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Módulo 1. Teste do vaivém 

 

1.1. Teste do vaivém 

O teste do vaivém, também conhecido como Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run 

(PACER), é um teste progressivo para medir a aptidão cardiorrespiratória. O objetivo do PACER 

consiste em correr o maior tempo possível a uma cadencia pré-definida, num percurso de 20 

metros em linha reta. O teste fica progressivamente mais difícil à medida que avança o tempo. 

Um percurso é marcado para cada distância de 20 metros percorrida. 

O teste é adequado para equipas desportivas e grupos escolares de todas as idades, mas não 

para pessoas nas quais um teste de esforço máximo possa ser perigoso. 

1.2. Preparação (o que precisamos?) 

1. Espaço 

• 20 metros de espaço livre 

• Superfície lisa e não-escorregadia 

2. Material 

• Cones sinalizadores 

• Fita métrica 

• Áudio do teste PACER 

• Dispositivo de áudio 

• Folhas de registo 
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3. Organização 

Usar cones ou fita adesiva para marcar inicio e final dos percursos de 20 metros. 

 

Dividir os estudantes em pequenos grupos ou pares. Um dos estudantes faz o teste enquanto 

outro regista os percursos realizados. 

1.3. Aplicação 

1. Garantir que cada percurso de 20 metros está devidamente assinalado. 

2. Dividir estudantes em 2 grupos e emparelha-los. Enquanto um grupo executa o teste, o 

outro regista os percursos. 

3. Garantir que existem lápis/canetas e folhas de registo suficientes. 

4. Garantir que o sistema de som funciona corretamente. 

5. Antes de iniciar o teste, rever as instruções e regras com os estudantes. 

6. Indicar ao grupo de alunos que vai realizar o teste para se colocar na posição inicial e 

alertar o grupo que vai registar para o inicio do teste. 

7. Iniciar o áudio. Isto implica o inicio do teste, os estudantes que realizam o teste devem 

começar a correr ou andar. 

8. Os estudantes devem correr os 20 metros até à linha/cone oposto e ultrapassar ou pisar 

essa linha antes do aviso sonoro (beep). 

9. Ao sinal sonoro (beep), os estudantes devem começar a correr na direção oposta. Se os 

estudantes tiverem chegado ao final do percurso de 20 metros antes do sinal sonoro 

(beep), devem esperar até ao sinal sonoro (beep) antes de iniciarem o novo percurso. 

10. Os estudantes devem continuar a realizar os percursos até não conseguirem mais ou 

apresentarem 2 faltas. É considerada falta quando um estudante não consegue finalizar o 

percurso de 20 metros antes do sinal sonoro (beep). Quando um estudante faz duas falhas, 

consecutivas ou não, o teste termina para esse estudante. 
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1.4. Resultados 

Registo e pontuação 

Normalmente o teste é realizado em grupo, permitindo que vários estudantes sejam avaliados de 

uma vez só. Se os estudantes forem capazes de registar os percursos dos colegas, podem ser 

organizados em pares: um realiza o teste e outro regista e depois trocam de papeis. 

A pessoa que regista os percursos deve permanecer num local de boa visibilidade que permita 

reconhecer quando as faltas são cometidas. Cada vez que um percurso é realizado deve ser 

riscado o numero correspondente da folha de registo. Cada vez que uma falta é cometida deve 

ser realizado um circulo à volta do numero do percurso em que foi realizada a falta. Quando um 

estudante faz duas falhas, consecutivas ou não, o teste termina para esse estudante. 

O ultimo percurso riscado é considerado o resultado final do teste. 

O resultado do teste deve se convertido em VO2max (Saint-Maurice et al., 2015) e comparado 

com os valores de referencia específicos para sexo e idade. 

 

1.5. Questões 

1. Quando deve um estudante terminar o teste do vaivém? 

2. Quando deve o estudante começar a correr na direção oposta? 
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Referências 

Recursos principais 

Saint-Maurice, P. F., Welk, G. J., Finn, K. J., & Kaj, M. (2015). Cross-Validation of a PACER 

Prediction Equation for Assessing Aerobic Capacity in Hungarian Youth. Research Quarterly for 

Exercise and Sport, 86 (Suppl. 1), S66-73. https://doi.org/10.1080/02701367.2015.1043002 
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Módulo 2. Avaliação cardiorrespiratória 

 

2.1. Teste da milha 

O teste da milha avalia a aptidão cardiorrespiratória. O objetivo é completar uma milha no menor 

tempo possível em corrida continua. É permitido andar a uma cadencia elevado. O tempo que os 

participantes demoram a percorrer a milha é registado. 

O teste é adequado para equipas desportivas e grupos escolares de todas as idades, mas não 

para pessoas nas quais um teste de esforço máximo ou submáximo possa ser perigoso. 

2.2. Preparação (o que precisamos?) 

1. Espaço 

• Espaço que permita fazer 1 milha (~1609 metros) de superfície lisa 

2. Material 

• Cones sinalizadores 

• Folhas de registo 

• Cronometros 

• Fita métrica (caso seja necessário medir o percurso) 

3. Organização 

Usar os cones para definir o percurso. O percurso pode ser organizado em círculos/elipses e os 

estudantes devem fazer um numero pré-determinado de percursos até fazerem 1 milha. 

Dividir os estudantes em pequenos grupos ou pares. Um dos estudantes faz o teste enquanto 

outro regista os percursos realizados. 
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2.3. Aplicação 

1. A linha/local de inicio devem ser marcados de forma a ser visível. 

2. Antes de iniciar o teste, os estudantes devem ser dispostos ao longo do local de partida. 

3. Ao iniciar o teste os estudantes devem começar a correr e o cronometro iniciar a 

contagem. 

4. Os estudantes devem manter uma cadência continua ao longo do teste. 

5. O teste acaba quando os estudantes realizarem 1 milha. 

6. Após o teste, os estudantes devem fazer uma/duas voltas a andar para o retorno à calma. 

2.4. Resultados 

Registo e pontuação 

Deve ser registado o tempo despendido a realizar a milha em minutos e segundos. A pessoa que 

regista o resultado deve estar numa posição que permita boa visibilidade. 

O resultado do teste deve se convertido em VO2max e comparado com os valores de referencia 

específicos para sexo e idade. 

VO2pico (ml/kg/min) 

Idade 
Zona saudável (≥) 

Raparigas Rapazes 

9 40.2 40.2 

10 40.2 40.2 

11 40.2 40.2 

12 40.1 40.3 

13 39.7 41.1 

14 39.4 42.5 

15 39.1 43.6 

16 38.9 44.1 

17 38.8 44.2 

18+ 38.6 44.3 

2.5. Questões 

1. Quando se considera que um estudante terminou o teste? 

2. Como se podem organizar os estudantes? 
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Referências 

Recursos principais 

Cureton, K. J., Sloniger, M. A., O'Bannon, J. P., Black, D. M., & McCormack, W. P. (1995). A 

generalized equation for prediction of VO2peak from 1-mile run/walk performance. Medicine 

and Science in Sports and Exercise, 27(3), 445-451. 
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Módulo 3. Teste das flexões de braços 

O teste das flexões de braços avalia a força dos membros superiores. Existe evidencia cientifica 

que comprova a sua capacidade de avaliar a força e a resistência muscular do membro superior 

(Baumgartner et al., 2002). Deve ser salientado que a prestação de estudantes obesos ou com 

excesso de peso neste teste é prejudicada (Castro-Piñero et al., 2010). 

 

3.1. Preparação (o que precisamos?) 

 1. Espaço 

• Superfície plana 

2. Material 

• Colchões 

• Áudio do teste das flexões de braços 

• Folhas de registo 

3. Organização 

Dividir os estudantes em pares. Um dos estudantes faz o teste enquanto outro regista o numero 

de flexões realizados. 
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3.2. Aplicação 

1. Preparar a zona do teste. 

2. Garantir que existem lápis/canetas e folhas de registo suficientes. 

3. Garantir que o sistema de som funciona corretamente. 

4. Antes de iniciar o teste, rever as instruções e regras com os estudantes. 

5. Os estudantes iniciam na posição de prancha, mãos (viradas para a frente em linha com 

os ombros) e dedos dos pés no chão, e cotovelos em extensão. 

6. Ao som “baixo” os estudantes devem fletir os braços até formar um angulo de 90º entre 

o braço e antebraço, mantendo o tronco direito. 

7. Ao som “cima” os estudantes devem retornar à posição de prancha com os cotovelos em 

extensão completa. 

8. Repetir estes movimentos até o estudante não conseguir mais ou serem cometidas 2 

faltas. 

9. A cadencia marca 20 flexões de braços por minuto, 3 segundos para cada flexão. 

10. É considerada falta quando o estudante não respeita o ritmo/cadencia do sinal sonoro ou 

não faz a flexão corretamente. 

3.3. Resultados 

Registo e pontuação 

O reultado é o numero de flexões realizadas, que deve ser anotado nas fichas de registo. 

O numero de flexões realizadas é comparado com os valores de referencia específicos para sexo 

e idade (Plowman et al., 2014). 

 

3.4. Questão 

Qual o recorde mundial de flexões realizadas em uma hora? 
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Referências 

Recursos principais 

Baumgartner, T. A., Oh, S., Chung, H., & Hales, D. (2002). Objectivity, Reliability, and Validity 

for a Revised Push-Up Test Protocol. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 

6(4), 225-242. https://doi.org/10.1207/S15327841MPEE0604_2  

Castro-Piñero, J., Artero, E. G., España-Romero, V., Ortega, F. B., Sjöström, M., Suni, J., & 

Ruiz, J. R. (2010). Criterion-related validity of field-based fitness tests in youth: a systematic 

review. British Journal of Sports Medicine, 44(13), 934-943. 

https://doi.org/10.1136/bjsm.2009.058321  

Plowman, S. A., & Meredith, M. (2014). FITNESSGRAM®/ACTIVITYGRAM® Reference Guide 

(4th ed.). The Cooper Institute. 

 

https://doi.org/10.1207/S15327841MPEE0604_2
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Módulo 4. Força e preensão manual 

 

Lembrete 

O protocolo de avaliação da força de preensão manual varia dependendo do dinamometro 

utilizado. Assim, os procedimentos apresentados neste protocolo são o mais genérico 

possiveis. 

O objetivo deste teste é medir a força máxima isométrica de preensão manual. 

 

4.1. Preparação (o que precisamos?) 

1. Material 

• Dinamómetro manual 

2. Organização 

Para a realização do teste o estudante deve estar em pé com os pés afastados à largura dos 

ombros e segurar o dinamómetro numa mão com o braço em extensão ligeiramente afastado do 

corpo. 
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4.2. Aplicação 

1. Verificar se o dinamómetro funciona corretamente. 

2. Ajustar a agulha para os 0 kg (se necessário) e verificar se o manípulo está ajustado para 

a mão do estudante. 

3. aluno deve apertar o manipulo com a máxima força durante cerca de 2 segundos. Este 

procedimento é executado 2 vezes em cada mão de forma intercalada e com 1 minuto de 

intervalo entre si. É aconselhado incentivo verbal durante a realização do teste. 

Vários estudos têm demonstrado que existem diferenças naturais entre os sexos, sendo que os 

rapazes apresentar maior indices de força em média. 

4.3. Resultados 

Registo e pontuação 

O melhor resultado de cada mão é registado aos 0,1 kg mais próximos e comparado com os 

valores de referencia específicos para sexo e idade. 

 

 

Figura. Força muscular nos braços direito e esquerdo de crianças dos 6 aos 12 anos (Fredriksen et al. 2018). 

 

Validade  

A força de preensão manual é uma medida válida correlacionada com a força total de crianças e 

adolescentes (Wind et al., 2010). Apesar de diferenças entre dinamómetros, a força de preensão 

manual é considerado como um teste com boa estabilidade (España-Romero et al., 2010). 
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Referências 

Recursos principais 

Wind, A. E., Takken, T., Helders, P. J., & Engelbert, R. H. (2010). Is grip strength a predictor 

for total muscle strength in healthy children, adolescents, and young adults? European Journal 

of Pediatrics, 169(3), 281-287. https://doi.org/10.1007/s00431-009-1010-4   

España-Romero, V., Ortega, F. B., Vicente-Rodríguez, G., Artero, E. G., Rey, J. P., & Ruiz, J. R. 

(2010). Elbow Position Affects Handgrip Strength in Adolescents: Validity and Reliability of 

Jamar, DynEx, and TKK Dynamometers. The Journal of Strength & Conditioning Research, 

24(1), 272-277. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181b296a5   

Recursos adicionais 

Fredriksen, P. M., Mamen, A., Hjelle, O. P., & Lindberg, M. (2018). Handgrip strength in 6–12-

year-old children: The Health Oriented Pedagogical Project (HOPP). Scandinavian journal of 

public health, 46(21_suppl), 54-60. 

Outros recursos 

https://youtu.be/vuitc8J_Df4 

 

https://doi.org/10.1007/s00431-009-1010-4
https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181b296a5
https://youtu.be/vuitc8J_Df4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Fitness Monitoring System 

(EUFITMOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de avaliação da aptidão física 

Módulo 5. Salto horizontal 

 

 

 

  



 

2 

 

Módulo 5. Salto horizontal ............................................................................................... 3 

5.1. Preparação (o que precisamos?).............................................................................. 3 

5.2. Aplicação ............................................................................................................. 4 

5.3. Resultados ........................................................................................................... 4 

5.4. Questões ............................................................................................................. 4 

Referências ................................................................................................................... 5 

 

 

 

  



 

3 

 

Módulo 5. Salto horizontal 

O salto horizontal é um teste de aptidão física que avalia a força dos membros inferiores, mais 

concretamente a potencia muscular e força explosiva dos membros inferiores. 

 

5.1. Preparação (o que precisamos?) 

1. Espaço 

• Superfície lisa e não-escorregadia 

2. Material 

• Fita adesiva 

• Fita métrica 

3. Organização 

Usar a fita métrica para preparar a escala horizontal, marcando o inicio (0 cm) com a fita adesiva. 

 

Avaliar os alunos um a um.. 
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5.2. Aplicação 

1. Assegurar que a fita métrica está corretamente colocada. 

2. aluno posiciona-se imediatamente atrás do início com os pés afastados à largura dos 

ombros. 

3. aluno flete ligeiramente os joelhos, balança os braços e salta para a frente com os pés em 

simultâneo o mais longe possível. 

4. aluno deve aterrar com os dois pés mantendo-se em pé. 

5. Se o aluno tocar no chão com qualquer parte do corpo além dos pés a tentativa não é 

válida e deve ser repetida. 

6. Os alunos dedem realizar duas tentativas válidas. 

5.3. Resultados 

Registo e pontuação 

A distância saltada é medida em centímetros, perpendicularmente à linha de inicial, desde a linha 

inicial até ao calcanhar mais próximo da linha. O melhor resultado de duas tentativas válidas é 

registado. 

A distância saltada, aos 0,1 cm mais próximos, é comparada com os valores de referencia 

específicos para sexo e idade. 

 

5.4. Questões 

1. Quantos estudantes podem fazer o teste ao mesmo tempo? 

2. Que materiais são necessários para a realização do teste? 
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Referências 

Recursos principais 

Ortega, F. B., Artero, E. G., Ruiz, J. R., Espana-Romero, V., Jimenez-Pavon, D., Vicente-

Rodriguez, G., Moreno, L. A., Manios, Y., Beghin, L., Ottevaere, C., Ciarapica, D., Sarri, K., 

Dietrich, S., Blair, S. N., Kersting, M., Molnar, D., Gonzalez-Gross, M., Gutierrez, A., Sjostrom, 

M., Castillo, M. J., & study, H. (2011). Physical fitness levels among European adolescents: the 

HELENA study. British Journal of Sports Medicine, 45(1), 20-29. 

https://doi.org/10.1136/bjsm.2009.062679 
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Módulo 6. Teste de velocidade 20m 

 

Lembrete 

Para a preparação deste teste é necessária a realização de um aquecimento para evitar a 

ocorrência de lesões.  

Os testes de velocidade podem ser realizados em várias distâncias, dependendo daquilo que se 

quer avaliar ou da modalidade desportiva em causa. O teste de velocidade 20m é 

reconhecidamente importante para a avaliação da aptidão física. O objetivo deste teste é avaliar 

a velocidade e capacidade de aceleração. 

 

6.1. Preparação (o que precisamos?) 

1. Espaço 

• 30 metros de espaço livre (20m +10m desaceleração) 

• Superfície lisa e não-escorregadia 

2. Material 

• Cones sinalizadores 

• Cronometro 

 



 

4 

 

6.2. Aplicação 

1. O aluno posiciona-se atras da linha de partida, em pé com as pernas ligeiramente fletidas 

e uma perna à frente da outra. 

2. Ao sinal “Vai!” o aluno deve começar a correr em velocidade máxima até à linha de 

chegada. Também ao sinal “Vai!” deve ser iniciado o cronometro e parado quando o aluno 

ultrapassar a linha de chegada. 

3. O aluno deve ser encorajado a continuar a correr depois da linha de chegada para evitar 

desaceleração antes do final da corrida. 

4. Cada aluno deve fazer duas tentativas com um intervalo mínimo de 3 minutos entre elas. 

5. Previamente, devem ser explicados os procedimentos do teste aos alunos e deve ser 

realizada uma corrida de habituação. 

 

Vídeo. 20 Meter Sprint Test. 

6.3. Resultados 

Registo e pontuação 

O tempo em segundos (até duas casas decimais). A melhor das duas tentativas é considerada e 

comparado com os valores de referencia específicos para sexo e idade. 

 

Validade  

O teste de velocidade 20m é um preditor válido da velocidade linear (Henriques-Neto et al., 2020; 

Latorre-Román et al., 2017; Molnar et al., 2009) e o uso de cronometro é um método válido da 

sua avaliação (Yanci et al., 2017).  

https://youtu.be/mCvGvsOW_ew
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Módulo 7. Senta e alcança 

 

Lembrete 

É importante realizar um aquecimento adequado antes do teste. 

O teste do senta e alcança tem como objetivo avaliar a flexibilidade lombar e dos músculos 

posteriores da coxa. 

7.1. Preparação (o que precisamos?) 

1. Material 

Caixa com 30 cm de altura e uma régua (que pode estar incorporada na caixa) a marcar 22,5 cm 

na margem da caixa (onde o participante coloca os pés) com a marca dos 0 cm virada para o 

participante. 

7.2. Aplicação 

1. Descalço, o aluno senta-se no chão com uma perna em extensão e a outra fletida com o 

pé no chão. 

2. O pé da perna em extensão encosta-se à caixa. O aluno coloca uma mão em cima da outra 

e com os braços estendidos e em cima da régua vai lentamente fletir o tronco até ao 

máximo que conseguir. 

 

3. Sempre com as mãos em cima uma da outra, o aluno flete e estende o tronco 3 vezes e 

à quarta vez fica na posição de flexão máxima por pelo menos um segundo. 

4. Apos realizar o teste com uma perna, é realizado o teste com a outra perna seguindo os 

mesmos procedimentos. 

5. Antes de iniciar o teste devem ser explicados os procedimentos e ser realizada uma 

tentativa de treino. 
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Vídeo. Fitnessgram Back Saver Sit & Reach Test. 

7.3. Resultados 

Registo e pontuação 

O resultado é registado ao 0,1 cm mais próximo pela ponta dos dedos. O melhor resultado de 

duas tentativas de cada perna é considerado. O resultado do teste é comparado com os valores 

de referencia específicos para sexo e idade. 

 

Validade  

O teste do senta e alcança apresenta validade moderada para avaliar a flexibilidade dos músculos 

posteriores da coxa e da região lombar (Mayorga-Vega et al., 2014). É considerado um teste 

altamente fiável (Patterson et al., 1996). 

  

https://youtu.be/sFi_RgN1kGs
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Módulo 8. Índice de massa corporal 

 

Lembrete 

O avaliador deve ser treinado para realizar este teste. Habitualmente existem diferenças 

entre avaliadores.  

O índice de massa corporal (IMC) é uma medida estabelecida de composição corporal. 

 

8.1. Preparação (o que precisamos?) 

1. Material 

• Balança 

• Estadiómetro ou fita métrica para medir altura 

8.2. Aplicação 

1. Para avaliar o peso, o aluno deve estar com roupas leves e descalço. Sobe para a 

balança ficando em pé, imóvel e sem se apoiar em nenhuma superfície, com os braços 

ao lado do corpo. 

2. Para avaliar a altura, o aluno deve estar descalço, com os pés juntos, numa posição 

direita com os braços ao lado do corpo, a olhar para a frente e de costas para a fita 

métrica ou estadiómetro encostado a estes. 

3. O avaliador deve confirmar que o participante está na posição correta antes de cada 

medição. 

4. A altura é avaliada 2 vezes, tendo o participante de sair do estadiómetro antes de ser 

novamente avaliado. 
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Sabe o que é uma Tanita? 

 

 

Vídeo. How to accurately measure a child’s height and weight.  

8.3. Resultados 

Registo e pontuação 

Para calcular o IMC o peso (kg) é dividido pelo quadrado da altura (m). IMC= peso/altura2. 

 

Validade  

O IMC é uma medida moderadamente associada a adiposidade excessiva, apesar da sua precisão 

variar dependendo da massa muscular (Freedman & Sherry, 2009). O IMC apresenta boa 

fiabilidade quando avaliado por profissionais, como professores de educação física (Berkson et 

al., 2013). 

  

https://youtu.be/YWKOMIz_RCE
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Módulo 9. Perímetro da cintura 

 

Lembrete 

Os alunos devem estar com o corpo mais relaxado possível. 

Os avaliadores devem ser treinados por forma a evitar vieses. 

O perímetro da cintura é uma medida antropométrica associada com a adiposidade abdominal. 

 

9.1. Preparação (o que precisamos?) 

1. Material 

• Fita métrica flexível. 
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9.2. Aplicação 

1. O perímetro da cintura deve ser medido horizontalmente ao nível das cristas ilíacas, com 

um participante na posição bípede, pés juntos e descalço. 

2. O perímetro da cintura é medido diretamente sobre a pele. Neste sentido, o aluno pode 

estar sem t-shirt ou levantar a t-shirt de modo a permitir a medição. 

 

3. O avaliador deve verificar que a fita métrica está bem ajustada mas sem fazer pressão 

sobre a pele, e paralela ao chão. 

4. O perímetro da cintura deve ser medido apos uma expiração normal. 

5. O perímetro da cintura deve ser medido duas vezes, sendo a fita métrica reposicionada 

entre medições. 
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9.3. Resultados 

Registo e pontuação 

O perímetro da cintura é medido em centímetros arredondado ao 0,1 cm mais próximo. A média 

das duas medições deve ser considerada como resultado final. O perímetro da cintura é 

comparado com os valores de referencia específicos para sexo e idade. 

 

 

Vídeo. Waist Circumference Measurements. 

Validade  

O perímetro da cintura é uma medida válida de adiposidade abdominal em crianças e adolescentes 

(Taylor et al., 2000). Adicionalmente, é considerada como uma medida valida para a população em geral 

(Ross et al., 2020). 

  

https://youtu.be/EPtBAlbUMvo
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