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Aptidão Física dos alunos da ESMA. Quem tem melhores resultados na prova da milha? 

 
A “Milha” é uma prova que pretende avaliar a capacidade funcional máxima e a resistência do 
sistema cardio - respiratório. Esta prova integra o parâmetro de avaliação Aptidão Física dos 
critérios de avaliação da disciplina de Educação Física, é uma prova utilizada em todo o mundo na 
avaliação de crianças e jovens, e faz parte da bateria de testes Fitnessgram.  
Conhecendo o resultado obtido por um qualquer aluno na prova da milha, e considerando o seu 
sexo e a sua idade, é possível aferir se ele se encontra na zona saudável de aptidão física, 
identificado nos critérios de avaliação de EF com o nível 3 e o nível 4. Se a prestação do aluno é 
superior ao considerado saudável, ele estará no nível 5. Se a prestação for inferior ao considerado 
saudável ele estará no nível 1 ou no nível 2. Ao longo dos últimos 5 anos, os docentes do 
departamento de Educação Física têm registado e analisado os dados obtidos pelos alunos na prova 
da milha realizada durante o 1.º período letivo. O que é que os dados têm revelado? 
 

  
 

Os dados mostram, ao longo dos 5 anos, claras diferenças na prestação dos 
rapazes, quando comparados com as raparigas. Os gráficos de cima 
revelam que a percentagem de rapazes com nível 4 e nível 5 é 
sensivelmente 60%. No entanto, as raparigas têm demonstrado 

consistentemente menos capacidade aeróbia. No presente ano letivo, em 400 raparigas, mais de 
50% obtiveram um resultado na prova da milha que as coloca fora do nível saudável de aptidão 
física. Este é um dado preocupante, que parece residir no menor índice de atividade física regular 
registado pelas raparigas, mas que urge mudar.  
Vejamos o que acontece se compararmos os resultados obtidos este ano letivo pelos alunos que 
praticam alguma forma de atividade física regular fora da escola com os resultados obtidos pelos 
que não praticam. As diferenças são óbvias. Os gráficos abaixo apresentam, em percentis, os 
resultados obtidos pelos rapazes que praticam desporto e pelos que não praticam.  
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Os rapazes que não praticam (gráfico azul) completam a prova da milha em mais tempo que os que 
praticam (gráfico rosa claro). Enquanto que 75% dos praticantes com 11 a 12 anos completam a 
milha em menos de 9m30s, nos não praticantes esse valor é de quase 13 minutos. Enquanto que 
50% dos praticantes com 15 ou 16 anos completam a milha em menos de menos de 7 minutos, 
somente 10% dos não praticantes realizam a milha num tempo aproximado. 
Nas raparigas também se nota o efeito da prática desportiva no tempo obtido na milha. Um dado 
interessante refere-se às alunas com 15 e 16 anos. Entre as praticantes (gráfico rosa), 75% realiza a 
prova em 11 minutos ou menos, enquanto que nas não praticantes (gráfico amarelo) o percentil 75 
aponta para tempos da milha de quase 13 minutos. 

  
 
Um aspeto interessente é também a comparação dos resultados em função da modalidade praticada 
pelos alunos. Será que se notam diferenças? Comparámos os resultados das alunas não praticantes 
com as praticantes de Dança, de Voleibol e de Basquetebol, que são as 3 modalidades com maior 
implantação, e ainda com as praticantes de outras modalidades desportivas. Com os rapazes fizemos 
o mesmo, comparando os não praticantes com os praticantes de Futebol, de Andebol, e também 
com os praticantes de outras modalidades. 

  
 
As diferenças são evidentes. Nas raparigas, as praticantes de Dança têm a pior prestação nesta 
prova, com valores semelhantes às não praticantes. No campo inverso, as praticantes de 
Basquetebol são as mais aptas. Quanto aos rapazes, percebe-se a presença de semelhanças na 
capacidade aeróbia dos praticantes de Futebol e de Andebol. Já os praticantes das outras 
modalidades têm resultados mais fracos, mas bastante melhores que os resultados obtidos pelos 
alunos não praticantes.   
A reter: A prática de Educação Física na Escola não é, por si só, suficiente para que consigas 
cumprir com as recomendações relativas à quantidade de atividade física considerada saudável. 
Pratica desporto fora da escola, empenha-te, e ficarás mais apto e saudável. 
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