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Introdução 

 

Este documento intitulado de Relatório de Estágio foi elaborado como requisito para a 

obtenção do grau de Mestre do 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, na Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Assim, serão descritas 

as vivências do estágio pedagógico, que são o reflexo de um ano bastante enriquecedor para a 

formação académica, bem como a importância e o contributo que o estudo que 

desenvolvemos teve na melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

 

No sentido de executar os objetivos do presente trabalho, este trabalho encontra-se organizado 

em dois capítulos: 1) Relatório de estágio; 2) Estudo desenvolvido.  

 
O primeiro capítulo está relacionado com a capacidade reflexiva referente à prática 

supervisionada, as aprendizagens que se desenvolveram com a alteração de estratégias, e a 

enumeração de atividades realizadas com a participação do núcleo de estágio, a partir da 

entidade institucional de acolhimento, a Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco - Vila 

Real.  

 

No segundo capítulo é apresentado um estudo prático realizado durante o estágio pedagógico, 

onde elucidamos para a necessidade de, nas aulas de educação física, serem incluídos 

exercícios de Coordenação Motora (CM), abordando o ensino de modalidades com um 

carácter mais lúdico e criativo, propiciando uma participação mais ativa por parte dos alunos 

com o objetivo de alcançarem um maior sucesso e evolução nas aprendizagens.  

 

A realização deste relatório tem como objetivo destacar as experiências da prática docente que 

permitiram evoluir as nossas competências enquanto professora estagiária e também refletir 

sobre os procedimentos relativos às partes já supramencionadas.   
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Introdução 

 

Este capítulo pormenoriza de forma organizada e descritiva todas as tarefas realizadas ao 

longo do estágio na Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco - Vila Real. Sendo um 

balanço final do ano letivo de 2015/2016, pretendemos destacar a nossa intervenção nesta 

escola. 

Tivemos a oportunidade de lecionar dois ciclos e modalidades diferentes, pois contactámos 

com uma turma do 7º ano e duas turmas do 10º ano. As modalidades abordadas foram 

basquetebol, natação e atletismo, respetivamente.  

Procuraremos nesta análise descrever a realidade que este contexto nos proporcionou, porque 

só através das adversidades é que pudemos evoluir. Houve vários fatores que influenciaram a 

forma de atuação ao longo destes meses, mas pensamos que foram indispensáveis pois 

permitiram-nos refletir bastante no processo ensino-aprendizagem e “crescer”. Para isso foi 

necessário um planeamento aprofundado sobre como ultrapassar as dificuldades a fim de nos 

adaptarmos a situações imprevisíveis. 

Este capítulo está dividido em três grandes subcapítulos: enquadramento institucional, de 

modo a conhecer o meio envolvente onde foi realizado o estágio pedagógico; tarefas de 

ensino-aprendizagem que se subdividem nas unidades didáticas, planos de aula e práticas de 

ensino supervisionadas, abordando o planeamento e execução das aulas; e ainda nas tarefas de 

relação escola-meio que se subdividem no estudo de turma e nas atividades na escola. 
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1. Enquadramento Institucional 

 

A Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco (ESCCB) foi fundada em 1848, e encontra-se 

no centro urbano, junto à Câmara Municipal, no concelho de Vila Real, integrando a Região 

Norte de Portugal Continental.  

Este edifício é composto por 26 salas de aula das quais fazem parte: salas de especialidade 

(História, Geografia, Português, Francês, Espanhol, Inglês, Filosofia, Matemática (2), 

Desenho (3), Informática (3) e 6 Laboratórios (3 de Ciências, 2 de Química e 1 de Física) e 

possui ainda dois auditórios tecnologicamente equipados, com capacidade para setenta e cem 

pessoas. Tem ainda uma biblioteca escolar e uma mediateca, duas salas de Diretores de 

Turma, gabinetes de trabalho para os Serviços de Psicologia e Orientação, os Departamentos 

Curriculares, e o Projeto “Educação para a Saúde”. Possui também espaços destinados aos 

Serviços Administrativos, Papelaria/ Reprografia, Bar e Refeitório. Uma característica 

particular desta escola é o conjunto de murais que têm vindo a ser executados pelos alunos do 

Curso de Artes Visuais, orientados pelos professores (elaborados em contexto de aula ou nos 

períodos de interrupção letiva), já que no concelho é também a única escola que possui o 

Curso de Artes Visuais no ensino secundário. 

O corpo docente era constituído por um total de 108 professores, onde a sua maioria era do 

sexo feminino. A escola contou ainda com a colaboração de dois enfermeiros no âmbito do 

Projeto de Saúde Escolar e um psicólogo. 

Quase todos os alunos residiam maioritariamente na área do concelho, havendo alguns que se 

deslocavam de locais que distam quinze ou mais quilómetros da escola, utilizando os 

transportes escolares diariamente. 

No presente ano, e caracterizando a população escolar, existiam 41 turmas no ensino diurno, e 

6 turmas no ensino noturno, sendo que esta escola é a única do concelho que possui ensino 

noturno.   

Quanto às instalações desportivas, a escola não possui adequadas instalações para as aulas de 

educação física, pois está-se sempre dependente das condições climáticas. Delas fazem parte 

um ginásio com reduzidas dimensões, quer em comprimento/largura como em altura, um 

gabinete para o Grupo de Educação Física, duas arrecadações para o material desportivo, um 

gabinete para os funcionários, dois balneários para os alunos e ainda um balneário para os 
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professores. No espaço exterior, encontram-se três espaços. Um deles, comummente 

apelidado de “Campo Central” que possui um campo com duas balizas, quatro cestos de 

basquetebol, postes para a rede de voleibol e pista de atletismo no espaço circundante. O 

“Campo dos Arcos” possui as mesmas características do anterior com a exceção de em vez de 

ter a pista de atletismo, possui uma caixa de areia. E ainda existe o “Campo Norte”, com 

dimensões bastante mais reduzidas e que se encontra bastante degradado, inclusive no próprio 

piso. Assim, e face às condições existentes, o maior desafio nesta escola para um professor de 

educação física é rentabilizar ao máximo as aulas. Contudo, no que diz respeito ao material 

móvel a escola está muito bem apetrechada com material de boa qualidade das mais diversas 

modalidades. 

 

2. Tarefas de Estágio de Ensino-Aprendizagem 

 
Ao longo deste período de formação houve várias atividades e tarefas inerentes ao estágio que 

tiveram um papel preponderante para o concretizar deste ciclo e deste relatório. É importante 

também realçar a grande heterogeneidade dos níveis iniciais dos alunos, nos diferentes 

domínios, o que ilustra a árdua tarefa de preparação e condução do processo ensino-

aprendizagem por parte do professor (Graça, 1997). 

 

2.1.  Unidades Didáticas 

 

A estruturação do ensino espácio-temporal e a clarificação dos objetivos e conteúdos para 

cada modalidade na disciplina de educação física é realizada através da construção de uma 

Unidade Didática (UD). Oliveira (2015; citando Bento) alega que a UD é “imprescindível já 

que proporciona aos docentes e aos alunos estádios bem delimitados do processo de ensino 

aprendizagem”. Torna-se assim num documento fundamental e muito útil na racionalização e 

orientação do processo ensino-aprendizagem, que acompanha o professor para todas as aulas. 

As etapas do processo ensino-aprendizagem estão representadas nas UD. Estas ao serem 

realizadas antes de se iniciar uma nova modalidade estão mais suscetíveis a sofrerem 

alterações caso as progressões e os objetivos específicos não estejam devidamente ajustados 

ao nível da turma. 
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Igualmente importante são as planificações anuais de atividades e modalidades a abordar em 

cada ano, bem como a distribuição de espaços, pois dão-nos logo à partida indicações para 

uma correta elaboração da UD. 

Assim, durante a realização das UD, as informações que tivemos logo a priori foram as 

instalações que tínhamos e o material disponível. Como tivemos de realizar observações à 

orientadora de estágio antes de iniciar a prática de lecionação, isso permitiu-nos ter alguma 

vantagem pois pudemos conhecer melhor os alunos.  

Mas apenas após a avaliação diagnóstica é que verificámos se as competências definidas 

estavam ajustadas ao nível das capacidades dos alunos, o que permitiu escolher as melhores 

estratégias para que todos os alunos atingissem o sucesso. Contudo, ao longo das aulas estas 

estratégias foram alteradas pois a avaliação formativa permitia-nos fazer ajustes quer dos 

objetivos específicos, quer das próprias dificuldades individuais dos alunos. 

Para sermos justos com os alunos, os exercícios escolhidos para as aulas de avaliação 

sumativa (avaliação que era realizada no final de cada UD) eram os mesmos que eram 

realizados na avaliação diagnóstica. Assim podia-se comparar a evolução das prestações 

motoras de uma avaliação para a outra e promover o sucesso educativo, embora esse fator não 

fosse um fator determinante na nota final.    

A nota final era ponderada tendo em conta as três avaliações realizadas e sob os três domínios 

que contemplavam a UD, o domínio psicomotor, o domínio cognitivo e o domínio sócio-

afetivo.  

No final de todas as UD, realizávamos um balanço onde descrevíamos as estratégias 

utilizadas, a escala utilizada para a avaliação dos alunos, as maiores dificuldades sentidas, 

bem como as decisões tomadas e o desempenho alcançado pelos alunos. 

Ao longo do estágio pedagógico foram aplicadas e desenvolvidas três UD, uma por cada 

período: basquetebol no primeiro, natação no segundo e atletismo no terceiro período. Todas 

as condicionantes existentes nos espaços de aula anteriormente enunciadas foram tidas em 

conta. 

Nas UD que realizámos, as alterações que fizemos prenderam-se com o facto de terem 

existido alteração de aulas, ou de termos que respeitar as regras do regulamento interno da 

escola relativamente ao teste escrito (número de testes máximo estabelecido por
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semana), pelo que realizámos duas adendas. 

Embora tivéssemos tido mais contacto com o ensino secundário, pensamos que o estágio 

pedagógico foi bem conseguido, pelo acréscimo de saber trabalhar com critérios de avaliação 

distintos e ciclos diferentes.  

Também não necessitámos de aplicar as UD para alunos com atestado médico, o que é motivo 

de orgulho, porque todos os alunos com os quais tivemos contacto fizeram todas as aulas 

práticas. 

De referir ainda que para a construção das mesmas consultámos o livro adotado pela escola 

onde foi realizado o estágio, conferimos os programas oficiais de Educação Física do 

Ministério da Educação para os respetivos anos de escolaridade, e ainda tivemos como 

“ferramenta” os conhecimentos que adquirimos numa das unidades curriculares do 1º ano do 

2º ciclo deste Mestrado. Contudo, só ficava tudo definido após as conversas que tínhamos 

com a orientadora de estágio, pois através da sua experiência profissional é que se assegurava 

efetivamente que os conteúdos a dar seriam os mais corretos. Assim, as UD eram realizadas 

no momento em que era informado sobre quais os conteúdos programáticos que seriam 

introduzidos ou consolidados. 

Houve estratégias comuns na primeira e na última UD, isto porque a segunda modalidade foi 

lecionada num espaço exterior à escola, pelo espaço que exige para ser lecionada. A 

formulação dos objetivos foi iniciada nesta planificação, nos três domínios, que depois 

surgiram pormenorizados em sequência na extensão dos conteúdos. Individualizando estes 

domínios, o domínio psicomotor diz respeito ao domínio das atividades físicas e aptidão 

física; o domínio cognitivo está relacionado com as questões feitas ao longo das aulas quer 

sobre o objetivo da aula, quer sobre os critérios de êxito, e ainda sobre o teste escrito; e no 

domínio sócio-afetivo está contemplada a assiduidade e a pontualidade; a responsabilidade e o 

empenho; o comportamento e o espírito de entreajuda.  

Assim, e como afirmou Reis (2015; citando Bento) as UD “são partes essenciais do programa 

de uma disciplina. Constituem unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico, 

apresentam aos professores e aos alunos etapas claras e bem distintas de ensino e 

aprendizagem”. 
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A maioria dos alunos correspondeu positivamente aos objetivos propostos nas modalidades 

abordadas, logo exibimos a evolução mostrada pelas turmas nas três modalidades, em dois 

momentos, na avaliação diagnóstica (primeiras aulas) e na avaliação sumativa (últimas aulas). 

Quadro 1 – Evolução dos alunos 

 

 

 

2.2.  Planos de Aula 

 
Todas as aulas exigem uma boa estruturação e um bom planeamento, e a escolha dos 

exercícios relaciona-se diretamente com a UD, com o intuito de definir estratégias de atuação 

e promover elementos avaliativos, tentando adequar os melhores exercícios às características 

dos alunos de forma a estimulá-los.  

 

Os planos de aulas permitiram-nos organizar as aulas de acordo com os nossos objetivos, 

onde especificávamos a ação, o contexto e os respetivos critérios de êxito para que em cada 

situação enunciássemos as estratégias que iríamos utilizar.  

 
Da prática que tivemos, estudar o plano de aula é indispensável para que as aulas corram bem, 

pois tanto as instruções (dos critérios de êxito), como os balanços de aula são treináveis, e por 

isso o que é inesperado é tudo o resto. Afonso (2014; citando Bento) sugere que as aulas são 

efetivamente o “…cerne do trabalho pedagógico diário do professor”. 

 

Para a construção de um plano de aula é necessário pormenorizar todos os aspetos, para dar 

uma boa dinâmica à aula e permitir a redução dos tempos de instrução/organização/transição. 

E por isso, os planos de aula são elementos preditores para que uma aula corra bem. 

 

Este planeamento semanal foi feito de forma pormenorizada e cuidada, contudo, devido às 

condições da escola onde estávamos inseridos, a organização dos exercícios era quase sempre 

Modalidade 
Diagnóstica 

(Média) 

Sumativa (Média) 

Basquetebol (7ºano) 63,61 % 
83,93% 

 

% de Evolução 

31,94% 

Natação (10ºano) 11,97 val 
 

17,48 val 

 
46,03% 

Atletismo (10ºano) 12 val 15 val  25% 

** Escala de avaliação: 3ºciclo- (0-100 pontos); Ensino Secundário - (0-20 valores).  
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diferente da que constava no plano de aula. As estratégias seguidas, face a estas situações, 

estão descritas em cada balanço de (cada) aula. Dando ênfase ao que anteriormente foi 

referido, Afonso (2014; citando Bento) sintetiza ainda mais afirmando que “toda a aula tem 

um “antes” e um “depois”.  

Os balanços eram realizados no final de cada aula, de acordo com os tópicos do documento de 

orientação da “Supervisão Pedagógica em Educação Física e Desporto: Parâmetros e critérios 

de avaliação do estagiário de Educação Física” (Aranha, 2008), com as reflexões sobre o 

decorrer das aulas com o objetivo de manter ou modificar estratégias. Para além disso, 

descrevíamos o objetivo pelo qual tínhamos escolhido cada exercício. 

As estratégias utilizadas foram crescendo e foram também cada vez mais aprimoradas à 

medida que íamos conhecendo melhor a turma, e foi no aspeto da organização onde sentimos 

mais dificuldades, pois arranjar estratégias para controlar uma turma com um número tão 

elevado de alunos, por vezes num espaço reduzido, ao mesmo tempo que tentávamos evitar 

comportamentos desviantes não foi uma tarefa fácil. Porém, tentámos que os planos de aula 

fossem de fácil interpretação, para que, através de uma análise rápida do plano se percebesse a 

disposição da aula. 

Em todas as aulas o tempo horário do plano de aula era reduzido logo à partida, sendo o 

tempo útil inferior, visto que os minutos iniciais eram para os alunos se equiparem e os 

minutos finais para os alunos fazerem a sua higiene pessoal. 

Relativamente à construção dos planos de aula, seguimos sempre o mesmo modelo de 

construção, e as observações realizadas à orientadora de estágio também nos permitiram 

seguir algumas das estratégias praticadas por ela. Porém, não sentimos dificuldades na 

elaboração dos mesmos, pois pelos anos transatos de formação académica conhecíamos vários 

exercícios e documentos pelos quais nos acabamos por reger. No entanto, foi necessário fazer 

bastante pesquisa para cada aula, porque estando sob avaliação essa tarefa tornava-se muito 

importante.  

 
É igualmente imprescindível centrar a atenção na planificação dos conteúdos e na forma como 

estes serão abordados pois quanto melhor a aula estiver preparada melhor será a assimilação 

das aprendizagens por parte dos alunos, adequando obviamente às maiores ou menores 

dificuldades dos mesmos. 
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2.3.  Práticas de Ensino Supervisionadas 

 

Vieira (2012, p. 46; citando Oliveira e Formosinho), e sobre as vantagens da Prática de 

Ensino Supervisionada (PES) afirmaram:  

 
 “Fazer supervisão não é um processo meramente técnico. É um processo social em que a dimensão 

cognitiva e a relacional se conjugam instrumental e estrategicamente em função de dois objectivos: o 

desenvolvimento da escola como organização e o desenvolvimento profissional dos professores e funcionários”.  

 
São por isso importantes para uma melhor integração do professor estagiário na escola e no 

núcleo de estágio, e embora sejam balizadas por conceitos teóricos e estejam em torno da 

pedagogia acrescentam valor à formação académica. 

Como tarefas de estágio a serem avaliadas faziam parte 20 observações de aulas à professora 

orientadora, 45 observações a cada elemento do núcleo de estágio (sendo que estes eram três), 

o que perfez um total de 155 observações de aulas que realizámos durante o estágio. São por 

isso um elemento bastante importante na formação de um professor, pela duração também que 

têm no estágio. Estas observações tendem a melhorar o observado, pois permitem 

diagnosticar erros e estimulam melhores reflexões para procurar novas estratégias. 

2.3.1. Instrumentos 

 
Para a concretização das PES, utilizámos uma ficha modelo de registo anedótico em ordem ao 

tempo. Observámos as aulas dos colegas de estágio e as aulas da professora orientadora de 

estágio. Nas observações que realizámos identificámos a pessoa que estava a ser observada, a 

UD, a data, o local e numa tabela preenchíamos o tempo e o acontecimento que estava a 

ocorrer naquele dado momento. Para isso, em todas aulas recorremos ao uso de um 

cronómetro, de um caderno e de uma esferográfica para fazer esse registo. 

  

2.3.2. Procedimentos 

 

No registo recolhíamos informações dos conteúdos sistematizados/padronizados, tais como a 

instrução inicial, o tempo motor de prática específico e não específico, os tempos de 

instrução/organização/transição e o balanço final. Mas também recolhíamos informações que 
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considerávamos importantes relativas à ação do professor, a forma como cada professor 

mobilizava os alunos para os exercícios e o seu posicionamento durante as atividades, e ainda 

as estratégias que eram utilizadas face aos exercícios, mas sem tecer juízos de valor.  

 

2.3.3. Relatório e Conclusões 

 
Não realizávamos avaliações quantitativas após o término de cada aula aos professores 

observados. Contudo, no final de cada aula observada (do núcleo de estágio), fornecíamos 

dados uns aos outros sobre a duração dos acontecimentos e partilhávamos a nossa perspetiva 

sobre algumas estratégias, e vice-versa.  

Após o registo das observações, também calculávamos o tempo útil, o tempo de 

instrução/organização/transição, o tempo disponível para a prática e dentro deste tempo ainda 

calculávamos o tempo motor específico e o tempo motor não específico. Tínhamos o objetivo 

de verificar se o tempo de atividade motora era superior a 70% em cada aula, pois só assim é 

que se pressupõe melhorias nas aquisições motoras. 

Através das PES são fornecidos vários dados para a melhoria do desempenho. O estágio 

permite que um professor receba críticas acerca do trabalho que desenvolve a fim de 

melhorar, daí a vantagem do estágio pedagógico, pois oferece aos professores estagiários 

análises sobre as suas prestações. 

O confronto com a lecionação das aulas em contexto real ainda se tornou mais relevante 

aquando da presença da professora orientadora Célia Sampaio (que já conta com bastantes 

anos de serviço na docência) e com a presença dos três colegas de estágio. Embora a sua 

presença não tenha criado qualquer tipo de desconforto, até porque a professora Célia nos pôs 

logo à vontade, a insegurança em alguns exercícios, devido à presença deles provocava 

ansiedade, devido por vezes à escolha dos exercícios com organizações complexas, ou com 

dificuldades acrescidas.  

E claro que, é por vezes estranho vivenciar as duas faces, a de professor, e a de aluno, mas 

todos eles nos ajudaram a melhorar, fazendo críticas construtivas e por vezes reparavam em 

pormenores que nos passavam despercebidos.  

 

Com estes momentos de diálogo recolhíamos uma maior informação dos alunos, e com as 

quatro pessoas a mais a observar as aulas, o nosso conhecimento profissional expandiu-se.  
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Metzler defendeu que “a supervisão aos professores-estagiários deve proporcionar ajuda de 

modo a que se tornem cada vez mais independentes na tentativa de melhorar as suas 

competências profissionais” (cit. Rodrigues & Ferreira, 1997). E o que mais nos marcou na 

nossa prática real de ensino foi aprender a tomar decisões num curto espaço de tempo, e isso 

foi uma destreza que adquirimos com o estágio.  

 

 

3. Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio 

 
Tal como foi evidenciado por (Graça, 2001) “a quantidade de tempo de empenhamento motor, 

o número de repetições ou o sucesso na realização das tarefas não pode ser abstraído da 

consideração fundamental que é o nível de processamento ou a qualidade do confronto do 

aluno com a tarefa de aprendizagem”. Torna-se por isso necessário conhecer o aluno nas suas 

preferências, aspirações e capacidades.  

 

 

3.1.  Estudo de Turma 

 
O estudo que realizámos teve como principal objetivo obter mais informações da primeira 

turma que nos foi atribuída, logo no início do ano, no primeiro período (devido ao prazo 

estabelecido para a entrega do documento), para que através dos dados obtidos, planeássemos 

e estruturássemos as aulas de acordo com as caraterísticas da turma. 

É fundamental conhecer os alunos, ainda mais na disciplina de educação física, pois de todas 

as disciplinas é a que tem mais contacto/relacionamento entre professor-aluno. Outra 

particularidade é o facto de nas aulas se trabalhar as capacidades físicas do corpo humano, e 

por isso nada melhor do que fazer uma “avaliação diagnóstica” das mesmas e das habilidades 

motoras dos alunos.  

A população-alvo deste estudo foram os alunos da turma B do sétimo ano da Escola 

Secundária/3 Camilo Castelo Branco – Vila Real. A turma era constituída por 27 alunos, 

sendo 10 do sexo masculino e 17 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 11 e 

os 13 anos, com uma média de idades de aproximadamente 11,93 (em 14 de Outubro de 

2015). 
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3.1.1. Instrumentos 

Utilizámos dois métodos diferentes para a recolha de dados. O primeiro diz respeito aos testes 

físicos que escolhemos com transfer para a modalidade de basquetebol. No total aplicámos 

cinco testes físicos: dois exercícios do teste KTK - «Korperkoordination test fur Kinder» que 

avalia o controlo corporal e a CM geral - Equilíbrio à Retaguarda e os Saltos Laterais; dois da 

bateria de testes do Fit Escola: o teste da Impulsão Vertical e o teste da Flexibilidade de 

Ombros e ainda o teste do Shuttle Run (9,14mx10m), bastante utilizado na agilidade. Foram 

aplicados seguindo os respetivos protocolos de cada teste, dos autores. 

O segundo diz respeito ao método de questionamento em papel (individual) com perguntas 

relativas à saúde dos alunos, às suas preferências nas modalidades desportivas e ao desporto 

praticado fora do contexto escolar. Este questionário era de resposta curta e acessível à leitura 

deles. Sendo mais confidencial, este método permitiu responder às expetativas dos alunos e 

dar respostas às suas necessidades para criar um clima de maior harmonia nas aulas.  

 

3.1.2. Procedimentos 

Tanto o questionário como os testes físicos foram aplicados em aulas da orientadora de 

estágio. No total, foram utilizados três blocos de 45 minutos face ao grande número de alunos 

e pelo facto dos testes serem realizados individualmente. E, mesmo assim, contámos com a 

ajuda dos professores do núcleo de estágio. Os dados foram introduzidos e tratados numa 

folha de cálculo do programa Microsoft Excel 2007. Inicialmente os dados foram introduzidos 

em tabelas para serem feitas as médias e as somas. Posteriormente construíram-se gráficos 

circulares que permitiram uma melhor visualização quantitativa dos resultados. Durante a 

análise foram também consultados os valores de referência de cada prestação motora. 

 

3.1.3. Relatório e Conclusões 

Com este estudo de turma avaliámos fatores importantes para a execução dos gestos técnicos 

de basquetebol, como a capacidade de salto, a coordenação, a flexibilidade e a agilidade. 

Também obtivemos informações importantes sobre cada aluno, essenciais para todas as aulas, 

independentemente da UD que se leciona. 

Após a análise dos resultados decidimos incluir exercícios de habilidades motoras para 

melhorar a aptidão física dos alunos. Percebemos também que tínhamos de dar especial 
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atenção a um aluno, e incentivá-lo e motivá-lo para as aulas. Outras conclusões foram que os 

problemas de saúde mencionados não condicionavam a participação nas aulas e que a maioria 

dos alunos tinha hábitos de prática desportiva fora da escola. 

Ao repetir os mesmos testes no final da UD pretendíamos verificar se os exercícios que 

utilizámos durante a UD traziam benefícios às prestações motoras. O que se veio a verificar, 

apenas com a exceção de um teste, pelo que, podemos afirmar que houve efetivamente 

evolução nos alunos.  

Consideramos que foi através deste estudo que foram realizadas determinadas atividades nas 

aulas e que desencadeámos capacidades/potencialidades dos alunos. Por fim, é extremamente 

importante a junção das modalidades às habilidades motoras/capacidades motoras e a 

dissociação dos objetivos específicos em exercícios critério “habituais/comuns”. 

  
 

3.2. Atividades na Escola 

 
Tivemos a oportunidade de dar o nosso contributo de forma responsável e empenhada em 

todas as atividades desenvolvidas na escola onde realizámos o estágio, e, para além disso, 

duas dessas atividades foram inteiramente organizadas e concretizadas pelo núcleo de estágio 

do qual fizemos parte.  

 
Estas atividades para além de proporcionarem convivências entre os vários intervenientes 

favorecem a formação integral do aluno, ao fomentar também a interdisciplinaridade. Tal 

como afirmaram Bernardo & Matos (2003; citando Senos & Diniz), “atendendo a que 

crianças e jovens passam uma parte significativa do seu tempo na escola, esta constitui-se um 

local privilegiado para a sua socialização, bem como para o seu processo de construção de 

identidade”. De seguida particularizamos cada uma delas, onde incluímos também a direção 

de turma por ter sido uma participação que considerámos relevante durante o estágio. 

 

3.2.1. Direção de Turma 

 

No início do ano, o núcleo de estágio prestou assistência à direção de turma da professora 

orientadora na distribuição e recolha de informações dos alunos. Embora não tenhamos 

presidido a nenhuma reunião do conselho de turma, a professora Célia explicou-nos todo o 

processo de lançamento de notas, faltas, registo de sumários, entre outros. Também nos 
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relatou sempre experiências ou acontecimentos que iam ocorrendo, e os procedimentos que 

utilizava para os resolver, bem como os desenvolvimentos das reuniões. 

É uma atividade muito importante, onde verificámos que exige muita responsabilidade, 

principalmente em anos de disciplinas com exames nacionais. Se no futuro viermos a 

desempenhar esta tarefa, foi essencial durante este ano termos acompanhado todo o processo.  

 

3.2.2. Desporto Escolar 

“O Desporto Escolar integra-se num conceito de maior abrangência que a educação para a cidadania, na 

medida em que, através dos seus objetivos pretende promover a formação desportiva, aquisição e 

desenvolvimento de comportamentos, respeito pelas regras, pelos outros e por si mesmo, integração social, bem 

como desenvolvimento harmonioso e equilibrado” Resende et al (2014). 

A ESCCB apenas dispõe de duas modalidades no Desporto Escolar (DE), sendo elas o ténis 

de mesa feminino e masculino e o futsal, também feminino e masculino (durante o horário 

letivo, não havendo tarde livre exclusivamente para o DE). 

Sempre que possível, prestámos auxílio na secção do ténis de mesa, ao realizarmos jogos com 

os alunos, ou ao transmitirmos algum do conhecimento que tínhamos sobre a modalidade. 

Este conhecimento resultou da experiência que tivemos na licenciatura quando realizámos 

Erasmus, pois frequentámos uma unidade curricular de ténis de mesa. 

Esta atividade permitiu-nos conhecer outra secção do departamento de educação física, e fez 

enriquecer a nossa formação. 

 

 

3.2.3. Torneio 3x3 – Basquetebol 

No dia dezassete de dezembro, no período da manhã, realizou-se o torneio de 3x3 de 

basquetebol (fase escolar) que tinha como população-alvo todos os alunos da ESCCB. A 

organização deste torneio foi da total responsabilidade do núcleo de estágio com a 

colaboração de alguns professores do Grupo de Educação Física da respetiva escola. Tarefas 

como a divulgação do torneio, a logística do torneio, a montagem/desmontagem do material 

fizeram parte da dinamização da atividade. 

Posteriormente, no dia trinta de abril, no período da manhã, realizou-se o torneio de 3x3 de 

basquetebol (fase norte) no Pavilhão dos Desportos de Vila Real, em que os vencedores que 

foram apurados da fase escolar participaram nesta competição. Nesta atividade tivemos a 
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função de fazer de estafeta de resultados entre o speaker e os árbitros da mesa. Nenhuma das 

equipas da ESCCB se apurou para a fase seguinte, contudo tiveram uma excelente 

participação e um excelente espírito durante a competição. 

 

3.2.4. Corta-mato 

Estivemos presentes na prova escolar e na prova regional do corta-mato. Tínhamos alunos das 

turmas às quais estávamos a lecionar que participaram nas duas provas. Ficámos responsáveis 

pelo acompanhamento e controlo dos alunos, já que a organização na fase escolar estava ao 

encargo do Regimento de Infantaria 13 – Vila Real, e na fase regional do CLDE de Vila Real 

e Douro. Da ESCCB houve duas equipas e uma aluna (individual) que se apuraram para a 

fase nacional. 

 

3.2.5. Megas 

Na fase escolar colaborámos ao ajuizar os Megas, mais concretamente no Mega Sprint. A fase 

distrital dos Megas CLDE Vila Real e Douro foi realizada na pista de atletismo da UTAD, no 

dia quinze de março durante o período da manhã. Foi uma atividade que decorreu sem 

percalços, onde o espírito desportivo esteve em alta. De salientar que uma aluna passou à fase 

nacional. As nossas funções foram ajudar na arbitragem da prova, ficando responsáveis pelo 

setor do mega sprint feminino, aproveitando esse facto para orientarmos os alunos. 

Acompanhámos também os alunos no trajeto para a escola, e depois no refeitório, durante o 

almoço. 

 

3.2.6. Dia Radical 

No dia dezasseis de março, durante todo o dia, e perante as celebrações do Dia do Patrono/Dia 

da “Camiliana”, o núcleo de estágio organizou várias atividades “radicais”. Contámos com a 

colaboração de alguns professores de educação física e ainda com a colaboração do 

Regimento de Infantaria 13, que ficou inteiramente responsável pela torre móvel multiusos. 

As atividades foram: escalada; tiro com arco; percurso de obstáculos; zumba; e um percurso 

de orientação. Foi um dia memorável para toda a comunidade escolar já que num só dia os 

alunos, professores e funcionários puderam experimentar as diferentes atividades, de diversas 

áreas e em algumas delas experienciaram mais do que uma vez.  
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3.2.7. Outras atividades 

Durante o estágio colaborámos ainda na organização do Dia de São Martinho, e no controlo 

dos alunos na Caminhada ao Parque Corgo. Contribuímos ainda ao ajudar e ajuizar as 

atividades desenvolvidas pelo Grupo de Educação Física no dia vinte e quatro de março 

inseridas no projeto “Ocupa-te, aprende e diverte-te na ESCCB” durante toda a manhã, nas 

férias letivas do período da páscoa. Estas atividades estavam integradas nos quatro dias que a 

ESCCB proporcionou aos jovens da comunidade local a fim de dar a conhecer a escola, 

contendo um programa diversificado, abrangendo as várias disciplinas. As atividades 

contemplaram o uni-hóquei, a escalada e o tiro com arco para além das restantes modalidades 

coletivas como o voleibol, o basquetebol e o futebol. 
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Considerações Finais 

 

A nossa perspetiva deste estágio, e a busca pela mestria, deveu-se não só à formação 

académica, mas também à preocupação pela investigação correspondente à reflexão da 

aplicação do conhecimento na prática. 

Acreditamos que os objetivos propostos foram alcançados, pois ao nível da planificação, do 

ensino e da avaliação, conseguiram-se as competências no contexto real da docência, sempre 

com um carácter intencional e consciente. 

Pretendíamos também que este ano correspondesse às nossas expetativas, pois podendo 

finalmente aplicar tudo aquilo que foi aprendido em anos transatos e vivenciar esta 

experiência que este último ano nos proporciona é o complemento ideal para adquirir uma 

maior bagagem para melhor nos prepararmos para o futuro. É importante referir que todas as 

atividades desenvolvidas foram valorizadas enquanto vivências deste ano e constituíram um 

bom processo de adaptação ao ensino, o que nos possibilitou uma prospeção diferente do 

processo ensino-aprendizagem, mostrando a fiel realidade de uma escola pública com os 

problemas nela naturalmente existentes. 

Neste sentido, várias aprendizagens foram feitas e destacamos aqui a tarefa de avaliar, bem 

diferente da aplicada em contextos anteriores, passando-a para um panorama reflexivo e 

integrador. Pelo que, o processo avaliativo foi um desafio enorme, porque operacionalizar 

todos os critérios de avaliação, restringindo ao que é essencial não foi nada fácil. 

Também houve outros elementos desafiadores, como a criação de um bom clima na aula e a 

atitude e o empenho dos alunos, pelo que geraram sempre dificuldades, que apenas foram 

colmatadas de aula para aula.  

Um dos aspetos que também aqui realçamos foi a relação que se estabeleceu dentro do 

próprio núcleo de estágio, pois a troca de ideias diária fez com que se elevassem as 

capacidades individuais de cada um, sendo que, esta colaboração tinha em vista a evolução 

através das várias análises do desempenho profissional. O dinamismo deste grupo no 

ambiente escolar não estaria completo sem dar também o destaque ao grupo dos restantes 

professores de educação física, que esteve também muito presente, partilhando as suas 

experiências vividas. 
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A integração neste meio estava necessariamente associada aos funcionários da escola, e aos 

restantes professores, por isso também a postura relacional que tivemos de adotar foi um 

desafio. 

A cooperação com a orientadora do estágio foi também muito importante e encaramo-la como 

um elemento da máxima responsabilidade, pois tornou-se numa pessoa imprescindível ao dar 

a sua perspetiva e ao ajudar a ultrapassar as dificuldades que nos iam surgindo, fez repensar e 

moldar estratégias para aprendizagens mais sustentadas e necessárias. Esta boa relação que 

mantivemos, que se estabeleceu desde logo, devido ao facto de ser uma pessoa bastante 

acessível, permitiu que o dinamismo do grupo fosse baseado num espírito de entreajuda. 

Durante as PES, o objetivo era que ao elogiar os alunos eles se motivassem mais e sentissem 

felizes ao praticar educação física. Não obstante, os feedbacks foram progressivamente 

melhor dirigidos e os alunos foram alcançando resultados positivos nas tarefas propostas. 

Tentámos ser inovadores na ação curricular que desenvolvemos, pela necessidade de melhorar 

o processo ensino-aprendizagem. Por conseguinte, por proporcionarmos exercícios lúdicos 

(os quais os alunos não estavam habituados), lidávamos inicialmente de uma forma rígida 

para com eles, para incutir nos alunos as regras de conduta e funcionamento da aula, mas que 

ao longo do tempo, com o aumento da facilidade com que compreendíamos as diferentes 

atitudes da turma e/ou alunos, aliada à reflexão, essa atitude autoritária foi desaparecendo.   

Quanto aos grupos de trabalho criados nas aulas eles eram mistos, e estavam diretamente 

relacionados com as capacidades individuais de cada aluno, colocando por vezes os melhores 

alunos com os menos bons para que os menos bons não se sentissem desmotivados, e para 

que os melhores ajudassem os restantes. 

Relativamente à gestão do tempo de aula, foi também uma destreza difícil de gerir, pois com 

tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, com tantos alunos para controlar as aulas tornavam-

se demasiado curtas e céleres. A maior preocupação foi no primeiro período e estava em torno 

das aulas de 45 minutos, que acabavam por ser aulas de 30 minutos, em que tudo tinha que ser 

gerido ao pormenor. 

Uma das estratégias também aprendidas durante a formação foi a utilização dos alunos como 

agentes de ensino, e isso repercutiu-se nas três modalidades. Achámos que em função das 

dificuldades dos alunos, e devido ao número elevado de alunos por turma, era fundamental 

criar objetivos gerais que fossem passíveis de serem atingidos por todos eles. Isto porque, 



20 
 

todos os alunos experimentam o desempenho motor de maneira diferente, mas todos eles 

devem ter a oportunidade de experienciar o sucesso. 

Por ser pertinente, ao que concerne o ano de estágio, pensamos que seria benéfico, sendo 

apenas uma sugestão, o aumento de reuniões entre os orientadores da escola e os supervisores 

da universidade, para que haja uma ligação mais próxima entre todos os intervenientes deste 

processo. Também as escolas poderiam apostar mais na diversidade de vivências do professor 

estagiário e por fim, deveria haver de facto uma uniformização dos critérios de avaliação para 

todas as escolas cooperantes. Entretanto, e salientando um aspeto que deixou alguma pena, foi 

o facto de não termos assistido a nenhuma reunião de notas, pois desperta bastante 

curiosidade para assistir a todo o processo. 

Refletimos e recordamos com grande emoção todos os momentos que passámos ao longo 

deste ano. Foi uma aprendizagem constante, e evoluímos muito desde o início, juntamente 

com os alunos, pelo que tentámos por isso ser o mais profissionais possível.  

Consideramos que, sem total dedicação não é possível absorver toda a informação com que 

somos “bombardeados” neste ano de estágio, porque este ano estimula e desafia ao mesmo 

tempo a nossa capacidade de organização. Por nos termos empenhado, sentimos que este ano 

foi autêntico, e sendo o estágio um processo longo que exige constantemente reajustes de 

decisões e de escolhas, todo o trabalho que tivemos ao registar todos os acontecimentos fez 

com que se algo não tinha decorrido como o planeado rapidamente era alterado, o que nos 

permitiu crescer, inevitavelmente.  

Não poderíamos concluir sem atribuir a máxima importância merecida e natural aos alunos 

com os quais contactámos. Porque nos permitiram evoluir, e porque pudemos desencadear 

capacidades/potencialidades para alcançarem desempenhos incríveis que ousaram realizar. E, 

para fazer evoluir os alunos exigimos muito de nós, porque para os ajudar a crescer 

dedicámos muita atenção, muitas preocupações estiveram envolvidas, e elaborámos 

planificações minuciosas. 

Terminamos referindo que a melhoria no desempenho foi alcançada através da autonomia que 

conseguimos, mas que muitos aspetos ainda estão para melhorar, e por isso devemos 

acompanhar a evolução dos tempos e complementar sempre a nossa formação. 
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ESTUDO DA COORDENAÇÃO MOTORA DOS ALUNOS DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA/3 CAMILO CASTELO BRANCO – VILA REAL: BATERIA DE 

TESTES KTK 
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Resumo 

Os propósitos deste estudo foram identificar a insuficiência coordenativa, verificar a 

existência de diferenças entre sexos e analisar as mudanças na capacidade de coordenação 

através da inclusão de exercícios coordenativos ao longo de uma Unidade Didática. 

Participaram neste estudo 112 crianças (58 rapazes e 54 raparigas), com idades 

compreendidas entre os 11 e os 14 anos (12,03 ±0,413). A coordenação motora foi avaliada 

através da bateria de testes Körperkoordination Test für Kinder (KTK), cujos testes são: 

equilíbrio à retaguarda (ER); saltos laterais (SL); saltos monopedais (SM); e transferência 

sobre plataformas (TP). O quociente motor (QM) de cada teste era consultado pelas tabelas do 

manual de acordo com a idade e o sexo. O somatório dos QM dos testes determinava o 

QMtotal. Foi aplicado o teste t para amostras independentes para comparação dos QM entre 

sexos, e foi realizado o teste-t para amostra emparelhadas para comparar as fases de pré e pós-

teste no grupo que realizou exercícios coordenativos. Verificou-se que a maioria das crianças 

situa-se no intervalo de perturbações na coordenação e insuficiência coordenativa. Do 

presente estudo concluiu-se que há diferenças significativas entre sexos no Teste SL e o Teste 

SM, tendo as raparigas resultados inferiores. Os resultados indicaram que as raparigas 

obtiveram melhor desempenho no Teste ER em relação aos rapazes. Os resultados sugerem 

também diferenças estatisticamente significativas nos testes SL, ER e QMtotal do pré-teste 

para o pós-teste. Através deste estudo evidenciou-se os benefícios da prática de educação 

física constatando a melhoria nos resultados dos QM do pré-teste para o pós-teste. 

 
Palavras-chave: Coordenação Motora, Teste KTK, Crianças, Educação Física 



24 
 

Abstract 

The purposes of this study were to identify the coordination deficit, to verify the differences 

between genders and to analyze the changes in coordination ability through the inclusion of 

coordinative exercises along a didatic unit. The study included 112 children (58 boys and 54 

girls), with ages between 11 and 14 years old (12.03 ± 0,413). Motor coordination was 

evaluated by the battery “Körperkoordination Test für Kinder (KTK)”. These tests are: 

backward balance (ER); jumping sideways (SL); hopping on one leg (SM); and shifting 

platforms (TP). The motor quotient (QM) of each test was obtained by consulting the tables' 

guide according to age and gender. The sum of the QM scores determined the QMtotal. A t-

test for independent samples was used to compare the QM and gender, and a t-test for paired 

samples was used to compare the pre and post-test phases from the group who performed 

coordinative exercises. It was verified that most of the children had a motor quotient score 

within the interval of coordination disorder and low coordination. From this study it is 

concluded that there are significant differences between gender in SL and SM tests, and the 

lowest scores were in the girls’ group. Results indicated that girls had higher scores than boys 

on ER test. These results also showed statistically significant differences from pre to post test 

scores in SL test, ER test and QMtotal, highlighting the benefits of physical education 

practice on the improvements from pre-test to post-test. 

 

Key words: Motor Coordination, KTK test, Children, Physical Education 
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Introdução 

É senso comum que o movimento é fundamental nas nossas vidas, mas com as alterações 

sociais que ocorrem, cada vez mais as crianças apresentam problemas no desenvolvimento 

motor, devido ao tempo que passam sentadas, correspondente à própria dedicação a atividades 

sedentárias como jogar jogos de computador e navegar na internet, ou às próprias mudanças 

da conceção de educação na sociedade.  

Sendo a Escola um espaço comum a tantas crianças e um local de formação, ainda se 

encontram, nos dias de hoje, dificuldades para o professor de educação física no âmbito do 

material desportivo, instalações e inclusão ao nível sócio-afetivo.  

Para além destas dificuldades que o professor de educação física tem no processo ensino-

aprendizagem, as diferenças individuais ao nível da prontidão motora entre as crianças é outra 

das realidades encontradas nas escolas com as quais o professor tem de lidar. Daqui surge a 

importância do professor proporcionar experiências motoras diversas que estimulem todos os 

alunos, e a preocupação por introduzir exercícios que auxiliem na melhoria da qualidade dos 

movimentos. 

É possível por parte dos professores explorar as potencialidades das crianças e fazê-las evoluir 

apenas com a observação? Com base nesta questão-problema tentámos explorar ainda mais o 

ramo educacional ao utilizar um teste, que embora não padronizado para esta habilidade, 

avalia a CM dos alunos, tendo também como intuito refletir as nossas competências de 

investigação-ação.  

Este trabalho tem como objetivos identificar a insuficiência coordenativa, verificar a 

existência de diferenças entre sexos e analisar as mudanças na capacidade de coordenação 

através da inclusão de exercícios coordenativos ao longo de uma Unidade Didática (UD).  

Face à complexidade do tema, decidimos seguir a ordem dos objetivos apresentados, 

abordando o compromisso assumido durante o estágio. Podendo aplicar este estudo em 

contexto escolar, e podendo aplicar este instrumento específico neste nível etário, consistiu 

num momento oportuno para fornecer intencionalmente esta partilha de informação a fim de 

se explorar novas práticas em torno do conceito de CM, pressupondo a necessidade de 

aumentar de forma significativa estudos empíricos sobre a importância desta área no processo 

ensino-aprendizagem.  
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A necessidade de conhecer os níveis de CM das crianças numa escola pública foi outra das 

motivações e por isso, para uma melhor compreensão desta realidade, ao longo do trabalho, 

apresentaremos uma revisão de literatura onde abordaremos o conceito, caracterizaremos os 

participantes no estudo, apresentaremos o instrumento e todos os procedimentos utilizados 

para a sua aplicação, apresentaremos os resultados obtidos que indicam a extensão do 

problema e ainda iremos comparar os resultados obtidos com outros estudos realizados em 

Portugal e no estrangeiro. Por fim apresentaremos algumas conclusões finais em concordância 

com os objetivos formulados, estando assim organizado este trabalho.  

Revisão da Literatura                         

“Ao percorrermos a literatura da especialidade, rapidamente percebemos a diversidade que 

envolve a expressão coordenação motora, a dificuldade da unidade na abordagem do seu 

conceito e a operacionalização e, ainda, a pluralidade de formas da sua avaliação” (Gorla, 

Araújo & Rodrigues, 2009). Para Bianchi isso confere à CM uma identidade multidisciplinar 

e interdisciplinar (apud Santos, 2014, p. 8). 

A abordagem a esta temática é feita através de duas formas segundo Lopes et al (2003): “(1) 

os estudos que procuram caracterizar uma dada população ou amostra quanto ao nível de 

desenvolvimento coordenativo, procurando determinar os seus preditores e (2) as pesquisas 

que analisam os efeitos do ensino no desenvolvimento da coordenação”.  

Sobre o estudo da CM nos últimos anos Gorla et al refere a “ importância que o domínio 

psicomotor representa para a autonomia do indivíduo, especialmente, durante as fases de 

crescimento e maturação” (cit. por Araújo, 2014, p.16).  

Perante os estudos já realizados, há uma grande variedade de fatores que podem influenciar a 

CM dos indivíduos, e estes podem ser segundo Santos (2014, p. 18; citando Guedes & 

Guedes) “de origem genética, outros de origem ambiental, como alimentação e atividade 

física, outro ainda, resultantes dos aspetos socioeconómico, culturais e comportamentais”.  

As crianças precisam de um ambiente que as prepare e estimule para darem uso às suas 

capacidades, e o desenvolvimento corporal será superior e mais benéfico se as situações 

vividas forem mais ricas (Gorla, Araújo & Rodrigues, 2009). Este aumento qualitativo do 

movimento dá-se se as crianças exercitarem e experienciarem os movimentos. Também Sá, 

Carvalho & Mazzitelli (2014) sustentam que “a experiência, juntamente com a maturação e 
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crescimento, irá propiciar significativamente o desenvolvimento motor de várias capacidades 

físicas e melhoria no desenvolvimento motor”. 

Para Kiphard e Schilliing a coordenação é “ a interacção harmoniosa e económica do sistema 

músculo-esquelético, do sistema nervoso e do sistema sensorial com o fim de produzir ações 

motoras precisas e equilibradas, e reações rápidas adaptadas a situações que exigem: 1) uma 

adequada medida de força que determina a amplitude e velocidade do movimento; 2) uma 

adequada selecção dos músculos que influenciam a condução e orientação do movimento; 3) a 

capacidade de alternar rapidamente entre tensão e relaxação musculares” (apud Lopes et al, 

2003, p.48). 

“De acordo com o modelo de Newell, três categorias de constrangimentos interagem no 

desempenho de um movimento coordenado: (i) o indivíduo, (ii) a tarefa e (iii) o 

envolvimento” (Monteiro et al 2010). 

A CM pode ser analisada segundo três pontos de vista: biomecânico, relacionado com a 

ordenação dos impulsos de força numa ação motora; fisiológico que está relacionado com as 

leis que regulam os processos de contração muscular; e pedagógico relacionado com a ligação 

ordenada das fases de um movimento ou ações parciais e aprendizagem de novas habilidades 

(Martinek apud Lopes, 2003). 

Kiphard e Schilling criaram uma bateria de testes: KTK (Körperkoordination Test für 

Kinder), que segundo Lopes et al (2003) “continua sendo aquela a que se recorre para avaliar 

a coordenação motora grosseira e identificar crianças com insuficiência coordenativa”. 

Reforçam ainda a ideia de que essa insuficiência pode ser corrigida em contexto de aulas de 

Educação Física e que, “é geralmente dependente da qualidade e quantidade de experiências 

motoras vivenciadas pelas crianças”. 

Ribeiro et al (2012) elucidam ainda que o KTK “tem sido utilizado em literaturas nacional e 

internacional, devido à sua simplicidade e ao seu baixo custo operacional”. Os mesmos 

especificam que este teste “envolve componentes da coordenação corporal como: o equilíbrio, 

o ritmo, a força, a lateralidade, a velocidade e a agilidade”.  

Mas Gomes (2011,p. 22) refere que na literatura se encontram outros instrumentos de 

avaliação da CM, como por exemplo, o “Preschool Test Baterry (Morris et al, 1981); o Gross 

Motor Function Measure (Russel et al 1989) e o Zurich Neuromotor Assessment (Largo, 
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Fischer e Caflisch, 2002). Acrescentando Araújo (2014,p. 17), refere ainda o “Peabody 

Development Motor Scale (PDMS-2), Movement Assessement Batery for Children (M-ABC) 

e Bateria de teste de proficiência motora de Bruininks-Oseretsky (BOTMP), mas há ainda 

outros instrumentos.  

Okely, Booth, & Patterson sugerem que “os níveis de Aptidão Coordenativa poderão 

influenciar decisivamente a forma como as crianças se motivam e envolvem em práticas 

motoras” (cit. por Saraiva & Rodrigues, 2010, p.36). Também Cairney et al esclareceram que 

“verificaram que crianças a quem foram diagnosticados distúrbios de desenvolvimento da 

coordenação motora revelaram um baixo nível de aptidão física e pouco ou nenhum 

envolvimento em actividades físicas devido a uma auto-percepção negativa da sua 

competência motora para a prática das mesmas” (cit. por Saraiva & Rodrigues, 2010,p. 39). 

Figueira (2010) declara que se a CM estiver bem desenvolvida, o processo de aprendizagem 

de novos movimentos ou de movimentos mais complexos é mais rápido e mais fácil. Afirma 

também que “o desenvolvimento da coordenação motora permite executar movimentos mais 

eficazes e eficientes”. E isso implica que, tal como afirmaram Ribeiro et al (2012 citando 

Gallhahue & Ozmun) “quanto maior o nível de complexidade de uma tarefa motora, maior o 

nível de coordenação necessário para um desempenho eficiente”. 

As aulas de educação física oferecem uma enorme diversidade de execução de movimentos, 

pela abordagem de diferentes modalidades, e esta experiência permite que, segundo Welk, os 

alunos aprendam “mais facilmente novos movimentos, beneficiando-se dos movimentos 

anteriormente adquiridos, obtendo mais sucesso nas atividades realizadas e retirando delas 

mais prazer” (apud Lopes L. et al, 2011). 

Os vários estudos esclarecem que o insucesso nas atividades físicas favorece o desinteresse 

pelas aulas de educação física, atribuindo a causa ao receio de constrangimentos e 

ridicularização dos seus pares. E por isso, Menuchi & Neto (2014) afirmam que o professor 

“pode influenciar decisivamente no contexto de ação, criando um ambiente de aprendizagem 

desafiador e rico em oportunidades de experimentações”. Salientam ainda que caso isso não 

aconteça, as dificuldades irão prolongar-se e haverá “redução de possibilidades de 

intervenções eficientes”.  
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Na sequência disso, após serem detetadas dificuldades nos alunos, para determinar as 

respetivas causas, é necessário realizar provas motoras, para ser também construído um 

programa de intervenção e/ou reeducação motora (Gorla, Araújo & Rodrigues, 2009). 

Sobre a insuficiência coordenativa, Kiphard qualifica-a como “instabilidade motora geral, que 

engloba os defeitos qualitativos da condução do movimento atribuído a uma interação 

imperfeita das estruturas funcionais subjacentes, como sensoriais, nervosas e musculares” (cit. 

por Saker et al 2012). 

As crianças que revelam insuficiências coordenativas evidenciam uma inadaptação diante de 

situações motoras naturais, consequentemente causam um maior desgaste na realização de 

atividades com baixa complexidade, decorrentes do doseamento temporal e espacial dos 

impulsos inadequados (Gorla, Araújo & Rodrigues, 2009). 

No entanto, “a variabilidade e a inconsistência do movimento não devem ser vistas como algo 

negativo, mas como uma evidência de um comportamento exploratório em busca de padrões 

funcionais, estáveis e adaptáveis” (Menuchi & Neto, 2014). 

Metodologia 

Participantes 

 

Participaram neste estudo 112 crianças de cinco turmas do sétimo ano de escolaridade da 

ESCCB, com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos, de ambos os sexos, com uma 

média de idades de 12,03 ±0,413. No quadro 2 está representado o número de participantes 

por idade e por sexo. Os participantes e os seus encarregados de educação estavam 

devidamente informados, tendo sido obtida uma autorização prévia destes últimos para a 

realização dos testes.  

As crianças participantes foram escolhidas por frequentarem o ano de escolaridade mais baixo 

que a escola tem, devido à idade máxima para a qual o teste foi construído e pela 

compatibilidade de horários das respetivas turmas. 
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Quadro 2 - Frequência absoluta dos participantes segundo idade e sexo 

 

Sexo 

Total Feminino Masculino 

Idade 11 4 2 6 

12 46 53 99 

13 2 3 5 

14 2 0 2 

Total 54 58 112 

 

Instrumentos 

 
Segundo os autores do teste original, Kiphard e Schilliing, o KTK é composto por quatro 

testes que visam caracterizar a coordenação corporal e o domínio corporal (Gorla, Araújo & 

Rodrigues, 2009). Esta bateria de testes avalia a CM de crianças dos 5 aos 14 anos de idade. 

As tarefas são o equilíbrio à retaguarda; os saltos laterais; os saltos monopedais e a 

transferência sobre plataformas. De acordo com Kiphard e Schilling, a confiabilidade da 

bateria (r=0,90) foi estabelecida pelo método de correlação teste/re-teste em 1228 crianças 

alemãs em idade escolar (Gorla, Araújo & Rodrigues, 2009).  

Gorla, Araújo & Rodrigues (2009, p. 105; citando Kiphard) devido ao facto de se aplicar as 

mesmas tarefas para diferentes idades, esclarecem que “…os conteúdos das tarefas devem 

apresentar dificuldades acrescidas conforme os indivíduos são mais velhos. A diferenciação 

por idades, por exemplo, é alcançada segundo critérios como: (1) aumento da altura ou 

distância; (2) aumento da velocidade; (3) maior precisão na execução, medida, por exemplo, 

em função do maior número de acertos em um determinado número de tentativas”.  

Procedimentos 

 
Como já referimos anteriormente, a CM foi avaliada através da bateria de testes KTK 

(Körperkoordination Test für Kinder). Mas, antes da aplicação dos testes, foi necessário a 

autorização por parte da Diretora da ESCCB bem como dos encarregados de educação dos 

alunos avaliados, e ainda dos professores de educação física das restantes turmas do sétimo 
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ano, com o intuito de dar a conhecer os objetivos do estudo e autorizar a sua participação. Foi 

solicitada a lista dos alunos das várias turmas. Esta participação foi voluntária, e assegurou-se 

também a confidencialidade dos dados recolhidos.  

 

Antes da realização de qualquer procedimento, em cada turma, houve uma conversa inicial 

com os alunos participantes, onde foram recolhidos dados como a idade e foram explicados os 

testes, de forma detalhada, e exemplificados os exercícios.  

 
Foram realizados em conjunto exercícios de aquecimento de mobilidade articular, como 

forma de ativação geral e como forma de prevenir lesões. Para além disso, “para cada tarefa 

estão prescritos exercícios-ensaio, para que a criança possa adaptar-se à tarefa e ao material 

do teste” (Gorla, Duarte & Montagner, 2008), e mediante as instruções para a aplicação da 

bateria, este procedimento também se realizou. 

 
Aplicou-se a bateria de testes KTK em formato de circuito, e em cada estação estavam um ou 

dois professores. As avaliações foram realizadas nos horários das aulas de educação física das 

respetivas turmas no ginásio da escola. De seguida, serão descritas individualmente as tarefas 

realizadas:  

 

 Tarefa 1- Equilíbrio à Retaguarda 

Objetivo: Estabilidade do equilíbrio em marcha para trás sobre a trave. 

Material: Foram utilizadas três traves de 3 metros de comprimento e 3 cm de altura, com 

larguras de 6 cm, 4,5 cm e 3 cm. Na parte inferior são presos pequenos travessões de 

15x1,5x5 cm, espaçados de 50 em 50 cm. Com isso, as traves alcançam uma altura total de 5 

cm. Como superfície de apoio para saída, coloca-se à frente da trave uma plataforma medindo 

25x25x25 cm. As três traves de equilíbrio são colocadas paralelamente. 

Execução: A tarefa consiste em caminhar à retaguarda sobre três traves de madeira com 

espessuras diferentes. São válidas três tentativas em cada trave. Durante o deslocamento 

(passos) não é permitido tocar com os pés no chão. Antes das tentativas, o sujeito terá um pré-

exercício para se adaptar à trave, no qual realiza um deslocamento à frente e outro à 

retaguarda. 
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 Tarefa 2- Saltos Laterais 

Objetivo: Velocidade em saltos alternados. 

Material: Uma plataforma de madeira (compensado) de 60x50x0,8 cm, com um sarrafo 

divisório de 60x4x2 cm e um cronómetro. 

Execução: A tarefa consiste em saltitar de um lado a outro, com os dois pés ao mesmo tempo, 

o mais rápido possível, durante 15 segundos. Como exercício-ensaio estão previstos cinco 

saltos. No total são permitidas duas tentativas. 

 

 Tarefa 3- Saltos Monopedais 

Objetivo: Coordenação dos membros inferiores; energia dinâmica/força. 

Material: São usados 12 blocos de espuma, medindo cada um 50x20x5 cm. 

Execução: A tarefa consiste em saltar um ou mais blocos de espuma colocados uns sobre os 

outros, com uma das pernas. Estão previstos dois exercícios-ensaio para cada perna (direita e 

esquerda). Para saltar os blocos de espuma, o indivíduo precisa de uma distância de 

aproximadamente 1,50 m para impulsão. Estão previstas até três passagens válidas por perna, 

em cada altura. Depois de transpor os blocos de espuma, pede-se que sejam dados mais dois 

saltos. 

 

 Tarefa 4- Transferência sobre plataformas 

Objetivo: Lateralidade; estruturação espaço-temporal. 

Material: Um cronómetro e duas plataformas de madeira com 25x25x1,5 cm, cujas esquinas 

encontram-se aparafusadas nos quatro pés com 3,5 cm de altura.  

Execução: Na direção de deslocamento, é necessário uma área livre de 5 a 6 metros. A tarefa 

consiste em deslocar-se sobre as plataformas que estão colocados no solo, uma ao lado da 

outra, com um espaço de cerca de 12,5 cm entre elas. O tempo de duração será de 20 

segundos, e o indivíduo terá duas tentativas para a realização da tarefa, devendo ser mantido 

um intervalo de pelo menos 10 segundos entre elas. 

 

Na primeira tarefa verifica-se o equilíbrio dinâmico; na segunda a força dos membros 

inferiores; na terceira a velocidade, e na quarta a lateralidade e a estruturação espaço-temporal 

(Gorla, Araújo & Rodrigues,2009). A análise do desempenho “dá-se por meio de medidas 

quantitativas do movimento, sendo registados o número de passos na marcha à retaguarda, o 

de saltos monopedais em diferentes alturas, o de saltos laterais e o de transposições 

realizadas” (Catenassi et al 2007). 
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Para o grupo experimental (n=26) a bateria de testes anteriormente descrita foi aplicada em 

dois momentos. O pré-teste foi aplicado entre os meses de outubro-novembro (também para a 

restante amostra) e o pós-teste entre os meses de dezembro-janeiro e durante esse intervalo de 

tempo foram aplicados exercícios coordenativos aplicados à UD de basquetebol durante as 

aulas de educação física. Estas aulas eram às terças e quartas-feiras, e tinham a duração de 45 

e 90 minutos, respetivamente. 

 

Tratamento dos dados 

 
Inicialmente, todos os dados foram introduzidos no programa Microsoft Excel 2007. Ao 

resultado obtido em cada tarefa foi atribuído um quociente motor (QM), consoante a idade e o 

sexo do participante, utilizando os valores do teste original consultados no manual de Gorla, 

Araújo & Rodrigues (2009). O somatório desses quatro quocientes permitiu obter o quociente 

motor total (QMtotal). Realizámos por isso a análise dos resultados por duas vias: por tarefa, 

e pelo valor do QMtotal. Depois, para classificar o nível de desenvolvimento coordenativo de 

cada participante, de acordo com Kiphard e Schilling (1974) atribuiu-se: (1) Insuficiência na 

coordenação (56≥QM≤70); (2) Perturbação na coordenação (71≤QM≥85); (3) Coordenação 

normal (86≤QM≥115); (4) Boa coordenação (116≤QM≥130); (5) Muito boa coordenação 

(131≤QM≥145).  

 
Posteriormente para a análise dos dados, o programa estatístico utilizado foi o SPPS, versão 

24.0 para o Windows. Foi analisada a distribuição normal dos dados com recurso ao Shapiro–

Wilk’s W test antes da análise de cada variável. Foi apresentada a análise descritiva das 

variáveis idade, sexo, TesteSL, TesteTP, TesteER, TesteSM, QMtotal em frequência (n), 

média e desvio padrão. O valor de significância definido foi de p <0.05. 

Para a comparação entre sexos nas variáveis TesteSL, TesteTP, TesteER, TesteSM, QMtotal, 

foi aplicado o teste t para amostras independentes. Para o cálculo das correlações entre a idade 

e os resultados nos testes foi usado o teste de correlação de Pearson dado as variáveis serem 

contínuas e seguirem a distribuição normal. Foi realizado um Teste-t para amostras 

emparelhadas, para verificar se existiram alterações nas fases de pré e pós-teste no grupo de 

indivíduos que realizou exercícios coordenativos.  
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Apresentação e Discussão dos Resultados 

Com os dados recolhidos, e através da bateria de testes KTK utilizada neste estudo realizou-se 

a análise aos objetivos definidos, o que permitiu discutir a CM dos alunos através da média 

dos quocientes motores. Pela tabulação dos resultados e baseando-nos no referido protocolo, 

optou-se por incluir na categoria de Insuficiência na coordenação todos os indivíduos com 

valores abaixo de 56. 

Os primeiros resultados estão expostos na tabela 1 onde são apresentados os valores de 

desempenho em cada tarefa e no total, diferenciando por sexos (feminino e masculino), mais 

concretamente os valores do QM. 

 
Tabela 1 - Resultados da média e desvio-padrão no teste KTK 

Sexo TesteSLi TesteTPi TesteERi TesteSMi QMtotal  

Feminino N 54 54 54 54 48  

Média 74,54 42,74 81,81 66,15 59,10  

Desvio Padrão 15,247 3,281 19,105 15,051 10,284  

Masculino N 58 58 58 58 55  

Média 89,41 44,02 79,14 81,14 67,25  

Desvio Padrão 17,552 3,896 21,711 14,967 12,441  

Total N 112 112 112 112 103  

Média 82,24 43,40 80,43 73,91 63,46  

Desvio Padrão 18,027 3,653 20,448 16,728 12,140  

 

Ao observar os resultados da tabela 1, os participantes de ambos os sexos possuem médias de 

QM semelhantes nos testes de TP (42,74±3,281 para o sexo feminino, e 44,02±3,896 para o 

sexo masculino) e de ER (81,81±19,105 para o sexo feminino e 79,14±21,711 para o sexo 

masculino). Os participantes do sexo masculino apresentam médias superiores às dos 

participantes do sexo feminino de QM em três dos testes, exceto no teste de ER em que os 

participantes do sexo feminino apresentam uma média superior como sugerem os resultados 

acima descritos.  

 
Tarefas de equilíbrio requerem uma maior concentração (Gorla, Araújo & Rodrigues, 2009), e 

por isso sendo necessário ter grandes níveis de concentração para a realização do teste ER, os 

resultados podem ter sido influenciados, possivelmente, pelas raparigas estarem mais atentas 

durante a instrução.  
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Relativamente à CM, verifica-se que o valor médio do QMtotal para o sexo feminino é de 

59,10±10,284 e 67,25±12,441 para o sexo masculino. Sendo também o valor de QMtotal do 

sexo masculino superior ao do sexo feminino, resultado também encontrado no estudo de 

Monteiro et al (2010). 

A tabela 2 apresenta os resultados do teste-t comparando dois fatores, o valor médio de cada 

teste da bateria de testes KTK em função do sexo.  

Tabela 2 - Resultados do teste-t de amostras independentes (sexo*tarefas) 

 

 

 

 

 

 

Pela análise da tabela 2, observa-se que existem diferenças significativas entre o Teste SLi e o 

Teste SMi. Assim, o sexo feminino mostra um resultado inferior ao sexo masculino no Teste 

SLi de 14,877 ± 3,117 pontos e de 14,990 ± 2,838 pontos no Teste SMi. 

 

Portanto, verificamos que existem diferenças significativas entre o sexo masculino e o sexo 

feminino nos testes de SL (indo de encontro à investigação de Saker et al 2012) e SM. De 

acordo com Malina, “os rapazes apresentam um melhor desempenho nas tarefas motoras que 

exigem potência muscular ao passo que naquelas que envolvem equilíbrio e flexibilidade, as 

raparigas sobressaem” (citado por Figueira,2010,p. 10). 

 
O gráfico 1 ilustra a comparação entre os quocientes motores totais (QMtotal) entre sexos, 

para uma melhor visualização do enquadramento dos resultados na classificação da CM. 

Recorrendo aos níveis de desenvolvimento coordenativo segundo Gorla, Araújo & Rodrigues 

(2009), a classificação dos participantes enquadrou-se segundo o QMtotal em: Insuficiência 

na Coordenação (Insuficiência), Perturbações na Coordenação (Perturbação) e Coordenação 

Normal (Normal). Nenhum indivíduo da amostra conseguiu atingir a classificação de Boa 

coordenação ou Muito boa coordenação. 

 

 

 

 

 p-valor Diferença média Desvio Padrão 

TesteSLi 
<0,001 -14,877 3,117 

TesteTPi 
,064 -1,277 ,683 

TesteERi 
,491 2,677 3,876 

TesteSMi 
<0,001 -14,990 2,838 

** O resultado é significativo ao nível de 0,01. 
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Ao analisar os dados do QMtotal verificamos que apenas 3,57 % dos alunos apresentaram um 

QM correspondente a uma CM normal. Pode-se constatar também pelo gráfico 1 que quase a 

totalidade da amostra (96,43%) apresentou perturbações na coordenação e/ou insuficiência 

coordenativa, se somarmos as percentagens dos níveis. Conforme mostra o gráfico, 16,07% 

dos rapazes apresentam perturbação na coordenação seguido de 5,36 % das raparigas. 

 
Quando comparados as percentagens do sexo feminino e masculino observa-se também outra 

diferença entre sexos, já que o sexo feminino apresenta uma classificação de insuficiência na 

coordenação (42,86%) mais elevada do que o sexo masculino (32,14%). Percebe-se ainda que 

o sexo feminino obteve piores resultados, e que quase a totalidade da amostra (N=48) 

apresenta a classificação mais baixa de coordenação. 

 
Por isso, tanto o sexo feminino como o sexo masculino deste estudo encontra-se classificado 

na categoria de insuficiência e perturbação na coordenação, segundo Gorla, Araújo & 

Rodrigues (2009). Estes resultados são condizentes aos do estudo de Collet et al (2008) cit. 

por Araújo (2014, p.19) em que os resultados também revelaram baixa coordenação dos 

participantes. Porém, são contraditórios à investigação de Santana et al (2014), realizada no 

Brasil com as mesmas idades, onde nenhum dos participantes obteve pior resultado do que 

coordenação normal.  

Sexo 

Gráfico 1 - Classificação (Frequência e Percentagem) do QMtotal por sexo 
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São também valores bastante inferiores aos do estudo de Santos (2014), contudo podem ser 

explicados pelo facto das crianças participantes nesse estudo terem idades inferiores às do 

presente estudo.  

 

Para uma análise mais aprofundada sobre a relação entre o sexo e a classificação da CM 

apresentamos de seguida no quadro 3, todos os valores, também com as respetivas 

percentagens. 

 
Quadro 3 - Tabulação cruzada Sexo*Classificação 

 

Classificação 

Total Insuficiente Normal Perturbação 

Sexo Feminino Contagem 48 0 6 54 

% em Sexo 88,9% 0,0% 11,1% 100,0% 

% em Classi 57,1% 0,0% 25,0% 48,2% 

% do Total 42,9% 0,0% 5,4% 48,2% 

Masculino Contagem 36 4 18 58 

% em Sexo 62,1% 6,9% 31,0% 100,0% 

% em Classi 42,9% 100,0% 75,0% 51,8% 

% do Total 32,1% 3,6% 16,1% 51,8% 

Total Contagem 84 4 24 112 

% em Sexo 75,0% 3,6% 21,4% 100,0% 

% em Classi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 75,0% 3,6% 21,4% 100,0% 

 

 

Esta análise permite verificar que por exemplo, do sexo masculino 62,1% têm insuficiência na 

coordenação, que dos alunos que têm insuficiência na coordenação 42,9% são do sexo 

masculino e que 32,1% dos alunos têm insuficiência na coordenação e são do sexo masculino.  

 

Já para o sexo feminino, do total (n=54) apenas 6 apresentam perturbação na coordenação, 

sendo a melhor classificação que apresentam. Pode-se ainda perceber que, nesta mesma 

classificação, do sexo feminino 11,1% têm perturbação na coordenação, que dos participantes 

que têm perturbação 25% são do sexo feminino e que 5,4% dos participantes têm perturbação 

na coordenação e são do sexo feminino. 

 

Pretende-se ainda dar destaque para o facto de os alunos que apresentam coordenação normal, 

100% são do sexo masculino. O que pode ser resultado da maior oportunidade para a 

estimulação e envolvimento em atividades físicas, consequência também dos próprios 
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brinquedos utilizados durante o seu desenvolvimento e do incentivo da sociedade para que os 

rapazes pratiquem desporto desde tenra idade. Tal como foi evidenciado por Valdivia et al as 

raparigas realizam jogos menos ativos e dedicam menos tempo a estas práticas em 

comparação com os rapazes, e também porque os pais dão mais liberdade aos rapazes (cit. por 

Santos 2014, p.46). 

 

Os participantes neste estudo encontram-se na fase pubertária, período que é característico por 

se registarem grandes modificações ao nível biológico, o que pode influenciar diretamente a 

coordenação podendo beneficiá-la ou prejudicá-la. (Bouchard & Malina apud Monteiro et al 

2010).  

 
Pretende-se com a tabela 3, verificar se há correlações significativas, em cada teste com a 

faixa etária estudada. 

Tabela 3 - Correlações entre idade e testes 

 Idade TesteSLi TesteTPi TesteERi TesteSMi 

Idade Correlação de Pearson 1 -,071 -,324
**
 -,113 -,051 

p-valor  ,456 ,000 ,234 ,597 

N 112 112 112 112 112 

TesteSLi Correlação de Pearson -,071 1 ,480
**
 ,314

**
 ,565

**
 

p-valor ,456  <0,001 ,001 <0,001 

N 112 112 112 112 112 

TesteTPi Correlação de Pearson -,324
**
 ,480

**
 1 ,409

**
 ,426

**
 

p-valor <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

N 112 112 112 112 112 

TesteERi Correlação de Pearson -,113 ,314
**
 ,409

**
 1 ,261

**
 

p-valor ,234 ,001 <0,001  ,006 

N 112 112 112 112 112 

TesteSMi Correlação de Pearson -,051 ,565
**
 ,426

**
 ,261

**
 1 

p-valor ,597 <0,001 <0,001 ,006  

N 112 112 112 112 112 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

 

 

Com a exceção do teste TPi não há diferenças significativas entre a performance em cada 

teste e a idade. No teste TPi em ambos os sexos verifica-se um decréscimo significativo no 

QM ao longo da idade, tal como o estudo de Lopes et al 2003, mas contrariando o estudo de 

Lopes et al 2012, cit. por Araújo (2014,p. 20). 
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Estes decréscimos nos resultados do QM ao longo da idade podem-se justificar pelo facto dos 

participantes mais velhos, serem em média, mais altos do que os participantes mais novos ou 

pode estar relacionado com a falta de estímulos para a prática desportiva em fases anteriores 

do desenvolvimento (Santana et al 2013).  

 
Mas, não foram encontrados resultados suficientes para poder concluir que não há tendência 

de decréscimo dos resultados do QM com o aumento da idade, até porque a própria amostra 

não permite uma análise mais precisa, devido à desproporcionalidade do número de crianças 

que integram as diferentes faixas etárias. Também na literatura, os estudos não são 

consensuais quanto a este aspeto, devido às contrariedades de associações existentes.  

 
Na tabela 4 observa-se o desempenho dos alunos do grupo experimental (n=26) relativamente 

aos quatro testes, antes e após a aplicação de alguns exercícios de coordenação durante uma 

UD. Particularizando as características da amostra é importante que ao realizar a interpretação 

dos dados, se tenha conhecimento que o número de participantes do sexo feminino é bastante 

superior aos do sexo masculino, mencionando que pode ter influência sobre os resultados. 

 
Tabela 4 - Estatísticas do QM do teste-t para amostras emparelhadas (Fases pré e pós-teste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se uma melhoria estatisticamente significativa (p<0.001) nos testes SL e ER de 

16,731 ± 12,353 e 13,923 ± 13,142, respetivamente. Verificou-se também um melhoria 

significativa (p<0.001) no QMtotal de 12,308 ± 11,373.  

 Média Desvio Padrão  p-valor 

Par 1 TesteSLf - TesteSLi 16,731 12,353 <0,001 

Par 2 TesteTPf - TesteTPi ,462 2,929 ,429 

Par 3 TesteERf - TesteERi 13,923 13,142 <0,001 

Par 4 TesteSMf - TesteSMi -,423 6,014 ,723 

Par 5 QMtotalf - QMtotali 12,308 11,373 <0,001 

** O resultado é significativo ao nível de 0,01. 
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Estes resultados sugerem que, dentro da proposta de trabalho utilizada, houve influência de 

certa maneira na melhoria do desenvolvimento da CM da amostra. Mas, que ao contrário do 

que era expectável, no teste SM os participantes alcançaram piores resultados no pós-teste 

(SMf) comparativamente ao pré-teste (SMi).  

Os resultados encontrados vão de encontro ao que concluiu Gomes (2011,p.27), que em 

estudos realizados em Portugal, “as crianças submetidas a programas de intervenção para 

melhorar a CM e posteriormente avaliados através do teste KTK geralmente melhoraram os 

seus resultados”. 

Figueira (2010, p. 14) cit. Pereira & Sobral concluem que, no estudo realizado em que se 

relacionou o teste KTK e o efeito das características ambientais, “em ambientes de maior 

oportunidade e estimulação motora, as crianças demonstram melhor desempenho de 

coordenação motora”.  

 

“Neste contexto, parece ser importante recorrer a materiais de jogo e estratégias, no sentido de 

aumentar, adequar e diversificar a riqueza dos estímulos, nomeadamente nas aulas de EF” 

(Lopes L. et al 2011). 

 

Com este estudo, e visto que segundo Ballestero cit. por Gomes (2011) a maioria dos estudos 

portugueses são transversais, pretendemos também demonstrar que embora seja diminuto o 

estudo longitudinal aqui realizado, conseguiu-se melhorar as capacidades coordenativas dos 

alunos. 

De facto, se partirmos de uma perspetiva de saúde pública, se houver investimento na 

proficiência motora nas idades mais baixas irá resultar em implicações políticas 

potencialmente relevantes, uma vez que estão relacionadas com a atividade física e 

consequentemente irão acarretar benefícios para a saúde (Lopes V. et al, 2011). 

Os resultados da CM foram diferentes do esperado, o que exige se atentarmos para a 

elaboração destes testes com outros participantes, e se obtivermos os mesmos resultados para 

“um cuidado acrescido na própria elaboração dos planos para respeitar, em cada idade, a 

enorme variedade dos níveis de prontidão coordenativa das crianças” (Lopes et al 2003). 

Estas implicações práticas podem estender-se a diferentes perfis de idades, caso os 

professores de educação física utilizem o mesmo teste, porque este estudo veio comprovar 
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que esta amostra tem uma coordenação baixa, mas que pode ser melhorada através das aulas 

de educação física, já que se espera que estas produzam efeitos positivos. 

Este estudo tem como limitações a pequena dimensão da amostra e consequentemente o não 

acompanhamento longitudinal da totalidade dos participantes para a comparação dos 

resultados. Outra das limitações foi que perante os resultados obtidos sentimos a necessidade 

da existência de uma reclassificação destes participantes, pondo em questão a adequabilidade 

das tabelas que levam ao cálculo do QMtotal, pois em alguns dos casos o somatório de QM1-

QM4 nem sequer permitiu obter um Score. E portanto, era necessário a criação de tabelas 

normativas para a população portuguesa. 

 

Durante a pesquisa, verificámos também que há escassos estudos com a faixa etária aqui 

estudada. E por fim, importa referir ainda que a evolução verificada do pré para o pós-teste 

pode ser explicada pelo aumento da motivação dos alunos (ao proporcionar exercícios 

lúdicos), e não efetivamente pelos exercícios utilizados.  

Conclusões 

 

Abordou-se efetivamente o conceito de CM no processo ensino-aprendizagem na escola, e 

este trabalho permitiu aferir algumas das estratégias utilizadas no decurso do estágio 

pedagógico. As principais conclusões deste estudo são maioritariamente significativas. 

 

Relativamente ao enquadramento dos resultados na classificação consultada, no nosso estudo, 

nenhum participante atingiu a classificação de Boa coordenação ou Muito boa coordenação. 

Os resultados revelaram que apenas uma pequena amostra dos alunos atingiram a 

classificação de Coordenação normal, confirmando que os participantes evidenciam 

insuficiências ao nível da coordenação. 

 

Quanto às diferenças de desempenho coordenativo entre sexos, observaram-se diferenças 

significativas no Teste SL e no Teste SM. Concluímos ainda que os participantes do sexo 

masculino apresentaram índices mais elevados de CM quando comparados com os 

participantes do sexo feminino. 

 

Percebeu-se também que os exercícios aplicados permitiram uma melhoria significativa 

(p<0.001) nos testes de SL, ER e ainda no QMtotal. Deste modo, pode-se concluir que a 
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prática dirigida melhorou o desempenho da CM. Evidenciado este fator, o movimento é algo 

que não deve ser subestimado e cabe aos professores de educação física potencializar as 

diversas características dos alunos para um melhor desenvolvimento.     

 

Para terminar, deixamos algumas sugestões para investigações futuras, para que sejam 

colmatadas as limitações aqui apresentadas, na certeza de que sejam definidos programas de 

intervenção pelos professores de educação física a fim de se aumentar a quantidade e 

qualidade da atividade física nas crianças: torna-se importante realizar outros estudos em 

contexto escolar, utilizando a mesma faixa etária, noutros concelhos do distrito; há 

necessidade de inclusão de novas variáveis; era importante conseguir aproximadamente o 

mesmo número de alunos em cada nível etário; e que haja desenvolvimento de estudos para a 

construção de tabelas normativas a fim de existirem parâmetros de referência para a 

população portuguesa. 

 
 

  



43 
 

Referências 

 

Araújo, F. (2014). Avaliação da coordenação motora em crianças dos 6 aos 9 anos de idade. 

Dissertação de Mestrado em Educação Física e Desporto- Especialização em 

Desenvolvimento da Criança. Vila Real: Universidade Trás-os-Montes e Alto 

Douro. 

 
Catenassi, F., Marques, I., Bastos, C., Basso, L., Ronque, E., Gerage, A. (2007). Relação entre 

índice de massa corporal e habilidade motora grossa em crianças de quatro a seis 

anos. Brasil: Revista Brasileira Medicina de Esporte, V. 13, nº4. 

 
Figueira, S. (2010). Contributo de variáveis biossociais e estilo de vida, na explicação da 

coordenação físico-motora em jovens masculinos de 9-10 anos de idade. Mestrado 

em Biocinética. Coimbra: Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. 

 

Gomes, M. (2011). A influência da obesidade na coordenação motora em crianças do 1º 

Ciclo do Ensino Básico. Dissertação de Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. 

 
Gorla, J.I., Duarte, E., Montagner, P. (2008). Avaliação da coordenação motora de escolares 

da área urbana do Município de Umuarama-PR Brasil. Revista Brasileira de 

Ciência e Movimento. V.16, n.2, pp. 57-65. 

 
Gorla, J.I., Araújo, P. F., Rodrigues, J.L. (2009). Avaliação Motora em Educação Física 

Adaptada. 2ª Edição. São Paulo: Phorte Editora Ltda.  

 
Lopes, V., Maia, J. A., Silva, R. G., Seabra, A., Morais, F. P. (2003). Estudo do nível de 

desenvolvimento da coordenação motora da população escolar (6 a 10 anos de 

idade) da Região Autónoma dos Açores. Revista Portuguesa de Ciências do 

Desporto. Vol 3, n.1 p.47-60. 

 

Lopes, V. Maia, Rodrigues, L.P., Maia, J.A., Malina, R.M. (2011). Motor coordination as 

predictor of physical activity in childhood. (S.l.): Scandinavian Journal of Medicine 

& Science Sports. 



44 
 

 
Lopes, L., Lopes, V., Santos, R., Pereira, B. (2011). Associações entre atividade física, 

habilidades e coordenação motora em crianças portuguesas. Revista Brasileira 

Cineantropomometria e Desempenho Humano, 13 (1): 15-21. 

 
Menuchi, M., Neto, B. (2014). A relação entre os alunos com dificuldades de coordenação 

motora e a participação nas aulas de educação física em uma escola de Ilhéus (BA). 

São Paulo: Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte. V.13, n.2, pp. 181-

195. 

 
Monteiro, G., Mourão-Carvalhal, I., Pinto, J., Coelho, E. (2010). Influência das variáveis 

biológicas e socioculturais na coordenação motora. Estudos em Desenvolvimento 

Motor da Criança III. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 
Ribeiro, A., David, A., Barbacena, M., Rodrigues, M., França, N. (2012). Teste de 

Coordenação Corporal para crianças (KTK): aplicações e estudos normativos. 

Revista Motricidade.V.8, n. 3, pp. 40-51. 

 
Saker, A., Neto, A., Oliveira, L., Sousa, M., Carvalhal, M. (2012). Avaliação da coordenação 

corporal pelos escolares da bateria de testes KTK em escolares do ensino 

fundamental. Coleção Pesquisa em Educação Física- Vol.11, n.1. 

 

Sá, C., Carvalho, B., Mazzitelli, C. (2014). Equilíbrio e Coordenação Motora em Escolares 

Praticantes e Não Praticantes de Atividades Física e/ou Lúdica Extra-Escolar. São 

Paulo: Revista Neurociências, Vol. 22, n.1, pp. 29-36. 

 

Santana, O., Souza, I., Figueiredo, A., Figueiredo, B. (2013). Avaliação da coordenação 

motora em alunos do projeto “Escola em Tempo Integral” do governo de Minas 

Gerais utilizando o teste KTK. Buenos Aires: Revista Digital nº180. 

 

Santos, J. (2014). A influência da classe socioeconômica e obesidade na coordenação motora 

em alunos de 7 e 8 anos de idade. Dissertação de Mestrado em Ciências do 

Desporto, Especialização em Avaliação e Prescrição na Atividade Física. Vila Real: 

Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 



45 
 

Saraiva, J., Rodrigues, L. (2010). Relações entre actividade física, aptidão física, morfológica 

e coordenativa na infância e na adolescência. Revista Motricidade, Vol. 6, n.4, pp. 

35-45.



46 
 

 

 

 

Anexos



47 
 

Anexo A- Ofício de Autorização Institucional  

 

   

 Exma. Sra. Diretora da Escola Secundária/3 

Camilo Castelo Branco 

 

 

Vossa Referência Data  Nossa Referência Data 

     

     

Assunto: Pedido de Autorização para Desenvolvimento de Projeto de Investigação 

 

Vila Real, 05 de Outubro de 2015 

 
Exma. Sra. Diretora da Escola 

 

Eu, Ana Catarina Rodrigues, estagiária de Educação Física nesta escola, tendo como 

orientadora, a professora Célia Sampaio, venho por este meio solicitar a V. Exa. autorização 

para desenvolver um Projeto de Investigação na área da coordenação motora em idade 

escolar. Para o efeito necessitarei de recolher alguns dados dos alunos do sétimo ano, no 

primeiro e posteriormente no terceiro período, a fim de analisar a influência das aulas de 

educação física na melhoria dos níveis do quociente motor dos alunos. Todos os participantes 

neste estudo serão voluntários, e posteriormente autorizados pelo encarregado de educação, 

sendo devidamente informados sobre o protocolo e variáveis a recolher. 

 
Na expectativa da vossa melhor atenção e aguardando uma resposta com brevidade, 

 
Subscrevo-me com os melhores cumprimentos, 

 

 
A Professora Estagiária 

 

Ana Catarina Rodrigues 
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Anexo B- Termo de Consentimento dos encarregados de educação 

 

 

 

 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ano Letivo 2015/ 2016 

 

Pedido de autorização 

Após o conhecimento e autorização da diretora da escola, venho por este meio pedir a sua 

autorização para o seu educando participar num estudo com o tema “Estudo da coordenação 

motora dos alunos da Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco: Bateria de Testes KTK”. 

Este estudo insere-se no âmbito do Relatório de Estágio do 2ºciclo em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, onde em contexto de aula de Educação Física será 

aplicada uma bateria de testes. Não será feita qualquer identificação do seu educando no 

estudo. 

 

(Por favor, preencha, corte pelo tracejado e devolva a parte destacável ao professor de Educação Física.) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

E u ________________________________________________, Encarregado(a) de Educação 

do(a) aluno(a) _____________________________________________________, nº _____, 

da turma _____, do 7º Ano, declaro que       Autorizo, Não autorizo       o(a) meu(minha) 

educando(a) a participar no estudo. 

 

O(A) Encarregado(a) de Educação,_______________________________________ 

 

A Professora Estagiária, 

___________Ana Rodrigues_______ 
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Anexo C-Fichas de recolha dos dados KTK 

 

a) Equilíbrio à Retaguarda 

 
Turma: Data da Avaliação:

Soma

Data de Nascimento Nº 1ªT 2ª T 3ª T 1ªT 2ª T 3ª T 1ªT 2ª T 3ª T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ficha do Teste KTK

TESTE Equilíbrio à Retaguarda

Medidas/Tentativas 6 cm 4,5 cm 3 cm
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b) Saltos Laterais 

  

Turma: Data da Avaliação:

Soma

Nº 1ª T 2ª T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ficha do Teste KTK

15 segundos

Saltos LateraisTESTE

Medidas/Tentativas
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c) Transferência sobre Plataformas 

Turma: Data da Avaliação:

Soma

Nº 1ª T 2ª T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ficha do Teste KTK

TESTE Transferência sobre Plataformas

Medidas/Tentativas 20 segundos
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d) Saltos Monopedais 

 

 

Turma: Data da Avaliação:

Soma Soma

Nº 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pé Esquerdo

Saltos Monopedais

Ficha do Teste KTK

TESTE

Medidas/Tentativas Pé Direito




