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Resumo: A escola é fundamental para promover atividade física (AF) e saúde. A disponibilidade de 

equipamentos e a garantia das aulas de educação física geram efeito positivo no envolvimento das 

crianças em AF dentro e fora da escola. O estudo identificou fatores associados às AF dentro e fora 

da escola entre estudantes do segundo ao quinto ano de escola pública em cidade do estado da Bahia 

(54,2% de meninos; 6-15 anos de idade). AF foram relatadas no questionário Consumo Alimentar e 

Atividade Física de Escolares (Web-CAAFE). Dados foram coletados em maio (n = 381), julho (n = 

438), setembro (n = 429), novembro (n = 418): amostra analítica de 470 pessoas/tempo. Foram 

conduzidas análises via modelagem de equações de estimativa generalizada, para medidas repetidas. 

Na escola, as AF foram frequentes entre meninos (IRR=1,32; IC95%:1,11-1,57), no turno vespertino 

(IRR=2,13; IC95%:1,80-2,53) e na faixa etária de 6-9 anos (IRR=1,29; IC95%:1,09-1,54). AF fora 

da escola ocorreram mais entre meninos (IRR=1,24; IC95%:1,06-1,46), no turno matutino 

(IRR=1,68; IC95%:1,43-1,98) e na faixa etária de 6-9 anos (IRR=1,37; IC95%:1,17-1,59). Dentro e 

fora da escola, meninos e alunos de 6-9 anos relataram mais AF. Condições estruturais, ambientais e 

políticas públicas são necessárias para promover AF, principalmente para meninas e adolescentes, 

além de estimular alunos do matutino a serem mais ativos dentro da escola, e do vespertino, fora da 

escola. 
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