentários, sustentados pela 

inactividade física e resultado de um desequilíbrio entre a taxa de ingestão e a taxa de 

se forçoso abordar os estilos de vida nos adolescentes 

Um estilo de vida activo, tem directa e indirectamente, benefícios na saúde dos jovens. 

Directamente através da prevenção da obesidade ou excesso de peso, promovendo 

vida saudáveis que 

Mendes (2009)). Daqui 

decorre que a desejada prevenção e regressão da obesidade depende da capacidade 

de provocar alterações de factores relacionados com a saúde, nomeadamente 

padrões comportamentais, relacionados com o regime alimentar, a actividade física e 

principal da prescrição de actividade 

actividade física, 

ser dada prioridade à inclusão 

e valorizar a educação física escolar que estimule a 

agradável e gratificante, 

com vista a promoção da actividade física e estilos de vida 

física na infância e na 

sociedade. Neste sentido 

s profissionais da 

sedentarismo na infância e na adolescência, 

 e/ou de forma 

na presença de doenças, 

absolutas ao exercício físico; os profissionais 

física devem dar 

aspectos lúdicos sobre os de competição e evitar a prática em 

educação física escolar bem aplicada deve ser considerada 
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essencial e parte indissociável do processo global

adolescentes; os governos, a todos os

os meios de comunicação devem

adolescente como uma questão de saúde pública, divulgando esse

e implementando programas para a prática

3.3.3. Programas de intervenção no combate à Obesid ade Infantil

De acordo com a Plataforma Contra a Obesidade a intervençã

comportamentos alimentares e particularmente a abordagem do excesso de peso, 

sobretudo entre as crianças e jovens é uma urgência de saúde pública, pelo que as 

iniciativas se devem enquadrar

objectivos do programa de abordagem integrada sobre os determinantes da saú

ligados ao estilo-de-vida 

Programa Nacional de Saúde Escolar e outros programas que integram o Plano 

Nacional de Saúde. As iniciativas

áreas chave: os hábitos alimentares, a actividade física e o peso corporal.

Ainda segundo a Plataforma Contra a Obesidade, a

para atingir estas metas e objectivos, devem ser desenvolvidas estratégias em 

diferentes níveis:  

Escola e Família : promover educação alimentar no contexto familiar, na escola e na 

comunidade; facultar alimentos e prepa

respeitem a tradição alimentar de cariz mediterrânico.

Ambiente local : desenvolver estratégias de informação e motivação das pessoas, 

sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis para o seu bem

políticas que melhorem a alimentação e promovam a actividade física na população de 

forma sustentável, compreensível e acessível; estimular a prática de actividade física, 

particularmente junto dos jovens.

Serviços de Saúde : tornar os profissionais de sa

primários mais capazes de identificar e de lidar com os problemas de saúde ligados 

com a alimentação; tornar sistemática a detecção de indivíduos com problemas de 

excesso de peso e obesidade.

Local de Trabalho : desenvolver n

promoção da saúde e da alimentação saudável e actividade física; melhorar a 

adequação das opções alimentares disponibilizadas.
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l e parte indissociável do processo global de educação das crianças e 

os governos, a todos os níveis, as entidades profissionais e científicas e 

os meios de comunicação devem considerar a actividade física na criança e no 

questão de saúde pública, divulgando esse tipo de informação 

e implementando programas para a prática orientada de exercício físico.

3.3.3. Programas de intervenção no combate à Obesid ade Infantil  

De acordo com a Plataforma Contra a Obesidade a intervençã

comportamentos alimentares e particularmente a abordagem do excesso de peso, 

sobretudo entre as crianças e jovens é uma urgência de saúde pública, pelo que as 

iniciativas se devem enquadrar e articular com o Plano Nacional de Saúde e com os 

ctivos do programa de abordagem integrada sobre os determinantes da saú

vida do Programa Nacional de Combate à Obesidade, do 

Programa Nacional de Saúde Escolar e outros programas que integram o Plano 

Nacional de Saúde. As iniciativas preconizadas neste plano enquadram

áreas chave: os hábitos alimentares, a actividade física e o peso corporal.

Ainda segundo a Plataforma Contra a Obesidade, a evidência científica indica

para atingir estas metas e objectivos, devem ser desenvolvidas estratégias em 

promover educação alimentar no contexto familiar, na escola e na 

comunidade; facultar alimentos e preparações alimentares mais adequadas e que 

respeitem a tradição alimentar de cariz mediterrânico. 

desenvolver estratégias de informação e motivação das pessoas, 

sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis para o seu bem-

que melhorem a alimentação e promovam a actividade física na população de 

forma sustentável, compreensível e acessível; estimular a prática de actividade física, 

particularmente junto dos jovens. 

tornar os profissionais de saúde, em particular dos cuidados 

primários mais capazes de identificar e de lidar com os problemas de saúde ligados 

com a alimentação; tornar sistemática a detecção de indivíduos com problemas de 

excesso de peso e obesidade. 

desenvolver nos locais de trabalho projectos adequados de 

promoção da saúde e da alimentação saudável e actividade física; melhorar a 

adequação das opções alimentares disponibilizadas. 
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de educação das crianças e 

profissionais e científicas e 

considerar a actividade física na criança e no 

tipo de informação 

orientada de exercício físico. 

 

De acordo com a Plataforma Contra a Obesidade a intervenção sobre os 

comportamentos alimentares e particularmente a abordagem do excesso de peso, 

sobretudo entre as crianças e jovens é uma urgência de saúde pública, pelo que as 

e articular com o Plano Nacional de Saúde e com os 

ctivos do programa de abordagem integrada sobre os determinantes da saúde 

do Programa Nacional de Combate à Obesidade, do 

Programa Nacional de Saúde Escolar e outros programas que integram o Plano 

preconizadas neste plano enquadram-se em três 

áreas chave: os hábitos alimentares, a actividade física e o peso corporal.  

evidência científica indica-nos que 

para atingir estas metas e objectivos, devem ser desenvolvidas estratégias em 

promover educação alimentar no contexto familiar, na escola e na 

rações alimentares mais adequadas e que 

desenvolver estratégias de informação e motivação das pessoas, 

-estar; promover 

que melhorem a alimentação e promovam a actividade física na população de 

forma sustentável, compreensível e acessível; estimular a prática de actividade física, 

úde, em particular dos cuidados 

primários mais capazes de identificar e de lidar com os problemas de saúde ligados 

com a alimentação; tornar sistemática a detecção de indivíduos com problemas de 

os locais de trabalho projectos adequados de 

promoção da saúde e da alimentação saudável e actividade física; melhorar a 
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Sector Alimentar : criar contextos de colaboração com a restauração, a hotelaria e a 

indústria alimentar no sentido da promoção e distribuição de alimentos que se possam 

enquadrar no âmbito de uma alimentação saudável.

Avaliação e Monitorização

resultados obtidos, no contexto da estratégia.

Especificamente, no que se refere 

âmbito do Programa Nacional de Combate à Obesidade, visando a sua abordagem e 

prevenção, nomeadamente preconizando a intervenção ao nível da 

saúde na escola , o estabelecimento de 

da alimentação escolar 

envolvimento da família nas adequadas escolhas alim entares

condições para o aumento da actividade física

escola e nos tempos livres e ainda do 

acções de marketing de produtos alimentares dirigid os a crianças

Contra a Obesidade). 

Capítulo II – Part e Prática

1. Relevância do Trabalho 

A possibilidade de dar continuidade ao trabalho iniciado no semestre transacto, no 

âmbito da Unidade Curricular de Oficinas 

fundamental para continuar o desafio, profissional e pessoal, que 

crianças obesas e, naturalmente

desportiva. Contribuir para concretização de um objectivo que deve ser comum a 

todos é, sem dúvida, um grande

Trata-se de um projecto cuja 

resultados positivos e que é fundamental consolidar

percam, pois pode afirma-se que é apenas o início de um longo

com o objectivo de mudar mentalidades para mudar atitudes. 

se muito pertinente que a linha orientadora 

intervenção ao nível da problemática mas também a da sensibilização e prevenç

Há que realizar um trabalho paralelo no sentido de 

responsabilização dos pais como actores directamente responsáveis pelo sucesso da 
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criar contextos de colaboração com a restauração, a hotelaria e a 

indústria alimentar no sentido da promoção e distribuição de alimentos que se possam 

enquadrar no âmbito de uma alimentação saudável. 

Avaliação e Monitorização : monitorizar a aplicação dos planos e avaliar os 

resultados obtidos, no contexto da estratégia. 

Especificamente, no que se refere à obesidade infantil existem recomendações no 

âmbito do Programa Nacional de Combate à Obesidade, visando a sua abordagem e 

prevenção, nomeadamente preconizando a intervenção ao nível da educação para a 

estabelecimento de normas e orientações para o fornecimento 

da alimentação escolar incluindo as cantinas e os bufetes escolares, o 

envolvimento da família nas adequadas escolhas alim entares , a 

condições para o aumento da actividade física  por parte das crianças e jovens, na 

escola e nos tempos livres e ainda do estabelecimento de regras e controlos das 

acções de marketing de produtos alimentares dirigid os a crianças

e Prática  

1. Relevância do Trabalho  

ar continuidade ao trabalho iniciado no semestre transacto, no 

âmbito da Unidade Curricular de Oficinas das Actividades Físicas Desportivas III

fundamental para continuar o desafio, profissional e pessoal, que é trabalhar com 

naturalmente, pouco motivadas para a actividade física e 

ontribuir para concretização de um objectivo que deve ser comum a 

, um grande factor de motivação. 

se de um projecto cuja implantação recente permitiu conquistar alguns 

e que é fundamental consolidar, para que esses resultados não 

se que é apenas o início de um longo caminho a percorrer

com o objectivo de mudar mentalidades para mudar atitudes. Desta forma considera

se muito pertinente que a linha orientadora continue a ser, não 

ão ao nível da problemática mas também a da sensibilização e prevenç

Há que realizar um trabalho paralelo no sentido de promover uma co

responsabilização dos pais como actores directamente responsáveis pelo sucesso da 
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criar contextos de colaboração com a restauração, a hotelaria e a 

indústria alimentar no sentido da promoção e distribuição de alimentos que se possam 

monitorizar a aplicação dos planos e avaliar os 

à obesidade infantil existem recomendações no 

âmbito do Programa Nacional de Combate à Obesidade, visando a sua abordagem e 

educação para a 

normas e orientações para o fornecimento 

incluindo as cantinas e os bufetes escolares, o 

, a promoção de 

arte das crianças e jovens, na 

estabelecimento de regras e controlos das 

acções de marketing de produtos alimentares dirigid os a crianças  (Plataforma 

ar continuidade ao trabalho iniciado no semestre transacto, no 

das Actividades Físicas Desportivas III, foi 

é trabalhar com 

pouco motivadas para a actividade física e 

ontribuir para concretização de um objectivo que deve ser comum a 

permitiu conquistar alguns 

, para que esses resultados não se 

caminho a percorrer, 

Desta forma considera-

continue a ser, não apenas a da 

ão ao nível da problemática mas também a da sensibilização e prevenção. 

promover uma co-

responsabilização dos pais como actores directamente responsáveis pelo sucesso da 
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intervenção. Desta forma o trabalho a desenvolver 

pretende continuado e persistente. 

Considera-se possível, com base em resultados obtidos, consciencializar os pais das 

crianças com excesso de peso, participantes no programa e não só, que

persistência no trabalho, dinâmica nas actividades físicas desenvolvidas e com

assiduidade é possível inverter a situação actual, específica das crianças em causa.  

Neste contexto, nos pontos seguintes, após a caracterização 

dos Agrupamentos de Escolas de Serpa e Pias será feita uma caracterização 

detalhada do grupo de trabalho, 

instrumentos utilizados. Serão caracterizadas e avaliadas as actividades realizadas n

âmbito do projecto, apresentados e discutidos os resultados obtidos. Serão ainda, 

descritas outras actividades de carácter desportivo realizadas em articulaç

projecto bem como outras que surgiram de forma espontânea e cuja participação foi 

solicitada pela instituição acolhedora.  

1.1. Planeamento 

As actividades desenvolvidas foram previamente planeadas de acordo com o 

cronograma da figura 1.  

De referir que para além das actividades previstas no programa de actividade 

que estavam previamente agendadas para as 

para as terças e quintas

desenvolvidas de acordo com o que se observa n

o que se lê nas respectivas células do quadro em 
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intervenção. Desta forma o trabalho a desenvolver é um trabalho moroso

rsistente.  

com base em resultados obtidos, consciencializar os pais das 

crianças com excesso de peso, participantes no programa e não só, que

tência no trabalho, dinâmica nas actividades físicas desenvolvidas e com

assiduidade é possível inverter a situação actual, específica das crianças em causa.  

Neste contexto, nos pontos seguintes, após a caracterização da entidade acolhedora e 

dos Agrupamentos de Escolas de Serpa e Pias será feita uma caracterização 

detalhada do grupo de trabalho, seguida da descrição das metodologias 

instrumentos utilizados. Serão caracterizadas e avaliadas as actividades realizadas n

ito do projecto, apresentados e discutidos os resultados obtidos. Serão ainda, 

descritas outras actividades de carácter desportivo realizadas em articulaç

projecto bem como outras que surgiram de forma espontânea e cuja participação foi 

tada pela instituição acolhedora.   

As actividades desenvolvidas foram previamente planeadas de acordo com o 

além das actividades previstas no programa de actividade 

estavam previamente agendadas para as segundas e quartas-feiras, em Pias, e 

para as terças e quintas-feiras, em Serpa, outras foram, também, planeadas e 

desenvolvidas de acordo com o que se observa na legenda do quadro da figura e com 

ectivas células do quadro em anexo (Anexo digital 
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moroso, que se 

com base em resultados obtidos, consciencializar os pais das 

crianças com excesso de peso, participantes no programa e não só, que, com rigor, 

tência no trabalho, dinâmica nas actividades físicas desenvolvidas e com 

assiduidade é possível inverter a situação actual, específica das crianças em causa.   

da entidade acolhedora e 

dos Agrupamentos de Escolas de Serpa e Pias será feita uma caracterização 

seguida da descrição das metodologias e 

instrumentos utilizados. Serão caracterizadas e avaliadas as actividades realizadas no 

ito do projecto, apresentados e discutidos os resultados obtidos. Serão ainda, 

descritas outras actividades de carácter desportivo realizadas em articulação com o 

projecto bem como outras que surgiram de forma espontânea e cuja participação foi 

As actividades desenvolvidas foram previamente planeadas de acordo com o 

além das actividades previstas no programa de actividade física 

feiras, em Pias, e 

em Serpa, outras foram, também, planeadas e 

a legenda do quadro da figura e com 

 I). 
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Figura 

 

2. Caracterização da Instituição

Como já foi, oportunamente referido a instituição acolhedora para o desen

deste trabalho, foi a Câmara Municipal de Serpa e, tendo em conta que o 

consistiu na continuidade

identificadas como tendo excesso de peso ou obesidade

escolas do concelho, consideramos de alguma pertinência, antes de caracterizar a 

instituição, fazer uma breve caracterização do pr

que se refere à localização e demografia.
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Planeamento 

Figura 1 – Cronograma das actividades. 

2. Caracterização da Instituição  Acolhedora 

Como já foi, oportunamente referido a instituição acolhedora para o desen

âmara Municipal de Serpa e, tendo em conta que o 

continuidade de um projecto cujo público-alvo foram

identificadas como tendo excesso de peso ou obesidade, nos agrupamentos de 

elho, consideramos de alguma pertinência, antes de caracterizar a 

instituição, fazer uma breve caracterização do próprio concelho, nomeadamente no 

que se refere à localização e demografia. 
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Como já foi, oportunamente referido a instituição acolhedora para o desenvolvimento 

âmara Municipal de Serpa e, tendo em conta que o mesmo 

foram as crianças 

, nos agrupamentos de 

elho, consideramos de alguma pertinência, antes de caracterizar a 

óprio concelho, nomeadamente no 
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Uma vez que as crianças

Escolas de Serpa e Pias, para uma melhor contextualização do grupo de trabalho, 

considerámos também importante fazer uma breve caracterizaç

instituições.  

2.1. Caracterização do Concelho de Serpa

Serpa é um dos 14 concelhos

se no Baixo Alentejo, na 

1106,5 km2, distribuída por 7 freguesias

Santa Iria, Vales Mortos e Vale do Poç

Brinches, Pias, Vila Nova de São Bento, Vale de Vargo e Vila Verde de Ficalho

A sede de concelho, cidade de Serpa, d

servindo de fronteira à sua região o rio Guadiana, a 

concelhos de Moura, a norte, e de Mértola, a sul.

De acordo cm os Censos realizados em 2001, e no que se refere a aos dados 

demográficos, 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). 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%, 

de Vargo (Câmara Municipal de Serpa).

Ainda de acordo com os dados dos Censos (2001), observando a distribuição

população por grupos etários, verifica

são os dos 25 aos 65 ou mais anos, concentrando 49,4% e 24,3% da população 

respectivamente. O grupo etário dos 0

grupo imediatamente a seguir 15

2.2. Caracterização da Câmara Municipal de Serpa

Relativamente à caracterização da Câmara Municipal de Serpa, entendemos não ser 

exaustivos, pelo que será feita referência à composição, organização geral e 

especificamente da divisão da Educação e Acção Social, uma vez que o projecto foi 

desenvolvido neste âmbito.  
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Uma vez que as crianças envolvidas no projecto, frequentam os Agrup

Escolas de Serpa e Pias, para uma melhor contextualização do grupo de trabalho, 

onsiderámos também importante fazer uma breve caracterização 

2.1. Caracterização do Concelho de Serpa  

é um dos 14 concelhos do Distrito de Beja, o quarto maior deste distrito. S

se no Baixo Alentejo, na margem esquerda do rio Guadiana e ocupa uma 

1106,5 km2, distribuída por 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

A sede de concelho, cidade de Serpa, dista da sede de distrito cerca de 30 km, 

servindo de fronteira à sua região o rio Guadiana, a oeste, o rio Chança, a este, e os 

concelhos de Moura, a norte, e de Mértola, a sul. 

De acordo cm os Censos realizados em 2001, e no que se refere a aos dados 

demográficos, Serpa esta em segundo lugar a seguir a Beja quanto a população 

itantes), às famílias clássicas (6 077 famílias) e aos alojamentos 

clássicos (9 758 alojamentos). 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 (Câmara Municipal de Serpa). 

Ainda de acordo com os dados dos Censos (2001), observando a distribuição

população por grupos etários, verifica-se que os grupos de maior representatividade 

os dos 25 aos 65 ou mais anos, concentrando 49,4% e 24,3% da população 

respectivamente. O grupo etário dos 0-14 anos representa 13,9% da população e o 

grupo imediatamente a seguir 15-24 anos, 12,4% (Câmara Municipal de Serpa)

. Caracterização da Câmara Municipal de Serpa  

Relativamente à caracterização da Câmara Municipal de Serpa, entendemos não ser 

exaustivos, pelo que será feita referência à composição, organização geral e 

especificamente da divisão da Educação e Acção Social, uma vez que o projecto foi 

e âmbito.   
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, frequentam os Agrupamentos de 

Escolas de Serpa e Pias, para uma melhor contextualização do grupo de trabalho, 

ão destas duas 

Distrito de Beja, o quarto maior deste distrito. Situa-

margem esquerda do rio Guadiana e ocupa uma área de 

(da qual fazem parte os lugares de 

e Santa Maria que são a sede de concelho, 

Brinches, Pias, Vila Nova de São Bento, Vale de Vargo e Vila Verde de Ficalho. 

ista da sede de distrito cerca de 30 km, 

oeste, o rio Chança, a este, e os 

De acordo cm os Censos realizados em 2001, e no que se refere a aos dados 

demográficos, Serpa esta em segundo lugar a seguir a Beja quanto a população 

itantes), às famílias clássicas (6 077 famílias) e aos alojamentos 

clássicos (9 758 alojamentos). Para além das freguesias que compõem a cidade de 

Serpa que tem 39% da população do concelho, a freguesia com mais população é Vila 

e a freguesia com menor dimensão populacional é Vale 

Ainda de acordo com os dados dos Censos (2001), observando a distribuição da 

se que os grupos de maior representatividade 

os dos 25 aos 65 ou mais anos, concentrando 49,4% e 24,3% da população 

14 anos representa 13,9% da população e o 

(Câmara Municipal de Serpa). 

Relativamente à caracterização da Câmara Municipal de Serpa, entendemos não ser 

exaustivos, pelo que será feita referência à composição, organização geral e 

especificamente da divisão da Educação e Acção Social, uma vez que o projecto foi 



COMBATE À OBESIDADE INFANTIL 

 

 

2.2.1. Composição da Câmara Municipal de Serpa

A Câmara Municipal de Serpa e composta por 7 eleitos, 4 eleitos pela coligação 

PCP/PEV e 3 eleitos pelo PS.

- João Manuel Rocha da Silva, Presidente eleito pelo PCP/PEV

- Tomé Alexandre Martins Pi

- Maria Isabel da Palma Estevens, Vereadora eleito pelo PCP/PEV

- Carlos Alberto Bule Martins Alves, Vereador eleito pelo PCP/PEV

- António José Patinho Pereira, Vereador (sem Pelouro) eleito pelo PS

- Noel Ricardo Estevens Farinho

- Manuel Maria Carrasco Machado, vereador (sem Pelouro) eleito pelo PS.

2.2.2. Organização da Câmara Municipal de Serpa

Os princípios gerais da organização da Câmara Municipal de Serpa

modelo de estrutura hierarquizada com unidades flexíveis, de acordo com 

Lei nº 305/2009 de 23 de Outubro.

Conforme o organograma da 

responsabilidade máxima do seu pre

 

Figura 2  
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.1. Composição da Câmara Municipal de Serpa  

A Câmara Municipal de Serpa e composta por 7 eleitos, 4 eleitos pela coligação 

3 eleitos pelo PS. 

João Manuel Rocha da Silva, Presidente eleito pelo PCP/PEV; 

Tomé Alexandre Martins Pires, Vice-Presidente e Vereador eleito pelo PCP/PEV

Maria Isabel da Palma Estevens, Vereadora eleito pelo PCP/PEV; 

Carlos Alberto Bule Martins Alves, Vereador eleito pelo PCP/PEV; 

António José Patinho Pereira, Vereador (sem Pelouro) eleito pelo PS;

Noel Ricardo Estevens Farinho, vereador (sem Pelouro) eleito pelo PS;

Manuel Maria Carrasco Machado, vereador (sem Pelouro) eleito pelo PS.

.2. Organização da Câmara Municipal de Serpa  

Os princípios gerais da organização da Câmara Municipal de Serpa

modelo de estrutura hierarquizada com unidades flexíveis, de acordo com 

Lei nº 305/2009 de 23 de Outubro. 

Conforme o organograma da figura 2, a coordenação geral da autarquia é da 

idade máxima do seu presidente. 

 – Organograma da Câmara Municipal de Serpa.  
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A Câmara Municipal de Serpa e composta por 7 eleitos, 4 eleitos pela coligação 

ereador eleito pelo PCP/PEV; 

; 

, vereador (sem Pelouro) eleito pelo PS; 

Manuel Maria Carrasco Machado, vereador (sem Pelouro) eleito pelo PS. 

Os princípios gerais da organização da Câmara Municipal de Serpa baseiam-se no 

modelo de estrutura hierarquizada com unidades flexíveis, de acordo com o Decreto-

coordenação geral da autarquia é da 
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A Divisão de Cultura e Dinamização Turística

Acção Social, são da competência da Vereadora Maria Isabel da Palma Esteves, por 

delegação do Senhor Presidente, no uso dos 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

de 11 de Janeiro.  

2.2.3. Organização da Divisão da Educação

Como referido no ponto anterior, a

Educação, Desporto e Acção Social, na hierarquia abaixo existe

Coordenadores: dois responsáveis pelo Desporto, dois responsáveis pela Educação e 

Acção Social Escolar, um dos quais 

um responsável pela Rede Social.

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

Despacho nº 1236/2011, publicado no Diário

Janeiro de 2011, a missão da desta unidade orgânica é 

programas e medidas municipais referentes à área educativa e apoio social, que 

conduzam à resolução das situações problemáticas e carências da população.

(Câmara Municipal de Serpa)

Integram esta divisão: a Subunidade de Apoio Administrativo da Educação e Acção 

Social; Sector de Educação; Sector 

e Tempos Livres. 

As suas funções são: 

a) Programar e coordenar as actividades 

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 pe

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 âm

que sejam determinadas superiormente ou por lei
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Dinamização Turística e Divisão de Educação

Acção Social, são da competência da Vereadora Maria Isabel da Palma Esteves, por 

or Presidente, no uso dos 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

Divisão da Educação , Desporto e Acção Social

ponto anterior, a Vereadora é a responsável política pela Divisão de 

e Acção Social, na hierarquia abaixo existe

Coordenadores: dois responsáveis pelo Desporto, dois responsáveis pela Educação e 

ocial Escolar, um dos quais acumula com o apoio administrativo da divisão e 

um responsável pela Rede Social. 

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

, publicado no Diário da República, 2ª série –

missão da desta unidade orgânica é planear e

programas e medidas municipais referentes à área educativa e apoio social, que 

conduzam à resolução das situações problemáticas e carências da população.

Serpa). 

Integram esta divisão: a Subunidade de Apoio Administrativo da Educação e Acção 

de Educação; Sector de Acção Social e Sector de Desporto, Juventude 

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

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

Manter contactos regulares com as diferentes entidades e instituições nesta área

Assegurar a gestão do pessoal integrado na Divisão; 

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

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

Desempenhar outras funções que se enquadrem no seu âmbito de competência 

que sejam determinadas superiormente ou por lei. 
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e Divisão de Educação, Desporto e 

Acção Social, são da competência da Vereadora Maria Isabel da Palma Esteves, por 

or Presidente, no uso dos 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 

e Acção Social  

Vereadora é a responsável política pela Divisão de 

e Acção Social, na hierarquia abaixo existem cinco 

Coordenadores: dois responsáveis pelo Desporto, dois responsáveis pela Educação e 

acumula com o apoio administrativo da divisão e 

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

– nº 9 de 13 de 

planear e implementar 

programas e medidas municipais referentes à área educativa e apoio social, que 

conduzam à resolução das situações problemáticas e carências da população. 

Integram esta divisão: a Subunidade de Apoio Administrativo da Educação e Acção 

de Desporto, Juventude 

no âmbito da acção social e educação; 

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

Manter contactos regulares com as diferentes entidades e instituições nesta área; 

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

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

bito de competência 
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A Subunidade de Apoio Administrativo da Educação e Acção Social

assegurar o apoio administrativo

As suas funções são: 

a) Assegurar o apoio administrativo

subunidades e sectores que integram a divisão;

b) Assegurar o expediente e organização da documentação específica dos serviços;

c) Assegurar e encaminhar o atendimento destinado aos ser

d) Acompanhar os procedimentos

Escolar; 

e) Efectuar a interligação administrativa com estabelecimentos de ensino e outras 

instituições;  

f) Desempenhar outras funções que sejam determinadas superior

 

O Sector de Acção Social, tem como missão acompanhar

na área da acção social de forma a resolver ou minimizar os problemas e carências 

detectadas no município. 

As suas funções são: 

a) Planear e executar os programas e 

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 So

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: 

a) Planear e executar programas de 

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 apet

dos edifícios do ensino público de acordo c
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Subunidade de Apoio Administrativo da Educação e Acção Social, tem como missão 

assegurar o apoio administrativo à Divisão Educação, Acção Social e Desporto.

egurar o apoio administrativo aos pelouros, às chefias e às unidades e 

e sectores que integram a divisão; 

b) Assegurar o expediente e organização da documentação específica dos serviços;

c) Assegurar e encaminhar o atendimento destinado aos serviços; 

d) Acompanhar os procedimentos relativos aos transportes escolares e acção social 

e) Efectuar a interligação administrativa com estabelecimentos de ensino e outras 

f) Desempenhar outras funções que sejam determinadas superiormente.

O Sector de Acção Social, tem como missão acompanhar e coordenar as

na área da acção social de forma a resolver ou minimizar os problemas e carências 

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

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social; 

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 So

Desempenhar outras funções que sejam determinadas superiormente

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

desenvolvimento da educação no Concelho. 

Planear e executar programas de educação e ensino da competência do município

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

Manter actualizada a Carta Educativa do Concelho; 

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

dos edifícios do ensino público de acordo com as competências da autarquia;
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, tem como missão 

à Divisão Educação, Acção Social e Desporto. 

aos pelouros, às chefias e às unidades e 

b) Assegurar o expediente e organização da documentação específica dos serviços; 

relativos aos transportes escolares e acção social 

e) Efectuar a interligação administrativa com estabelecimentos de ensino e outras 

mente. 

coordenar as actividades 

na área da acção social de forma a resolver ou minimizar os problemas e carências 

acções na área social, em articulação com o 

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 

Desempenhar outras funções que sejam determinadas superiormente; 

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

educação e ensino da competência do município; 

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

rechamento e manutenção 

om as competências da autarquia; 
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e) Acompanhar e avaliar as obras de conservação/manutenção dos edifícios 

escolares, bem como propor novos arranjos ou edificações;

f) Proceder ao levantamen

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 bolsa

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 refei

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 

n) Desempenhar outras funções que sejam determinadas superiormente

2.3. Caracterização do Agrupamento de Escolas de Serpa

Como já foi oportunamente referido

instituições com a qual houve uma estreita 

projecto, sendo que parte do grupo de trabalho é constituída

encarregados de educação deste agrupamento.

fazer, também, uma breve 

2.3.1. Historial 

O processo de implementação da E.B.I., com base no Despacho Conjunto 

19/SERE/SEAM/90, segundo o qual

3ºCiclos do Ensino Básico e o Ensino Recorrente

1993/94. 

Aceitando que a integração física dos diferentes níveis facilitaria todo o processo 

verificou-se que o Edifício Sede não dispunha de salas suficientes para o efeito. 

Assim, ficaram a funcionar o 2º e 3º C

edifícios que ocupavam até então, que passaram a constituir os Pólos 1, 2, 3 e 4.
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Acompanhar e avaliar as obras de conservação/manutenção dos edifícios 

escolares, bem como propor novos arranjos ou edificações; 

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;

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

Providenciar o fornecimento de refeições, de acordo com as competências 

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

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

articulação com o serviço de Biblioteca; 

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

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; 

Dinamização da Academia Sénior – Universidade da 3ª Idade; 

Desempenhar outras funções que sejam determinadas superiormente

. Caracterização do Agrupamento de Escolas de Serpa

portunamente referido, o Agrupamento de Escolas de Serpa

instituições com a qual houve uma estreita articulação no desenvolvim

parte do grupo de trabalho é constituída por alunos, 

encarregados de educação deste agrupamento. Desta forma, considerámos pertinente 

 caracterização do mesmo.  

processo de implementação da E.B.I., com base no Despacho Conjunto 

segundo o qual iria abranger a Educação Pré-escolar, o 1º, 2º, e 

iclos do Ensino Básico e o Ensino Recorrente, iniciou-se no final do ano 

que a integração física dos diferentes níveis facilitaria todo o processo 

se que o Edifício Sede não dispunha de salas suficientes para o efeito. 

ficaram a funcionar o 2º e 3º Ciclos no Edifício Sede e os restantes ciclos nos 

ifícios que ocupavam até então, que passaram a constituir os Pólos 1, 2, 3 e 4.
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Acompanhar e avaliar as obras de conservação/manutenção dos edifícios 

to 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; 

s de estudo aos alunos do ensino 

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

Providenciar o fornecimento de refeições, de acordo com as competências 

ção nos termos definidos na lei; 

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

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

infância e Escolas legalmente abrangidos por gestão municipal 

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

Desempenhar outras funções que sejam determinadas superiormente. 

. Caracterização do Agrupamento de Escolas de Serpa  

Agrupamento de Escolas de Serpa foi uma das 

articulação no desenvolvimento deste 

por alunos, pais e 

Desta forma, considerámos pertinente 

processo de implementação da E.B.I., com base no Despacho Conjunto 

escolar, o 1º, 2º, e 

o final do ano lectivo de 

que a integração física dos diferentes níveis facilitaria todo o processo 

se que o Edifício Sede não dispunha de salas suficientes para o efeito. 

iclos no Edifício Sede e os restantes ciclos nos 

ifícios que ocupavam até então, que passaram a constituir os Pólos 1, 2, 3 e 4. 
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Desde o início da sua implementação que se

elaboração de um Projecto Educativo comum, corporizado pelo Projecto Curricular de 

Escola, Regulamento Interno e Plano Anual de Actividades com alguns projectos / 

actividades comuns aos vários ciclos.

No ano lectivo de 1995/96 deu

O Conselho Directivo passou a englobar um representante do 1º ciclo e Jardim de

Infância, e também dois coadjuvantes, representantes da Autarquia e dos Pais e 

Encarregados de Educação, para além de um repres

A Associação de Pais estava ainda representada noutros órgãos 

Pedagógico, Conselho Es

assuntos disciplinares. 

O sector Administrativo permaneceu no "Edifício Sede", dando cobertura de serviços a 

toda a população escolar integrada.

No que respeita à integração pedagógica, o Conselho 

composição um representante de cada um dos Pólos do 1º ciclo e educação pré

escolar. 

Nesta linha de integração, a escola dispôs também, desde o i

apoios especializados ao 1º ciclo e pré

Ed. Musical e Ed. Visual e Tecnológica), iniciação a uma Língua Estrangeira e 

Informática. 

Com a publicação do Decreto

Integrada, que funcionava desde o início em regime ex

suporte legal conferido pelo 

No final do ano lectivo 98/99, foi proposto o alargamento do território ficando

Escolas que pertencentes

Agrupamento de Serpa, que ficou, desde então, constituído

de ensino com sede na E.B. 2,3 Abade Correia da Serra

No final do ano lectivo de 2003/2004, 

do 1º ciclo do Agrupamento foram

Sobreira Formosa e Monte Sobral

extinto o Ensino Básico Mediatizado que funcionava em Cabeceiras de Vale 

Queimado e Vales Mortos.
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implementação que se considerou importante apostar

elaboração de um Projecto Educativo comum, corporizado pelo Projecto Curricular de 

to Interno e Plano Anual de Actividades com alguns projectos / 

actividades comuns aos vários ciclos. 

ano lectivo de 1995/96 deu-se a integração física da Delegação Escolar.

Conselho Directivo passou a englobar um representante do 1º ciclo e Jardim de

Infância, e também dois coadjuvantes, representantes da Autarquia e dos Pais e 

Encarregados de Educação, para além de um representante do pessoal não docente. 

A Associação de Pais estava ainda representada noutros órgãos 

Pedagógico, Conselho Escolar, Conselho Consultivo e Conselho de Turma para 

O sector Administrativo permaneceu no "Edifício Sede", dando cobertura de serviços a 

toda a população escolar integrada. 

No que respeita à integração pedagógica, o Conselho Pedagógico passou a ter na sua 

composição um representante de cada um dos Pólos do 1º ciclo e educação pré

Nesta linha de integração, a escola dispôs também, desde o início da experiência, de 

especializados ao 1º ciclo e pré-escolar nas áreas das Expressões (Ed. Física, 

Ed. Musical e Ed. Visual e Tecnológica), iniciação a uma Língua Estrangeira e 

Decreto-lei nº. 115-A/98 em 4 de Maio, a então Escola Básica 

Integrada, que funcionava desde o início em regime experimental, passou

suporte legal conferido pelo Artº 9º do referido Decreto-lei. 

No final do ano lectivo 98/99, foi proposto o alargamento do território ficando

Escolas que pertencentes às Freguesias de Salvador e Santa Maria a integrar

Agrupamento de Serpa, que ficou, desde então, constituído por 11 estabelecimentos 

de ensino com sede na E.B. 2,3 Abade Correia da Serra. 

No final do ano lectivo de 2003/2004, por terem menos de cinco alunos

o Agrupamento foram encerradas, Cabeceiras de Vale Queimado, 

Sobreira Formosa e Monte Sobral. Foi também no final do mesmo ano

extinto o Ensino Básico Mediatizado que funcionava em Cabeceiras de Vale 

Queimado e Vales Mortos. No ano lectivo seguinte foi encerrada a Escola do 1º Ciclo 
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considerou importante apostar na 

elaboração de um Projecto Educativo comum, corporizado pelo Projecto Curricular de 

to Interno e Plano Anual de Actividades com alguns projectos / 

se a integração física da Delegação Escolar.  

Conselho Directivo passou a englobar um representante do 1º ciclo e Jardim de 

Infância, e também dois coadjuvantes, representantes da Autarquia e dos Pais e 

entante do pessoal não docente. 

A Associação de Pais estava ainda representada noutros órgãos - Conselho 

colar, Conselho Consultivo e Conselho de Turma para 

O sector Administrativo permaneceu no "Edifício Sede", dando cobertura de serviços a 

Pedagógico passou a ter na sua 

composição um representante de cada um dos Pólos do 1º ciclo e educação pré-

nício da experiência, de 

as das Expressões (Ed. Física, 

Ed. Musical e Ed. Visual e Tecnológica), iniciação a uma Língua Estrangeira e 

A/98 em 4 de Maio, a então Escola Básica 

perimental, passou a ter 

No final do ano lectivo 98/99, foi proposto o alargamento do território ficando, todas as 

vador e Santa Maria a integrar o 

por 11 estabelecimentos 

por terem menos de cinco alunos, três escolas 

Cabeceiras de Vale Queimado, 

ano lectivo que foi 

extinto o Ensino Básico Mediatizado que funcionava em Cabeceiras de Vale 

ada a Escola do 1º Ciclo 
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de Monte Candeias e no final de

os alunos desta sido transferidos para o Pólo 3 de Serpa. Neste

ensino continuou a funcionar o pré

final do ano lectivo 2009/2010.

No ano lectivo 2005/2006 a E.B. 2,3 Abade Correia da Serra e o Pólo 3 foram 

integradas na Rede de Bibliotecas Escolares, servindo a Biblioteca do Pólo 3 todas as 

escolas do 1º ciclo e pré-escolar

2.3.2. Caracterização dos Recursos Físicos

De acordo com o Artº 9 do Decreto 

Serpa é um agrupamento Vertical de escolas, constituída por 6 estabeleciment

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, fu

a Educação Pré-Escolar. 

- E B 2,3 Abade Correia da Serra 

- Pólos 1,2 e 3 (1º Ciclo – Serpa)

- Pólo 4 (Jardim de Infância 

- Pólo de Vales Mortos (1º Ciclo e Pré 

A Sede do Agrupamento  

A Escola Básica 2,3 Abade Correia da Serra

construída (1993/94), situa

blocos que comunicam através de um módulo

exterior, e por uma vasta área de recreio, sem zonas cobertas, que anexa um

de jogos com os respectivos balneários. É 

pavilhão gimnodesportivo. 

O primeiro bloco, de 2 pisos, compreende: 

- No rés-do-chão e do lado direito o P.B.X, Área administrativa,

Gabinete da Direcção, Sala dos Directores de Turma, Instala

arrecadações; 

- Do lado esquerdo existem 4 salas

onde funcionam prioritariamente

sala de Ciências Gerais, onde funcionam as aulas práticas 
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de Monte Candeias e no final de 2007/2008 a Escola do 1º Ciclo de Santa Iria, tendo 

os alunos desta sido transferidos para o Pólo 3 de Serpa. Neste estabelecimento de 

cionar o pré-escolar itinerante que acabou por se extinguir no 

final do ano lectivo 2009/2010. 

No ano lectivo 2005/2006 a E.B. 2,3 Abade Correia da Serra e o Pólo 3 foram 

Bibliotecas Escolares, servindo a Biblioteca do Pólo 3 todas as 

escolar (Agrupamento de Escolas de Serpa). 

.2. Caracterização dos 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 estabeleciment

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 

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

Serpa) 

Pólo 4 (Jardim de Infância – Serpa) 

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

 

Escola Básica 2,3 Abade Correia da Serra é a sede do Agrupamento. Recentemente 

situa-se no Loteamento da Cruz Nova e é constituída por dois 

comunicam através de um módulo coberto, com 2 portas de saída para o 

exterior, e por uma vasta área de recreio, sem zonas cobertas, que anexa um

de jogos com os respectivos balneários. É de referir que a Escola não dispõe

 

O primeiro bloco, de 2 pisos, compreende:  

chão e do lado direito o P.B.X, Área administrativa, Salas de professores, 

Gabinete da Direcção, Sala dos Directores de Turma, Instalações sanitárias e 

o lado esquerdo existem 4 salas: duas de Educação Visual e Tecnológica, a sala 12 

onde funcionam prioritariamente aulas de Educação Musical e Educação Visual, uma 

sala de Ciências Gerais, onde funcionam as aulas práticas de Físico
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a Escola do 1º Ciclo de Santa Iria, tendo 

tabelecimento de 

por se extinguir no 

No ano lectivo 2005/2006 a E.B. 2,3 Abade Correia da Serra e o Pólo 3 foram 

Bibliotecas Escolares, servindo a Biblioteca do Pólo 3 todas as 

 

A/98, o Agrupamento de Escolas de 

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

EB, 2,3 Abade Correia da Serra (onde funcionam os 2º e 3º 

ncionando num deles 

é a sede do Agrupamento. Recentemente 

stituída por dois 

coberto, com 2 portas de saída para o 

exterior, e por uma vasta área de recreio, sem zonas cobertas, que anexa um campo 

de referir que a Escola não dispõe de um 

Salas de professores, 

ções sanitárias e 

: duas de Educação Visual e Tecnológica, a sala 12 

aulas de Educação Musical e Educação Visual, uma 

de Físico-Química e 
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Ciências de 2º ciclo, e instalações sanitárias para alunos. É por este lado que se faz

acesso dos alunos ao 1º piso;

- No 1º andar encontram-se 7 salas de aula normais

Laboratório de Ciências Naturai

/Centro de Recursos, a sala GG (sala de aula de maiores

sala de reuniões para grupos maiores) o seminário (sal

grupos), a sala do Ensino Especial e duas 

didáctico. 

O segundo bloco compreende a cozinha (com uma sala de convívio e respectivas 

instalações sanitárias para o

convívio de alunos, a papelaria, a reprogr

adultos e ainda a sala de convívio para pessoal não docente.

Pólos do 1º Ciclo e Pré- Escolar

Os quatro Pólos, três do 1º ciclo e

perto uns dos outros, um numa

considerável da Sede (cerca de 1,5 km).

Pólo 1 (Escola do Jardim) 

É o único edifício escolar da sede do concelho que difere dos edifícios do tipo Plano

dos Centenários, constituído por dois pisos, com quatr

uma, e dois gabinetes de trabalho.

cobertos, um dos quais fazendo ligação com as casas de banho e ainda

recreio descoberto e arborizado.

Este estabelecimento pertence à fre

Municipal. 

Pólo 2 (Escola do Forte)  

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

aula de 48m2 cada uma. Anexo ao edifício principal existe a antiga cantina 

tem óptimas condições para funcionar como sala polivalente.

pequeno espaço coberto, 

de recreio descoberto e arborizado.
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Ciências de 2º ciclo, e instalações sanitárias para alunos. É por este lado que se faz

acesso dos alunos ao 1º piso; 

se 7 salas de aula normais, a sala de informática (sala 4)

Naturais (sala 11), a sala da Matemática (sala 10) a Biblioteca 

/Centro de Recursos, a sala GG (sala de aula de maiores dimensões que serve da 

sala de reuniões para grupos maiores) o seminário (sala de aula para pequenos 

do Ensino Especial e duas arrecadações de material audiovisual e 

O segundo bloco compreende a cozinha (com uma sala de convívio e respectivas 

instalações sanitárias para o pessoal da cozinha), o refeitório, o bufete, uma área de 

convívio de alunos, a papelaria, a reprografia, instalações sanitárias para alunos e 

adultos e ainda a sala de convívio para pessoal não docente. 

Escolar  

do 1º ciclo e um do Pré-escolar de Serpa, situados relativamente 

perto uns dos outros, um numa zona central, estão, no entanto, a uma distância 

considerável da Sede (cerca de 1,5 km). 

Pólo 1 (Escola do Jardim)  

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

dos Centenários, constituído por dois pisos, com quatro salas de aula de 53 m

uma, e dois gabinetes de trabalho. No exterior existem dois pequenos espaços 

cobertos, um dos quais fazendo ligação com as casas de banho e ainda

recreio descoberto e arborizado. 

Este estabelecimento pertence à freguesia de Salvador e está situado junto ao Jardim 

 

difício do tipo Plano dos Centenários, constituído por dois pisos, com

cada uma. Anexo ao edifício principal existe a antiga cantina 

condições para funcionar como sala polivalente. No exterior existe um 

pequeno espaço coberto, que faz ligação com as casas de banho e ainda uma zona 

descoberto e arborizado. 
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Ciências de 2º ciclo, e instalações sanitárias para alunos. É por este lado que se faz o 

, a sala de informática (sala 4), o 

s (sala 11), a sala da Matemática (sala 10) a Biblioteca 

dimensões que serve da 

a de aula para pequenos 

aterial audiovisual e 

O segundo bloco compreende a cozinha (com uma sala de convívio e respectivas 

pessoal da cozinha), o refeitório, o bufete, uma área de 

sanitárias para alunos e 

de Serpa, situados relativamente 

zona central, estão, no entanto, a uma distância 

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

o salas de aula de 53 m2 cada 

No exterior existem dois pequenos espaços 

cobertos, um dos quais fazendo ligação com as casas de banho e ainda uma zona de 

guesia de Salvador e está situado junto ao Jardim 

difício do tipo Plano dos Centenários, constituído por dois pisos, com quatro salas de 

cada uma. Anexo ao edifício principal existe a antiga cantina escolar, que 

No exterior existe um 

banho e ainda uma zona 
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Este estabelecimento pertence à freguesia de S

“forte”, junto ao Bairro Árabe.

Pólo 3  

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

salas, com 48m2 cada, e uma sala 

Ciclo/Pré-Escolar. No exterior existe um espaço coberto, que faz ligação

de banho e ainda uma zona de recreio descoberto e arborizado.

Este estabelecimento pertence à freguesia de 

Biblioteca Municipal. 

Pólo 4 – Jardim de I nfância 

Edifício construído pela C.M. de Serpa que

duas salas, foi posteriormente ampliado em 1991 e 2004, havendo neste momento 5 

salas. Existem ainda instalações sanitária

arrecadações, uma pequena sala de reuniões e

sala, que deveria ser uma cozinha mas é, 

Pólo de Vales Mortos  

Edifício do tipo Plano dos Centenários 

mais pequenas funcionando numa delas o refeitório. 

e está situado na aldeia com

Neste Estabelecimento funciona, para além de uma turma do 1º ciclo, o Pré

itinerante. 

 

2.3.3. População Escolar  

No ano lectivo de 2010/2011, a população escolar do Agrupamento de Escolas de 

Serpa é constituída por 634

distribuídos pela escola sede e diferentes pólos
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Este estabelecimento pertence à freguesia de Santa Maria e está situado na zona do 

“forte”, junto ao Bairro Árabe. 

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

e uma sala com 96 m2 onde funciona a Biblioteca 

scolar. No exterior existe um espaço coberto, que faz ligação

de banho e ainda uma zona de recreio descoberto e arborizado. 

Este estabelecimento pertence à freguesia de Salvador e está situado junto à 

nfância  

construído pela C.M. de Serpa que funciona desde 1986. Inicialmente com 

duas salas, foi posteriormente ampliado em 1991 e 2004, havendo neste momento 5 

Existem ainda instalações sanitárias para crianças e para adultos, 

, uma pequena sala de reuniões e atendimento e, há ainda uma pequena 

a, que deveria ser uma cozinha mas é, actualmente, utilizada para arrumação.

difício do tipo Plano dos Centenários com duas salas de aula de 48m

is pequenas funcionando numa delas o refeitório. Pertence à freguesia de 

aldeia com mesmo nome e a uma distância de 20 km de Serpa.

Neste Estabelecimento funciona, para além de uma turma do 1º ciclo, o Pré

 do Agrupamento – Alunos 

No ano lectivo de 2010/2011, a população escolar do Agrupamento de Escolas de 

634 alunos, matriculados nos diferentes ciclos de ensino e 

distribuídos pela escola sede e diferentes pólos, conforme se apresenta na 
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anta Maria e está situado na zona do 

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

a Biblioteca do 1º 

scolar. No exterior existe um espaço coberto, que faz ligação com as casas 

Salvador e está situado junto à 

1986. Inicialmente com 

duas salas, foi posteriormente ampliado em 1991 e 2004, havendo neste momento 5 

s para crianças e para adultos, 

atendimento e, há ainda uma pequena 

utilizada para arrumação. 

duas salas de aula de 48m2 e duas salas 

ence à freguesia de Salvador 

ma distância de 20 km de Serpa. 

Neste Estabelecimento funciona, para além de uma turma do 1º ciclo, o Pré-escolar 

No ano lectivo de 2010/2011, a população escolar do Agrupamento de Escolas de 

nos diferentes ciclos de ensino e 

, conforme se apresenta na tabela 2. 
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Tabela 2 - População Escolar do Agrupamento de Escolas de Serpa, a no lectivo 2010/2011

Ciclo de E nsino
 Estabelecimento 

EB 2,3 Abade Correia da Serra

EB1 – Pólo 1 de Serpa 

EB1 – Pólo 2 de Serpa 

EB1 – Pólo 3 de Serpa 

EB1 de Vales Mortos 

Jardim Infância Serpa 

Jardim Infância Vales Mortos 
(itinerante) 
Totais de alunos por ciclo 

Total de alunos 

2.4. Caracterização do Agrupamento de Escolas de Pias

O Agrupamento de Escolas de Pias foi, também uma das instituições com a qual 

houve uma estreita articulação no desenvolvimento des

grupo de trabalho é constituída

agrupamento. Desta forma, 

caracterização do mesmo. 

2.4.1. Historial 

O Agrupamento de Escolas de Pias é desde a data da sua instalação, 1999

Agrupamento Vertical de Escolas.

Desde o inicio que é constituído pela Escola Sede e

distintas, Vale de Vargo e Brinches. Dada a sua

facto de servir três freguesias, sendo que 

estabelecimento de ensino, este agrupamento ainda não viu encerrar nenhum dos 

pólos, sendo ainda considerável o número de alunos os frequentam.  

2.4.2. Caracterização dos Recursos Físicos

De acordo com o Artº 9 do Decreto 

Pias é um agrupamento Vertic

ensino: A Sede EBIJI de Pias, o Pólo de Vale de Vargo e o Pólo de Brinches

- E B I J I de Pias – Sede (Pré

- Pólo de Vale de Vargo (Pré

- Pólo de Brinches (Pré-Escolar e 1º Ciclo)
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População Escolar do Agrupamento de Escolas de Serpa, a no lectivo 2010/2011

nsino  Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 

   135 

 58  

 87  

 98  

 20  

95   

11   

106 263 135 

634 

. Caracterização do Agrupamento de Escolas de Pias

O Agrupamento de Escolas de Pias foi, também uma das instituições com a qual 

houve uma estreita articulação no desenvolvimento deste projecto, sendo que parte do 

constituída por alunos, pais e encarregados de educação deste 

agrupamento. Desta forma, também considerámos pertinente fazer

caracterização do mesmo.  

O Agrupamento de Escolas de Pias é desde a data da sua instalação, 1999

rupamento Vertical de Escolas. 

Desde o inicio que é constituído pela Escola Sede e dois pólos situados em freguesias 

distintas, Vale de Vargo e Brinches. Dada a sua, relativamente recente

facto de servir três freguesias, sendo que na sede de cada uma está um 

estabelecimento de ensino, este agrupamento ainda não viu encerrar nenhum dos 

pólos, sendo ainda considerável o número de alunos os frequentam.   

Caracterização dos Recursos Físicos  

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

é um agrupamento Vertical de escolas, constituída por 3 estabelecimentos de 

IJI de Pias, o Pólo de Vale de Vargo e o Pólo de Brinches

Pré-Escolas, 1º, 2º e 3º Ciclos) 

(Pré-Escolar e 1º Ciclo) 

Escolar e 1º Ciclo) 
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População Escolar do Agrupamento de Escolas de Serpa, a no lectivo 2010/2011  

3º Ciclo 

130 

 

 

 

 

 

 

130 

. Caracterização do Agrupamento de Escolas de Pias  

O Agrupamento de Escolas de Pias foi, também uma das instituições com a qual 

te projecto, sendo que parte do 

por alunos, pais e encarregados de educação deste 

também considerámos pertinente fazer uma breve 

O Agrupamento de Escolas de Pias é desde a data da sua instalação, 1999, um 

dois pólos situados em freguesias 

relativamente recente, instalação e o 

e cada uma está um 

estabelecimento de ensino, este agrupamento ainda não viu encerrar nenhum dos 

 

Agrupamento de Escolas de 

estabelecimentos de 

IJI de Pias, o Pólo de Vale de Vargo e o Pólo de Brinches. 
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A Sede do Agrupamento  

A Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pias

nela funcionam todos os níveis/ciclos de ensino. 

Edifício de construção recente (1998/1999)

por três blocos de edifícios distintos. 

Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos), 

Visual, de Educação Visual e Tecnológica, de Educação Tecnológica, laboratório de 

Ciências Naturais e laboratório de Ciências Físico Químicas e duas salas de 

Informática. As infra-estruturas

de Ginástica bem como a Sala 

dos serviços administrativos, Biblioteca, Gabinete de Educação Especial, Refeitório, 

Bar/Bufete, Papelaria, Reprogr

Pais, PBX e “Museu”.  

Os espaços exteriores são amplos, ajardinados e

desportiva.  

No que se refere a equipamentos básicos, incluindo os informáticos, o agrupamento 

possui os necessários e adequados ao funcionamento dos diferentes ciclos. 

A climatização tem vindo a ser melhorada possuindo a maioria das salas 

equipamentos de ar condicionado

Pólo de Vale de Vargo  

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

salas, No exterior existe um espaço coberto, que faz ligação

ainda uma zona de recreio descoberto e arborizado.

Pertence à freguesia de Vale de 

uma distância de 13 km de Pias.

Neste Estabelecimento funciona

do Pré-escolar.  

Pólo de Brinches 

Edifício do tipo Plano dos Centenários, constituído por doi

salas, No exterior existe um espaço coberto, que faz ligação

ainda uma zona de recreio descoberto e arborizado.
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A Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pias é a sede do agrupamento e 

nela funcionam todos os níveis/ciclos de ensino.   

onstrução recente (1998/1999), em termos arquitectónicos é constituído 

por três blocos de edifícios distintos. Além das salas de aula normais (da educação 

escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos), possui as seguintes salas específicas: de Educação 

ção Visual e Tecnológica, de Educação Tecnológica, laboratório de 

Ciências Naturais e laboratório de Ciências Físico Químicas e duas salas de 

estruturas incluem ainda o Pavilhão Gimnodesportivo e uma sala 

de Ginástica bem como a Sala de professores, a de Directores de Turma, da Direcção, 

os serviços administrativos, Biblioteca, Gabinete de Educação Especial, Refeitório, 

Bar/Bufete, Papelaria, Reprografia, Gabinete e Apoio ao aluno, sala de Associação de 

eriores são amplos, ajardinados e com campo de jogos para a prática 

No que se refere a equipamentos básicos, incluindo os informáticos, o agrupamento 

possui os necessários e adequados ao funcionamento dos diferentes ciclos. 

o tem vindo a ser melhorada possuindo a maioria das salas 

equipamentos de ar condicionado (Agrupamento Vertical de Pias) 

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

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

ainda uma zona de recreio descoberto e arborizado. 

ence à freguesia de Vale de Vargo e está situado na aldeia com mesmo nome e a 

km de Pias. 

Neste Estabelecimento funcionam, para além de duas turmas do 1º ciclo, uma turma

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

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

ainda uma zona de recreio descoberto e arborizado. 
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a sede do agrupamento e 

, em termos arquitectónicos é constituído 

lém das salas de aula normais (da educação 

as seguintes salas específicas: de Educação 

ção Visual e Tecnológica, de Educação Tecnológica, laboratório de 

Ciências Naturais e laboratório de Ciências Físico Químicas e duas salas de 

incluem ainda o Pavilhão Gimnodesportivo e uma sala 

de professores, a de Directores de Turma, da Direcção, 

os serviços administrativos, Biblioteca, Gabinete de Educação Especial, Refeitório, 

, sala de Associação de 

com campo de jogos para a prática 

No que se refere a equipamentos básicos, incluindo os informáticos, o agrupamento 

possui os necessários e adequados ao funcionamento dos diferentes ciclos.  

o tem vindo a ser melhorada possuindo a maioria das salas 

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

com as casas de banho e 

mesmo nome e a 

s do 1º ciclo, uma turma 

s pisos, com um total de 6 

com as casas de banho e 
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Pertence à freguesia de Vale de Brinches e está 

a uma distância de 12 km de Pias.

Neste Estabelecimento funciona

do Pré-escolar.  

2.4.3. População Escolar  

No ano lectivo de 2010/2011, a população escolar do Agrupamento de Escolas de 

Pias é constituída por 471 alunos

distribuídos pela escola sede e diferentes pólos, conforme se apresenta 

Tabela 3 - População escolar do Agrupamento de Escolas de Pias, a no lectivo 2010/2011.

Ciclo de ensino
 Estabelecimento 

EBI JI de Pias 

Pólo de Vale de Vargo 

Pólo de Brinches 

Totais de alunos por ciclo  

Total de alunos 

 

3. Caracterização do

Como já foi oportunamente referido o trabalho realizado consiste

projecto iniciado no semestre transacto, pelo que o grupo de trabalho é constituído 

pelas crianças com excesso de peso e obesas que iniciaram neste ano lectivo o 

programa de actividades físicas lúdicas/desportivas

individual, de todas as crianças participantes, encontra

Importa referir que este grupo de crianças foram identificadas 

avaliação corporal, através do cálculo do Índice de Massa Corporal, 

concelho de Serpa que frequentavam o primeiro ciclo no ano lectivo 2009/201

estudo esse efectuado no 

Física e Desportiva III, do 3º Ano do C

Educação de Beja, pelo aluno António Jaime Coelho 

3.1. Caracterização do Grupo de Trabalho
de Serpa 

Importa referir que do grupo de crianças que iniciou o programa no inicio do ano 

lectivo, duas abandonaram no inicio do segundo semestre, u
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ence à freguesia de Vale de Brinches e está situado na aldeia com

km de Pias. 

Neste Estabelecimento funcionam, para além de duas turmas do 1º ciclo, uma turma

 do Agrupamento – Alunos 

No ano lectivo de 2010/2011, a população escolar do Agrupamento de Escolas de 

471 alunos, matriculados nos diferentes ciclos de ensino e 

distribuídos pela escola sede e diferentes pólos, conforme se apresenta 

População escolar do Agrupamento de Escolas de Pias, a no lectivo 2010/2011.

Ciclo de ensino  Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo  

41 118 98 

19 36  

15 37  

 75 191 98 

471 

Caracterização do s Grupos de Trabalho 

á foi oportunamente referido o trabalho realizado consiste na consolidação do 

projecto iniciado no semestre transacto, pelo que o grupo de trabalho é constituído 

pelas crianças com excesso de peso e obesas que iniciaram neste ano lectivo o 

programa de actividades físicas lúdicas/desportivas. A ficha de caracterizaçã

individual, de todas as crianças participantes, encontra-se em anexo (Anexo I).

Importa referir que este grupo de crianças foram identificadas a partir do estudo da 

avaliação corporal, através do cálculo do Índice de Massa Corporal, 

lho de Serpa que frequentavam o primeiro ciclo no ano lectivo 2009/201

estudo esse efectuado no âmbito da Unidade Curricular de Oficinas da Actividade 

Física e Desportiva III, do 3º Ano do Curso de Desporto da Escola Superior de 

uno António Jaime Coelho Cachola (Anexo II

.1. Caracterização do Grupo de Trabalho  – Agrupamento Escolas 

Importa referir que do grupo de crianças que iniciou o programa no inicio do ano 

, duas abandonaram no inicio do segundo semestre, uma delas porque iniciou 
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aldeia com mesmo nome e 

s do 1º ciclo, uma turma 

No ano lectivo de 2010/2011, a população escolar do Agrupamento de Escolas de 

, matriculados nos diferentes ciclos de ensino e 

distribuídos pela escola sede e diferentes pólos, conforme se apresenta na tabela 3. 

População escolar do Agrupamento de Escolas de Pias, a no lectivo 2010/2011.  

 3º Ciclo 

107 

 

 

107 

consolidação do 

projecto iniciado no semestre transacto, pelo que o grupo de trabalho é constituído 

pelas crianças com excesso de peso e obesas que iniciaram neste ano lectivo o 

. A ficha de caracterização 

anexo (Anexo I). 

a partir do estudo da 

avaliação corporal, através do cálculo do Índice de Massa Corporal, das crianças do 

lho de Serpa que frequentavam o primeiro ciclo no ano lectivo 2009/2010, 

âmbito da Unidade Curricular de Oficinas da Actividade 

rso de Desporto da Escola Superior de 

I). 

Agrupamento Escolas 

Importa referir que do grupo de crianças que iniciou o programa no inicio do ano 

ma delas porque iniciou 



COMBATE À OBESIDADE INFANTIL 

 

 

outro tipo de actividade desportiva, cujo horário era coincidente e a outra porque teve 

um problema de saúde que a impediu de continuar a frequentar as sessões. 

Assim, o grupo de trabalho

o programa de actividades f

de um universo das 46 identificadas, no estudo acima 

excesso de peso, no primeiro ciclo do Agrupamento de escolas de S

O quinto elemento do grupo 

obesa não havia ainda qualquer registo da sua participação em qualquer tipo de 

programa de intervenção no combate à obesidade infantil. Neste contexto foi tomada a 

iniciativa de abordar, de modo informal, os pais da criança, no sentido de os alertar 

para o grave problema de saúde da mesma e da importância de um programa de 

actividade física e uma alimentação equilibrada para reverter a situação de obesidade

Na sequência desta abordagem, a referida criança 

trabalho do programa de actividade física lúdica/desportiva do projecto de “Combate à 

Obesidade Infantil – para um Futuro Melhor”

o pré-escolar do agrupamento de Escolas de Serpa

As cinco crianças acima referidas

género feminino e têm idades compreendidas entre os 4

crianças frequentam o Pólo 2, duas frequentam o Pólo 3

(Jardim de Infância) do Agrupamento de Escolas de 

Tabela 4 – Crianças que frequentam o programa de actividades f ísicas. 

Nome

Ana Lúcia Tacão

Liliana Mestre

Maria Almeida

Olga Rosa

Sofia Floriano

3.2. Caracterização do Grupo de Trabalho
de Pias 

O grupo de trabalho é constituído por 10

de actividades físicas lúdicas/desportivas

mesmo no inicio do segundo semestre. 
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outro tipo de actividade desportiva, cujo horário era coincidente e a outra porque teve 

um problema de saúde que a impediu de continuar a frequentar as sessões. 

trabalho, actual, é constituído por 5 crianças, 4 das quais iniciaram 

o programa de actividades físicas lúdicas/desportivas neste ano lectivo e fazem parte 

de um universo das 46 identificadas, no estudo acima referido (Anexo I

excesso de peso, no primeiro ciclo do Agrupamento de escolas de Serpa.

O quinto elemento do grupo é uma criança, que sendo identificada como, visivelmente, 

obesa não havia ainda qualquer registo da sua participação em qualquer tipo de 

no combate à obesidade infantil. Neste contexto foi tomada a 

niciativa de abordar, de modo informal, os pais da criança, no sentido de os alertar 

para o grave problema de saúde da mesma e da importância de um programa de 

ísica e uma alimentação equilibrada para reverter a situação de obesidade

cia desta abordagem, a referida criança passou a integrar o grupo de 

trabalho do programa de actividade física lúdica/desportiva do projecto de “Combate à 

para um Futuro Melhor”. Importa referir que esta criança frequenta 

do agrupamento de Escolas de Serpa. 

As cinco crianças acima referidas, todas com excesso de peso ou obesidade,

ades compreendidas entre os 4 e os 9 anos 

crianças frequentam o Pólo 2, duas frequentam o Pólo 3 e uma frequenta o Pólo 

Agrupamento de Escolas de Serpa (Anexo I) 

Crianças que frequentam o programa de actividades f ísicas. 

Nome Idade Pólo

Ana Lúcia Tacão 7 3 

Liliana Mestre 7 2 

Almeida 7 2 

Olga Rosa 4 4 
(Jardim de infância

Sofia Floriano 9 3 
 

Caracterização do Grupo de Trabalho  – Agrupamento Escolas 

trabalho é constituído por 10 crianças, 7 das quais iniciaram o programa 

lúdicas/desportivas no semestre anterior e 3 integraram o 

mesmo no inicio do segundo semestre.  
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outro tipo de actividade desportiva, cujo horário era coincidente e a outra porque teve 

um problema de saúde que a impediu de continuar a frequentar as sessões.   

das quais iniciaram 

ísicas lúdicas/desportivas neste ano lectivo e fazem parte 

(Anexo II), como tendo 

erpa. 

sendo identificada como, visivelmente, 

obesa não havia ainda qualquer registo da sua participação em qualquer tipo de 

no combate à obesidade infantil. Neste contexto foi tomada a 

niciativa de abordar, de modo informal, os pais da criança, no sentido de os alertar 

para o grave problema de saúde da mesma e da importância de um programa de 

ísica e uma alimentação equilibrada para reverter a situação de obesidade. 

passou a integrar o grupo de 

trabalho do programa de actividade física lúdica/desportiva do projecto de “Combate à 

. Importa referir que esta criança frequenta 

todas com excesso de peso ou obesidade, são do 

 (tabela 4). Duas 

uma frequenta o Pólo 4 

Crianças que frequentam o programa de actividades f ísicas.  

Pólo  

 

 

 
4  

(Jardim de infância) 
 

Agrupamento Escolas 

, 7 das quais iniciaram o programa 

no semestre anterior e 3 integraram o 
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Estas 10 crianças fazem parte 

de Escolas de Pias, como tendo excesso de peso

da avaliação corporal anteriormente 

Massa Corporal, das crianças do concelho de Serpa que frequentavam o primeir

no ano lectivo 2009/2010.  

Das 10 crianças acima referidas

do género masculino e duas são

entre os 6 e os 9 anos (

(Anexo I). 

Tabela 5 - Crianças que frequentam 

Nome 

Álvaro Pestana

André Marques

Gonçalo Goulão

João Borralho

João Caeiro

João Serro

Leonor Carapinha 

Maria Candeias

Pedro Pica

Tomás Baião 

4. Metodologia / Instrumentos utilizados

Sendo que o objectivo era 

primeiro semestre, não houve interregno entre o t

âmbito da Unidade Curricular de Oficinas da Actividade Física e De

das actividades do Estágio. Neste sentido, 

Obesidade Infantil (actividades físicas lúdicas/

continua.  

4.1. Metodologia/instrumentos
instituição. 
 

Para a caracterização da instituiç

Escolas de Serpa e Pias com o
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Estas 10 crianças fazem parte de um universo das 40 identificadas, no Agrupamento 

como tendo excesso de peso ou obesidade, aquando

anteriormente referido (Anexo II) através do cálculo do Índice de 

Massa Corporal, das crianças do concelho de Serpa que frequentavam o primeir

 

crianças acima referidas, todas com excesso de peso ou obesidade

e duas são do género feminino e têm idades compreendidas 

(tabela 5). Todas as crianças frequentam a EBIJI de Pias 

Crianças que frequentam o programa de actividades físicas, Agr. Pias.

Idade 

Álvaro Pestana 8 

André Marques 10 

Gonçalo Goulão 9 

João Borralho 9 

João Caeiro 10 

João Serro 10 

Leonor Carapinha  10 

Maria Candeias 8 

Pedro Pica 8 

Tomás Baião  8 

Instrumentos utilizados  

Sendo que o objectivo era dar continuidade e consolidar o trabalho realizado no 

não houve interregno entre o término das actividades realizadas no 

âmbito da Unidade Curricular de Oficinas da Actividade Física e Desportiva e o início 

das actividades do Estágio. Neste sentido, as actividades do programa

il (actividades físicas lúdicas/desportivas) decorreram de forma 

4.1. Metodologia/instrumentos  utilizados na caracterização da 

caracterização da instituição acolhedora, bem como dos Agrupamentos de 

com os quais a articulação foi constante, foi feita recolha de 
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no Agrupamento 

ou obesidade, aquando do estudo 

do cálculo do Índice de 

Massa Corporal, das crianças do concelho de Serpa que frequentavam o primeiro ciclo 

peso ou obesidade, oito são 

do género feminino e têm idades compreendidas 

ças frequentam a EBIJI de Pias 

programa de actividades físicas, Agr. Pias.  

rabalho realizado no 

das actividades realizadas no 

sportiva e o início 

o programa de combate à 

desportivas) decorreram de forma 

utilizados na caracterização da 

ão acolhedora, bem como dos Agrupamentos de 

, foi feita recolha de 
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informação a partir dos documentos oficiais 

uma das instituições. Foi também recolhida informação junto dos responsáveis das 

instituições, nomeadamente os Técnicos de Educação, Desporto e Acção Social da 

Câmara Municipal de Serpa e 

Escolas de Serpa e Pias.  

4.2. Metodologia/instrumentos utilizados na 
e E.E. 

No sentido de consciencializar os pais e encarregados de educação 

fundamental complementar o programa de actividades físicas co

equilibrado e porque se considera que estes são

pelo sucesso de qualquer intervenção no âmbito desta problemática

com a nutricionista do Centro de Saúde de Serpa

desenvolvidas acções direccionadas para os pai

programa de actividades físicas.   

Estas acções consistiram 

crianças (grupo de Serpa e grupo de Pias)

para complementar o Programa de Combate à Obesidade Infantil, desenvolver um 

plano alimentar equilibrado. Este 

sendo um plano individual, pois implicaria

o que seria moroso de fazer 

generalizado para crianças que apresentem 

Após esclarecimentos adicionais individualizados, os encarregados de

receberam o plano alimentar assumindo o compromisso de o implementar com os 

filhos.  

4.3. Metodologia/instrumentos utilizados 
Físicas ( Lúdicas/Desportivas

Como já foi oportunamente referido 

actividades realizadas no âmbito d

Física e Desportiva III e o início das actividades do Est

esclarecer, no que se refere à avaliação do IMC e IMC percentilado, realizada n

âmbito do programa de Actividades Físicas (lúdicas/desportivas), 

avaliação final do primeiro semestre como sendo a avaliação inicial 

semestre.  
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informação a partir dos documentos oficiais disponíveis nos sites de internet de cada 

. Foi também recolhida informação junto dos responsáveis das 

instituições, nomeadamente os Técnicos de Educação, Desporto e Acção Social da 

âmara Municipal de Serpa e os elementos da direcção dos Agrupamentos de 

 

. Metodologia/instrumentos utilizados na Sensibilização dos Pais 

No sentido de consciencializar os pais e encarregados de educação 

fundamental complementar o programa de actividades físicas com um plano alimentar 

e porque se considera que estes são actores directamente responsáveis 

pelo sucesso de qualquer intervenção no âmbito desta problemática, 

o Centro de Saúde de Serpa, Dra. Bárbara Valadas, 

desenvolvidas acções direccionadas para os pais das crianças participantes no

programa de actividades físicas.    

Estas acções consistiram na realização de uma reunião com os pais das 

(grupo de Serpa e grupo de Pias) no sentido de reforçar a necessidade de, 

para complementar o Programa de Combate à Obesidade Infantil, desenvolver um 

plano alimentar equilibrado. Este plano (Anexo III), elaborado pela nutricionista, não 

sendo um plano individual, pois implicaria um estudo individualizado de cada criança, 

que seria moroso de fazer para todas, trata-se de um plano alimentar adaptado e 

generalizado para crianças que apresentem excesso de peso ou obesidade. 

Após esclarecimentos adicionais individualizados, os encarregados de

receberam o plano alimentar assumindo o compromisso de o implementar com os 

Metodologia/instrumentos utilizados - Programa de Actividades
Lúdicas/Desportivas ) 

Como já foi oportunamente referido não houve interregno entre o 

actividades realizadas no âmbito da Unidade Curricular de Oficinas

e o início das actividades do Estágio. Desta forma

no que se refere à avaliação do IMC e IMC percentilado, realizada n

âmbito do programa de Actividades Físicas (lúdicas/desportivas), consideramos 

o primeiro semestre como sendo a avaliação inicial 
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internet de cada 

. Foi também recolhida informação junto dos responsáveis das 

instituições, nomeadamente os Técnicos de Educação, Desporto e Acção Social da 

os Agrupamentos de 

Sensibilização dos Pais 

No sentido de consciencializar os pais e encarregados de educação de que é 

m um plano alimentar 

actores directamente responsáveis 

, em articulação 

, Dra. Bárbara Valadas, foram 

s das crianças participantes no 

na realização de uma reunião com os pais das referidas 

reforçar a necessidade de, 

para complementar o Programa de Combate à Obesidade Infantil, desenvolver um 

pela nutricionista, não 

individualizado de cada criança, 

ano alimentar adaptado e 

excesso de peso ou obesidade.  

Após esclarecimentos adicionais individualizados, os encarregados de educação 

receberam o plano alimentar assumindo o compromisso de o implementar com os 

Programa de Actividades  

não houve interregno entre o término das 

a Unidade Curricular de Oficinas da Actividade 

ágio. Desta forma, importa 

no que se refere à avaliação do IMC e IMC percentilado, realizada no 

consideramos a 

o primeiro semestre como sendo a avaliação inicial do segundo 
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Assim no grupo de Serpa, realizou

avaliação inicial no inicio do programa (inicio do primeiro semestre), avaliação 

intermédia (final do primeiro semestre) e avaliação final (final do segundo semestre). 

No grupo de Pias, realizou

(final do primeiro semestre) e avaliação final (final do segundo semestre). 

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

de dados.  

Para a avaliação do peso

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

utilizada foi o Quilograma. 

A medição da altura , foi efectuada através de uma fita métrica afixa

a criança descalça, se encostou

frente. Foi medida a distância do chã

medida utilizada foi o Metro.

A opção pelo cálculo do IMC e IMC percentilado como método de avaliação da 

composição corporal justifica

de saúde nos rastreios de Obesidade. Assim o

efectuados com recurso a um calculador 

pelo Centro de Saúde de Serpa, instrumento utilizado pelo Centro 

rastreios de obesidade infantil

Os resultados foram interpretados com base nos valores de referência 

tabelas de percentil CDC Growth Charts United States

aos 20 anos (Tabela 6). 

Tabela 6 – Valores de referência para interpretação dos percen tis.

Percentil > ou = 95

Percentil  de 85 a < 

Percentil  de 5 a < 
Percentil  < 5 
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Serpa, realizou-se a avaliação do IMC em três momentos: 

inicial no inicio do programa (inicio do primeiro semestre), avaliação 

intermédia (final do primeiro semestre) e avaliação final (final do segundo semestre). 

No grupo de Pias, realizou-se a avaliação do IMC em dois momentos: avaliação inicial 

imeiro semestre) e avaliação final (final do segundo semestre). 

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

avaliação do peso  foi utilizada uma balança onde a criança se colocou

mínimo de roupa possível, na posição vertical. A unidade de medida 

utilizada foi o Quilograma.  

, foi efectuada através de uma fita métrica afixada à parede, onde 

se encostou na posição erecta, no Plano Sagital e a 

a distância do chão ao extremo superior da cabeça.

etro. 

A opção pelo cálculo do IMC e IMC percentilado como método de avaliação da 

composição corporal justifica-se pelo facto de ser o método utilizado pelas unidades 

de Obesidade. Assim os cálculos destes parâmetros

a um calculador (folha de cálculo) de IMC percentilado cedido 

de Serpa, instrumento utilizado pelo Centro 

rastreios de obesidade infantil (Anexo IV).  

Os resultados foram interpretados com base nos valores de referência 

Growth Charts United States, para rapazes e raparigas dos 2 

Valores de referência para interpretação dos percen tis.

Percentis 

Percentil > ou = 95 Excesso de peso 

de 85 a < 95 Risco de excesso de peso 

5 a < 85 Peso normal 
 Baixo peso 
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se a avaliação do IMC em três momentos: 

inicial no inicio do programa (inicio do primeiro semestre), avaliação 

intermédia (final do primeiro semestre) e avaliação final (final do segundo semestre).  

se a avaliação do IMC em dois momentos: avaliação inicial 

imeiro semestre) e avaliação final (final do segundo semestre).  

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

ada uma balança onde a criança se colocou, 

mínimo de roupa possível, na posição vertical. A unidade de medida 

da à parede, onde 

, no Plano Sagital e a olhar em 

o ao extremo superior da cabeça. A unidade de 

A opção pelo cálculo do IMC e IMC percentilado como método de avaliação da 

utilizado pelas unidades 

cálculos destes parâmetros, foram 

de IMC percentilado cedido 

de Serpa, instrumento utilizado pelo Centro de Saúde nos 

Os resultados foram interpretados com base nos valores de referência utilizando as 

, para rapazes e raparigas dos 2 

Valores de referência para interpretação dos percen tis.  
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5. Caracterização e avaliação das actividades desenvol vidas 

5.1. Programa de A ctividades Físicas (Lúdicas/Desportivas)

O programa de actividades físicas (lúdicas/desportivas), para as crianças 

de peso ou obesidade, em Serpa,

referido anteriormente, no âmbito da Unidade Curricular Oficinas da Actividade Física 

e Desportiva III. Sem interregno

programa continuaram no âmbito do Estágio C

de 2011.   

Este programa consistiu 

para o grupo de crianças com excesso de 

mesmas foram preparadas e planificadas de modo a dar resposta às necessidades 

desta população especial.  

As actividades decorrem às Terças e Quintas

a Câmara Municipal cedeu o Pavilhão Carlos Pinhão onde as m

(Anexo V). 

Ao longo das 39 sessões que se realizaram 

dia 30 de Junho, à semelhança do que aconteceu no semestre anterior,

particular importância à motivação dos participantes, desta f

constante preocupação em envolver nas actividades todas as crianças tornando as 

aulas dinâmicas e divertidas. Foram sempre consideradas as solicitações e sugestões 

apresentadas por cada uma das crianças do grupo. 

Assim, dado o grau de assid

registo efectuado (Anexo 

motivação constante pelas actividades

De referir ainda, à semelhança do sucedido no semestre

agrado por parte dos pais das crianças. 
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Caracterização e avaliação das actividades desenvol vidas 

ctividades Físicas (Lúdicas/Desportivas)

O programa de actividades físicas (lúdicas/desportivas), para as crianças 

, em Serpa, teve início no dia 23 de Novembro de 2010

referido anteriormente, no âmbito da Unidade Curricular Oficinas da Actividade Física 

e Desportiva III. Sem interregno durante o mês de Fevereiro, as actividades do referido 

programa continuaram no âmbito do Estágio Curricular, que iniciou no dia 

 em actividades físicas (lúdicas/desportivas) direccionadas 

para o grupo de crianças com excesso de peso ou obesidade que o integraram

mesmas foram preparadas e planificadas de modo a dar resposta às necessidades 

.   

As actividades decorrem às Terças e Quintas-Feiras, entre as 18 e 19 horas e para tal 

a Câmara Municipal cedeu o Pavilhão Carlos Pinhão onde as mesmas se realizaram 

sessões que se realizaram desde o inicio do Estágio Curricular até ao 

à semelhança do que aconteceu no semestre anterior,

particular importância à motivação dos participantes, desta forma houve uma 

constante preocupação em envolver nas actividades todas as crianças tornando as 

aulas dinâmicas e divertidas. Foram sempre consideradas as solicitações e sugestões 

apresentadas por cada uma das crianças do grupo.  

Assim, dado o grau de assiduidade regular, expresso no gráfico 1 e de acordo com o 

(Anexo VI), pensamos ter conseguido manter o interesse e 

motivação constante pelas actividades. 

, à semelhança do sucedido no semestre anterior, as manifestações de 

agrado por parte dos pais das crianças.  
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Caracterização e avaliação das actividades desenvol vidas  

ctividades Físicas (Lúdicas/Desportivas)  - Serpa 

O programa de actividades físicas (lúdicas/desportivas), para as crianças com excesso 

dia 23 de Novembro de 2010, como 

referido anteriormente, no âmbito da Unidade Curricular Oficinas da Actividade Física 

as actividades do referido 

no dia 4 de Março 

ctividades físicas (lúdicas/desportivas) direccionadas 

peso ou obesidade que o integraram. As 

mesmas foram preparadas e planificadas de modo a dar resposta às necessidades 

Feiras, entre as 18 e 19 horas e para tal 

esmas se realizaram 

desde o inicio do Estágio Curricular até ao 

à semelhança do que aconteceu no semestre anterior, foi dada 

orma houve uma 

constante preocupação em envolver nas actividades todas as crianças tornando as 

aulas dinâmicas e divertidas. Foram sempre consideradas as solicitações e sugestões 

e de acordo com o 

pensamos ter conseguido manter o interesse e 

as manifestações de 
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Gráfico 

Do programa de actividades

- Jogos (Macaquinho do Chinês, Jogo do STOP com e sem bola, 

Acerta no alvo, Corrida de “carros”)

- Corrida (simples, estafetas)

- Saltos (à corda, com barreiras, pé coxinho, com bolas saltitonas)

- Habilidades (manuseamento de arcos, bolas)

- Flexibilidade  

- Equilíbrio 

- Actividades em meio aquátic

Estes conteúdos foram tema das várias aulas, para as quais foram elaborados planos 

específicos (Anexo VII) 

5.1.1. Avaliações do IMC 

Quanto aos valores do I

comparativamente com os registados na avaliação 

semestre que é a avaliação inicial do 2º 

termos comparativos no 

verificada desde o início 

totalidade das crianças evolu

De salientar que duas, das 4 crianças,

inferiores a 1, tendo as outras obtido valores 

Maria de Almeida

Sofia Floriano

Ana Lucia Tacão

Liliana Mestre
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Gráfico 1 – Percentagem de assiduidade.  

Do programa de actividades físicas (lúdicas/desportivas) constam: 

Jogos (Macaquinho do Chinês, Jogo do STOP com e sem bola, Jogo da Macaca, 

Acerta no alvo, Corrida de “carros”) 

Corrida (simples, estafetas) 

Saltos (à corda, com barreiras, pé coxinho, com bolas saltitonas) 

Habilidades (manuseamento de arcos, bolas) 

Actividades em meio aquático 

Estes conteúdos foram tema das várias aulas, para as quais foram elaborados planos 

Avaliações do IMC – resultados observados (Serpa) 

Quanto aos valores do IMC observados aquando da avaliação final

te com os registados na avaliação intermédia (avaliação final do 1º 

semestre que é a avaliação inicial do 2º semestre) (tabela 7) (Anexo IV

no gráfico 2, pode observar-se que, de facto, 

 do programa se manteve, pois o IMC apresentado pela 

evoluiu favoravelmente.  

, das 4 crianças, baixaram o IMC percentilado

1, tendo as outras obtido valores de IMC que com diferenç

92,3%

51,3%

100%

82,1%

7,7%

48,7%

0%

18,0%

Faltas

Presenças
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Jogo da Macaca, 

Estes conteúdos foram tema das várias aulas, para as quais foram elaborados planos 

final (tabela 8), 

intermédia (avaliação final do 1º 

(Anexo IV), expressos em 

que, de facto, a tendência 

o IMC apresentado pela 

percentilado em valores 

de IMC que com diferença superior a 1, 

Faltas

Presenças
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comparativamente com o valor 

duas crianças diminuiu 5,06 o IMC percentilado. 

Ao quinto elemento do grupo, a criança Olga Rosa, 

anterior à avaliação fina do 

conforme consta do anexo VI

 

Tabela 7 – Avaliação intermédia

Nome Idade
Ana Lúcia Tacão 
Liliana Mestre 
Maria Almeida 
Sofia Floriano 

 

 

Tabela 8 - Avaliação 

Nome Idade
Ana Lúcia Tacão 
Liliana Mestre 
Maria Almeida 
Sofia Floriano 
Olga Rosa (1) 

 
(1) Criança que entrou para o programa uma semana antes  da avaliação final do IMC, pelo que não 
será considerada evolução do IMC. 
 
 

Gráfico 2 - Dados comparativos do IMC percentilado, avaliação i ntermédia (final 2º sem.) e 

 

Sofia Floriano

Liliana Mestre

Maria de Almeida

Ana Lucia Tacão
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comparativamente com o valor apresentado na avaliação intermédia. Uma destas 

5,06 o IMC percentilado.  

quinto elemento do grupo, a criança Olga Rosa, que integrou o progra

anterior à avaliação fina do IMC, naturalmente só foi feita uma avaliação de IMC, 

anexo VIII.  

Avaliação intermédia  (final do 1º sem.) do IMC e IMC Percentilado, Agr. Serpa.

Idade Peso/Kg Altura /m IMC IMC Percentilado
6 28,5 1,22 19,1 
7 46,1 1,34 25,7 
8 46,6 1,42 23,1 
9 49,4 1,39 25,6 

Avaliação final do IMC e IMC Percentilado, Agr. Serpa

Idade Peso/Kg Altura /m IMC IMC Percentilado
7 28,2 1,24 18,3 
7 49 1,46 23,0 
8 46,6 1,35 25,6 
9 48,2 1,41 24,2 
4 36,6 1,09 30,8 

Criança que entrou para o programa uma semana antes  da avaliação final do IMC, pelo que não 
será considerada evolução do IMC.  

Dados comparativos do IMC percentilado, avaliação i ntermédia (final 2º sem.) e 
avaliação final.  

98,2%

99,2%

97,4%

94,1%

96,9%

99%

96,8%

92,7 %

Avaliação Final

Avaliação Intermédia
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édia. Uma destas 

o programa a semana 

, naturalmente só foi feita uma avaliação de IMC, 

do IMC e IMC Percentilado, Agr. Serpa.  

IMC Percentilado  
94,1 
99,2 
97,4 
98,2 

do IMC e IMC Percentilado, Agr. Serpa  

IMC Percentilado  
89,4 
96,8 
99,0 
96,9 
99,9 

Criança que entrou para o programa uma semana antes  da avaliação final do IMC, pelo que não 

 
Dados comparativos do IMC percentilado, avaliação i ntermédia (final 2º sem.) e 

Avaliação Final

Avaliação Intermédia
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5.1.2. Evolução do IMC desde o inicio do programa de Activ idades Físicas 

(lúdicas/desportivas) (Serpa) 

Tendo em conta que se trata de um trabalho continuado ao longo de dois semestres, 

porque o objectivo fundamental era diminuir os índices de Obesidade das crianças 

participantes, consequentemente o seu IMC, 

dos resultados obtidos, no grupo de Serpa

implementação do programa de Actividades Físicas (lúdicas/desportivas)

No gráfico 3 estão expressos

inicial (inicio 1º sem.), na avaliação intermédia (final 1º sem./inicio 2º sem.) e na 

avaliação final (final 2º sem.)

De acordo com o que se observa no gráfico 

anteriormente, afirmar que

do IMC desde o inicio do programa.

Gráfico 3 – Evolução do IMC
 

5.1.3. Registo fotográfico das a

A figura 3 diz respeito ao registo fotográfico 

outras imagens que foram remetidas para anexo 

Sofia Floriano

Liliana Mestre

Maria de Almeida

Ana Lucia Tacão
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Evolução do IMC desde o inicio do programa de Activ idades Físicas 

(Serpa)  

Tendo em conta que se trata de um trabalho continuado ao longo de dois semestres, 

porque o objectivo fundamental era diminuir os índices de Obesidade das crianças 

participantes, consequentemente o seu IMC, consideramos pertinente a apresentação 

, no grupo de Serpa, em termos evolutivos, desde o inicio da 

tação do programa de Actividades Físicas (lúdicas/desportivas)

estão expressos os valores de IMC percentilado obtidos na avaliação 

inicial (inicio 1º sem.), na avaliação intermédia (final 1º sem./inicio 2º sem.) e na 

º sem.) 

De acordo com o que se observa no gráfico é possível, como já foi referido 

anteriormente, afirmar que todas as crianças revelaram tendência para a diminuição 

desde o inicio do programa. 

Evolução do IMC  percentilado desde o inicio do programa. 

Registo fotográfico das a ctividades (Serpa)  

respeito ao registo fotográfico que foi feito das actividades, bem como 

foram remetidas para anexo (Anexo IX). 

97,6%

98,9%

96,8%

94%

98,2%

99,2%

97,4%

94,1%

96,9%

99%

96,8%

89,04%

Avaliação Final

Avaliação Intermédia

Avaliação Inicial
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Evolução do IMC desde o inicio do programa de Activ idades Físicas 

Tendo em conta que se trata de um trabalho continuado ao longo de dois semestres, e 

porque o objectivo fundamental era diminuir os índices de Obesidade das crianças 

consideramos pertinente a apresentação 

em termos evolutivos, desde o inicio da 

tação do programa de Actividades Físicas (lúdicas/desportivas).  

os valores de IMC percentilado obtidos na avaliação 

inicial (inicio 1º sem.), na avaliação intermédia (final 1º sem./inicio 2º sem.) e na 

possível, como já foi referido 

tendência para a diminuição 

 
percentilado desde o inicio do programa.  

que foi feito das actividades, bem como 

Avaliação Final

Avaliação Intermédia

Avaliação Inicial
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Figura 3 – Aulas de actividade física e actividades físicas em  meio aquático 

 

5.2. Programa de A ctividades Físicas (Lúdicas/Desportivas)

O programa de actividades físicas (lúdicas/desportivas), para as crianças com excesso 

de peso ou obesidade, em Pias

como referido anteriormente, no âmbito da Unidade Curricular Oficinas da Actividade 

Física e Desportiva III. Sem interregno

referido programa continuaram no âmbito do Estágio Curricular, 

Março de 2011.   

Este programa foi em tudo igual ao programa aplicado em Serpa e

actividades físicas (lúdicas/desportivas) direccionadas para o grupo de crianças com 

excesso de peso ou obesidade que o integraram

planificadas de modo a dar resposta às necessidades desta 

As actividades decorrem às Segundas e Quartas

horas, no pavilhão gimnodesportivo da EBIJI de Pias. 

Ao longo das 33 sessões que se realizaram desde o inicio do Estágio Curricular até ao 

dia 30 de Junho, à imagem do que foi feito com o 

particular importância à motivação dos participantes, sendo preocupação constante 

envolver nas actividades todas as crianças tornando as aulas dinâmicas e diverti

As solicitações e sugestões apresentadas por 

sempre consideradas deixando o quão importante é que todos se sintam envolvidos. 

O elevado grau de assiduidade

no gráfico 4 e de acordo com os registos efectuados (

que conseguimos manter o interesse e a motivação pelas actividades. 
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Aulas de actividade física e actividades físicas em  meio aquático 

ctividades Físicas (Lúdicas/Desportivas)

O programa de actividades físicas (lúdicas/desportivas), para as crianças com excesso 

, em Pias, teve início teve início no dia 24 de Janeiro de 2011

como referido anteriormente, no âmbito da Unidade Curricular Oficinas da Actividade 

Física e Desportiva III. Sem interregno durante o mês de Fevereiro, as actividades do 

ferido programa continuaram no âmbito do Estágio Curricular, que iniciou 

foi em tudo igual ao programa aplicado em Serpa e

ctividades físicas (lúdicas/desportivas) direccionadas para o grupo de crianças com 

peso ou obesidade que o integraram. As mesmas foram preparadas e 

planificadas de modo a dar resposta às necessidades desta população especial

às Segundas e Quartas-Feiras, entre as 17:30 e as 18:30 

horas, no pavilhão gimnodesportivo da EBIJI de Pias.  

que se realizaram desde o inicio do Estágio Curricular até ao 

dia 30 de Junho, à imagem do que foi feito com o grupo de trabalho de Serpa, foi dada 

particular importância à motivação dos participantes, sendo preocupação constante 

envolver nas actividades todas as crianças tornando as aulas dinâmicas e diverti

s solicitações e sugestões apresentadas por cada uma das crianças do grupo foram 

sempre consideradas deixando o quão importante é que todos se sintam envolvidos. 

u de assiduidade das crianças às sessões de actividade física, expresso 

e de acordo com os registos efectuados (Anexo X), permite

que conseguimos manter o interesse e a motivação pelas actividades. 
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Aulas de actividade física e actividades físicas em  meio aquático – Serpa. 

ctividades Físicas (Lúdicas/Desportivas)  - Pias 

O programa de actividades físicas (lúdicas/desportivas), para as crianças com excesso 

Janeiro de 2011, 

como referido anteriormente, no âmbito da Unidade Curricular Oficinas da Actividade 

as actividades do 

que iniciou no dia 4 de 

foi em tudo igual ao programa aplicado em Serpa e consistiu em 

ctividades físicas (lúdicas/desportivas) direccionadas para o grupo de crianças com 

. As mesmas foram preparadas e 

população especial.   

Feiras, entre as 17:30 e as 18:30 

que se realizaram desde o inicio do Estágio Curricular até ao 

grupo de trabalho de Serpa, foi dada 

particular importância à motivação dos participantes, sendo preocupação constante 

envolver nas actividades todas as crianças tornando as aulas dinâmicas e divertidas. 

a das crianças do grupo foram 

sempre consideradas deixando o quão importante é que todos se sintam envolvidos.  

das crianças às sessões de actividade física, expresso 

, permite-nos concluir 

que conseguimos manter o interesse e a motivação pelas actividades.  



COMBATE À OBESIDADE INFANTIL 

 

 

Também em Pias as manifestações por parte dos pais e encarregados de educação 

foram de total agrado.  

Gráfico 

Do programa de actividades físicas (lúdicas/desportivas)

de actividades do programa descrito no ponto 4.1., desenvolvido em Serpa,

excepção das actividades em meio aquático, uma vez que em Pias a

disponível a piscina municipal

Os conteúdos do programa

elaborados planos específicos (anexo X

 

5.2.1. Avaliações do IMC 

No que diz respeito aos valores do

10) , comparativamente com os registados na avaliação 

semestre) (tabela 9) (Anexo 

observar-se que, também no grupo de

que a totalidade das crianças participantes no programa diminuíram os 

Alvaro Pestana

João Caeiro

João Serro

João Borralho

Gonçalo Goulão

André Marques

Maria Candeias

Leonor Carapinha

Pedro Pica

Tomás Baião
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Também em Pias as manifestações por parte dos pais e encarregados de educação 

Gráfico 4 – Percentagem de assiduidade.  

Do programa de actividades físicas (lúdicas/desportivas) consta a mesma diversidade 

do programa descrito no ponto 4.1., desenvolvido em Serpa,

excepção das actividades em meio aquático, uma vez que em Pias a

municipal.  

Os conteúdos do programa foram tema das várias aulas, para as quais foram 

específicos (anexo XI). 

.2.1. Avaliações do IMC – resultados observados (Pias) 

aos valores do IMC observados aquando da avaliação 

) , comparativamente com os registados na avaliação inicial (avaliaç

(Anexo IV), expressos em termos comparativos no gráfico 

também no grupo de Pias, a evolução do IMC foi favorável

que a totalidade das crianças participantes no programa diminuíram os 

72,7%

97,0%

45,5%

45,5%

97,0%

84,9

75,8%

78,8%

97,0%

87,9%

27,3%

3,0%

54,6%

54,6%

3,0%

15,2%

24,2%

21,2%

3,0%

12,1%

Faltas

Presenças

“PARA UM FUTURO MELHOR” 

 Página 45 

Também em Pias as manifestações por parte dos pais e encarregados de educação 

 

consta a mesma diversidade 

do programa descrito no ponto 4.1., desenvolvido em Serpa, à 

excepção das actividades em meio aquático, uma vez que em Pias ainda não estava 

foram tema das várias aulas, para as quais foram 

IMC observados aquando da avaliação final (tabela 

(avaliação final do 1º 

, expressos em termos comparativos no gráfico 5, pode 

Pias, a evolução do IMC foi favorável, uma vez 

que a totalidade das crianças participantes no programa diminuíram os valores.  

Faltas

Presenças
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De salientar que 7, das 10 

a 1, tendo as outras 3

comparativamente com o valor 

Das crianças que diminuíram

diminuiu 3,6 o IMC percentilado. 

 

Tabela 9 - Avaliação inicial

Nome Idade
(data da avaliação)

Álvaro Pestana 
André Marques 
Gonçalo Goulão 
João Borralho 
João Caeiro 10
João Serro 10
Leonor Carapinha 
Maria Candeias 
Pedro Pica 
Tomás Baião 

 

 

Tabela 10 - Avaliação final

Nome Idade
(data da avaliação)

Álvaro Pestana 
André Marques 
Gonçalo Goulão 
João Borralho 
João Caeiro 
João Serro 
Leonor Carapinha 
Maria Candeias 
Pedro Pica 
Tomás Baião 
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 crianças, baixaram o IMC percentilado em valores inferiores 

3 obtido valores de IMC com diferença superior a 1, 

comparativamente com o valor apresentado na avaliação inicial.  

diminuíram os IMC em valores superiores a 1, de destacar uma que 

6 o IMC percentilado.  

Avaliação inicial  (final do 1º sem.) do IMC e IMC Percentilado, Agr. Pias.

Idade 
(data da avaliação)  Peso/Kg Altura/m  IMC IMC Percentilado

7 50,0 1,40 25,50 
9 58,4 1,44 28,2 
8 37,1 1,32 21,03 
9 62,1 1,42 30,8 

10 44,6 1,40 22,8 
10 45,4 1,39 23,5 
9 55,0 1,41 27,7 
8 50,9 1,39 26,3 
8 43,2 1,40 22,0 
7 48,0 1,33 27,1 

Avaliação final  do IMC e IMC Percentilado, Agr. Pias.

Idade 
(data da avaliação)  Peso/Kg  Altura/m  IMC IMC Percentilado

8 48,7 1,41 24,5 
10 55,0 1,45 26,2 
9 36,6 1,35 20,1 
9 62,6 1,43 30,6 
10 44,6 1,42 22,1 
10 46,3 1,41 23,3 
10 54,9 1,44 26,5 
8 52,6 1,41 26,5 
8 42,3 1,42 21,0 
8 48,0 1,34 26,7 
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crianças, baixaram o IMC percentilado em valores inferiores 

com diferença superior a 1, 

os IMC em valores superiores a 1, de destacar uma que 

e IMC Percentilado, Agr. Pias.  

IMC Percentilado  

99,2 
99,9 
96,1 
99,4 
95,9 
96,7 
98,7 
99,1 
97,7 
99,4 

do IMC e IMC Percentilado, Agr. Pias.  

IMC Percentilado  

98,8 
98,2 
92,5 
99,3 
94,1 
96,0  
98,0 
99,0 
96,0 
99,3 
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Gráfico 5 - Dados comparativos do IMC pe

5.2.2. Registo fotográfico das actividades (Pias)

 

A figura 4, diz respeito ao registo fotográfi

Figura 

 

Alvaro Pestana

João Caeiro

João Serro

João Borralho

Gonçalo Goulão

André Marques

Maria Candeias

Leonor Carapinha

Pedro Pica

Tomás Baião
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Dados comparativos do IMC pe rcentilado, avaliação inicial (final 2º sem.) e avaliação 
final. 

.2.2. Registo fotográfico das actividades (Pias)  

respeito ao registo fotográfico que foi feito das actividades.

Figura 4 - Aulas de actividade física em Pias. 

99,2%

95,9%

96,7%

99,4%

96,1%

98,9%

99,1%

98,7%

97,7%

99,4%

98,8%

94,1%

96%

99,3%

92,5%

98,2%

99%

98%

96%

99,3%

2ª Avaliação

1ª Avaliação

“PARA UM FUTURO MELHOR” 

 Página 47 

 
(final 2º sem.) e avaliação 

que foi feito das actividades. 

 

2ª Avaliação

1ª Avaliação
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5.3. Consideraç ões sobre os resultados observados

Ainda que o nosso principal

participantes do programa de actividades físicas

considerar também como resultado positivo o facto de não haver um aumento do 

mesmo. Neste contexto podemos observar

participantes no programa de actividades físicas revelaram uma diminuição do IMC% e 

que 71,43% das mesmas mantiveram o seu IMC%. D

diminuição do IMC% quando

ao exposto podemos concluir que

Gráfico 6 – Percentagem de manutenção e diminuição do IMC. 

Reflectindo sobre a variação de IMC de cada uma das crianças podemos 

alguns aspectos, nomeadamente a assiduidade às aulas e a diminuição do IMC. 

Da observação da relação 

que, apesar de todas as crianças terem apresentado uma diminuição do IMC%, as que 

obtiveram melhores resultados foram as que apresentaram uma taxa de assiduidade 

elevada, de acordo com o que se evidencia 

Podemos ainda notar que a criança que apresentou uma diminuição do IMC% mais 

acentuada é a que apresentou uma taxa de

positivo na medida em que os resultados reflectem o seu empenho e motivação e 

poderão ser propulsores da continuidade necessária para a resolução da situação de 

excesso de peso.  

28,57%
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ões sobre os resultados observados  

Ainda que o nosso principal objectivo fosse a redução do IMC% das crianças 

participantes do programa de actividades físicas (lúdicas/desportivas)

considerar também como resultado positivo o facto de não haver um aumento do 

contexto podemos observar, no gráfico 6, que 28,57% das crianças 

participantes no programa de actividades físicas revelaram uma diminuição do IMC% e 

1,43% das mesmas mantiveram o seu IMC%. De realçar que se considerou 

diminuição do IMC% quando a diferença foi de valores superiores a 1 por cento

ao exposto podemos concluir que obtivemos resultados bastantes satisfatórios.

Percentagem de manutenção e diminuição do IMC. 

Reflectindo sobre a variação de IMC de cada uma das crianças podemos 

alguns aspectos, nomeadamente a assiduidade às aulas e a diminuição do IMC. 

Da observação da relação entre a assiduidade e os resultados obtidos, 

apesar de todas as crianças terem apresentado uma diminuição do IMC%, as que 

veram melhores resultados foram as que apresentaram uma taxa de assiduidade 

de acordo com o que se evidencia nos gráficos 7 e 8.  

que a criança que apresentou uma diminuição do IMC% mais 

acentuada é a que apresentou uma taxa de assiduidade de 100%, 

na medida em que os resultados reflectem o seu empenho e motivação e 

propulsores da continuidade necessária para a resolução da situação de 

71,43%

28,57%

% de manutenção do IMC%

% de diminuição do IMC%
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fosse a redução do IMC% das crianças 

(lúdicas/desportivas), podemos 

considerar também como resultado positivo o facto de não haver um aumento do 

57% das crianças 

participantes no programa de actividades físicas revelaram uma diminuição do IMC% e 

e realçar que se considerou 

superiores a 1 por cento. Face 

obtivemos resultados bastantes satisfatórios. 

 

Percentagem de manutenção e diminuição do IMC.  

Reflectindo sobre a variação de IMC de cada uma das crianças podemos relacionar 

alguns aspectos, nomeadamente a assiduidade às aulas e a diminuição do IMC.  

entre a assiduidade e os resultados obtidos, verificámos 

apesar de todas as crianças terem apresentado uma diminuição do IMC%, as que 

veram melhores resultados foram as que apresentaram uma taxa de assiduidade 

que a criança que apresentou uma diminuição do IMC% mais 

assiduidade de 100%, o que é muito 

na medida em que os resultados reflectem o seu empenho e motivação e 

propulsores da continuidade necessária para a resolução da situação de 
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Em sentido oposto podemos observar que as

assiduidade mais baixo, não apresentaram diminuição do 

Simultaneamente observa

diminuição do IMC% de relevo é, ao mesmo tempo uma das que revela 

de assiduidade baixa. Este aspecto pode justificar

criança em causa ser baixa porque ela

actividades físicas cujos 

programa. Sabemos ainda 

das que revela maior entusiasmo e dinamismo nas actividades desenvolvidas.

De realçar que no grupo de P

valores de assiduidade de 100%, porqu

devido ao facto de terem participado num

 

Gráfico 7 –

 

 

Maria de 
Almeida

Sofia 
Floriano

Ana Lucia 
Tacão

Liliana 
Mestre
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Em sentido oposto podemos observar que as crianças que apresentaram um índice 

, não apresentaram diminuição do IMC% relevante.

Simultaneamente observa-se que uma das crianças que também 

nuição do IMC% de relevo é, ao mesmo tempo uma das que revela 

Este aspecto pode justificar-se com o facto de a assiduidade 

ser baixa porque ela, simultaneamente, participa em outras 

dades físicas cujos horários são coincidentes com os das 

emos ainda e, porque observamos, nas aulas que esta 

das que revela maior entusiasmo e dinamismo nas actividades desenvolvidas.

De realçar que no grupo de Pias existem três crianças que só não apresentaram 

valores de assiduidade de 100%, porque não puderam estar presentes numa aula, 

devido ao facto de terem participado numa visita de estudo, gráfico 8. 

– Relação assiduidade/avaliação do IMC – Serpa.  

92,31%

51,28%

100%

82,05%

97,4%

98,2%

94,1%

99,2%

96,8%

96,9%

89,4%

99%

“PARA UM FUTURO MELHOR” 

 Página 49 

crianças que apresentaram um índice de 

relevante. 

também apresenta uma 

nuição do IMC% de relevo é, ao mesmo tempo uma das que revela percentagem 

o facto de a assiduidade 

participa em outras 

 actividades do 

esta criança é uma 

das que revela maior entusiasmo e dinamismo nas actividades desenvolvidas. 

ias existem três crianças que só não apresentaram 

deram estar presentes numa aula, 

 

 

 

Avaliação Final

Avaliação 
Intermédia
% de Presenças
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Gráfico 8

Efectuando uma comparação entre 

melhores resultados, observamos que os dois apresentaram um nível de assiduidade 

bastante alto 100% e 96,97

que os próprios transmitiram, que estas crianças, que para alé

assiduidade, revelaram ter seguido com algum ri

nutricionista para complemen

seguiram outras indicações como realizar

(actividade física não formal), 

aos pais, para que realizasse mais actividade física ao passear o cão.

Naturalmente que estas crianças r

quando confrontados com o sucesso no que respeita à perca de peso. 

 

Alvaro Pestana

João Caeiro

João Serro

João Borralho

Gonçalo Goulão

André Marques

Maria Candeias

Leonor Carapinha

Pedro Pica

Tomás Baião
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8 - Relação assiduidade/avaliação do IMC - Pias 

uma comparação entre os dois elementos de cada grupo

melhores resultados, observamos que os dois apresentaram um nível de assiduidade 

bastante alto 100% e 96,97%, gráfico 9. Sabemos ainda e de acordo com os feedback 

que os próprios transmitiram, que estas crianças, que para além de uma grande 

assiduidade, revelaram ter seguido com algum rigor, o plano alimentar elaborado pela 

para complementar o programa de actividade física, e que t

seguiram outras indicações como realizar mais actividade física fora das aulas 

(actividade física não formal), inclusive o Gonçalo Goulão revelou ter pedido um cão 

aos pais, para que realizasse mais actividade física ao passear o cão. 

e estas crianças revelaram uma grande satisfação

quando confrontados com o sucesso no que respeita à perca de peso. 

72,73%

96,97%

45,45%

45,45%

96,97%

84,85%

75,76%

78,79%

96,97%

87,88%

99,2%

95,9%

96,7%

99,4%

96,1%

98,9%

99,1%

98,7%

97,7%

99,4%

98,8%

94,1%

96%

99,3%

92,5%

98,2%

99%

98%

96%

99,3%
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os dois elementos de cada grupo que obtiveram 

melhores resultados, observamos que os dois apresentaram um nível de assiduidade 

ordo com os feedback 

m de uma grande 

gor, o plano alimentar elaborado pela 

, e que também 

mais actividade física fora das aulas 

o Gonçalo Goulão revelou ter pedido um cão 

 

evelaram uma grande satisfação e entusiasmo 

quando confrontados com o sucesso no que respeita à perca de peso.  

2ª Avaliação

1ª Avaliação

% de Presenças
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Gráfico 9 –  

 

5.4. Acção de Sensibilização 
Alimentação no Combate à Obesidade Infantil
 

“Pais atentos e crianças activas”

Conscientes da importância da actividade física e

equilibrada na prevenção e combate 

população, muitas vezes, considera

pertinente desenvolver uma acção de sensibilização sobre esta temática em particular. 

A acção em causa, para a qual foram convidad

Centro de Saúde de Serpa

equipa de Saúde Escolar, Ana Isidro, bem como o Professor João Leal, da Escola 

Superior de Educação de Beja

temática. Foi agendada para o dia 13 de Junho de 2011, pelas 17:30 h, na Biblioteca 

Abade Correia da Serra em Serpa. 

Na tentativa de mobilizar o 

laboral e previa também actividades para as crianças. Quanto

preocupação de a fazer atempadamente e de diversas formas. Foi elaborado um 

cartaz de divulgação (Anexo

Assiduidade

100%

96,97%
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 Comparação dos melhores resultados por grupo.  

. Acção de Sensibilização – Importância da Actividade Física e 
Alimentação no Combate à Obesidade Infantil  

“Pais atentos e crianças activas” 

Conscientes da importância da actividade física em articulação com uma alimentação 

equilibrada na prevenção e combate à obesidade e, acreditando que a maioria da 

, muitas vezes, considera estes dois factores isoladamente,

pertinente desenvolver uma acção de sensibilização sobre esta temática em particular. 

A acção em causa, para a qual foram convidados, como oradores, a nutric

Centro de Saúde de Serpa, Dra. Bárbara Valadas e a enfermeira responsável pela 

equipa de Saúde Escolar, Ana Isidro, bem como o Professor João Leal, da Escola 

Superior de Educação de Beja, teve como objectivo sensibilizar a população para a 

ica. Foi agendada para o dia 13 de Junho de 2011, pelas 17:30 h, na Biblioteca 

Abade Correia da Serra em Serpa.  

mobilizar o público-alvo, a acção foi agendada para 

e previa também actividades para as crianças. Quanto à divulgação, houve a 

de a fazer atempadamente e de diversas formas. Foi elaborado um 

(Anexo XII), foram enviados convites via mail (

Assiduidade 1ªAvaliação 2ªAvaliação Diferença

94,1% 89,04%

5,06%

96,97% 96,1%
92,5%

3,06%

Ana Lúcia Tacão Gonçalo Goulão
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Importância da Actividade Física e 

uma alimentação 

do que a maioria da 

isoladamente, julgámos 

pertinente desenvolver uma acção de sensibilização sobre esta temática em particular.  

a nutricionista do 

a enfermeira responsável pela 

equipa de Saúde Escolar, Ana Isidro, bem como o Professor João Leal, da Escola 

, teve como objectivo sensibilizar a população para a 

ica. Foi agendada para o dia 13 de Junho de 2011, pelas 17:30 h, na Biblioteca 

, a acção foi agendada para um horário pós 

à divulgação, houve a 

de a fazer atempadamente e de diversas formas. Foi elaborado um 

), foram enviados convites via mail (Anexo XIII) e 

3,06%
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foram entregues convites individuais aos pais das crianças participantes no programa

(Anexo XIV). Ainda assim, apesar de todo o empenho, é de salientar que o objectivo 

não foi, de modo algum, alcançado, visto que a população não aderiu à iniciativa. 

Em jeito de reflexão, importa dizer qu

problemática para a qual as pessoas, não sendo directamente afectadas, não estão 

ainda sensibilizadas, ao ponto de se mobilizarem para um

frustração foi inevitável.  

6. Outras actividades

6.1. Ultra- maratona BTT 
 

Trata-se de uma prova que faz parte da lista de provas pontuáveis do 

Nacional de BTT que teve lugar no dia 9 de Abril de 2011 e foi co

Câmara Municipal de Serpa. 

A participação nesta actividade resultou do convite da Divisão de Desporto da Câmara 

Municipal de Serpa e consistiu 

de partida dos atletas. Em anexo encontra

(Anexo XV).  

Registo fotográfico da actividade

Figura 5 - Ultra

Outras imagens desta actividade encontram

 

 

COMBATE À OBESIDADE INFANTIL – “PARA UM FUTURO MELHOR”

 

foram entregues convites individuais aos pais das crianças participantes no programa

Ainda assim, apesar de todo o empenho, é de salientar que o objectivo 

algum, alcançado, visto que a população não aderiu à iniciativa. 

eito de reflexão, importa dizer que, embora convictos de que a obesidade é uma 

qual as pessoas, não sendo directamente afectadas, não estão 

ainda sensibilizadas, ao ponto de se mobilizarem para uma iniciativa do

6. Outras actividades  

maratona BTT – Serpa 

se de uma prova que faz parte da lista de provas pontuáveis do 

Nacional de BTT que teve lugar no dia 9 de Abril de 2011 e foi co-

Câmara Municipal de Serpa.  

A participação nesta actividade resultou do convite da Divisão de Desporto da Câmara 

Municipal de Serpa e consistiu em colaborar nos aspectos logísticos e com o controlo 

Em anexo encontra-se a reflexão crítica pessoal da actividade.

Registo fotográfico da actividade 

Ultra -Maratona BBT – Serpa (partida dos atletas). 

desta actividade encontram-se em anexo (Anexo IX). 
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foram entregues convites individuais aos pais das crianças participantes no programa 

Ainda assim, apesar de todo o empenho, é de salientar que o objectivo 

algum, alcançado, visto que a população não aderiu à iniciativa.  

e, embora convictos de que a obesidade é uma 

qual as pessoas, não sendo directamente afectadas, não estão 

a iniciativa do género, a 

se de uma prova que faz parte da lista de provas pontuáveis do Campeonato 

-organizada pela 

A participação nesta actividade resultou do convite da Divisão de Desporto da Câmara 

pectos logísticos e com o controlo 

se a reflexão crítica pessoal da actividade. 
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6.2. Actividade da Iniciativa “Um dia pela Vida” em Serp a da Liga 
Portuguesa contra o Cancro 
 

No âmbito da iniciativa “Um dia Pela Vida, no concelho de Serpa, organizaram

diversas “equipas”, isto é, grupos de pessoas interessadas em dinamizar actividades 

com o objectivo de angariar fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Neste 

contexto tivemos o prazer de participar como elementos organizadores e ou como 

colaborantes em duas das 

6.2.1. Caminhada e aula de aeróbica e ginástica localizada

Esta actividade teve lugar no di

cerca 20 pessoas. Consistiu na realização de uma caminha com partida de Serpa

ao Monte da Morena (Unidade de Turismo Rural), espaço onde foi dinamizada uma 

sessão de aeróbica e ginástica 

(Anexo XVI) 

Consideramos ter sido uma actividade interessante que proporciono

convívio e bem-estar entre os participantes e ao mesmo tempo 

física enquanto factor promotor do bem

Tendo em conta o objectivo principal das actividades desenvolvidas no âmbito da 

iniciativa “Um dia pela Vida”, angariar fundos, entendemos que esta actividade tendo 

atingido esse objectivo, ao mesmo tempo foi um

reflexão crítica pessoal da actividade encontra

Registo fotográfico da actividade

Figura 6 – Um dia pela Vida em Serpa 

Outras imagens desta actividade e
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Actividade da Iniciativa “Um dia pela Vida” em Serp a da Liga 
Portuguesa contra o Cancro  

No âmbito da iniciativa “Um dia Pela Vida, no concelho de Serpa, organizaram

ipas”, isto é, grupos de pessoas interessadas em dinamizar actividades 

com o objectivo de angariar fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Neste 

contexto tivemos o prazer de participar como elementos organizadores e ou como 

colaborantes em duas das actividades desenvolvidas.   

Caminhada e aula de aeróbica e ginástica localizada  – Serpa

teve lugar no dia 7 de Maio de 2011 e contou com a participação de 

onsistiu na realização de uma caminha com partida de Serpa

ao Monte da Morena (Unidade de Turismo Rural), espaço onde foi dinamizada uma 

sessão de aeróbica e ginástica localizada, (figura6), cujo plano se encontra em anexo 

Consideramos ter sido uma actividade interessante que proporciono

estar entre os participantes e ao mesmo tempo fomentou

factor promotor do bem-estar físico e mental.  

Tendo em conta o objectivo principal das actividades desenvolvidas no âmbito da 

da”, angariar fundos, entendemos que esta actividade tendo 

atingido esse objectivo, ao mesmo tempo foi uma actividade promotora de saúde

reflexão crítica pessoal da actividade encontra-se em anexo (Anexo XVI

Registo fotográfico da actividade 

Um dia pela Vida em Serpa – Caminhada e aula de aeróbica.

Outras imagens desta actividade encontram-se em anexo (Anexo IX). 
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Actividade da Iniciativa “Um dia pela Vida” em Serp a da Liga 

No âmbito da iniciativa “Um dia Pela Vida, no concelho de Serpa, organizaram-se 

ipas”, isto é, grupos de pessoas interessadas em dinamizar actividades 

com o objectivo de angariar fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Neste 

contexto tivemos o prazer de participar como elementos organizadores e ou como 

Serpa 

contou com a participação de 

onsistiu na realização de uma caminha com partida de Serpa até 

ao Monte da Morena (Unidade de Turismo Rural), espaço onde foi dinamizada uma 

plano se encontra em anexo 

Consideramos ter sido uma actividade interessante que proporcionou momentos de 

fomentou a actividade 

Tendo em conta o objectivo principal das actividades desenvolvidas no âmbito da 

da”, angariar fundos, entendemos que esta actividade tendo 

a actividade promotora de saúde. A 

(Anexo XVII). 

 
e aula de aeróbica.  
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6.2.2. Actividades lúdicas / jogos tradicionais para crian ças 

Esta actividade, dirigida às crianças

aos adultos que se realizou no 

actividades lúdicas e jogos 

contou a participação de cerca de 

O balanço final foi, sem dúvida, positivo uma vez que foi poss

crianças envolvidas, momentos

física (figura 7). A reflexão 

(Anexo XIX). 

Registo fotográfico da actividade

Figura 7 – Um dia Pela Vida (Vale de Vargo) 

Outras imagens desta actividade encontram

6.3. Actividades comemorativas do Dia Mundial da Cr iança no 
Concelho de Serpa  

Sendo um dos objectivos do nosso projecto “Combate à obesidade Infantil 

Futuro Melhor”, a promoção de hábitos de vida saudável, junto das crianças do 

concelho, considerámos pe

Acção Social, da Câmara Municipal de Serpa, um projecto para a comemoração do 

Dia Mundial da Criança, com o qual pretendíamos proporcionar, neste dia especial 

para as crianças, o nosso principa

bem-estar e, obviamente promover a actividade física enquanto factor fundamental na 

prevenção da obesidade infantil.

de actividades como jogos tradicionai

A proposta apresentada foi aceite, tendo sido ajustada

técnicos de Desporto e E
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Actividades lúdicas / jogos tradicionais para crian ças – Vale de Vargo

dirigida às crianças, esteve inserida numa outra actividade dirigida 

aos adultos que se realizou no dia 8 de Maio de 2011. Consistiu na dinamização de 

actividades lúdicas e jogos tradicionais, conforme o plano em anexo 

cerca de 15 crianças.  

, sem dúvida, positivo uma vez que foi possível proporcionar,

envolvidas, momentos de diversão e ao mesmo tempo promover a actividade 

A reflexão crítica pessoal desta actividade encontra

Registo fotográfico da actividade 

Um dia Pela Vida (Vale de Vargo) – jogos com as crianças. 

Outras imagens desta actividade encontram-se em anexo (Anexo IX). 

6.3. Actividades comemorativas do Dia Mundial da Cr iança no 

Sendo um dos objectivos do nosso projecto “Combate à obesidade Infantil 

Futuro Melhor”, a promoção de hábitos de vida saudável, junto das crianças do 

mos pertinente apresentar à Divisão da Educação

da Câmara Municipal de Serpa, um projecto para a comemoração do 

a, com o qual pretendíamos proporcionar, neste dia especial 

para as crianças, o nosso principal público-alvo, momentos de verdadeira divers

estar e, obviamente promover a actividade física enquanto factor fundamental na 

prevenção da obesidade infantil. O projecto consistia, essencialmente na dinamizaç

como jogos tradicionais e “aeróbica infantil” (Anexo XX).

A proposta apresentada foi aceite, tendo sido ajustada, de acordo com o parecer dos 

e Educação responsáveis (Anexo XXI). Neste contexto
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Vale de Vargo  

ctividade dirigida 

Consistiu na dinamização de 

, conforme o plano em anexo (Anexo XVIII) e 

ível proporcionar, às 

promover a actividade 

pessoal desta actividade encontra-se em anexo 

 
jogos com as crianças.  

 

6.3. Actividades comemorativas do Dia Mundial da Cr iança no 

Sendo um dos objectivos do nosso projecto “Combate à obesidade Infantil – para um 

Futuro Melhor”, a promoção de hábitos de vida saudável, junto das crianças do 

à Divisão da Educação, Desporto e 

da Câmara Municipal de Serpa, um projecto para a comemoração do 

a, com o qual pretendíamos proporcionar, neste dia especial 

alvo, momentos de verdadeira diversão e 

estar e, obviamente promover a actividade física enquanto factor fundamental na 

O projecto consistia, essencialmente na dinamização 

.  

de acordo com o parecer dos 

). Neste contexto, 
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realizaram-se em todas as freguesias do

até ao dia 9 de Junho, actividades desportivas comemorativas do Dia Mundial da 

Criança, tendo estado envolvidas todas as crianças do pré

Agrupamentos de Escolas de Serpa

Bento (figura 10 e 12), (Anexo X

Em todas as actividades comemorativas do dia Mundial da Criança pa

840 crianças: cerca de 

participantes em Pias; cerc

participantes em Brinches; cerca de 55 participantes em Vale de Vargo e 

aproximadamente 45 participantes em Ficalho. 

Consideramos que o nosso objectivo foi alcançado, na medida em que a motivação 

dos participantes, crianças e respectivos professores foi uma constante e, mais uma 

vez foi possível promover a actividade física e desportiva junto das crianças.

reflexão crítica pessoal desta actividade encontra

 

Registo fotográfico da actividade

Figura 8 – Dia Mundial da Criança
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se em todas as freguesias do Concelho de Serpa, desde o dia 31 de Maio 

até ao dia 9 de Junho, actividades desportivas comemorativas do Dia Mundial da 

tendo estado envolvidas todas as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo dos 

Agrupamentos de Escolas de Serpa (figura 8), Pias (figura 9 e 11) e Vila Nova de S. 

(Anexo XXII). 

Em todas as actividades comemorativas do dia Mundial da Criança pa

cerca de 400 participantes em Serpa; aproximadamente 

cerca de 150 participantes em Vila Nova de S. Bento

participantes em Brinches; cerca de 55 participantes em Vale de Vargo e 

aproximadamente 45 participantes em Ficalho.  

Consideramos que o nosso objectivo foi alcançado, na medida em que a motivação 

s, crianças e respectivos professores foi uma constante e, mais uma 

vez foi possível promover a actividade física e desportiva junto das crianças.

reflexão crítica pessoal desta actividade encontra-se em anexo (Anexo XX

fotográfico da actividade 

Dia Mundial da Criança  em Serpa – Aula de aeróbica no Jardim da Biblioteca. 
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Concelho de Serpa, desde o dia 31 de Maio 

até ao dia 9 de Junho, actividades desportivas comemorativas do Dia Mundial da 

escolar e primeiro ciclo dos 

e Vila Nova de S. 

Em todas as actividades comemorativas do dia Mundial da Criança participaram cerca 

aproximadamente 150 

150 participantes em Vila Nova de S. Bento; cerca 50 

participantes em Brinches; cerca de 55 participantes em Vale de Vargo e 

Consideramos que o nosso objectivo foi alcançado, na medida em que a motivação 

s, crianças e respectivos professores foi uma constante e, mais uma 

vez foi possível promover a actividade física e desportiva junto das crianças. A 

Anexo XXIII). 

 
Aula de aeróbica no Jardim da Biblioteca.  
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Figura 9 – Dia Mundial da Criança em Pias 

 

Figura 10 - Dia Mundial da Criança em Ficalho

 

Figura 11 - Dia Mundial da Criança em 
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Dia Mundial da Criança em Pias – Jogos tradicionais e aula de aeróbica.

Dia Mundial da Criança em Ficalho  – Jogos tradicionais e aula de aeróbica.

Dia Mundial da Criança em Vale de Vargo – aula de aeróbica e jogos tradicionais. 
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Jogos tradicionais e aula de aeróbica.  

 
Jogos tradicionais e aula de aeróbica.  

 
e jogos tradicionais.   
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Figura 12 - Dia Mundial da Criança em 

Outras imagens destas actividade

6.4. Aula de actividade física para o pré
Fundação Viscondes de Messangil
 

Esta actividade surgiu na sequência de um convite para articulação com um projecto 

desenvolvido por uma aluna do Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial, 

da Escola Secundária de Serpa, cujo tema se relacionava com a Obesidade Infantil. 

Foi dirigida às crianças do pré

Messangil em Pias e teve lugar no dia 15

No sentido de complementar o trabalho já desenvolvido no âmbito do referido projecto

reforçando a importância da prática da actividade física no combate à Obesidade 

Infantil, foi dinamizada uma aula de actividade física

envolvido, cujo plano se encontra em 

De acordo com o que foi possível observar da motiva

feedback por parte da aluna e da respectiva orientadora, podemos concluir que o 

balanço foi positivo, tendo os objectivos sido alcançado

desta actividade encontra-se em 
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Dia Mundial da Criança em Vila Nova de S. Bento – aula de aeróbica e jogos 
tradicionais. 

actividades encontram-se em anexo (Anexo IX).

6.4. Aula de actividade física para o pré -escolar –
Viscondes de Messangil  

Esta actividade surgiu na sequência de um convite para articulação com um projecto 

desenvolvido por uma aluna do Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial, 

da Escola Secundária de Serpa, cujo tema se relacionava com a Obesidade Infantil. 

gida às crianças do pré-escolar da Creche da Fundação Viscondes de 

em Pias e teve lugar no dia 15 de Junho de 2011. Participaram 12 crianças.

No sentido de complementar o trabalho já desenvolvido no âmbito do referido projecto

importância da prática da actividade física no combate à Obesidade 

amizada uma aula de actividade física para o grupo de crianças 

, cujo plano se encontra em anexo (Anexo XXIV).  

De acordo com o que foi possível observar da motivação das crianças bem como do 

feedback por parte da aluna e da respectiva orientadora, podemos concluir que o 

balanço foi positivo, tendo os objectivos sido alcançados. A reflexão crítica pessoal 

se em anexo (Anexo XXV).  
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aula de aeróbica e jogos 

). 

– Creche da 

Esta actividade surgiu na sequência de um convite para articulação com um projecto 

desenvolvido por uma aluna do Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial, 

da Escola Secundária de Serpa, cujo tema se relacionava com a Obesidade Infantil. 

escolar da Creche da Fundação Viscondes de 

Participaram 12 crianças. 

No sentido de complementar o trabalho já desenvolvido no âmbito do referido projecto, 

importância da prática da actividade física no combate à Obesidade 

para o grupo de crianças 

ção das crianças bem como do 

feedback por parte da aluna e da respectiva orientadora, podemos concluir que o 

A reflexão crítica pessoal 
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Figura 13 – Actividade pré

 Outras imagens desta actividade encontr

Capítulo III 

1. Reflexões Finais  

Como foi oportunamente referido, com o trabalho realizado ao longo deste semestre 

pretendeu-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde o inicio do ano lectivo 

e, fundamentalmente, consolidar aqueles que considerámos os bons resultados 

obtidos.  

Pois bem, trabalhar a temática da obesidade, mais especificamente a obesidade 

infantil, foi desde o inicio um desafio mas um desafio motivador que se alicerçou com 

os resultados obtidos na primeira fase da implementação do programa, resultados 

esses que, não sendo muito expressivos, nos permitiram acreditar que era possível 

contribuir ainda mais. Com empenho, com dedicação e principalmente com a certeza 

de que é necessário intervir e alertar para a intervenção aqueles que parecem estar 

alheios a este problema de saúde, já considerado a “epidemia do século XXI”. 

Concluímos o nosso trabalho conscientes de que os objectivos a que nos propusemos 

foram alcançados. De facto, os resultados obtidos expressam a diminuição do Índice 

de Massa Corporal das crianças partic

(lúdicas/desportivas). É certo que as referidas crianças não deixaram de ter excesso 

de peso, mas não temos qualquer dúvida de que este é o melhor caminho a percorrer 

e que cada uma delas, que enfrenta o problema,

Expressamos também a nossa convicção de que o papel da família é fundamental, 
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Actividade pré -escolar na Fundação Viscondes de Messangil em Pias. 

Outras imagens desta actividade encontram-se em anexo (Anexo IX). 

 

Como foi oportunamente referido, com o trabalho realizado ao longo deste semestre 

se dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde o inicio do ano lectivo 

e, fundamentalmente, consolidar aqueles que considerámos os bons resultados 

s bem, trabalhar a temática da obesidade, mais especificamente a obesidade 

infantil, foi desde o inicio um desafio mas um desafio motivador que se alicerçou com 

os resultados obtidos na primeira fase da implementação do programa, resultados 

sendo muito expressivos, nos permitiram acreditar que era possível 

contribuir ainda mais. Com empenho, com dedicação e principalmente com a certeza 

de que é necessário intervir e alertar para a intervenção aqueles que parecem estar 

de saúde, já considerado a “epidemia do século XXI”. 

Concluímos o nosso trabalho conscientes de que os objectivos a que nos propusemos 

foram alcançados. De facto, os resultados obtidos expressam a diminuição do Índice 

de Massa Corporal das crianças participantes no Programa de Actividades Físicas 

(lúdicas/desportivas). É certo que as referidas crianças não deixaram de ter excesso 

de peso, mas não temos qualquer dúvida de que este é o melhor caminho a percorrer 

e que cada uma delas, que enfrenta o problema, não o consegue resolver sozinha. 

Expressamos também a nossa convicção de que o papel da família é fundamental, 
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escolar na Fundação Viscondes de Messangil em Pias.  

 

Como foi oportunamente referido, com o trabalho realizado ao longo deste semestre 

se dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde o inicio do ano lectivo 

e, fundamentalmente, consolidar aqueles que considerámos os bons resultados 

s bem, trabalhar a temática da obesidade, mais especificamente a obesidade 

infantil, foi desde o inicio um desafio mas um desafio motivador que se alicerçou com 

os resultados obtidos na primeira fase da implementação do programa, resultados 

sendo muito expressivos, nos permitiram acreditar que era possível 

contribuir ainda mais. Com empenho, com dedicação e principalmente com a certeza 

de que é necessário intervir e alertar para a intervenção aqueles que parecem estar 

de saúde, já considerado a “epidemia do século XXI”.  

Concluímos o nosso trabalho conscientes de que os objectivos a que nos propusemos 

foram alcançados. De facto, os resultados obtidos expressam a diminuição do Índice 

ipantes no Programa de Actividades Físicas 

(lúdicas/desportivas). É certo que as referidas crianças não deixaram de ter excesso 

de peso, mas não temos qualquer dúvida de que este é o melhor caminho a percorrer 

não o consegue resolver sozinha. 

Expressamos também a nossa convicção de que o papel da família é fundamental, 
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pois os hábitos de vida saudável não se traduzem apenas na prática de actividade 

física mas também numa alimentação equilibrada que é, obviament

pela atitude dos pais. Também neste aspecto julgamos ter obtido bons resultados pois 

consideramos que, de algum modo, a nossa intervenção junto dos pais das crianças 

com as quais trabalhámos, no sentido de os sensibilizar para a implementaç

plano alimentar saudável e equilibrado, terá surtido algum efeito, pois acreditamos que 

alguns dos que assumiram o compromisso de o implementar o fizeram. 

Embora convictos de que os primeiros passos de um longo caminho foram bem 

sucedidos, não podemos deixar de concluir que ainda há muito por fazer no sentido de 

sensibilizar para a mudança de convicções e atitudes face à problemática da 

obesidade infantil, pois as pessoas, não se

mobilizam para a prevenção. Esta a

à acção de sensibilização sobre a importância da actividade física e da alimentação no 

combate à obesidade infantil, que pretendemos desenvolver e que acabou por não se 

realizar por falta de participação

algum sentimento de frustração mas não o suficiente para deixar de acreditar.

Por fim, importa também, manifestar o nosso agrado pelo facto de a nossa 

participação ter sido solicitada para várias activida

crianças e outras para a população adulta, o que consideramos ser reflexo de que 

desenvolvemos um bom trabalho. 

Como consideração final, julgamos que será muito interessante que este trabalho 

tenha continuidade, caso contrá

resultados obtidos e que para as crianças participantes a desmotivação seja uma 

possibilidade, o que poderá comprometer nova integração num programa do género. 
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pois os hábitos de vida saudável não se traduzem apenas na prática de actividade 

física mas também numa alimentação equilibrada que é, obviament

pela atitude dos pais. Também neste aspecto julgamos ter obtido bons resultados pois 

consideramos que, de algum modo, a nossa intervenção junto dos pais das crianças 

com as quais trabalhámos, no sentido de os sensibilizar para a implementaç

plano alimentar saudável e equilibrado, terá surtido algum efeito, pois acreditamos que 

alguns dos que assumiram o compromisso de o implementar o fizeram. 

Embora convictos de que os primeiros passos de um longo caminho foram bem 

demos deixar de concluir que ainda há muito por fazer no sentido de 

sensibilizar para a mudança de convicções e atitudes face à problemática da 

as pessoas, não sendo directamente afectadas, não se 

mobilizam para a prevenção. Esta atitude reflectiu-se, por exemplo, na falta de adesão 

à acção de sensibilização sobre a importância da actividade física e da alimentação no 

combate à obesidade infantil, que pretendemos desenvolver e que acabou por não se 

realizar por falta de participação da população. Obviamente que esta situação levou a 

algum sentimento de frustração mas não o suficiente para deixar de acreditar.

Por fim, importa também, manifestar o nosso agrado pelo facto de a nossa 

participação ter sido solicitada para várias actividades, umas direccionadas para as 

crianças e outras para a população adulta, o que consideramos ser reflexo de que 

desenvolvemos um bom trabalho.  

Como consideração final, julgamos que será muito interessante que este trabalho 

tenha continuidade, caso contrário receamos que se verifique um retrocesso nos bons 

resultados obtidos e que para as crianças participantes a desmotivação seja uma 

possibilidade, o que poderá comprometer nova integração num programa do género. 
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pois os hábitos de vida saudável não se traduzem apenas na prática de actividade 

física mas também numa alimentação equilibrada que é, obviamente, condicionada 

pela atitude dos pais. Também neste aspecto julgamos ter obtido bons resultados pois 

consideramos que, de algum modo, a nossa intervenção junto dos pais das crianças 

com as quais trabalhámos, no sentido de os sensibilizar para a implementação de um 

plano alimentar saudável e equilibrado, terá surtido algum efeito, pois acreditamos que 

alguns dos que assumiram o compromisso de o implementar o fizeram.  

Embora convictos de que os primeiros passos de um longo caminho foram bem 

demos deixar de concluir que ainda há muito por fazer no sentido de 

sensibilizar para a mudança de convicções e atitudes face à problemática da 

ndo directamente afectadas, não se 

se, por exemplo, na falta de adesão 

à acção de sensibilização sobre a importância da actividade física e da alimentação no 

combate à obesidade infantil, que pretendemos desenvolver e que acabou por não se 

da população. Obviamente que esta situação levou a 

algum sentimento de frustração mas não o suficiente para deixar de acreditar. 

Por fim, importa também, manifestar o nosso agrado pelo facto de a nossa 

des, umas direccionadas para as 

crianças e outras para a população adulta, o que consideramos ser reflexo de que 

Como consideração final, julgamos que será muito interessante que este trabalho 

rio receamos que se verifique um retrocesso nos bons 

resultados obtidos e que para as crianças participantes a desmotivação seja uma 

possibilidade, o que poderá comprometer nova integração num programa do género.  
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