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Resumo: 

A prática regular de 
atividades físicas na 
adolescência pode beneficiar 
o desenvolvimento ou a 
manutenção de níveis de 
aptidão física, diminuindo o 
risco de incidência de 
inúmeras disfunções crônico 
degenerativas em idades 

precoces. Este caderno 
pedagógico é direcionado 
ao Professor de Educação 
Física, que tenha interesse 
em aplicar testes para a 
avaliação da aptidão física 
relacionada à saúde de 
escolares na faixa etária de 
14 a 16 anos de idade. A 
implantação deste projeto 
será com 89 escolares (58 

meninos e 31 meninas) com 
idade entre 14 e 16 anos. 
Serão avaliados medidas 
antropométricas, testes 
motores e análises de 
resultados comparativos de 
porcentagem de gordura, 
Índice de Massa Corporal e 
Índice de Adiposidade 
Corporal. Os resultados 
obtidos poderão contribuir 
para que haja uma mudança 
do programa de educação 
para a saúde estimulando a 
prática de exercícios físicos e 
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esportes nas mais diversas 
naturezas, principalmente no 
âmbito escolar.  
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TEMA 

Avaliação da aptidão física de escolares de 14 a 16 

anos. 

 

INTRODUÇÃO 

Este caderno pedagógico é direcionado ao 

Professor de Educação Física, que tenha interesse em 

aplicar testes para a avaliação da aptidão física 

relacionada à saúde de escolares na faixa etária de 14 a 

16 anos de idade. 

O material foi desenvolvido pelo Prof. Luiz 

Henrique Silveira Olschowsky, sob a orientação da Profª. 

Drª. Karina Elaine de Souza Silva da Universidade 

Estadual de Londrina, no decorrer do ano 2014/2015. 

Em cada unidade serão apresentados os testes de 

aptidão física relacionada à saúde, sugestões de 

leiturasobre o tema, critérios de avaliação para a 

interpretação dos resultados obtidos em cada teste, 

algumas estratégias para abordar o tema com os alunos, 

bem como atividades a serem desenvolvidas, de forma 

que os alunos tenham uma participação ativa no processo 

e compreendam a importância de apresentar níveis 

desejáveis de aptidão física relacionada à saúde. 

Os testes selecionados, visam fomentar uma 

reflexão sobre o assunto e proporcionar avaliações com 

baixo custo e alta fidedignidade. 

Cada uma das unidades traz o ―que‖, ―como‖, e 

―por que‖, abordar e aplicar vários tópicos sobre o tema 

proposto,discutindo as maneiras e protocolos a serem 

seguidos nas aulas de Educação Física, formas de refletir 

sobre atividade física, saúde e estilo de vida na escola 

pública, a fim de perdurar hábitos de atividade física 

regular na vida adulta, com isso estabelecendo mudanças 
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nas atitudes do professor e na dos educandos, 

possibilitando também gerar futuras produções 

acadêmicas. 

  



Avaliação da aptidão física de escolares de 14 a 16 anos. 

Prof. Luiz Henrique Silveira Olschowsky 
Orientadora: Profª Drª Karina Elaine de Souza Silva 

CONTEÚDO 
 

Tema ..................................................................................................... 3 

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

Fundamentação teórica ....................................................................... 8 

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL ............................................. 14 

Teste: Peso Corporal ...................................................................... 14 

Objetivo: ..................................................................................... 14 

Materiais: ................................................................................... 14 

Método: ...................................................................................... 14 

Critério de avaliação: ................................................................. 15 

Sugestão de leitura: ................................................................... 16 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com os alunos: 16 

Teste: Estatura ............................................................................... 16 

Objetivo: ..................................................................................... 16 

Materiais: ................................................................................... 16 

Método: ...................................................................................... 17 

Critério de avaliação: ................................................................. 17 

Sugestão de leitura: ................................................................... 18 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com os alunos: 18 

Teste: Circunferência abdominal ................................................... 18 

Objetivo: ..................................................................................... 18 

Materiais: ................................................................................... 18 

Método: ...................................................................................... 18 

Critério de avaliação: ................................................................. 19 

Sugestão de leitura: ................................................................... 19 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com os alunos: 19 

Teste: Índice de Massa Corporal (IMC) .......................................... 19 

Objetivo: ..................................................................................... 19 

Materiais: ................................................................................... 20 

Método: ...................................................................................... 20 

Critério de avaliação: ................................................................. 20 

Sugestão de leitura: ................................................................... 20 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com os alunos: 21 



Avaliação da aptidão física de escolares de 14 a 16 anos. 

Prof. Luiz Henrique Silveira Olschowsky 
Orientadora: Profª Drª Karina Elaine de Souza Silva 

Teste: Índice de Adiposidade Corporal (IAC) ................................. 21 

Objetivo: ..................................................................................... 21 

Materiais: ................................................................................... 21 

Método: ...................................................................................... 21 

Critério de avaliação: ................................................................. 22 

Sugestão de leitura: ................................................................... 22 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com os alunos: 22 

COMPOSIÇÃO CORPORAL .................................................................. 23 

Teste: Dobras Cutâneas Subescapular ........................................... 23 

Objetivo: ..................................................................................... 23 

Materiais: ................................................................................... 23 

Método: ...................................................................................... 23 

Sugestão de leitura: ................................................................... 23 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com os alunos: 24 

Teste: Dobras Cutâneas Tricipital .................................................. 24 

Objetivo: ..................................................................................... 24 

Materiais: ................................................................................... 24 

Método: ...................................................................................... 24 

Critério de avaliação: ................................................................. 25 

Sugestão de leitura: ................................................................... 25 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com os alunos: 25 

Teste: SOMATÓRIO DE DOBRASE PERCENTUAL DE GORDURA ..... 25 

Objetivo: ..................................................................................... 25 

Materiais: ................................................................................... 26 

Método: ...................................................................................... 26 

Critério de avaliação: ................................................................. 26 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com os alunos: 27 

Testes motores ................................................................................... 27 

Flexibilidade ................................................................................... 27 

Método: ...................................................................................... 27 

Resistência Abdominal ................................................................... 28 

Objetivos: ................................................................................... 28 

Material: ..................................................................................... 28 



Avaliação da aptidão física de escolares de 14 a 16 anos. 

Prof. Luiz Henrique Silveira Olschowsky 
Orientadora: Profª Drª Karina Elaine de Souza Silva 

Método: ...................................................................................... 28 

Critério de Avaliação: ................................................................. 29 

Sugestão de Leitura: ................................................................... 29 

Aptidão CardioVascular .................................................................. 29 

Objetivos: ................................................................................... 29 

Material: ..................................................................................... 29 

Método: ...................................................................................... 29 

Critério de Avaliação: ................................................................. 31 

Sugestão de Leitura: ................................................................... 31 

Referência .......................................................................................... 32 

 

  



Avaliação da aptidão física de escolares de 14 a 16 anos. 

Prof. Luiz Henrique Silveira Olschowsky 
Orientadora: Profª Drª Karina Elaine de Souza Silva 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Dentro deste trabalho será desenvolvido o 

tema Aptidão Física relacionada a saúde dos escolares. 

Para subsidiar a compreensão do tema, 

inicialmente serão apresentadas algumas definições de 

termos. 

A Aptidão Física, significa a capacidade de 

realizar as atividades do dia a dia com tranquilidade e 

menor esforço (GUEDES, 1997). Entre os benefícios de 

uma boa aptidão física, pode-se citar: a melhora da força 

e resistência muscular, melhora da saúde óssea, 

estabilidade postural melhorada, reduzindo o risco de 

queda e lesões que podem levar às fraturas, e uma maior 

flexibilidade e amplitude de movimento (ACSM, 1999; 

MATSUDO, 2008). 

Entre as estratégias para se alcançar uma boa 

aptidão física, a muito vem se falando da prática regular e 

orientada de atividades física como sendo um mecanismo 

de melhoria da saúde. Baseado nestas premissas, a 

proposta de implantação de um programa de exercícios 

físicos na Escola, para trabalhar com a população desde 

a mais tenra idade e desenvolver neles hábitos saudáveis 

de saúde, pode ser uma importante manobra para 

prevenir a instalação ou agravamento de doenças de 

caráter crônico-degenerativas, especialmente as advindas 

da hipocinesia. 

Neste direcionamento vamos procurar 

desenvolver atividades que visem a qualidade de vida 

dentro das nossas escolas, ampliando gradativamente 

para a comunidade em geral, lembrando que estes 

hábitos saudáveis podem ser repassados a familiares e 

amigos dos alunos. 
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Alguns estudos corroboram este apontamento, 

e demonstram que este assunto já é amplamente 

discutido na sociedade, sendo considerado uma ação de 

utilidade pública. (SALLIS, MCKENZIE, 1991; POWELL, 

1988; SIMONS-MORTON et al., 1988; CASPERSEN, 

CHRISTENSON, POLLARD, 1986). 

A fim de conhecer o estado de aptidão física 

dos escolares, a literatura aponta uma série de 

procedimentos que podem ser empregados para as 

diferentes faixas etárias LORENZIT (2005), LUGUETTI 

(2010), SOUZA (2010). 

Sabe-se que muitas das formas de avaliar tem 

alguns problemas relacionados, primeiramente os 

protocolos adotados, nem sempre são padrões, 

dificultando assim a comparação dos dados, outro ponto 

bastante importante a ser levantado, é o custo dos 

aparelhos para avaliação destes alunos, uma vez que 

nem todos os estabelecimentos de ensino possuem 

equipamentos a sua disposição (VAN 1996). 

Com o intuito de fomentar as avaliações da 

aptidão física, no Estado do Paraná, o Governo 

disponibiliza uma balança e um estadiômetro, inserindo 

em seu calendário uma avaliação anual. (PARANÁ, 

2015). Contudo, uma fragilidade da iniciativa, é o fato de 

que o mesmo, não envia os dados anteriores para um 

feedback dos professores. Apesar disto, este processo 

tem grande valia dentro do desenvolvimento dos alunos, 

mas poderia ser mais completo o seu cadastro, 

adaptando assim testes físicos e motores para ter um 

banco de dados mais completo e de maior funcionalidade. 

Considerando que alguns professores que 

atuam na rede pública de ensino, apresentam limitações 

quanto ao desenvolvimento de testes de aptidão física, 
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este material tem como objetivo, subsidiar a ação 

docente. O mesmo poderá ser abordado durante as 

semanas pedagógicas desenvolvidas no decorrer do ano 

pelo próprio governo do estado, dando um suporte e 

apoio aos professores. 

A aptidão física relacionada à saúde, pode ser 

definida como a capacidade de desempenhar trabalho 

muscular de modo satisfatório, e está intimamente 

relacionada à atividade física. Porém, a maior parte da 

influência exercida sob a aptidão física atribui-se a fatores 

ambientais, especialmente as atividades físicas. (BLAIR, 

2001). 

Um dos componentes da aptidão física 

relacionada à saúde é a composição corporal, que é 

empregada para quantificar os principais componentes do 

organismo humano: ossos, musculatura e gordura 

corporal. A composição corporal tem dois componentes: 

peso de gordura e peso de massa magra (músculos, 

ossos, água). Não é a quantidade total de peso que 

importa em termos de saúde, mas a proporção de gordura 

para a de músculos e ossos. 

Para muitos a resistência cardiorrespiratória é o 

componente mais importante da aptidão física relacionada 

à saúde, pode ser definida como a capacidade de 

continuar ou persistir em tarefas prolongadas que 

envolvem grandes grupos musculares. MARQUES, GAYA 

(1999). 

A flexibilidade e a resistência abdominal fazem 

parte da aptidão músculo-esquelética. Teoricamente, 

músculos fracos cansam facilmente e não podem 

sustentar a coluna em um alinhamento correto WERK 

(2009) SOUZA (2010). 

Cada elemento da Aptidão Física Relacionada 
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à Saúde pode ser medido separadamente e exercícios 

específicos podem ser aplicados para o desenvolvimento 

de cada um. 

O estado nutricional é avaliado e demonstram 

graus onde as necessidades fisiológicas por nutrientes 

estão sendo alcançadas, resultado de equilíbrio entre a 

necessidade e ingestão dos nutrientes e manter a função 

e a composição adequada do organismo.  

Tendo em vista este desequilíbrio da 

composição adequado resultando em problemas de 

saúde tanto na falta de nutrientes denominado 

desnutrição como no excesso destes nutrientes 

denominado sobrepeso ou obesidade. 

Atualmente, observa-se uma alta prevalência 

de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes. 

Estes índices remetem a uma probabilidade elevada de 

estes jovens tornarem-se adultos obesos (SPENCE; LEE, 

2003). 

Associado a isso, os estudos demonstram 

também, elevados valores de sedentarismo na população 

em geral principalmente relacionado a modificação na 

alimentação entre outros fatores (National Research 

Council, 1989). 

Esses dois comportamentos indesejáveis 

apresentam relação direta com inúmeras doenças de 

caráter crônico degenerativas, como por exemplo, a 

hipertensão arterial, diabetes, doenças arteriais 

coronarianas, entre outras (PARRA, 2012), portanto a 

obesidade é considerada um problema de saúde pública 

que atinge em torno de 20% em adolescentes obtendo 

uma diferença marcante entre gêneros. (Brasil. Ministério 

da Saúde, 2002). 
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Atualmente existem várias formas de avaliar este 

estado nutricional, mas é necessário padronizar os 

protocolos relacionados a antropometria. Neste caderno 

pedagógico serão utilizados o peso e altura corporal, 

medidas de dobras cutâneas, com estes dados analisar o 

IMC (Índice de Massa Corpórea), IAC (Índice de 

Adiposidade Corporal) e porcentagem de gordura (WHO, 

1995). 

 

MÉTODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA 

APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE 

 

As informações contidas neste estudo fazem 

parte da coleta de dados e trabalho desenvolvido com 

alunos do Colégio Estadual Padre José Herions, intitulado 

―Avaliação da aptidão física de escolares de 14 a 16 

anos‖, que será realizado no município de Rolândia (PR), 

Brasil. 

A escolha da escola foi proposital pelo fato de 

lecionar na mesma e ter as turmas do período da manhã, 

ao longo do ano letivo de 2015. Assim a amostra foi 

composta por 89 escolares (58 meninos e 31 meninas) 

compreendidos na faixa etária de 11 a 16 anos.  

Será desenvolvido um cronograma das 32 

aulas de implantação do projeto. 

  

 
Disponivel em: 

http://www.stramedica

l.com.br/index.php?c

md=produtos&id=249

4. Acessado em 

29/09/2014. 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACÃO 

Aulas Tema 

01 Apresentação do Projeto para a Equipe 
Pedagógica 

02 Apresentação do projeto para os alunos 

03 Apresentação do projeto para os pais e a 
ficha de autorização 

04 Explicação dos Testes de Peso e Altura 

05 e 06 Aplicação dos testes de peso e altura 

07 Explicação do teste de Índice de Massa 
Corporal 

08 Cálculo do IMC 

09 Explicação do Teste de IAC 

10 e11 Mensuração da Circunferência Abdominal e 
Filme. 

12 Calculo do IAC 

13 Explicação das Dobras Cutâneas 

14 e 15 Mensuração das Dobras Cutâneas 

16, 17 e 
18 

Cálculo de Porcentagem de Gordura, Massa 
Magra, Peso Ideal Teórico. 

19 Explicação sobre o Teste de Flexibilidade 

20 e 21 Aplicação do teste de Flexibilidade 

22 Explicação do teste de Resistência 
Abdominal 

23 e 24 Aplicação do teste de Resistência Abdominal 

25 Explicação do teste de Aptidão 
Cardiorespiratória 

26 e 27 Aplicação do teste de Aptidão 
Cardiorespiratória 

28 e 29 Assistir o documentário ―Food Matters (O 
Alimento é Importante)‖  
https://www.youtube.com/watch?v=GiEhFvys
QGI 

30 Trabalho de Síntese sobre o documentário 

31 e 32 Leitura e reflexão do texto ―Obesidade 
cresce rapidamente no Brasil e no mundo‖. 
http://www12.senado.gov.br/jornal/edicoes/2
013/03/12/obesidade-cresce-rapidamente-
no-brasil-e-no-mundo 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL 

 

TESTE: PESO CORPORAL 

 

Objetivo: 

Saber o peso corporal para avaliar seu desvio 

da média de outros estudos e poder calcular o Índice de 

Massa Corporal (IMC), Índice de Adiposidade Corporal 

(IAC) e Peso Ideal Teórico (PIT).  

 

Materiais: 

Os materiais utilizados nestes testes serão, 

uma balança antropométrica modelo MDL 

EDA200EDULAB, graduada de 0 a 200 kg, com precisão 

de 0,1 kg, um estadiômetro Edulab, fixado à parede, 

graduado de 0 a 200 cm, com escala de precisão de 0,1 

cm, e o uma planilha desenvolvida no Microsoft Excell, 

para facilitar a coleta e o calculo das formulas. 

Balança digital. 

 

Método: 

Coloque a balança sobre uma superfície reta, 

nunca em cima de carpes e tapetes. O aluno deverá subir 

sobre a balança com um dos pés e depois o outro, sem 

calçados, de frente para a balança colocada no centro da 

mesma, com a menor quantidade de roupas possível. 

Na sequência, o avaliado se colocará 

cuidadosamente sobre a plataforma, um pé de cada vez 

no centro desta, em posição ereta, os pés afastados à 

largura dos quadris, o peso será distribuído igualmente 

em ambos os pés, os braços permanecerão lateralmente 

ao longo do corpo e o olhar em um ponto fixo à sua frente, 

de modo a evitar oscilações na escala de medida. O 
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avaliador colocar-se-á em frente do avaliado e fará a 

leitura da medida (GUEDES, 2006). 

 

Critério de avaliação: 

Critérios de referência para definição de Baixo 

Peso, Excesso de Peso e Obesidade para o sexo 

masculino (CONDE e MONTEIRO, 2006) 

Idade BP Normal EP OB 

11 anos <13,32 
13,32-
19,68 

19,68-
25,58 

>25,58 

12 anos <13,63 
13,63-
20,32 

20,32-
26,36 

>26,36 

13 anos <14,02 
14,02-
20,99 

20,99-
26,99 

>26,99 

14 anos <14,49 
14,49-
21,66 

21,66-
27,51 

>27,51 

15 anos <15,01 
15,01-
22,33 

22,33-
27,95 

>27,95 

16 anos <15,58 
15,58-
22,96 

22,96-
28,34 

>28,34 

BP=baixo Peso; EP=Excesso de Peso; OB=Obesidade 

 

Critérios de referência para definição de Baixo 

Peso, Excesso de Peso e Obesidade para o sexo 

feminino (CONDE e MONTEIRO, 2006) 

Idade BP Normal EP OB 

11 anos <13,81 
13,81-
19,51 

19,51-
23,54 

>23,54 

12 anos <14,37 
14,37-
20,55 

20,55-
24,89 

>24,89 

13 anos <15,03 
15,03-
21,69 

21,69-
26,25 

>26,25 

14 anos <15,72 
15,72-
22,79 

22,79-
27,50 

>27,50 

15 anos <16,35 
16,35-
23,73 

23,73-
28,51 

>28,51 

16 anos <16,87 
16,87-
24,41 

24,41-
29,20 

>29,20 

BP=baixo Peso; EP=Excesso de Peso; OB=Obesidade 
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Sugestão de leitura: 

Avaliação do estado nutricional de 

adolescentes brasileiros através do índice de massa 

corporal 

http://www.jped.com.br/conteudo/96-72-02-

80/port.pdf 

Obesidade e Peso Corporal: riscos e 

conseqüências 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquiv

os/File/2010/artigos_teses/2010/Ciencias/Artigos/Obesida

de_consequencias.pdf 

 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com 

os alunos: 

Durante as aulas, serão mensurados o Peso 

Corporal e Altura, dentro dos protocolos descritos 

anteriormente. 

O professor poderá trabalhar com dois grupos, 

sendo que um grupo participará das mensurações e outro 

assistirá o vídeo Super Size Me (A Dieta do Palhaço) 

https://www.youtube.com/watch?v=447fC46mcYE .ok 

 

TESTE: ESTATURA 

 

Objetivo: 

Saber a estatura e poder calcular o IMC para 

verificar se o mesmo está de acordo com os padrões 

recomendados para saúde. 

 

Materiais: 

Estadiômetro. 
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Método: 

Coloque o estadiômetro sobre uma superfície 

reta, nunca em cima de carpes e tapetes. O aluno subirá 

sobre o estadiômetro com um dos pés e depois o outro, 

sem calçados, de costas para o estadiômetro colocado no 

centro da mesma. 

Com relação aos procedimentos de medida da 

altura, o avaliado estará descalço. Ele posicionar-se-á em 

pé, de forma ereta, com os braços ao longo do corpo, os 

calcanhares unidos e as pontas dos pés afastadas 

aproximadamente em 60º entre si, o peso corporal será 

distribuído igualmente sobre os pés e a cabeça orientada 

no plano de Frankfurt paralela ao solo (GUEDES, 2006). 

No momento de definição da medida, o avaliado estará 

em apnéia inspiratória e com as superfícies posteriores 

dos calcanhares, da cintura pélvica, da cintura escapular 

e da região occipital em contato com a escala de medida 

(GUEDES, 2006). 

 

Critério de avaliação:  

Distribuição de altura em adolescentes do 

Brasil (Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição-PNSN, 

1989) 

Idade Meninos Meninas 

11-11,9 129,5 131,0 

12-12,9 133,6 137,6 

13-13,9 138,2 141,4 

14-14,9 143,9 146,0 

15-15,9 149,9 148,4 

16-16,9 156,8 148,1 

Fonte: SICHIERI,Rosely; ALLAM, Vera L. C. 

(2001) 

 

 
Disponível em: 

http://www.welmy.co
m.br/medico_hospital
ar/Estadiometro2.html 

Acessado em: 
29/09/2014. 



Avaliação da aptidão física de escolares de 14 a 16 anos. 

Prof. Luiz Henrique Silveira Olschowsky 
Orientadora: Profª Drª Karina Elaine de Souza Silva 

Sugestão de leitura: 

Avaliação Nutricional de Escolares - Índice de Massa 

Corporal (IMC) 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conte

udo/conteudo.php?conteudo=195 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 04/2011 - AVALIAÇÃO 

NUTRICIONAL DE ESCOLARES 

http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/ins

t_normativa042011sude.pdf 

 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com 

os alunos: 

Como será feito a mensuração de peso e altura 

juntos a atividade foi descrita acima. 

 

TESTE: CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL 

 

Objetivo: 

Saber a circunferência abdominal para realizar 

o cálculo de IAC. 

 

Materiais: 

Para medir circunferências, usa-se uma fita 

métrica antropométrica, que deve ser feita de um material 

flexível (de preferência metálica), que não se estique com 

o uso com precisão de 0,1 cm. 

 

Método: 

Para as medidas da circunferência abdominal, 

os indivíduos ficam na posição ortostática, sendo a fita 

posicionada na circunferência do seu abdome na altura do 

umbigo, sem encolher a barriga. 
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Critério de avaliação: 

Equação 

%𝐺 =
𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓. 𝑄𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙(𝑐𝑚)

𝐴𝑙𝑡 𝑚 𝑥 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑚)2
− 18 

  

Sugestão de leitura: 

Grau de concordância do IMC e do IAC com 

percentual de gordura corporal 

https://periodicos.utfpr.edu.br/rbqv/article/viewFi

le/1835/1172 

 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com 

os alunos: 

Antes de fazer a mensuração deve-se explicar 

o objetivo do teste e como calcular seu resultado 

Durante o teste os escolares assistem o vídeo: 

MUITO ALÉM DO PESO  

https://www.youtube.com/watch?v=8UGe5GiHCT4 

Após o teste, explicar que as pessoas obesas 

têm maior probabilidade a ter problemas de saúde, 

articulares e cardíacos, entre outros. 

 

TESTE: ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) 

 

Objetivo: 

Um dos objetivos de calcular o Índice de Massa 

Corporal (IMC), é um parâmetro bastante utilizado para 

classificar o indivíduo de acordo com seu peso e altura. 

É importante ressaltar que a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) utiliza esse índice como 

indicador do nível de obesidade nos diferentes países. 

Verificar se o mesmo atende aos critérios de 

saúde. 



Avaliação da aptidão física de escolares de 14 a 16 anos. 

Prof. Luiz Henrique Silveira Olschowsky 
Orientadora: Profª Drª Karina Elaine de Souza Silva 

Materiais: 

Papel, caneta e calculadora. 

 

Método: 

Após a coleta dos dados (peso corporal e 

altura), o cálculo do IMC é realizado através do peso do 

sujeito dividido pelo quadrado da sua altura, 

(IMC=Peso/Altura2). O peso deve ser obtido em kg e 

altura deve ser em cm. Após o resultado adotar a tabela 

de Cole (2000) para a classificação da aptidão física neste 

componente. 

 

Critério de avaliação: 

Valores de IMC propostos por Cole et al (2000) 

para ponto de corte para identificar sobrepeso e 

obesidade em crianças e adolescentes  

 

Idade 
(anos) 

Sobrepeso Obesidade 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

11 20,55 20,74 25,10 25,42 

11,5 20,89 21,20 25,58 26,05 

12 21,22 21,68 26,02 26,67 

12,5 21,56 22,14 26,02 26,67 

13 21,91 22,58 26,84 27,76 

13,5 22,27 22,98 27,25 28,20 

14 22,62 23,34 27,63 28,57 

14,5 22,96 23,66 27,98 28,87 

15 23,29 23,94 28,30 29,11 

15,5 23,60 24,17 28,60 29,29 

16 23,90 24,37 28,88 29,43 

16,5 24,19 24,54 29,14 29,56 

Fonte: Cole et al. (2000) 

 

Sugestão de leitura: 

Índice de Massa Corporal: Um Questionamento 

Científico Baseado em Evidências 

http://www.scielo.br/pdf/abc/v79n1/p07v79n1.pdf 
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Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com 

os alunos: 

Durante uma aula, será repassado os valores 

individuais de peso corporal e altura de cada aluno, em 

seguida será feito uma explicação no quadro sobre o uso 

da equação. 

Em seguida, cada aluno fará o cálculo do seu 

IMC e fará a sua classificação de acordo com Cole 

(2000). 

 

TESTE: ÍNDICE DE ADIPOSIDADE CORPORAL (IAC) 

 

Objetivo: 

Objetivo do teste é estimar de forma prática o 

percentual de gordura corporal, utilizando-se apenas as 

medidas da circunferência do quadril e estatura.  

 

Materiais: 

Para medir as circunferências, usa-se uma fita 

métrica antropométrica, que deve ser feita de um material 

flexível e inextensível (de preferência metálica), com 

precisão de 0,1 cm. 

 

Método: 

Para este teste, será usada a circunferência do 

quadril. A circunferência do quadril é a extensão posterior 

máxima dos glúteos, tomada ao nível dos pontos 

trocantéricos direito e esquerdo. Deve ser realizada 

paralelamente ao solo, estando o avaliado com os pés 

unidos (DELGADO, 2004). 
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Critério de avaliação: 

Meninos Meninas Classificação 

<11 <23 Baixo Peso 

11 a 22 23 a 35 Eutrófico 

22 a 27 35 a 40 Sobrepeso 

>27 >40 Obeso 

Fonte: BERGMAN et al. (2011).   

 

Sugestão de leitura: 

Grau de concordância do IMC e do IAC com 

percentual de gordura corporal 

https://periodicos.utfpr.edu.br/rbqv/article/viewFile/1835/11

72 

 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com 

os alunos: 

Com os dados em mãos, o cálculo do IAC será 

realizado dividindo-se a medida da circunferência do 

quadril (cm), pela altura (m), multiplicada pela raiz 

quadrada da altura (m), e diminui-se 18 do resultado final 

(BERGMAN et al., 2011). 

 

Equação: 

%𝐺 𝐼𝐴𝐶 =
𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟ê𝑐𝑖𝑎 𝑄𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎1,5
− 18 

Fonte: BERGMAN et al. (2011).  
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COMPOSIÇÃO CORPORAL 

TESTE: DOBRAS CUTÂNEAS SUBESCAPULAR 

 

Objetivo: 

A dobra cutânea subescapular, será 

empregada como uma variável para o cálculo da 

Porcentagem de Gordura e Massa Magra, em seguida 

outros cálculos podem ser feitos, como Peso Ideal 

Teórico. 

 

Materiais: 

Adipômetro Cescorf, com precisão de 1,0 e 

0,1mm. 

 

Método: 

Marcar com um lápis dermográfico ou caneta o 

local a ser medido, utilizar o dedo indicador e o polegar da 

mão esquerda, realizar a pegada em forma de pinça, 

separar o tecido gorduroso (subcutâneo) do tecido 

muscular, posicionar as hastes do compasso a 

aproximadamente 1 a 2 cm abaixo da pegada, hastes do 

compasso perpendiculares a pele. 

Aguardar de dois a quatro segundos para a 

leitura da medida. 

Executar a medida obliquamente em relação ao 

eixo longitudinal, seguindo a orientação dos arcos costais, 

sendo localizada a 2 centímetros abaixo do ângulo inferior 

da escápula. 

 

Sugestão de leitura: 

Aula 3 – Perimetria, Dobras Cutâneas e 

Protocolos / Cineantropometria  

https://sandrodesouza.files.wordpress.com/2010/05/perim
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etria-dobras-cutaneas-e-protocolos.pdf 

 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com 

os alunos: 

Será explicado durante uma aula os protocolos 

do teste e procedimentos, passando como será feito e o 

material a ser utilizado. 

 

TESTE: DOBRAS CUTÂNEAS TRICIPITAL 

 

Objetivo: 

A dobra cutânea tricipital, será empregada 

como uma variável para o cálculo da Porcentagem de 

Gordura e Massa Magra, em seguida outros cálculos 

podem ser feitos, como Peso Ideal Teórico. ok 

Tirado o texto anterior e feito igual ao anterior 

 

Materiais:  

Adipômetro Cescorf, com precisão de 1,0 e 

0,1mm. 

 

Método: 

Marcar com um lápis dermográfico ou caneta o 

local a ser medido, utilizar o dedo indicador e o polegar da 

mão esquerda, realizar a pegada em forma de pinça, 

separar o tecido gorduroso (tricipital) do tecido muscular, 

posicionar as hastes do compasso perpendicularmente a 

pele, a aproximadamente 1 a 2 cm abaixo da pegada. 

Aguardar de dois a quatro segundos para a 

leitura da medida.  

A medida é feita na face posterior do braço 

direito, paralelo ao eixo longitudinal, no ponto que 

compreende a distância média entre o acrômio e o 
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processo do olécrano da ulna. 

 

Critério de avaliação: 

Critérios de referência para as dobras cutâneas 

tricipital (TR) estabelecidos pela AAHPERD (1988) 

 Moças Rapazes 

Idade 
(anos) 

TR (mm) TR (mm) 

11 16 12 
12 16 12 
13 16 12 
14 16 12 
15 16 12 
16 16 12 

Fonte: AAHPERD (1988) 

 

Sugestão de leitura: 

PROTOCOLOS PARA TESTES DE 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

http://www.cdof.com.br/protocolos1.htm 

 

Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com 

os alunos: 

Será explicado durante uma aula os protocolos 

do teste e procedimentos, passando como será feito e o 

material utilizado. 

 

TESTE: SOMATÓRIO DE DOBRASE PERCENTUAL DE 

GORDURA 

 

Objetivo: 

Calcular a porcentagem de gordura, massa 

magra e Peso Ideal Teórico. 
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Materiais: 

Calculadora ou Programa Excel, fornecido pelo 

Prof. PDE Luiz Henrique Silveira Olschowsky.link 

Planilha de Cálculo de Porcentagem de 

Gordura 

https://www.dropbox.com/s/sykk3ybhzaem0jn/p

orcentagem_de_gordura.xlsx?dl=0 

 

Método: 

Anote em uma folha os valores de Dobras 

Cutâneas Tricipital (DCTR), Dobra Cutânea Subescapular 

(DCSE) e o Peso Corporal (PC). A partir deste passo 

serão utilizadas algumas fórmula a seguir: 

%G=1,114 - 0,31 (log10 TR) - 0,041 (log10 

SE). (PARIZKOVA,1961)  

Massa Magra= Peso do corpo (kg) - Peso 

gordo (kg). 

Peso Ideal= Massa Magra 

0,85   (meninos) e  

Peso Ideal= Massa Magra 

0,75   (meninas) (GUEDES, 1991). 

 

Critério de avaliação: 

Idade Meninos Meninas 

11 23,6 25,7 

12 23,6 26,7 

13 22,8 27,7 

14 21,3 28,5 

15 20,1 29,1 

16 20,1 29,7 

Fonte: FITNESSGRAM, 2012 
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Sugestão de atividades a serem desenvolvidas com 

os alunos: 

Com uma calculadora científica será 

apresentado os valores das Dobras Cutâneas Tricipital e 

Subescapular e Peso Corporal, utiliza-se a fórmula de 

PARIZKOVA (1961), em seguida analisando o resultado 

com as tabelas acima. 

 

TESTES MOTORES 

 

Os testes de aptidão física empregados serão 

Flexibilidade, Resistência Abdominal e Aptidão 

Cardiovascular. 

 

FLEXIBILIDADE 

 

Método: 

Este teste conhecido popularmente de sentar e 

alcançar (Sit-And-Reach-Test) será mensurado utilizando 

uma caixa de madeira apresentando dimensões de 

30,5x30,5 centímetros, tendo a parte superior plana com 

56,5 centímetros de comprimento, na qual é fixada a 

escala de medida, sendo que o valor 23 coincide com a 

linha onde o avaliado deverá acomodar seus pés. 

O procedimento será de o avaliado estar descalços 

e assumir uma posição de frente para o aparelho com os 

pés encostados contra a caixa. O avaliador deverá apoiar 

o joelho do avaliado na tentativa de assegurar que os 

mesmos permaneçam estendidos durante o movimento. 

Os braços devem estar estendidos sobre a superfície e as 

mãos uma sobre a outra. (GORLA, 1997). Para a 

classificação dos resultados neste teste, serão 

http://www.efdeportes.com/ef

d150/flexibilidade-em-atletas-

de-futsal-de-alto-

rendimento.htm 
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empregados os valores de referência preconizados pelo 

Physical Best (1988). 

 

RESISTÊNCIA ABDOMINAL 

 

Objetivos: 

Este teste define o índice de resistência da 

força muscular da região abdominal através do 

movimento de flexão e extensão do quadril. 

 

Material: 

Colchonete e cronometro. 

 

Método: 

O teste consiste em colocar o avaliado na 

posição inicial em decúbito dorsal sobre o colchonete com 

os pés voltados para o solo. Os braços deverão estar 

cruzados sobre a face anterior do tórax, com a palma das 

mãos voltadas para a altura dos ombros opostos. Os pés 

serão segurados pelo avaliador ou assistente, o avaliado 

deverá elevar o tronco até o nível em que ocorra o contato 

da face anterior dos antebraços com as coxas, mantendo 

o queixo encostado no peito. Este movimento deverá ser 

feito durante o espaço de tempo igual a 60 segundos, 

podendo haver descanso entre as repetições, o valor 

anotado é o número de vezes da execução do movimento 

correto no tempo estipulado. (GORLA, 1997) 

 

  

 
http://cadieducacaofisica.blog
spot.com.br/2011/02/classific

acao-de-resultados-
resistencia.html 
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Critério de Avaliação: 

Idade 
Valor referencial 

Meninas Meninos 

11 >= 15 >= 15 

12 >= 18 >= 18 

13 >= 18 >= 21 

14 >= 18 >=24 

15 >= 18 >=24 

16 >= 18 >=24 

Fonte: FITNESSGRAM, 2012 

 

Sugestão de Leitura: 

Imagem corporal, estado nutricional, força de 

resistência abdominal e aptidão cardiorrespiratória de 

crianças e adolescentes praticantes de esportes. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01

03-05822013000100012 

 

APTIDÃO CARDIOVASCULAR 

 

Objetivos: 

Com o intuito de ter a prática da atividade física 

e hábitos alimentares apropriados considerados os 

principais mecanismos de proteção ao surgimento e à 

progressão dos fatores de risco, predispostos às doenças 

cardiovasculares BERLIN (1990). Para minimizar tal 

aparecimento futuro destas doenças faz o teste de 12 

minutos em quadra, adaptado para pista de 400 metros. 

 

Material: 

Cronometro, papel, caneta, cone e quadra. 

 

Método: 

Divide-se os alunos em grupos adequados às 

dimensões da pista. Observa-se a numeração dos alunos 
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na organização dos grupos, facilitando assim o registro 

dos anotadores. 

Tratando-se de estudantes com cabelos 

longos, observa-se o comprimento dos cabelos para 

assegurar que o número às costas fique visível. Informa-

se aos alunos sobre a execução correta do testes dando 

ênfase ao fato de que devem correr o maior tempo 

possível, evitando piques de velocidade intercalados por 

longas caminhadas. 

Informa-se que os alunos não deverão parar ao 

longo do trajeto e que trata-se de um teste de corrida, 

embora possam caminhar eventualmente quando 

sentirem-se cansados. Durante o teste, informa-se ao 

aluno a passagem do tempo aos 3, 6, 8 e 10 minutos 

(―Atenção: falta 1 minuto!‖). Ao final do teste soará um 

sinal (apito) sendo que os alunos deverão interromper a 

corrida, permanecendo no lugar onde estavam (no 

momento do apito) até ser anotado ou sinalizado a 

distância percorrida. Todos os dados serão anotados em 

fichas próprias devendo estar identificado cada aluno de 

forma inequívoca. Sugere-se que o avaliador calcule 

previamente o perímetro da pista e durante o teste anote 

apenas o número de voltas de cada aluno. Desta forma, 

após multiplicar o perímetro da pista pelo número de 

voltas de cada aluno deverá complementar com a adição 

da distância percorrida entre a última volta completada e o 

ponto de localização do aluno após a finalização do teste 

(BRASIL, 2008). 
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Critério de Avaliação:  

Categoria 
Valor referencial (metros) 

Meninas Meninos 

Muito 
fraca 

<1610 <2090 

Fraca 1610-1900 2090-2200 

Média 1910-2080 2210-2510 

Boa 2090-2300 2520-2770 

Excelente 2310-2430 2780-3000 

Superior >2430 >3000 

Fonte: COOPER, 1982 

 

Sugestão de Leitura: 

Diagnóstico da aptidão física em escolares de alto 

nível socioeconômico: avaliação referenciada por critérios 

de saúde 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S15

17-86922007000200001 
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