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Os adolescentes estão optando por atividades mais sedentárias, o que pode trazer 

alguns agravos na vida adulta. A atividade física está relacionada com a diminuição de 
Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, obesidade, osteoporose e com morbidades, 
tendo influência sobre a depressão, ansiedade e estresse, agravos que afetam cada vez 
mais os adolescentes. Na idade escolar, as atividades físicas proporcionam melhor 
desempenho e produtividade do aluno, sendo necessária a estimulação dos jovens na sua 
prática. O objetivo foi investigar a prática habitual de atividade física em adolescentes 
do Ensino Médio de oito escolas públicas estaduais de Bauru/SP. Foram aplicados os 
questionários de caracterização sociodemográfica e Baecke para verificar a prática 
habitual de atividade física. As variáveis foram analisadas por meio de estatística 
descritiva. Foram estudados 1.628 escolares, observando-se 51,0% meninas e 49,0% 
meninos; 80,0% entre 15 e 17 anos; 51,9% brancos; 24,4 com renda de 2 a 5 salários 
mínimos. Quanto à prática de algum tipo de esporte ou programa de exercícios físicos, 
68,4% dos adolescentes e 38,1% das adolescentes são adeptos. O esporte/programa de 
exercícios físicos que mais frequentemente praticam apresenta intensidade baixa para as 
estudantes (59,9%) e moderada/elevada (42,5%) para os estudantes. A inatividade física 
e a redução dos níveis diários de atividade física, em todas as faixas etárias e em 
diferentes populações ao redor do mundo, justificam a importância de estudos que 
analisem a distribuição dessas variáveis e a forma como se associam. 
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