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Excesso de peso e obesidade entre os alunos da ESMA. Quais são os dados conhecidos? 

 

  
Como é do conhecimento dos alunos, no início de cada ano letivo todos os docentes do 
departamento de Educação Física medem o peso e a altura de cada aluno.  
Este indicador serve de referência para a tomada de decisões em questões que se prendem 
com a planificação docente, e é tido em consideração nos procedimentos de avaliação dos 
alunos em algumas matérias.  
O valor do peso e da altura dos alunos permite calcular índice de massa corporal (IMC), que é 
um indicador largamente utilizado para se aferir o estatuto ponderal dos indivíduos, isto é, 
para se perceber se um aluno tem o peso adequado para a sua altura, idade e sexo, se tem 
excesso de peso ou se revela obesidade. 
 
No ano letivo 2006/07 o departamento de Educação Física começou a recolher de forma 
sistemática estes dados. Contudo, nem sempre foi possível recolher em tempo útil a 
informação de todos os alunos. Em 2006/07 obtiveram-se resultados de 629 alunos, em 2007/08 
de 651, em 2008/09 de 844, Em 2009/10 de 857, em 2010/11 de 796, em 2011/12 de 831 e este 
ano letivo conseguiu-se o número record de 861. 
 
O que se ficou a saber? 
Ficou a saber-se que em 7 anos 
letivos não se registaram alterações 
significativas no estatuto ponderal 
dos alunos, avaliado de acordo com 
os valores de corte estabelecidos por 
Cole et al (20001).  
Como é possível constatar no gráfico 
da direita, a percentagem de alunos 
obesos tem-se mantido abaixo dos 2 
dígitos e a percentagem total de 
alunos com excesso de peso ou 
obesidade tem estado sempre abaixo 
de 30%. 

                                                 
1 Cole, T; Bellizzi, M; Flegal, K; Dietz, W (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide:a international survey. British Medical Journal, 320, 1240 – 1246 
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Analisando pela positiva, ficamos a saber que o sobrepeso não tem vindo a aumentar nesta 
população escolar, mas todos queremos melhor e sabemos como o conseguir. Basta para isso 
aplicar os conselhos expressos na pirâmide dos alimentos e na pirâmide da atividade física. 
 

E se perguntarmos se há 
diferenças entre rapazes e 
raparigas?  
Aparentemente a resposta é sim.  
No gráfico da esquerda 
verificamos que a percentagem 
total de rapazes com excesso de 
peso e com obesidade é 
ligeiramente inferior à 
percentagem das raparigas, mas 
salvo uma exceção (2010/11), as 
diferenças são ténues. Muitas 
serão as razões que podem 

justificar tal proximidade, e uma delas pode ser o investimento que cada vez mais raparigas 
têm feito na prática de atividade física regular. 
 
Reportando-nos apenas ao presente ano letivo, 136 
alunos foram medidos e pesados quando tinham 11 
ou 12 anos de idade (coluna 1 do gráfico da direita), 
304 alunos tinham 13 ou 14 anos (coluna 2), 295 
alunos tinham 15 ou 16 anos (coluna 3) e 126 alunos 
tinham 17 ou mais anos. 
O que se nota é algo que pode constituir um fator de 
preocupação. Dos alunos com 11 ou 12 anos (em  
grande medida alunos do 7.º ano de escolaridade) 
34,6% revelam sobrepeso.  
Por outro lado, os alunos com 13 a 16 anos de idade 
têm menor tendência para o sobrepeso.  
 
Sem analisar outros dados, poder-se-á conjeturar que nessas idades (13-16 anos) os alunos 
estarão a aproveitar alguns dos benefícios das aulas de EF e do incentivo dos docentes para 
que se adquire hábitos de vida saudáveis.  
Mas, o que dizer da percentagem de alunos com 17 ou mais anos que revelam sobrepeso? 
Muitas podem ser as respostas para isso, mas quase a concluir este texto deixamos uma 
informação para reflexão: dos 38 alunos com 17 anos que frequentam o 12.º ano de 
escolaridade, 36,8% revelam sobrepeso e dos 29 alunos com 17 anos de idade que frequentam 
programas de ensino não regular, 31% também têm sobrepeso.  
 
A reter: se nos alimentarmos melhor e se percebermos a importância da regularidade na 
atividade física, estamos no caminho certo para uma vida mais saudável. 
 
Voltaremos com mais notícias. Sabem qual é o clube da ilha do Faial que tem mais adeptos 
entre os alunos da nossa escola?  
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