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Resumo Geral 

Este trabalho está dividido em duas partes: numa pretende-se fazer um relato da nossa experiência 

profissional e as razões que motivaram a criação da Academia; e numa segunda vertente estudar a 

influência e os benefícios, sobre o desempenho motor, subjacentes da prática de atividade física 

extra curricular, através de um estudo empírico. 

Considerando a experiência profissional dos últimos 12 anos, e as lacunas identificadas ao nível do 

desenvolvimento motor de alguns dos nossos alunos nas Escolas e Pré-Escolas, foi iniciado um 

projeto de uma Academia de Motricidade – Hora Bolas. Esta Academia tem como principal objetivo, 

estimular o desenvolvimento motor geral das crianças, através de movimentos coordenativos, 

deslocamentos, manipulações, equilíbrios, agilidade e por fim elementos gímnicos que implicam 

todos os anteriores. Proporcionar às crianças toda a complexidade e diversidade de movimentos e 

combinações motoras, que a conjectura da sociedade actual as privou.  

Neste trabalho procurámos comparar a diferença da coordenação motora entre alunos praticantes e 

não praticantes da Academia, através do teste KTK, e alguns testes do Eurofit. No estudo 

participaram 125 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 9 anos, do Concelho da Lousã, 

das quais 52 frequentam a Academia e 73 não frequentam. O final do estudo revelou melhor 

desempenho dos alunos da Academia em todos os testes aplicados, mantendo em todos, o nível de 

significância de 5% (p ≤0.05). Os resultados demonstram a importância da Academia na estimulação 

e desenvolvimento motor geral, uma vez que no teste ficou evidente que os seus alunos têm melhor 

prestação na coordenação, equilíbrio estático e dinâmico, agilidade e flexibilidade. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Motor, Coordenação, Bateria de Testes, Academia. 
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Abstrat 

This work is divided in two parts: the goal of the first one is to give a testimony of our professional 

background and the reason that led us to build our academy; the second component is to study the 

influence and the benefits, in terms of motor performance, of the practice of physical activities after 

school time, applying a empirical study. 

Considering the professional experience from the last 12 years and by identifying some lacks in the 

motor development of some of our students, both in schools and kindergarten children, we began to 

think and elaborate the project Motricity Academy – Hora Bolas. The main goal of this academy is to 

stimulate the overall development motor of our children by Coordination, movements, manipulations, 

balance and agility that are the basis of gymnastics elements. After all, the goal is to give back to 

children the variety and diversity of movements and motor experiences that modern society have been 

taken away from them. 

We use the KTK and EuroFit tests to establish a comparison between our student in the academy and 

others that don’t attend the academy, comparing motor coordination. The sample are 125 children 

between the ages of 6 and 9 years old from Lousã. 52 of them attend the academy and the other 73 

don’t. The study revealed better performance among the academy students in all of the test, with a 

significance level of 5% (p ≤0.05). The results enhance the importance of the academy in the motor 

development stimulation as the students of the academy had better performance in coordination, 

dynamic and static balance, agility and flexibility.  

 

Key-words: Motor Development, Coordination, Test, Academy. 
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Introdução Geral  

Num estudo que envolve crianças é inevitável uma abordagem prévia ao Ensino e ao 

Contexto Escolar, nos quais as crianças estão inseridas. 

No Processo de Ensino nunca devemos nos esquecer que somos pessoas e temos 

connosco maioritariamente crianças que estão a aprender a ser. É bom preparar alunos e 

filhos para “ser”, pois o mundo os preparará para “ter”. “Os bons pais alimentam o corpo, os 

pais brilhantes alimentam a personalidade” (Curry, 2004). 

Se pensarmos no contexto Escola, temos de ter em conta que “actualmente, educação é 

uma forma de estar aberto ao futuro, não é viver de conhecimentos adquiridos, melhor ou 

pior memorizados (…), o homem trabalha-se, tendo em mira o desabrochar da sua mesma 

maturidade (…). A escola torna-se, assim, numa simples etapa, igual a tantas outras, em 

que o educando se descobre a caminho da sua originalidade, ou até da sua historicidade” 

(Sérgio, 1974). 

Deveremos refletir seriamente sobre a escola que pretendemos, pois “as escolas de 

amanhã não devem limitar a ensinar factos; devem ensinar também a manejá-los. Os 

estudantes precisam de aprender a desfazer ideias velhas, devem saber como e quando 

convém substituí-las. Precisam, em suma, de aprender a aprender” (Toffler, 1970), e não 

apenas somar conhecimento por si só, sem o compreender, nem o saber aplicar e utilizar. 

Como nos refere o Professor Manuel Sérgio (1994) “continuo a pensar que a prática é mais 

importante do que a teoria e a teoria só tem valor se for a teoria de uma determinada prática 

(…), o desenvolvimento da teoria há-de merecer indiscutível prioridade, pois toda a prática 

pedagógica e cientifica deve basear-se num quadro conceptual que leve o aluno a descobrir 

a inteligibilidade mais profunda (…), a analisar e a saber articular a multiplicidade das suas 

dimensões na pesquisa que através do movimento da transcendência, permita o saber 

corporal e a sabedoria integral, e por fim que o consciencialize que não há áreas fechadas, 

inconsúteis e estanques”. 

Gonçalves (2008), “ a escola está cada vez mais empenhada no desenvolvimento cognitivo, 

valorizando o aspecto mental em detrimento ao desenvolvimento motor e afectivo, e, com 

isso, enfraquecendo as bases de sustentação para o desenvolvimento da inteligência. Um 

ser inteligente é antes de tudo, um ser que sente, pensa e age”. Gonçalves (2008) cita 

Fonseca (2008), “o corpo não é assim, o caixote da alma, mas o endereço da inteligência”, 

desta forma deve existir assim um “resgate do corpo vivido”.  
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Num estudo intitulado de Brincar e Educação: Concepções e Possibilidades, os 

investigadores Carvalho, Alves e Gomes (2005), demonstram que “nos Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI (Brasil, 1998) há uma 

preocupação em sensibilizar os educadores para a importância do brincar tanto em 

situações formais quanto em informais. Neles, brincadeira é definida como linguagem infantil 

que vincula o simbólico e a realidade imediata da criança”. Neste estudo foram filmados e 

analisados episódios de brincar, em instituições, de 40 crianças de 4 a 5 anos, de ambos os 

géneros. Depois de analisados 231 episódios de brincar verificou-se que o “contexto 

educativo influência o brincar das crianças (…) consequentemente, o brincar como 

expressão máxima da fantasia, das representações, da imaginação, da criatividade, da 

autonomia, da socialização, vai perdendo cada vez mais espaços nas instituições”. A 

investigadora enfatizou a utilização do brincar para que este possa ser facilitador para o 

desenvolvimento humano. 

Hoje em dia já não é muito usual vermos as crianças a brincar na rua, por diversas razões. 

A consequência é que as crianças cada vez conhecem menos o seu corpo. E em todo o 

nosso dia-a-dia é notória a importância da coordenação motora. O movimento humano, 

tendo em conta as diferentes articulações, implica a coordenação de todos os músculos que 

as fazem mover.  

A infância de hoje é bem diferente da de antigamente. Os verbos brincar, crescer, aprender 

estão dissociados, mas o que mudou? Possivelmente várias coisas, mas a mudança sempre 

existiu e teremos de nos adaptar. Essa mudança está a limitar a ação motora das crianças e 

com isso a atrasar o seu desenvolvimento motor.  

Gonçalves (2008) realça que é importante “ devolver às crianças a possibilidade de utilizar o 

corpo, o seu veículo mais próximo da aprendizagem, por meio dos seus movimentos e de 

todo o significado que deles emana”. 

Mas existem vários fatores inimigos das brincadeiras de rua, alguns deles são:  

- Tempo e disponibilidade/predisposição dos Pais: Os pais de hoje ou trabalham cada vez 

mais, por o mercado de trabalho ser cada vez mais competitivo, não têm tempo para os 

filhos, e levam uma vida cheia de stresse e sem paciência, ou por outro lado não têm 

trabalho e ficam deprimidos e sem predisposição para as brincadeiras. Toffler (2001), diz-

nos que “há quem se sinta fortemente atraído para esse aceleradíssimo ritmo de vida, faça 

tudo e mais alguma coisa para o criar e se sinta ansioso, tenso ou pouco à vontade quando 

o ritmo enfraquece”. 
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- Prédios: os espaços livres são ocupados por urbanizações, o que leva à diminuição de 

espaços e da liberdade das crianças para desfrutarem de momentos de brincadeira; 

- Segurança: as ruas tornaram-se mais movimentadas e mais perigosas, bem como as 

notícias a que ninguém fica indiferente sobre raptos de menores; 

- A Tecnologia: cada vez mais as crianças aprendem a usar a tecnologia para se divertirem, 

nomeadamente a Televisão e os vídeo jogos. Galve (2009) “Quanto menos televisão as 

crianças e os adolescentes virem, mais livres serão (…) As crianças de hoje já não são 

actores da sua história; são simplesmente espectadores das histórias dos outros”. 

Este sedentarismo também poderá ter consequências graves em termos obesidade infantil. 

Se queremos adultos saudáveis teremos de lhes incutir hábitos saudáveis, e a alimentação 

cuidada/variada e o exercício são sem dúvida atitudes para a vida, é da nossa 

responsabilidade. 

A Escola tem aqui um papel essencial, transmissão de valores, hábitos de vida saudáveis, 

mas também estímulo motor, com todas as vantagens que daí advêm. 

Em 2017, as provas de aferição do 2º ano de Educação Física revelaram que cerca de 46% 

não consegue realizar um rolamento à frente (cambalhota) e 40% revela-se incapaz de saltar 

à corda. 

Isto é o reflexo da falta de coordenação, agilidade e até de equilíbrio, que tanto se evidência 

em questões mais simples, como saltar ao pé-coxinho, fazer uma macaca, andar em cima 

de uma barra ou até executar com alguma rapidez um circuito de agilidade. Se as crianças 

não brincam com o seu corpo, como o podem conhecer? E se não brincam com diferentes 

objetos, se não exploram os limites do seu corpo, como aprendem a controlar diferentes 

movimentos? 

Pellegrini, Neto, Bueno, Alleoni, e Motta (2005), relembram que “ o desenvolvimento motor 

consiste em uma série de mudanças que ocorrem ao longo do ciclo vital em termos de 

deslocamento de partes do corpo ou de todo o corpo no espaço. O movimento é o elemento 

central na comunicação e interação com as outras pessoas e com o meio ambiente à nossa 

volta; é central também na aquisição do conhecimento de si e da natureza”.  

Considerando todas estas necessidades foi criada a Academia para proporcionar às 

crianças as brincadeiras, manipulações, deslocamentos, jogos entre outras situações mais 

específicas, que a sociedade de hoje não lhes permite. Para que se desenvolvam do ponto 

de vista motor, com todos os benefícios que daí advêm.  
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Desta forma, este trabalho divide-se em duas partes importantes, uma parte o relato 

profissional e a outra, um estudo empírico.  

No Capítulo II, pretende-se fazer um relato da nossa experiência no âmbito da nossa 

atividade profissional, no domínio da escola e em outras atividades. Para uma melhor 

compreensão dessa experiência profissional, subdividiu-se este capítulo em: Atividades de 

Enriquecimento Curricular; Câmara Municipal da Lousã; Participação em acções de 

formação; Ginásio, e por fim e não menos importante, a Academia de Motricidade Hora 

Bolas. Compreender e analisar de que forma essa experiência contribuiu para uma melhor 

prestação profissional e transmitir as objetivos, limitações, dificuldades, bem como a 

reflexão sobre os variados contextos e as oportunidades que daí advieram. De acordo com 

a análise feita durante este percurso compreender de que forma a minha experiência 

profissional contribuiu para a criação e construção da Academia e quais as lacunas 

identificadas no desenvolvimento motor de algumas crianças ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo 

do Ensino Básico. 

No Capítulo III, apresenta-se o estudo empírico realizado, seu propósito, amostra, 

metodologia, processos de medida, resultados, discussão e conclusões. Neste capítulo 

apresentamos inicialmente uma revisão da literatura, a definição e importância das 

componentes testadas. Este estudo tem como objetivos: (i) avaliar o desempenho e a 

coordenação motora de crianças do ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, mais 

especificamente dos 6 aos 9 anos; (ii) estudar a influência e os benefícios, sobre o 

desempenho motor, subjacentes da prática de atividade física extra curricular. Neste estudo 

comparou-se alunos da Academia com outros que não a frequentam, através dos testes 

KTK e de alguns testes do Eurofit.  

No Capítulo IV estão as conclusões gerais. Terminaremos este relatório evidenciando 

algumas limitações deste trabalho, bem como indicando sugestões e propostas futuras. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II – Relatório de Atividade e Experiência 

Profissional 
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Resumo  

“A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência de 

que não sabe. Os que pensam ao contrário serão contaminados pelo orgulho, deixarão de ser 

construtores de novas ideias, passarão a ser repetidores de dados. Serão filhos do tédio e amantes 

da mesma coisa de sempre e não desbravadores de novos espaços” (Curry, 2010). 

Neste capítulo pretende-se relatar toda a experiência vivenciada, durante estes 12 anos, em contexto 

escolar mais formal (ano de estágio curricular), nas atividades de enriquecimento Curricular (AEC´s), 

nas funções da Câmara Municipal da Lousã, no Ginásio, participações em acções de formação (para 

melhorar a prestação enquanto profissional) e por fim a experiência na Academia de Motricidade – 

Hora Bolas. 

Esta diversidade de contextos, conteúdos, faixas etárias, comportamentos, realidades, fez-nos 

compreender melhor determinados comportamentos, bem como prevenir determinadas situações, 

aprofundar conhecimento em diferentes áreas, identificar limitações e lacunas, e explorar a 

capacidade de análise e comparação. Com base nestas observações foi criada a Academia de 

Motricidade – Hora Bolas, para estimular o desenvolvimento motor das crianças. 

No final deste capítulo pretende-se ter descrito toda a experiência profissional após a nossa 

Licenciatura. De salientar que, antes e durante a Licenciatura trabalhávamos em outras áreas (part-

time), devido às dificuldades económicas familiares, para podermos acabar os estudos. As 

experiências vividas proporcionaram-nos valorizar, analisar oportunidades, gerir melhor o tempo e o 

dinheiro, fazer opções, lutar pelo que se quer sem medo e com determinação. 
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Abstract 

“The greatness of a human being is not in how much he knows but in the conscience of how much he 

dosen’t know. The ones who thinks otherwise are contaminated with pride, will not build new ideas 

and will only repeat They will be sons of boredom. They will love the same things instead of 

conquering new spaces” (Curry, 2010). 

In this chapter we intend to testify the experience accumulated during the last 12 years in school 

context (internship year), after school activities, municipality work, gym, training actions (to improve 

professional skills), and experience with the academy. 

The diversity of environments, contents, age groups, behaviours and realities made us understand 

better certain attitudes, prevent situations, deepen knowledge  in different areas, identify limitations 

and lacks and explore the capacity to analyze and compare. All these observations served the 

foundations of the Motricity Academy – Hora Bolas. 

By the end of this chapter it is our goal to have described all our professional experience after the 

University degree. Its important to highlight the fact that during University I had to work in other areas 

than sports as a way to be able to finance my studies. Those experiences taught me to appreciate and 

identify opportunities, time and money managing skills, making choices, and fight fearlessly for our 

goals. 
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2.1 Introdução Específica 

A nossa prática Pedagógica é diversificada, tendo em conta as áreas de intervenção, quer 

em termos de faixa etária, quer em termos de contextos, e conteúdos a abordar. Bebés, 

crianças, adolescentes, adultos e seniores, todos eles fazem parte do nosso dia-a-dia. Aulas 

no pré-escolar, atividades de enriquecimento curricular, natação, hidroginástica, ginástica, 

nadadora salvadora e aulas para seniores resumem um pouco, o que fazemos. Esta 

diversidade fez-nos aprofundar conhecimento em diferentes áreas, identificar algumas 

limitações e lacunas, integrar-nos em vários contextos, explorando a capacidade de 

comparação e análise. 

Durante a nossa experiência em contexto escolar, nomeadamente nas aulas de Educação 

Física, ou Expressão físico – motora (Atividade de Enriquecimento Curricular), e nas de 

Coadjuvação do Pré-Escolar (Projeto Toque e Tom), tornaram-se visíveis diversas 

limitações, nomeadamente nas componentes motoras tais como: agilidade, equilíbrio, 

coordenação e orientação espacial, quando aplicados ou não em contexto, em exercícios, 

tarefas e em jogos simples. Até mesmo em termos materiais, espaço e tempo. Por parte de 

algumas crianças sentíamos mesmo algumas limitações nas brincadeiras. Muitos ficam 

parados, mesmo tendo alguns materiais não sabem como brincar com eles, nem o que lhes 

fazer, ficam à espera do primeiro brincar e apenas o imitam, existe pouca imaginação e 

pouca criatividade. Na leitura da introdução geral (capítulo I) deste trabalho, poderemos 

compreender melhor a importância destas brincadeiras, e alguns dos fatores que as limitam. 

Todas estas condicionantes e limitações, existentes no contexto escolar não foram por nós 

descuradas, e serviram de indicadores de oportunidade. 

As oportunidades surgem quando fazemos uma boa análise das necessidades do mercado, 

e a construção da nossa Academia foi feita com base numa análise de mercado, ainda que 

um pouco empírica. Por vezes temos medo de arriscar, já dizia um velho ditado popular 

“quem não arrisca não petisca”. Segundo Johnson (2001) “o medo que permitimos que se 

desenvolva nas nossas mentes é pior do que qualquer situação que possa ser vivida”. Sem 

medo arriscámos e tem-se verificado ser um bom projeto, contando já com 150 alunos. 

Neste capítulo do nosso trabalho definimos como objetivo fazer o relato da nossa vivência 

sócio profissional, no domínio de intervenção na escola e em outras áreas de aplicação da 

Educação física e do desporto. Desta forma, fazendo uma breve passagem pelo ano de 

Estágio, subdividimos este capítulo: em atividades de enriquecimento Curricular (AEC´s), 

Câmara Municipal da Lousã, Ginásio, participações em acções de formação e Academia de 
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Motricidade – Hora Bolas. Procurar-se-á fazer também uma breve abordagem aos métodos 

de ensino mais utilizados durante todo o percurso profissional.  

Na nossa experiência deparámo-nos com contextos, realidades, objetivos, situações, e 

enquadramentos diferentes, que tiveram de ser considerados aquando a abordagem e 

intervenção. Sabendo à partida que, idades diferentes têm necessidades diferentes, e que 

dentro da mesma idade, as vivências e experiências de cada indivíduo condicionam o seu 

desenvolvimento motor, e a sua maturação psicológica, durante a experiência profissional 

tivemos de identificá-las, tentar minimizá-las e compreender a individualidade de cada 

indivíduo.  

Compreender os alunos, dialogar e criar laços de afetividade com eles, leva ao respeito e 

essas são ferramentas essenciais na educação. O respeito, diálogo, compreensão, 

afetividade, e motivação facilitam a aprendizagem, seja em que domínio for, no entanto 

requer alguma proximidade.) Dantas (1993) cit in Tassoni (2000) “é impossível alimentar 

afetivamente à distância”. 

 Igualmente as nossas atitudes e comportamentos são observados e nós devemos fazer o 

que pretendemos que as crianças façam, ou seja dar o exemplo, pois no futuro teremos 

aquilo que semearmos hoje. 
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2.2  Desenvolvimento 

O percurso Profissional na área da Educação Física começou no final da Licenciatura em 

2006, no Curso de Ciências do Desporto, da Universidade da Beira Interior (UBI). Em 2007 

fizemos o 5º ano, opcional, acesso à vertente de Ensino. Estágio Pedagógico no Ramo – 

Educação Física e Desporto Escolar, na Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Covilhã. 

Para além das turmas do estágio, nessa Escola havia diversos projetos que tivemos de 

dinamizar, nomeadamente o Desporto Escolar (Ginástica e Hip Hop), e o Jardim de Infância. 

No mesmo ano, leccionávamos AEC´s nas escolas da periferia da Covilhã, pelo 

Agrupamento de Escolas do Paúl. 

A prática Pedagógica é diversificada, tendo em conta a vasta área de intervenção, quer em 

termos de faixa etária, quer em termos de conteúdos a abordar. Os métodos de ensino são 

variados de acordo com os objetivos de cada projeto em que estamos envolvidos. Sem 

motivação nenhum método é eficaz, por isso durante as aulas temos tentado motivar os 

alunos, nomeadamente através de pequenas brincadeiras, jogos lúdicos, materiais variados, 

exercícios variados, para que eles se sintam motivados e contribuam com o seu melhor 

esforço, dedicação e consigam atingir os objetivos.  

As aulas podem ser boas e com bom suporte a nível Pedagógico, mas se não forem lúdicas 

e variadas, começam a cair na monotonia e levam à desistência. E esta realidade ficou bem 

presente, trabalhando num contexto diferente da Escola. À escola todos os alunos têm de ir, 

quer eles gostem ou não das aulas do seu professor, no entanto, às atividades fora do 

contexto escolar (como por exemplo natação e ginástica), os pais só pagam e levam os 

filhos se eles gostarem e se quiserem ir. 

E isto permitiu-nos refletir e concluir que quando estivermos colocados numa Escola, pelo 

Ministério da Educação devemos fazer com que os nossos alunos gostem de ir, e de 

aprender nas nossas aulas. Este é o dever de qualquer Professor ensinar e motivar para a 

aprendizagem ser concretizada. Relembrando sempre que sem afetividade, não existe 

aprendizagem. O Professor necessita de conquistar o aluno, compreendê-lo, para que este 

o respeite, queira ouvir e posteriormente aprender. Na Educação Física, os professores 

ainda têm o objetivo de incentivar o gosto pela prática desportiva, uma vez que os seus 

benefícios são muitos. Por experiência a maioria dos alunos gosta desta disciplina e tende a 

acatar melhor as palavras e ensinamentos desse professor. Desta forma o Professor de 

Educação Física pode aproveitar esse fator/vantagem, em prol do relacionamento e 

aprendizagem dos alunos. 
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Durante a formação Académica ouvimos muita vez uma frase dos nossos Professores, 

baseada na literatura do Professor Doutor Manuel Sérgio que referia “Compreender o 

Homem…Compreender a atividade”, e é mesmo isso. Precisamos de compreender a 

atividade e saber o que acontece, porque acontece, como acontece, para a analisarmos e 

compreendermos. Da mesma forma, precisamos de compreender o homem, ou seja a 

pessoa que a está a praticar, o que a motiva, o que gosta, como reage a determinadas 

situações, compreendê-la e perceber como podemos ajudar e obter daí a resposta que 

queremos ter num determinado exercício ou situação. 

No decorrer da experiência profissional já tivemos alunos com algumas limitações, quer em 

termos comportamentais, ou com algum tipo de doença já diagnosticada, mais 

concretamente asmáticos, diabéticos e alguns autistas. Em cada um dos casos procurámos 

ler um pouco mais para compreender as especificidades e limitações. Compreender como o 

aluno se sente, poder ajudar e estimular a sua aprendizagem, sem piorar a sua patologia. 

Quando pretendemos a aquisição de um determinado exercício ou gesto, temos de o 

analisar, e se necessário trabalhar pequenas partes separadamente para depois juntá-las e 

obter o exercício final. Em outras situações a melhor opção será criar progressões do 

exercício para o ensinar e não começar pelo gesto (objetivo) final propriamente dito. Mas 

analisaremos melhor alguns métodos de ensino, no ponto 2.3 deste trabalho.  

 

 

2.2.1 Atividade de Enriquecimento Curricular 

A primeira experiência em contexto de AEC´s foi no ano letivo 2006/2007, ano de Estágio 

Pedagógico. Em Escolas da periferia do Agrupamento de Escolas do Paul, num contexto 

bem diferente da Escola do Estágio. Não existia material desportivo suficiente, as 

necessidades são bem mais evidentes e não existia uma estrutura física específica para a 

prática desportiva. Quando as condições climáticas não são as melhores, resta-nos uma 

sala cheia de mesas e cadeiras e temos de dar asas à imaginação. 

Duas realidades bem diferentes no mesmo ano, com idades bem diferentes e contextos 

distintos. Foi um ano bem produtivo, com quase todas as faixas etárias, desde o Jardim de 

Infância, 1º ciclo, 2º ciclo, Secundário e Desporto Escolar. Este ano serviu para nos preparar 

para o que iria ser o futuro. 
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Desde esse ano que leccionamos nas AEC´s, em contextos completamente distintos, com 

mais ou menos quantidade e qualidade de material, com diferentes infra-estruturas, bem 

com diferentes contextos e necessidades sociais. Devido ao tempo de serviço já 

conseguimos ficar na área de residência. 

Alguns Agrupamentos começam a preocupar-se com a aquisição de material adequado a 

estas faixas etárias, mas a falta de espaço nas escolas primárias, as limitações das infra-

estruturas, não se resolvem tão facilmente. Na atividade físico-desportiva, os conteúdos 

propostos pelo Ministério de Educação são variados 1º e 2º ano, atividades de: exploração 

da natureza, deslocamentos e equilíbrios, rítmicas e expressivas, jogos, oposição e luta. 

Para o 3º e 4º ano: Jogos pré desportivos, andebol, basquetebol, voleibol, futebol, ginástica, 

natação e atletismo. Concretamente no Concelho da Lousã, como a contratação é pelo 

Ministério da Educação, já não existe a modalidade de Natação pelas AEC´s, uma vez que 

existem 2 blocos de uma hora cada e não se torna viável. Quando a contratação era 

realizada pela Câmara Municipal existiam 2 blocos, um de 45 minutos e outro de 90 

minutos. No bloco maior durante um período dávamos Natação. No Agrupamento de 

Escolas da Lousã, por iniciativa dos docentes e para aumentar as possibilidades de aula, 

face à escassez de espaços cobertos para todos os alunos, desenvolvemos com os alunos 

jogos de tabuleiro na sala de aula. 

Nesta experiência profissional é evidente a crescente competição entre os alunos, que nem 

necessita por vezes de ser incutida pelo Professor. O ganhar a todo o custo, parece aqui 

ganhar forma e a intervenção do Professor é essencial. Ganhar é bom sim, mas sem colocar 

em causa valores. Ver alunos a lutar, só porque querem ganhar não faz sentido. Nenhum 

ganho pode ser mais importante do que a integridade de outra pessoa e o respeito, e é na 

escola que temos de chamar a atenção para todos os aspectos da nossa sociedade.  

As crianças de hoje serão sem dúvida os adultos de amanhã e a escola torna-se num local 

privilegiado para contribuir para a sua formação. Se é importantes as crianças terem 

conhecimentos, sim é. Se é importante praticarem desporto, sem dúvida. Mas se estas 

crianças não forem formadas com princípios, valores e respeito, para consigo e para com os 

demais, tudo o resto na nossa opinião não faz sentido.  
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2.2.2 Câmara Municipal da Lousã 

Em Novembro de 2007 começámos o trabalho na Câmara Municipal da Lousã, em aulas de 

Natação, hidroginástica, e dinamização dos projetos Toque e Tom and More (pré escolares 

do concelho) e Lousã a mexer+ (seniores do concelho).  

Durante todo o ano desempenhamos a função de Nadador Salvador, como objetivo de 

vigiar, prevenir e ajudar, caso necessário. É uma função bastante exigente e de bastante 

responsabilidade, pois principalmente no verão os descuidos acontecem e a atenção do NS 

é vital. Em contexto de vigilância de piscinas, intervimos desde primeiros socorros até ao 

salvamento propriamente dito, mas a melhor estratégia desta profissão é mesmo a 

prevenção, perceber os grupos que chegam, as populações mais vulneráveis, 

nomeadamente crianças e idosos e manter a concentração. Sem permitir que a monotonia 

desta profissão interfira com a eficiência do trabalho. 

Na Escola de Natação elaborámos, em conjunto, um documento Técnico com o objetivo de 

estabelecer objetivos por níveis, e conteúdos a abordar. Desta forma diversificar ainda mais 

as aulas de todos os níveis da Escola, tendo em conta os objetivos de cada nível. A escola 

de natação está dividida em vários níveis, nomeadamente, por ordem crescente: estrelas-

do-mar 1 e 2 (dos 6 meses até ± 3 anos); Tartaruga 1- e 1+; Tartaruga 2 3/6anos; Tartaruga 

6/10anos; pinguins; focas; golfinhos e tubarões. A pré-competição e a competição 

pertencem Louzan Natação, que continua o trabalho desenvolvido na Escola de Natação. 

Na Escola de Natação leccionámos também aulas de Hidroginástica com 2 grupos distintos: 

um grupo mais sénior (menos ativos) com uma aula mais direccionada para a mobilidade 

articular e aumento do tónus muscular; e outro de população mais adulta (mais ativa) com a 

aula mais direccionada para o desenvolvimento da Força Muscular e desempenho Cárdio-

Respiratório. 

No projeto Toque e Tom todos os docentes intervenientes elaboraram um documento, com 

o objetivo de uniformizar a estrutura de aula e os conteúdos abordados. Além disso 

evidenciar a pertinência e importância deste projeto. Este projeto engloba Atividade Físico-

Motora, Música e Inglês. Estas atividades são de uma hora por semana e em regime de 

coadjuvação, pelo que são sempre articuladas com as Educadoras. 

Na Lousã existe ainda um projeto para os seniores do concelho, que se intitula por Lousã a 

Mexer+. No qual os seniores podem usufruir de diversas atividades, nos diversos locais do 

Município, nomeadamente natação e hidro sénior, natação livre, aerogym, zumba gold, 

yoga, caminhada e rancho. Este projeto não só engloba os seniores mais ativos como 
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também engloba Lares e Centros de Dia, com idosos mais dependentes. O projeto foi 

elaborado pelos diferentes professores de Educação Física que prestam serviço (direta ou 

indiretamente) à Câmara Municipal da Lousã. Tem por objetivo melhorar a qualidade de vida 

dos seus seniores, através da melhoria das suas habilidades motoras básicas e funcionais, 

capacidade articular, fortalecimento muscular, postural e promover hábitos e estilos de vida 

mais saudáveis. 

Neste Projeto a população alvo é + de 55 anos. Em 2018 a aluna mais idosa tinha 82 anos e 

não estava inserida num lar, deslocava-se autonomamente para a aula. Para esta 

população, as aulas têm por objetivo melhorar a força e a mobilidade articular, manter as 

suas habilidades, ou pelo menos que estas não sejam perdidas de uma forma tão 

acentuada, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida. Nestas aulas é importante 

passar uma boa energia, tendo sempre um sorriso, para que, pelo menos, durante a aula se 

sintam bem e que lhe possamos transmitir boas energias, pois as componentes Psicológica 

e Social são bastante importantes e não devem ser de todo descuradas. Por vezes é nestas 

aulas que conhecem pessoas da mesma idade, formam novas amizades, convivem mais, 

falam com alguém, ficando um pouco mais aliviados e integrados, quebrando desta forma o 

silêncio e a solidão na qual alguns vivem. 

 

2.2.3 Ginásio 

Em 2007, aulas de Pilates e de aeróbica, no Ginásio do Rugby Club da Lousã, e de 

ginástica de manutenção num salão de festas de uma aldeia de Cernache - Casa Telhada. 

De 2008 a 2013 trabalhámos no Ginásio Spazio Life na Lousã, onde desempenhámos 

funções de sub-diretora, e era responsável por aulas de grupo em diversas modalidades: 

Step, Pilates, PowerJump, Ritmos. Na sala de musculação, supervisionávamos, 

orientávamos e corrigíamos as pessoas que usufruíam da sala de Cardio e de Musculação. 

A faixa etária era maioritariamente adulta e proporcionou-nos melhorar a capacidade de 

gerir as aulas de grupo, tanto em termos de tempo, como de conteúdos a abordar. Pilates é 

uma modalidade muito importante em termos de postura e reforço muscular, conteúdos que 

aplicamos em outras situações pessoais e profissionais. 
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2.2.4 Participação em Acções de Formação 

Em 2008,Grau I de Natação, e em 2010, uma especialização em Natação para Bebés. 

Realizámos outras formações nomeadamente adaptação ao meio aquático, natação 

adaptada e no domínio da hidroginástica (com e sem materiais, Deep, hidropilates). 

Na área do Fitness, formações Step, Power Jump, Pilates, Ginástica Localizada e Power 

Ball. 

Em 2012, Grau I de Ginástica para Todos (GpT). Mais tarde em 2014, o Grau I Geral 

(comum a todas as modalidades da Ginástica) e posteriormente a Especialização em Baby 

Gym. Ambas as formações pela FGP (Federação de Ginástica de Portugal). 

Outras formações, em diversas áreas do Desporto e Saúde, nomeadamente, gestão 

desportiva, patrocínios, nutrição, diabetes e exercício, e motivação para o treino de crianças 

e jovens. 

Em 2018, conclusão do Grau II de Ginástica (GpT), com o Tutor Professor Fernando Jorge 

Abrantes (Coimbra).  

Em 2019 formação de Hidro Sénior e Natação Adaptada. 

Em 2018/2019, a frequentar o Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, na Universidade e Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 

2.2.5 Academia de Motricidade – Hora Bolas 

A Academia começou em Fevereiro de 2012, com um protocolo proposto à Câmara 

Municipal da Lousã. 

Na nossa Academia desempenhamos funções de diretora técnica, secretária, gestora e 

também professora da maior parte das turmas. Esta Academia está estruturada em duas 

áreas diferentes, mas que se complementam, a de desenvolvimento psicomotor e a de 

ginástica para todos. 

Na área do desenvolvimento motor geral, temos as turmas de Baby Gym (a partir dos 18 

meses), e as de Psicomotricidade (a partir dos 3 anos), tendo como Coordenador Técnico o 

Professor Rafael Antunes. Nestas turmas encontra-se bastante presente o módulo do Basic 

Gym da FGP, em que pretendemos o desenvolvimento motor geral – perícias e 

manipulações dos mais variados materiais, locomoções, deslocamentos, equilíbrios, 
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coordenação, noção espácio-temporal e perceção corporal. A outra área é a iniciação à 

Ginástica para Todos (GpT), modalidade de grupo, sem vertente competitiva da Federação 

de Ginástica de Portugal. Coordenamos estas turmas e elas estão direcionadas para a 

aprendizagem da ginástica, individualmente e em grupo, respeitando as qualidades e 

dificuldades de cada um, de uma forma integrada.  

 

A Academia foi crescendo e em 2019, tem cerca de 150 alunos, dos 18 meses aos 20 anos, 

distribuídos por 13 turmas. A Academia tem o documento das suas normas de 

funcionamento, e foram criados outros documentos que sistematizam e evidenciam melhor o 

seu crescimento e organizam os seus objetivos por níveis de aprendizagem, nomeadamente 

o documento da Caracterização Histórica e enquadramento teórico, e o da estrutura técnica. 

De acordo com os objetivos estabelecidos para cada nível/turma, a responsabilidade do 

planeamento de aula é dos professores da turma. Para a concretização destes objetivos 

tentámos ter sempre em conta os 3 F´s da ginástica, sendo eles a diversão (Fun), a aptidão 

física (Fitness) e os fundamentos (Fundamentals). Aquando do trabalho da Aptidão Física, 

nas componentes físicas (resistência, força, potência e flexibilidade) e/ou nas componentes 

motoras (agilidade, equilíbrio, coordenação e orientação espacial); e dos fundamentos da 

ginástica – padrões do movimento gímnico, foram tidos em conta a diversão como forma de 

motivação e gosto pela modalidade, através de jogos, atividades lúdicas, estafetas, 

competições entre equipas, corridas, vaivéns, entre outras formas de motivar os nossos 

alunos. 

No contexto Escolar, e fora do contexto Escolar, tal como pretendemos na nossa Academia, 

não devemos ensinar apenas, mas transmitir a sua utilidade, compreender a sua função, 

bem como os seus benefícios para que os alunos apliquem e compreendam.   

Há brincadeiras com aplicação concreta que são bastante enriquecedoras, e têm um 

melhoramento significativo. O objetivo é mais rapidamente concretizado. Por exemplo, 

aprender a vestir um casaco, através de uma brincadeira de borboleta com um arco. Em que 

o aluno tem de colocar o arco nas costas, como se vestisse o casaco. Depois brinca, voa e 

corre como uma borboleta. O aluno inicialmente não precisa saber que já está a aprender 

isso, mas depois demonstramos, aplicamos e transmitimos essa utilidade.  

Outros exemplos são as brincadeiras com diversos materiais, que melhoram toda a sua 

coordenação motora, a aprendizagem das cores usando objetos e jogos, e circuitos 

psicomotores para estimular deslocamentos e equilíbrios. Estes exemplos não têm um 

objetivo tão concreto como o exemplo anterior, que proporciona a aprendizagem de uma 
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habilidade específica, consequentemente conhecer o seu corpo, o seu meio ambiente, os 

materiais e a relação entre eles. Esta relação é necessária para qualquer acção, qualquer 

movimento.  

Friedrich Froebel (1782-1852), um dos primeiros educadores a enfatizar a importância do 

brinquedo e do lúdico na educação infantil, diz-nos que “ a brincadeira não é trivial, ela é 

altamente séria e de profunda significância” (Ferreira, 2010). E é nisto que acreditamos na 

nossa Academia, estimular a aprendizagem de forma lúdica, e sempre assente em valores e 

princípios, pois “Sem a educação das sensibilidades todas as habilidades são tolas e sem 

sentido” (Ferreira, 2010). 

Existem dois projetos novos para a Academia à espera de serem implementados. Um seria 

aulas de Pais e Filhos com o objetivo de melhorar as capacidades físicas e motoras dos 

Pais, e de promover a interacção com os seus filhos. Fazendo coreografias entre ambos. 

Outro projeto seria para a população sénior, a FGP tem um programa para seniores, e estes 

fazem encontros a nível nacional. 

 

2.3 Métodos de Ensino 

Um Método é o caminho, e a técnica é como fazer, ou como percorrer esse mesmo 

caminho. Rangel (2005) “A metodologia didáctica refere-se, então, ao conjunto de métodos 

e técnicas de ensino para a aprendizagem (…) caminho que, de modo significativo, conduza 

à aprendizagem”. 

Existem diversos métodos de ensino, mas os que mais utilizamos e com os quais nos 

identificamos são os seguintes: 

- Método Parcial e Analítico: ensinar uma determinada habilidade motora por partes para, 

posteriormente, juntá-las e obter o movimento total. Por experiência este método é muito 

eficaz, pois permite ao aluno adquirir, identificar e corrigir cada fase do movimento, e até 

mesmo percebê-lo melhor caso já o fizesse de uma forma mais incorrecta. Acções motora 

como saltar à corda, ou outras que impliquem muita coordenação, este método é 

fundamental; 

- Método global ou método complexo: é ensinar todo o movimento, “ensinar uma destreza 

motora apresentando o seu conjunto” (Tenroller and Merino, 2006). Este método é mais 

usual em acções motoras menos complexas, como por exemplo, empurrar, atirar, puxar e 

pontapear; 
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- Método Misto: que engloba os dois anteriores. Numa fase inicial o gesto aparece como um 

todo, depois é dividido em partes para que se proceda a correcções e na fase final volta a 

aparecer de forma total. “Para Xavier (1986), este método consiste na sincronia dos 

métodos global – parcial – global (…) trata-se de uma metodologia bastante rica sob o ponto 

de vista didático ” (Tenroller and Merino, 2006). Este método é essencial, uma vez que 

permite ao aluno perceber e visualizar o gesto pretendido, bem como aprender/melhorar 

alguma especificidade do mesmo. 

- Método Recreativo: Este método é um dos mais usados, “são muitos os livros que 

apresentam atividades recreativas para o ensino dos mais variados conteúdos nas aulas de 

educação física” (Tenroller and Merino, 2006). A vertente lúdica não deve ser nunca 

descurada, pois como já referimos anteriormente, ela é a chave da motivação. Estes 

factores aumentam a predisposição para a aprendizagem, pois “quando sentimos prazer 

com o que fazemos, secretamos mais beta-endorfinas, porém quando os alunos não sentem 

prazer nas atividades ou durante a aula, as catecolaminas (os hormônios da”fuga”) são 

jogados em maior quantidade na corrente sanguínea” (Tenroller and Merino, 2006); 

- Método da cooperação – oposição: Para existir competição e jogo, tem de existir 

adversários, por isso estes devem ser vistos como cooperadores. O professor “se conseguir 

usar o método da cooperação - oposição de modo a não valorizar em demasia a vitória em 

detrimento da derrota, provavelmente será bem-sucedido na sua pedagogia” (Tenroller and 

Merino, 2006). O Fair Play (jogo justo) tem de ser incutido e os valores nestas idades são 

muito importantes. Ultrapassar as dificuldades e as frustrações também fazem parte do 

crescimento e da educação da criança. 

De realçar que nenhum método é melhor que o outro, o melhor em determinada situação 

será aquele que considerando um determinado aluno, ou situação, promove a 

aprendizagem. Cabe a cada Professor fazer uma avaliação correcta e analisar a situação 

para perceber o método que melhor se adequa. Deverá ainda conhecer os seus alunos para 

compreendê-los, e saber como reagem em determinadas situações, podendo desta forma 

elaborar estratégias de ensino, facilitadoras da aprendizagem. 
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2.4 Análise e reflexão sobre as atividades 

Apresentamos uma tabela resumo das funções exercidas, sua carga horária e anos de 

experiência. 

Tabela 2.1 – Síntese das principais atividades e vivência profissional 

Trabalho 
Carga Horária 

Semanal 
Idades Função 

Anos de 
Experiência 

AEC´s 10 h 
6 aos 11 

anos 
Técnico 

Especializado 
13 anos 

Toque e Tom 4h 
3 aos 5 

anos 
Coadjuvação 12 anos 

Lousã a Mexer + 2h 
+ de 55 

anos 
Professor 10 anos 

Natação 7h 
6 meses  
aos 10 
anos 

Professor 12 anos 

Hidroginástica 2h 
18 aos 

78 anos 
Professor 12 anos 

Nadadora Salvadora 11h 
Todas as 

idades 

Prevenir 
Vigiar 

Socorrer 
6 anos 

Academia de Motricidade 12h 

18 
meses 
aos  20 

anos 

Treinadora 
Diretora 
Técnica 

7 anos 

 
Ginásio 

15h Adulta Instrutora 6 anos 

Há 12 anos que leccionamos e tivemos a vantagem de ainda não termos ficado colocados a 

nível Nacional, no concurso de professores. Caso contrário, não tínhamos tido a vivência e a 

diversidade de situações com as quais nos fomos deparando e que nos permitiu pensar, 

compreender, refletir, criar, explorar e agir.  

Apesar da diversidade e do trabalho, e a necessária gestão de tempo, somos gratos por 

esta diversidade. Permite-nos não estar sempre a fazer a mesma coisa, não havendo muitas 

repetições, nem entrar na rotina e sobretudo querer aprender, para intervir melhor. 

Podermos comparar capacidades/situações e poder refletir sobre as mesmas. A variedade 

da faixa etária permitiu-nos crescer enquanto profissional, compreender melhor as 

características de comportamento de cada uma, suas necessidades e querer fazer formação 

para dar a melhor resposta possível.  
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2.5. Conclusão  

As vivências anteriores interferem com as decisões futuras, pois somos o que vivemos e a 

vida faz-nos crescer. 

Os constrangimentos e limitações de infra-estruturas físicas e materiais, nas escolas e pré-

escolas, sempre foram analisados pelo lado positivo, estimulando a nossa criatividade. No 

entanto, em relação ao estímulo aos alunos, fica um pouco condicionado e limitado, não 

existindo dessa forma a mesma estimulação. Esta lacuna pode condicionar o défice de 

coordenação, equilíbrio e agilidade motora, visíveis nas escolas, e que foram bons 

indicadores para a criação da Academia.  

As vivências anteriores à Universidade, embora não sejam muito pertinentes para este 

trabalho, deram-nos muito suporte, sustentabilidade, capacidade de lutar e arriscar pelos 

objetivos, estabelecimento de prioridades, e gestão de tempo e dinheiro. Essenciais para a 

gestão da Academia. 

Estas experiências permitiram-nos agir em diferentes situações, e gerir diversos 

comportamentos. A experiência ajuda ainda a prevenir determinadas situações, gerir melhor 

determinados comportamentos, e a valorizar/desvalorizar o que é mais/menos importante e 

pertinente. Todas as situações vivenciadas nos fazem aprender e agir melhor numa 

próxima, pois a aprendizagem é feita durante toda a vida.  

O método de ensino deverá ser sempre o que melhor se adequa ao objetivo. E com mais 

experiência vamos explorando e reflectindo sobre mais e novas progressões para 

ajudarmos no processo de aprendizagem, sem esquecer que a motivação é fundamental 

para o processo de aprendizagem. Sempre que necessário poderemos complementar com 

os reforços visuais, auditivos e cinestésicos. 

Tassoni (2000) lembra-nos que no processo de aprendizagem devemos ter em 

consideração, “o que se diz, como se diz, em que momento e por quê; da mesma forma 

que, o que se faz, como se faz, em que momento e por quê, afetam profundamente as 

relações professor-aluno, influenciando diretamente o processo de ensino-aprendizagem”. 

Temos a melhor profissão do mundo contacto com pessoas, independentemente da faixa 

etária, melhorar a sua saúde através do exercício. Exige de nós muita responsabilidade, 

uma vez que se uma pessoa é saudável, não deve deixá-lo de o ser pela nossa intervenção. 

O contato corporal é da nossa área de intervenção e permite-nos uma ligação, uma 

afectividade diferente de muitas áreas profissionais. Dar e receber emoção, permite-nos dar 

um pouco de nós e receber um pouco do outro. 
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De acordo com a nossa vivência, podemos realçar, que nos diversos contextos da nossa 

intervenção é essencial a proximidade, compreensão, diálogo, respeito, afetividade, e 

motivação para que as diversas aprendizagens se concretizem. Para além disso é essencial 

compreender o movimento, a sua biomecânica, a atividade e o que está a acontecer. Para 

posteriormente, criar/pensar em formas de o podemos simplificar, criando etapas, 

progressões, para o objetivo final. Desta forma aumentar a probabilidade de sucesso, de 

concretização das diferentes etapas, de aprendizagem e consequente motivação. 

Com todos estes contextos diferentes temos a oportunidade de poder observar diversas 

situações e comportamentos, tanto de alunos como de outros profissionais da área. E 

quando observamos o desempenho de outros profissionais é sempre uma nova experiência, 

uma nova aprendizagem, quer pelos aspectos positivos (onde podemos abrir a mente para 

outras formas de intervenção, outras opções, outras estruturas de aula), quer pelos 

aspectos menos positivos, onde por vezes observamos determinadas posturas e 

intervenções com as quais não nos identificamos tanto. Claro que não podemos tirar 

conclusões e fazer essa avaliação tendo em conta uma situação pontual, pois nem sempre 

visualizámos e sabemos de tudo, mas conseguimos fazer um transfere para a nossa 

realidade e a forma como reagíamos. Consideramos que ambas as situações contribuem 

sempre para a nossa formação e permitem-nos a auto-crítica e aprendizagem, 

proporcionando-nos uma melhor intervenção futura. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III – Trabalho Empírico 
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Resumo 

Com a evolução dos tempos e da sociedade, cada vez é menos comum ver crianças a brincarem nas 

ruas. Esta consequência da crescente urbanização e insegurança leva a que as crianças se 

desenvolvam cada vez menos em termos motores, e que essas limitações sejam cada vez mais 

evidentes. As escolas não têm material desportivo apropriado para estas idades (6 aos 9 anos) e a 

Academia aparece como uma das soluções. As opções de atividades extra curriculares são cada vez 

mais, e as crianças precisam delas para combater um pouco o sedentarismo presente na sociedade. 

As atividades físicas regulares e as brincadeiras de infância são importantíssimas não só para o 

desenvolvimento motor, como também para o desenvolvimento social e cognitivo. 

No estudo participaram 125 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 9 anos do Concelho 

da Lousã, das quais, 52 frequentam a Academia e 73 não frequentam. Neste estudo empírico 

comparámos alunos que frequentam a Academia e os que não frequentam, através da bateria de 

testes como o KTK (KörperkoordinationstestFürKinder – Teste de coordenação corporal para 

Crianças), para avaliar a coordenação, equilíbrio dinâmico e a agilidade. Utilizámos ainda dois testes 

do Eurofit (Teste de aptidão física para crianças e jovens), para avaliar o equilíbrio estático (Teste 

Flamingo) e a flexibilidade.  

Os resultados dos testes demonstraram melhor prestação, em todas as variáveis de estudo, por parte 

dos praticantes da Academia com nível de significância de p ≤0,05, concluindo que os alunos da 

Academia são em média mais coordenados, equilibrados, ágeis e têm maior flexibilidade, 

comparativamente aos alunos que não a frequentam. À semelhança deste estudo, outros estudos 

apresentados realçam a importância e a pertinência das atividades extra curriculares para o 

desenvolvimento motor geral das crianças. 
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Abstract  

With the evolution of times and society it is less common to see children playing in the streets. The 

fast urbanization and lack of safety are leading to less motor development and growing motor 

limitations. As schools many times don’t have the right materials for the first stages of motor 

development, and the options about after school activities flourishes as a mean to fight a sedentary life 

style. Physic activity and childhood games are really important not only for the motor development but 

also for the social and cognitive development. 

In this study participated 125 children within the age group of 6 and 9 years old form Lousã, 52 of 

which attended the academy and 73 of them don’t. This empirical study compares the academy 

attendants and not attendants. Through tests like KTK (KörperkoordinationstestFür Kinder – Children 

Motor Coordination Test) we evaluate coordination, dynamic balance and agility. Through the Euro Fit 

test (Fitness test for children and youngsters) we access the static balance (Flamingo test) and 

flexibility.  

The results of the tests showed better performances of the academy attendants in all variables studied 

with a significance level of p ≤0,05, by the results we can reckon that the academy attendants are on 

average more  coordinated, balanced, agile and with more flexibility in comparison with the others that 

don’t attend the academy. Similar to this study, other studies reveal the importance and relevance of 

extra curriculum activities for the children’s general motor development. 
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3.1. Introdução Específica 

Hoje em dia as crianças já não brincam na rua como dantes porquê? E porque os Pais não 

têm tanto tempo/paciência? Qual o contexto escolar? Brincam na escola? 

Estas são algumas perguntas pertinentes nos dias de hoje, que também já abordámos no 

capítulo I deste trabalho, mas que considerámos pertinentes também neste capítulo. Os pais 

de hoje não têm tanto tempo para os filhos, e os que têm não aproveitam com qualidade. 

Num mercado de trabalho tão competitivo, os pais não presenciam o processo de 

amadurecimento e desenvolvimento dos seus filhos. Além disso muitos não têm espaço, 

outros não têm paciência ou nem sequer sabem como podem/devem brincar. O brincar com 

os Pais contribui para a sua felicidade, a sua afectividade, o seu crescimento, coordenação, 

equilíbrio, agilidade, e todos os benefícios que daí advêm. Se é menos comum 

começaremos a perceber as suas consequências em termos de desenvolvimento. 

Neste capítulo apresentamos o estudo comparativo em termos de coordenação motora 

entre alunos praticantes e não praticantes da Academia de Motricidade – Hora Bolas. 

Nesta fase do trabalho pretendemos dar resposta aos objetivos propostos inicialmente: i) 

avaliar o desempenho e a coordenação motora de crianças do ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo 

do Ensino Básico, mais especificamente dos 6 aos 9 anos; ii) estudar a influência e os 

benefícios, sobre o desempenho motor, subjacentes da prática de atividade física extra 

curricular. No final serão apresentados os resultados dos testes aplicados, sua discussão, 

conclusões e sugestões futuras, justificar a sua pertinência e importância. 

Inicialmente faremos uma revisão de literatura, na qual pretende-se enfatizar a importância 

da brincadeira na vida das crianças, bem como a sua relação com o desenvolvimento motor. 

Compreender a importância do desenvolvimento motor, as suas vantagens para os 

processos de aprendizagem e para o desenvolvimento cognitivo e social. 

 Para uma melhor compreensão faremos uma breve referência às diferentes definições de 

coordenação, equilíbrio e agilidade, inerentes a este trabalho. 
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3.2. Revisão da Literatura 

Vários são os autores mencionados nos mais variados cursos de Psicologia que já 

abordaram a necessidade da fase sensório-motora, do corpo vivido, para a formação da 

inteligência. Gonçalves (2008), apresenta-nos 3 destes autores, “Piaget estudou as inter-

relações entre a motricidade e a percepção, ressaltando que a criança cria experiências 

para si mesma, por meio de suas próprias acções sobre o ambiente. Wallon enfatizou as 

relações da criança com os objetos e com os outros, gerando processos imitativos - homem 

se constrói vivenciando dois papéis: o de autor da acção, constituindo o meio, e o objeto da 

ação, sendo constituído pelo meio. Vigotsky estudou a importância das atividades lúdicas, 

que leva a criança a reproduzir muitas situações vividas em seu quotidiano, as quais, pela 

imaginação e pelo “faz de contas”, são reelaboradas”. 

Com a pressão de uma sociedade cada vez mais competitiva, na escola e fora dela devem 

aparecer cada vez mais projetos que resgatem o corpo vivido. Como reforça Gonçalves 

(2008), no seu artigo do andar ao escrever, que as crianças “possam utilizar essa 

ferramenta que é o corpo, para explorar, criar, brincar, relacionar, imaginar, planejar, sentir 

e, finalmente, aprender. Por meio da experiência concreta e do brincar, o ensino se tornará 

não simplesmente um processo acomodativo, mas sim uma aprendizagem contextualizada, 

repleta de significados reais e práticos que poderão auxiliar nos processos pedagógicos e 

nas atividades do quotidiano dessas crianças”. A Academia de Motricidade surge dessa 

vontade de exploração, do corpo vivido. 

Gallahue e Ozmuz (2001) cit in Pellegrini, Neto, Bueno, Alleoni, e Motta (2005), “os fatores 

de controlo motor (equilíbrio e coordenação) são de particular importância no início da 

infância, quando a criança está obtendo o controlo de suas habilidades motoras 

fundamentais”.  

Rodrigues (2003) cit in Silva (2010), “alcançar o domínio de habilidades motoras complexas 

exige tempo, daí a necessidade da vivência de todas as experiências motoras 

proporcionadas desde o nascimento do indivíduo. Todos os movimentos anteriores a essas 

habilidades motoras mais complexas servirão de base para as próximas etapas”. O mesmo 

autor, Silva cit Gallahue e Ozmun (2005) e reforça a importância de “todas as crianças em 

idade escolar e pré-escolar tenham acesso a um programa de movimentos efetivo e bem 

planejado, garantindo que seu desenvolvimento motor seja facilitado nos anos posteriores”. 

Outros autores enfatizam a importância dessa estimulação ser nos primeiros 6 anos de vida. 

Bessa e Pereira (2002), “os movimentos aprendidos durante os primeiros seis anos da 
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infância caracterizam a base para as aprendizagens numa fase posterior. As habilidades 

motoras que a criança adquire numa fase inicial são aperfeiçoadas na idade adulta”.  

Num estudo sobre o desenvolvimento motor nas crianças os autores Iceta e Yoldi (2002), 

reforçam a importância de um bom diagnóstico dos Pediatras, “en la práctica pediátrica 

diaria la valoración del desarrollo psicomotor constituye una de las actividades básicas, pues 

nos va ayudar no sólo a determinar si el niño presenta alguna alteración sino a confirmar 

que es un niño sano”. Reforça ainda que “ es fundamental que los pediatras sepan valorar 

adecuadamente el desarrollo psicomotor de los niños en nuestras consultas, puesto que su 

alteración es señal y a veces la única, de una disfunción del sistema nervioso. La detección 

temprana de los transtornos del sistema nervioso, facilita su tratamiento precoz o al menos 

la prevención de defectos sobreañadidos derivados de los mismos”. Nesta linha de raciocino 

é importante identificar e agir o mais rápido possível para estimular as crianças de forma 

adequada, melhorando o seu desenvolvimento motor. 

A insuficiência ou debilidade no desempenho coordenativo, no final da década de 80, foi 

denominado de Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC), pela Associação 

Americana de psiquiatria (American Psychiatric Association [APA], 2002). 

Pulzi e Rodrigues (2015), numa revisão de literatura sobre o transtorno do desenvolvimento 

da criança, indicam-nos que “o movimento possui relação direta com a aprendizagem e com 

as relações sociais. Crianças que apresentam dificuldades de movimento podem possuir 

transtorno do desenvolvimento da coordenação (TDC)”. Os mesmos autores acrescentam 

ainda que “Na escola, esse transtorno acarreta em baixo rendimento acadêmico, 

dificuldades de escrita e compreensão de conceitos matemáticos. Na vida social, pode 

ocorrer o isolamento e a dificuldade de pertencer a um grupo”. As atividades físicas 

regulares e das brincadeiras de infância, são de extrema importância para o 

desenvolvimento motor, social e cognitivo.  

Numa revisão sobre o exercício físico e função cognitiva, Antunes, Santos, Cassilhas, 

Santos, Bueno, e Mello (2006), mencionam que “o exercício e o treinamento físico são 

conhecidos por promover diversas alterações, incluindo benefícios cardiorespiratórios, 

aumento da densidade mineral óssea e diminuição do risco de doenças crónico-

degenerativas (…) diversos estudos têm demonstrado que o exercício físico melhora e 

protege a função cerebral”. Nesse trabalho evidenciam o oxigénio, como um dos 

responsáveis pela relação positiva entre o exercício e a função cognitiva. 
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Clark et al (2005) cit in Pulzi e Rodrigues (2015) “os professores de Educação Física, podem 

considerar-se colaboradores essenciais na identificação do TDC, pois são treinados para 

observar e avaliar o movimento (são especialistas em comportamento e aprendizagem 

motora), uma vez que são eles que monitoram os alunos nas mais variadas e complexas 

situações de movimento, sendo, portanto, mais preciosa nessa identificação do que 

professores de sala de aula”. 

Bessa e Pereira (2002) ainda reforçam que “as habilidades de coordenação motora e de 

equilíbrio devem ser avaliadas e desenvolvidas basicamente na infância, pois a 

aprendizagem motora posterior vai necessitar destas habilidades básicas numa fase adulta. 

Além da necessidade de movimentação que a criança apresenta, vale a pena ressaltar que, 

na maioria das vezes, a motricidade da criança é pouco explorada durante a infância, 

gerando alterações em seu desenvolvimento psicomotor que vão refletir na idade adulta”. 

Alguns estudos apontam que os meninos desenvolvem o equilíbrio e a coordenação mais 

cedo que as meninas, mas num estudo comparativo do equilíbrio e coordenação motora em 

pré-escolares, observou-se que os meninos apresentam melhor habilidade na execução dos 

testes de equilíbrio, enquanto as meninas obtiveram melhores resultados na coordenação 

motora, grossa e fina. Nesse estudo Bessa e Pereira (2002), fazem uma ressalva bastante 

pertinente, “o ambiente com o qual a criança mantém relacionamentos, tem importância 

fundamental no desenvolvimento destas habilidades”. De acordo com o estímulo, a criança, 

independentemente do seu género irá desenvolver essa habilidade motora. 

Lopes (2006) no seu estudo sobre a atividade física, recreio escolar e desenvolvimento 

motor, diz-nos que “os sujeitos, de uma forma geral, apresentam resultados baixos em 

termos de habilidades motoras fundamentais e coordenação motora, indiciadores de 

possíveis insuficiências do desenvolvimento coordenativo e de pobre desenvolvimento das 

habilidades motoras fundamentais”. Desta forma, “afigura-se necessário a criação de 

condições com o objectivo de melhorar e enriquecer os recreios das escolas do 1º CEB, 

apostando-se na introdução destes ou de outro tipo de materiais, como forma de aumentar 

os níveis de AF e de diversificar as experiências motoras”. 

Lopes e Gonçalves (2015), nos estudos de desenvolvimento motor da criança VIII, 

desenvolvido pela Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Bragança, 

apresentam um estudo sobre a matemática e a psicomotricidade em crianças do 1º CEB. 

Nesse estudo, Mesquita, Afonso, Serrano, e Pinho mencionam que “vários autores, citados 

por Silva e Beltrame, referem que é nos primeiros anos de escolaridade que se detetam as 

dificuldades da leitura que, por sua vez, dão lugar a dificuldades de calculo e ortografia. 
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Barreiros et al. indicam que as dificuldades escolares tem como origem não só fatores 

pedagógicos, afetivos e sociais, como apresentam uma forte ligação ao desenvolvimento 

psicomotor”. O mesmo estudo diz-nos que “desta forma o desenvolvimento psicomotor 

surge como pré-requisito para as aprendizagens escolares. O trabalho da educação 

psicomotora deve promover o desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, com o objetivo 

de identificar e prevenir problemas de aprendizagem e evitar uma reeducação psicomotora”. 

Estes estudos reforçam que o desenvolvimento motor está relacionado com as vivências e 

experiências motoras, e que elas são importantes para que as habilidades motoras sejam 

estimuladas o mais cedo possível. Demonstram-nos que esse desenvolvimento motor 

influencia o desenvolvimento cognitivo e social e que facilita as aprendizagens escolares.   

 

3.3. Componentes motoras  

Percebendo a importância do desenvolvimento motor, nesta revisão de literatura, faz sentido 

compreender o significado das componentes motoras avaliadas neste estudo: 

nomeadamente, a coordenação, equilíbrio, agilidade, como se relacionam e também a 

componente física flexibilidade. 

- Coordenação 

Segundo Costa (1992) “Um movimento coordenado quando o objectivo que se pretende é 

atingido com grande facilidade e em economia de esforço”. 

Lopes e Maia (1997) cit (Schilling & Kiphard, 1974), “a coordenação corporal entendida 

como a interação 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 reacções rápidas adaptadas à situação, exige: a) uma adequada medida de força que 

determina a amplitude e velocidade do movimento; b) uma adequada seleção dos músculos 

que influenciam a condução e orientação do movimento; c) a capacidade de alternar 

rapidamente entre tensão e relaxação musculares”. 

Segundo Bessa e Pereira (2002), numa revista científica dizem-nos que “ a coordenação 

motora é uma estrutura psicomotora básica, concretizada pela maturação motora e 

neurológica da criança e desenvolvida através da sua estimulação psicomotora”. 

Coordenação implica controlo e objetividade no movimento, ou na tarefa pretendida. Existe 

a distinção entre coordenação motora geral e coordenação fina. A coordenação fina não 
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implica necessariamente ser movimentos com os dedos das mãos, como muitas das vezes 

ouvimos. Coordenação fina são movimentos mais precisos, mesmo que usando uma maior 

cadeia motora. Por exemplo se com um pé tirar algo de cima de uma mesa, tenho uma 

cadeia motora maior, mas não deixa de ser coordenação fina. 

O desenvolvimento motor da criança, nomeadamente a coordenação e a lateralidade têm 

algumas consequências em tarefas futuras no percurso escolar. A lateralidade interfere com 

aprender as letras (exemplo distinguir e escrever p, q ou b, d) e até com a própria escrita (da 

esquerda para a direita). Num artigo, Gonçalves (2011) cit Fonseca (1993), “ A criança deve 

viver o seu corpo através de uma motricidade não condicionada, em que os grandes grupos 

musculares participem e preparem os pequenos músculos, responsáveis por tarefas mais 

precisas e ajustadas. Antes de pegar num lápis, a criança já deve ter, em termos históricos, 

uma grande utilização da sua mão em contato com inúmeros objetos”.  

Para a criança “é importante a conquista progressiva da coordenação entre o sentido da 

visão e os movimentos da mão, nas dimensões de unidade funcional, divisão bimanual e 

dominância manual, facilitando aquisições motoras finas, versáteis e complexas” (Wallon 

1965 cit in Almeida, 2013). 

Blouch (1981) cit in Almeida (2013) defende que a “educação psicomotora é o fundamento 

da Educação Básica da Criança. Refere o autor que a educação psicomotora condiciona as 

aprendizagens desde as idades pré-escolares, levando-a a tomar consciência do corpo, do 

espaço que ocupa, do tempo e a adquirir precisão e coordenação de movimentos”. 

- Equilíbrio 

O corpo equilibrado é um corpo que tem o seu Centro de Massa projectado dentro dos 

limites da sua base de apoio, até à proximidade dos seus limites. Equilíbrio é estabilidade, 

firmeza,  imobilidade e inalterabilidade.  

Costa (1992) “é uma capacidade que influencia o desempenho em determinados 

movimentos desportivos. O êxito está dependente do ajustamento corporal (braços, pernas 

e cabeça) em relação ao aparelho”. No caso da Ginástica Acrobática esse ajuste corporal é 

realizado em relação à posição de outro(s) ginasta(s). 

O equilíbrio pode ser designado de estático ou dinâmico. Segundo Russell (2008) o 

equilíbrio “consiste na capacidade de permanecer em posições estáticas e conseguir mover 

o corpo em estado de equilíbrio (equilíbrio dinâmico) ”. 

https://www.sinonimos.com.br/imobilidade/
https://www.sinonimos.com.br/inalterabilidade/
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Quando o equilíbrio tiver algum tipo de movimento passa a ser equilíbrio dinâmico. Alguns 

exemplos, fazer uma rotação na posição de avião ou o centro de massa chegar bem perto 

do limite da base de apoio, qualquer exercício em que, com sucesso, a pessoa consiga 

mudar a sua base de apoio. Desta forma existe alteração da posição do centro de massa, 

mas este mantém-se perto dos limites da base de apoio. 

- Agilidade 

Marins e Giannichi (1988) definem a agilidade como uma variável neuromotora, 

caracterizada pela capacidade de realizar trocas rápidas de direção, sentido e deslocamento 

da altura do centro de gravidade de todo o corpo ou parte dele. 

Gorgatti e Böhme (2003) mencionam outra definição, de Costello e Kreis (1993), que 

conceituam agilidade “como a capacidade de mudar de direção sem perda de velocidade, 

força, equilíbrio ou controle do corpo. Dessa forma, existe uma correlação direta entre o 

aumento da agilidade e o desenvolvimento do “timming”, ritmo e movimento atlético”. 

Segundo Russell (2008) “representa a capacidade de movimentar o corpo, com rapidez e 

eficiência, de uma posição para outra e de um lugar para outro”. 

- Como se relacionam? 

Barata e Coelho (1996) “Todos os exercícios desenvolvem a coordenação dos movimentos 

corporais, na medida em que apelam à orientação no espaço, à noção de tempo e 

equilíbrio”. 

Segundo Barata e Coelho (1996) “ a destreza é a capacidade motora que permite uma 

sequência de movimentos, de forma coordenada”. 

Bessa e Pereira (2002) ainda reforçam que “as habilidades de coordenação motora e de 

equilíbrio devem ser avaliadas e desenvolvidas basicamente na infância, pois a 

aprendizagem motora posterior vai necessitar destas habilidades básicas numa fase adulta. 

Além da necessidade de movimentação que a criança apresenta, vale a pena ressaltar que, 

na maioria das vezes, a motricidade da criança é pouco explorada durante a infância, 

gerando alterações em seu desenvolvimento psicomotor que vão refletir na idade adulta”. 

Kiphard (1976) cit in Ribeiro, David, Barbacena, Rodrigues e França (2012), consideram “a 

coordenação motora, sob uma perspectiva pedagógica e clínica, é a interação harmoniosa e 

económica dos sistemas musculoesquelético, nervoso e sensorial para produzir ações 

cinéticas precisas e equilibradas”. 
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Pellegrini, Neto, Bueno, Alleoni, e Motta (2005), “Quanto maior a interação da restrições 

impostas ao executante, maior será o nível de coordenação necessário para um 

desempenho eficiente (…) o grau de complexidade de uma tarefa está no número de 

elementos que precisam ser coordenados e na rede de relações que se estabelece entre 

estes elementos”. 

Em jeito de conclusão, nenhuma das componentes motoras é mais importante que a outra. 

Não há equilíbrio sem coordenação, nem coordenação sem equilíbrio. E a agilidade requer 

coordenação e equilíbrio. Estão todas relacionadas. Todas devem ser treinadas, 

estimuladas, para um maior desempenho da tarefa, e por vezes ao treinarmos uma já 

estamos indirectamente a beneficiar a outra. O homem é um ser Holístico, é um Todo e não 

partes, pelo que tudo se relaciona.  

Bronsato e Romer (2015), “ o estudo da Motricidade Humana, revela as diversas 

manifestações do comportamento motor do indivíduo sempre na dependência da 

intencionalidade de cada Ser. Desse modo, desenvolve-se cada indivíduo, quer na condição 

física, quer na biológica, em sua totalidade”. 

 

- Flexibilidade 

Esta componente física também foi comparada neste estudo empírico, é por isso pertinente 

apresentá-la e defini-la. 

Barata e Coelho (1996) “Flexibilidade é a capacidade motora que permite efectuar 

movimentos com maior amplitude possível. A flexibilidade pode ser dividida em dois tipos: 1. 

Activa, em que o trabalho de alongamento muscular é realizado sem qualquer ajuda 

exterior; 2. Passiva, em que o trabalho de alongamento muscular é executada com o 

contributo de uma força exterior”. 

Romão e Pais (2007) acrescentam que a Flexibilidade “é a capacidade de movimentar as 

articulações com amplitude e sem dor”. 
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3.4. Metodologia 

Neste capítulo do nosso trabalho, descrevemos os critérios de seleção e as principais 

características da amostra em estudo. Apresentamos os procedimentos para a recolha dos 

dados, referenciamos os processos de medida e avaliação efetuados. Referimos os 

instrumentos utilizados e apresentamos os procedimentos estatísticos adotados. 

O estudo que apresentamos, caracteriza-se com uma pesquisa transversa, exploratória, 

quantitativa e descritiva, desenvolvida em dois grupos de estudo, submetido a um único 

momento de avaliação, com uma duração de 25 minutos cada. 

3.4.1. Seleção dos sujeitos 

O Agrupamento de Escolas da Lousã, os pais e encarregados de educação, foram 

devidamente contatados pela pesquisadora, tendo sido informados e esclarecidos sobre os 

objetivos da pesquisa, das possíveis implicações da participação do seu educando. Do 

mesmo modo, foi assegurada a manutenção da confidencialidade dos dados e respetivo 

anonimato de todo os intervenientes na pesquisa, através de uma carta explicativa do 

estudo (anexo 1). 

Para participar no estudo, os sujeitos deveriam ser voluntários, com idade compreendida 

entre os 6 e os 9 anos, com capacidade de compreensão para a realização dos 

procedimentos propostos e pertencentes ao Agrupamento de Escolas da Lousã. Os Pais 

deveriam ter concordado e assinado o termo de consentimento livre e esclarecimento. 

Aqueles que concordaram com o estudo deram o seu consentimento por escrito (anexo 2). 

Do termo de consentimento livre e esclarecimento faziam igualmente parte a identificação 

dos objetivos e finalidade do estudo, esclarecimento sobre a participação voluntária e que 

não decorriam quaisquer custos ou riscos à saúde e integridade física dos intervenientes.  

A pesquisa encontra-se protocolada na Direcção Geral do Ensino Básico, Monitorização de 

Inquéritos em Meio Escolar: Inquérito nº 0642500001. 

 

3.4.2. Amostra 

Em conformidade com o referido, a amostra foi composta por 125 alunos, de ambos os 

sexos, do Concelho da Lousã (52 que frequentam a Academia e 73 alunos participantes nas 

atividades de enriquecimento curricular), com uma média de idades de 7,19 anos (±1,18). 
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Tabela 3.1 - Divisão da amostra e caracterização do grupo de estudo, em função da idade [valor 
absoluto (n), média (�̅�) e desvio padrão (±s)] 

Grupo n �̅� ±s 

Praticante 52 7,25 1,25 
Não Praticante 73 7,12 1,12 

Total 125 7,185 1,18 
 

 

Tabela 3.2 - Divisão do grupo de estudo, quanto ao género [valor absoluto (n), média (�̅�) e desvio 
padrão (±s)] 
Idade Género      N Média Desvio Padrão 

 Masculino 36 7,53 1,02 
 Feminino 89 7,03 1,18 

A amostra deste trabalho é constituída por 36 meninos e 89 meninas. Com uma média de 

idades de 7,53 anos para os meninos e um desvio padrão de ± 1,02. As meninas 

apresentam uma média de 7,03 e um desvio padrão de ± 1,18. 

 

3.4.3. Instrumentos 

Para a recolha de dados da Aptidão Física, foram utilizados os seguintes instrumentos e 

materiais de medida: 

i) Testes de Coordenação Motora 

Aplicação da Bateria de Testes KTK, que tem como objetivo medir a coordenação motora, 

equilíbrio dinâmico e a agilidade. Pode ser utilizado com crianças entre os 5 e os 14 anos e 

a sua aplicação tem uma duração máxima de 10 a 15 minutos. A bateria de testes é 

composta por 4 testes: 

  

Figura 3.1 – Equilíbrio dinâmico à retaguarda 
(teste 1). 

Objetivo - Avaliar a coordenação com pressão 
de precisão. 

Figura 3.2 - Saltitar com uma perna (teste 2). 

Objetivo - Avaliar a coordenação em condições 
de pressão e complexidade (força dos membros 
inferiores). 
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Figura 3.3 - Saltos laterais (teste 3). 

Objetivo - Avaliar a coordenação sobre pressão 
de tempo (velocidade). 

Figura 3.4 - Transposição lateral (teste 4). 

Objetivo - Avaliar a coordenação em condições 
de pressão e complexidade (lateralidade e 
estruturação espaço-temporal). 

 

O teste KTK foi inicialmente concebido para determinar o desenvolvimento de crianças 

portadoras de deficiência, mas atualmente é utilizado para diversos grupos, incluindo 

crianças sem deficiência.  

Ribeiro, David, Barbacen, Rodrigues e França (2012), num artigo de revisão sobre 

motricidade, evidenciam a importância da aplicação do teste KTK, pois “os estudos 

relatados indicam que a bateria do KTK é um instrumento de avaliação do desempenho 

motor coordenativo adequado para ser aplicado em diferentes populações como crianças 

saudáveis, crianças portadoras de deficiência sensorial ou que apresentem características 

peculiares como síndrome de Down, hipermobilidade articular e aquelas nascidas 

prematuras, bem como aquelas crianças que apresentam sobrepeso/obesidade”.  

Esses autores acrescentam ainda que o teste KTK tem sido “utilizado em literaturas 

nacionais e internacionais, devido à sua simplicidade e ao seu baixo custo operacional”. 

Mencionam Gorla et al. (2009) ao referir que “os testes propostos pelo KTK podem ser 

aplicados individualmente, apresentando confiabilidade de 0.65 a 0.87, mas ao se realizar a 

bateria completa, há confiabilidade de 0.90”. Desta forma, é transversal a importância desta 

bateria de testes, bem como a sua credibilidade e fiabilidade.   

Neste trabalho, o Teste 1 do Teste KTK sofreu uma adaptação ao número de barras e à sua 

medida. O teste sugere que se use 3 barras e apenas foi usada uma, devido à logística de 

transporte das barras, escassez de material e ao tempo para a aplicação dos testes. Apesar 

de ser usada apenas uma barra, considerámos que esse ajuste não colocou em causa a 

viabilidade do estudo uma vez que o procedimento foi o mesmo em ambos os grupos. 

Neste estudo os testes foram seguidos de acordo com o protocolo apresentado na tabela 

3.4, aplicação dos testes e seus procedimentos. Antes de cada teste o aluno interveniente 
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tinha uma informação, e poderia experimentar o teste uma vez antes de o executar. No final 

foram atribuídos os pontos de acordo com a tabela 3.4. 

ii) Teste de Equilíbrio e Flexibilidade 

Aplicação de dois testes do Euro Fit. Desta bateria de testes foram selecionados os dois 

com maior significado para o este estudo:  

 

 

Figura 3.5 - Teste do Flamingo. 

Objetivo - Medir o equilíbrio total no corpo, de 
uma forma estática. 

Figura 3.6 - Teste Sit and reach (sentar e 
alcançar). 

Objetivo - Avaliar a flexibilidade 

 

Bronsato e Romero, (2001) utilizaram o teste Eurofit para avaliar a prestação da atividade 

física, num estudo de relações de género e de desempenho físico e motor. Esse teste foi 

realizado a 118 estudantes, de ambos os sexos, da 5º e 6º séries, com o objetivo de verificar 

se existem diferença no desempenho motor de meninos e meninas. Os testes apontaram 

para uma melhor prestação por parte dos meninos. Apenas no teste de flexibilidade (sit and 

reach), as meninas obtiveram melhores resultados. Estes autores consideram que na 

sociedade atual os meninos são mais estimulados em termos motores, e que “neste 

contexto, os fatores culturais podem ter agido como agente influenciadores do desempenho 

físico e motor de meninos e meninas”.  

Fjørtoft (2000), demonstrou que a proficiência motora nas crianças está mais dependente da 

idade, do que do género, e que as variáveis altura e peso tiveram pouca influência nas 

variáveis testadas, “the present study showed that motor fitness in children is more 

dependent on age than on sex. Body height and weight had little influence on the test 

variables”. Reforça-se durante o estudo, que aptidão motora não é avaliada por apenas uma 

capacidade motora, mas antes pela correlação entre diversas habilidades motoras, pelo que 

o teste Eurofit é apresentado neste estudo, como sendo baseado numa seleção de testes 

relevantes, fiáveis e comprovados. 



Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 38 

3.4.4. Processos de Medida 

A avaliação foi efectuada num único momento, pela investigadora, nas seguintes áreas de 

interesse, para a explicação da variabilidade dos resultados: 1.1 coordenação motora, 

equilíbrio dinâmico e a agilidade; 1.2 equilíbrio estático e flexibilidade. 

Tabela 3.3 - Procedimentos de avaliação e medida a efetuar (dimensão, componente e teste). 

Dimensão Componente Teste 

Coordenação 
Coordenação, equilíbrio dinâmico e 

agilidade 
1.1. KörperkoordinationstestFürKinder 

(KTK,1974) 
Equilíbrio e 
Flexibilidade 

Equilíbrio estático e flexibilidade 1.2. Bateria de testes Eurofit (1983) 

Os testes foram seguidos de acordo com o protocolo apresentado na tabela 3.4, aplicação 

dos testes e seus procedimentos. No final realizou-se o registo de acordo com a prestação 

nos diferentes testes. Para melhor compreensão dos resultados, o tempo foi registado e 

posteriormente convertido em pontuação, como podemos analisar na tabela 3.4. 

Para além da Bateria de Teste KTK e do Teste Euro Fit, foi ainda acrescentado um Teste, 

intitulado por Posição de flamingo no chão. Este teste foi proposto pela investigadora, pelas 

dificuldades/limitações visíveis nos alunos no Teste de Flamingo na barra (Eurofit - equilíbrio 

estático). Foi necessário criar outra forma de avaliar o equilíbrio, assim assumimos a mesma 

posição de equilíbrio, mas no chão. O teste foi definido e balizado (como apresentado na 

tabela 3.4), e os seus critérios foram devidamente aplicados em ambos os grupos do 

estudo. Como tal, considerámos os seus resultados viáveis. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.7 - Posição de flamingo no chão. 

Objetivo - Medir o equilíbrio de uma forma 

mais simplificada. 
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Tabela 3.4 - Aplicação dos Testes e seus Procedimentos 
 

PROCEDIMENTO MEDIDA 

Teste 1: 
Equilibrar-se 
andando de 

Costas 

KTK1 - Uma barra de 2,95cm x 5cm (largura) x 

15cm (altura). 

No teste o aluno deve deslocar-se na barra de 

costas, procurando dar o máximo de passos 

possível. 

Sempre que colocar o pé no chão volta ao início (3 

tentativas). 

Antes do teste o aluno pode passar pela barra uma 

vez de frente e outra de costas. 

Cada passo vale 1 ponto. 

Num máximo de 8 pontos. 

KTK1 Registo B - Aproveitando o desempenho no 

teste KTK1 registou-se o número de passos de 

cada aluno, nas 3 tentativas. E considerou-se as 

vezes que conseguiu dar os 8 passos na barra. 

 

   - 1 ponto – 0x 8 passos 

- 2 pontos – 1x 8 passos 

- 3 pontos -  2x 8 passos 

- 4 pontos – 3x 8 passos 

Teste 2: 
Saltitar com 1 

perna 
(Saltos 

Monopedais) 

KTK 2 - Saltar com 1 perna uma esponja de 

(50cmx20cmx5cm) seguida de dois saltos na 

mesma perna. 

Repete o exercício com a outra perna. Tem 3 

Tentativas com cada perna. 

Depois de saltar a primeira espuma, passa para a 

segunda, num máximo de 10 esponjas. 

Se perder 3 tentativas na mesma altura poderá 

passar para a esponja seguinte, se a soma das 

suas alturas anteriores der 5. 

Antes do teste o professor terá de demonstrar. 

 

     Se realiza o salto: 

   - Na 1º tentativa: 3 pontos; 

   - Na 2ª tentativa: 2 pontos; 

   - Na 3ª tentativa: 1 ponto 

Teste 3: 
Saltos laterais 

KTK 3 - Usar fita para marcar o espaço do teste 

(1m x 60cm) e madeira (60cm x 4cm x 2cm). A 

criança deverá, com ambas as pernas, saltar sobre 

uma madeira, de um lado para o outro, o mais 

rápido possível durante 15 segundos. Ao pisar a 

linha ou a madeira esse salto não é pontuado. 

O teste será composto de duas tentativas de 15 

segundos, com uma pausa de pelo menos 1 

minuto. 

Antes do teste serão permitidos 5 saltos de treino. 

Serão contabilizados o 

número de saltos realizados 

nos 15 segundos (depois 

serão somadas as duas 

tentativas). Cada salto vale 

um ponto: 

- Ida - vale 1 ponto; 

- Volta - vale +1 ponto 
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Teste 4: 
Transposição 

lateral 

KTK 4 - Com duas pranchas de 

25cmx25cmx1,5cm, o aluno tem de estar na 1ª 

prancha, colocar a 2ª ao lado, passar para a 2ª e 

depois colocar a 1ª, passar para ela, e assim 

sucessivamente. A prova terá uma duração de 20 

segundos e terá duas tentativas. Antes do teste 

serão permitidas 3 transposições. 

 

Será dado um ponto sempre 

que o aluno passar de uma 

prancha para a outra. 

Posição 

Flamingo no 

chão 

 

No chão o aluno segura o pé, na posição de 

flamingo, o máximo de tempo que conseguir. Esse 

tempo será registado. O aluno acaba o teste se 

colocar o pé no chão, mexer o pé de apoio do local 

inicial ou conseguir ficar na posição 60 segundos. 

O teste será realizado com uma perna e depois 

com a outra. O aluno escolhe a perna que prefere 

iniciar. 

Antes do teste será permitido o aluno agarrar uma 

vez cada pé para perceber o exercício. 

 

Se consegue ficar na 

posição: 

   Até 14 seg. - 1 pontos 

 15 seg. - 2 pontos 

 30 seg. - 3 pontos 

  45 seg. - 4 pontos 

  60 seg. - 5 pontos 

 

Pontuar cada um dos apoios. 

Teste Flamingo 

Durante 1 minuto o aluno terá de se equilibrar na 

posição de flamingo. Serão contabilizadas o 

número de quedas. Sempre que o aluno coloque o 

pé no chão, o cronómetro pára e regista-se a 

queda. Se nos primeiros 30 segundos, este cair 15 

vezes, é considero inapto. 

Faz-se o registo dos tempos em que o aluno 

coloque o pé no chão. 

Registar A - se é inapto ou 

não. 

Registar B - o número de 

vezes que cai até perfazer 1 

minuto. 

 

Teste de 

Flexibilidade 

O aluno deve sentar-se no chão com as pernas 

esticadas, com os pés junto, em que os pés se 

apoiam numa caixa de medição. Este terá que ir o 

mais longe possível sobre a caixa de medição com 

os membros superiores, mantendo os membros 

inferiores em extensão. 

Os pés estão na referência 15cm. 

Antes do teste não será possível qualquer tipo de 

aquecimento específico. 

- Toca os pés: 15 pontos 

- Toca os pés x cm para 

além da caixa: 15 + x pontos 

- Se não toca nos pés: anotar 

os cm que conseguiu. 

Antes da Avaliação das dimensões e componentes enunciadas, todos os indivíduos 

preencheram uma ficha de registo individual de dados (anexo 3), com o objetivo de 
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recolhermos informação relativa às principais características da amostra e obtermos 

informações pertinentes sobre os praticantes, para a posterior análise e discussão dos 

resultados deste estudo.  

Os testes foram aplicados em diferentes infra-estruturas: a) Escola Básica Nº2 da Lousã; b) 

Escola Básica Nº1 de Casal de Santo António; c) Jardim de Infância do Regueiro e d) 

Academia de Motricidade – Hora Bolas. 

  
a) EB Nº2 da Lousã b) EB1 de Casal de Santo António 

  
c) Jardim de Infância do Regueiro d) Academia de Motricidade - Hora Bolas 

Figura 3.8. – Representação dos diferentes locais de aplicação e realização dos testes. 
 

3.4.5.Tratamento Estatístico 

A análise dos dados foi efetuada através do recurso do programa estatístico Statistical 

Package for Social Science (versão 21.0, SPSS Inc, Chicago). 

Na análise descritiva recorremos a parâmetros de tendência central (média) e de dispersão 

(desvio padrão). A análise da aderência à normalidade foi verificada através de testes de 

Kolgomorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk e assegurado e testado a esfericidade através do 

teste de Mauchly. 

Feitos os procedimentos referidos, verificados os pressupostos da utilização de testes 

paramétricos, será utilizado um teste t para amostras independentes, em alternativa, caso 

se viole a normalidade, recorreremos ao teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

O nível de significância estatística será estabelecido em  p≤0,05. 
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3.5 Resultados 

A apresentação dos resultados está estruturada da seguinte forma: 

- Descrição de algumas variáveis, recorrendo a quadros de distribuição de frequências, com 

as respectiva representações gráficas, relativamente a algumas características da 

população em estudo; 

- No âmbito da estatística inferencial, apresentamos os resultados, nas diferentes variáveis 

estudadas: coordenação, agilidade, equilíbrio, flexibilidade. As variáveis estão expressas 

através da média (�̅�) e do desvio padrão (±s); apresentando também os valores de t e p.  

 

3.5.1 Apresentação dos resultados dos Testes do KTK: 

Testes KTK1 - Equilíbrio Dinâmico, considerando o número de passos dados na Barra sem 

cair. Com um máximo de 3 tentativas. 

Tabela 3.5 - Resultado da variável Equilíbrio Dinâmico – nº de passos dados 
Variável Grupo N Média t p 

Equilíbrio Dinâmico 
(Nº de Passos dados) 

Praticante  52 7,75 
5,29 0,00 

Não Praticante 73 6,18 

Neste teste os praticantes da Academia fizeram em média 7,75 passos, e os não praticantes 

fizeram em média 6,18 passos. Valor de significância de 0,00. 

Testes KTK1 Registo B - Equilíbrio Dinâmico, considerando o número de vezes que 

consegue passar a barra com um mínimo de 8 passos sem cair. Com um máximo de 3 

tentativas. 

Tabela 3.6 - Resultado da variável Equilíbrio Dinâmico – passar a barra 
Variável Grupo N Média t p 

Equilíbrio Dinâmico 
(Passar a Barra) 

Praticante  52 3,23 
8,03 0,00 

Não Praticante 73 1,78 

Neste teste os praticantes da Academia conseguiam uma média de 3,23, o que representa 

que conseguiram passar duas vezes pela barra (dando os 8 passos sem colocar os pés no 

chão). No entanto os não praticantes apenas conseguiram uma média de 1,78, o que 

representa que não passaram nenhuma vez na barra, ou em apenas numa das três 

tentativas conseguiram dar os 8 passos. Estes resultados obtiveram um nível de 

significância de 0,00.  
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Testes KTK 2 – Saltos monopedais 

Tabela 3.7 - Resultado dos saltos monopedais 
Variável Grupo      N Média t p 

Saltos Direita 
Praticante  52 16,37 

4,46 0,00 
Não Praticante 73 11,26 

Saltos Esquerda 
Praticante  52 15,79 

4,57 0,00 
Não Praticante 73 10,66 

Resultado Final Saltos 
Praticante  52 31,94 

4,53 0,00 
Não Praticante 73 22,03 

Como podemos verificar que os praticantes da Academia obtiveram uma média de 31,94 

pontos, e os não praticantes uma média de 22,03 pontos. O teste teve um nível de 

significância de 0,00 

Testes KTK 3 – Saltos Laterais 

Tabela 3.8 - Resultado dos saltos laterais 
Variável Grupo      N Média t p 

Saltos Laterais Praticante  52 46,54 
6,83 0,00 

 Não Praticante 73 31,48 

Neste teste os praticantes da Academia conseguiram em média fazer 46,54 saltos no tempo 

definido, e os não praticantes conseguiram em média fazer 31,48 saltos. Neste teste os 

resultados tiveram significância de 0,00. 

Testes KTK 4 – Transposição Lateral 

Tabela 3.9 - Resultado da transposição lateral 
Variável Grupo      N Média t p 

Transposição Lateral 
Praticante  52 17,83 

7,04 0,00 
Não Praticante 73 13,68 

Neste teste de transposição lateral os praticantes da Academia conseguiram em média 

17,83 vezes transposições, e os não praticantes conseguiram em média 13,68. Nível de 

significância de 0,00. 

 

3.5.2 Apresentação do Teste de Equilíbrio no Chão, em posição de Flamingo: 

Tabela 3.10 - Resultado do Teste de Equilíbrio no chão 
Variável Grupo      N Média t P 

Equilíbrio Direita 
Praticante  52 3,46 

4,85 0,00 
Não Praticante 73 2,21 

Equilíbrio Esquerda 
Praticante  52 3,56 

5,40 0,00 
Não Praticante 73 2,18 

Resultado Final 
Equilíbrio 

Praticante  52 7,02 
5,92 0,00 

Não Praticante 73 4,38 
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Para uma melhor compreensão destes resultados, relembro o procedimento deste teste. Os 

praticantes, em cada apoio, podiam fazer um máximo de 5 pontos e no final era somado. Os 

intervalos foram estabelecidos por segundos: até 14 segundos (1 ponto); 15 a 29 segundos 

(2 ponto); 30 a 44 segundos (3 pontos); 45 a 59 segundos (4 pontos) e 60 segundos, 

paragem do teste (5 pontos). 

Os resultados apresentados estão a considerar o equilíbrio demonstrado com a perna direita 

no chão e também com a esquerda. O resultado final é consequência do somatório de 

ambas as prestações. 

Neste teste, podemos verificar que os praticantes da Academia conseguiram em média, no 

mínimo 44 segundos. Os alunos não praticantes da Academia, em média conseguiram entre 

os 30 segundos e os 44 segundos. De salientar que obtivemos um nível de significância de 

0,00. 

 

3.5.3 Apresentação dos resultados dos Testes Euro Fit, pertinentes neste 

estudo: 

Testes Flamingo Registo A – Segurar com um pé de cima de uma Barra, com dimensões 

pré-definidas (ver procedimento). Sendo 1 adaptado e 2 inadaptados. 

Tabela 3.11 - Resultado do Teste Flamingo (adaptado/inadaptado) 
Variável Grupo      N Média t p 

Teste Flamingo 
Praticante  52 1,09 

- 3,45 0,01 
Não Praticante 73 1,36 

No programa de Estatística SPSS, versão 21, foram introduzidos dois valores: 1 (Adaptado) 

e 2 (Inadaptado). Ambos os números são muito próximos e para compreender melhor a 

diferença das amostras, considerei pertinente analisar o número de quedas dadas durante o 

minuto do teste, para uma melhor percepção dos resultados, que apresento na seguinte 

tabela. 

Testes Flamingo Registo B – Segurar com um pé de cima de uma Barra durante um 

minuto e registar o número de quedas. 

Tabela 3.12 - Resultado do Teste Flamingo (nº de quedas) 
Variável Grupo      N Média t p 

Teste Flamingo (nº de 
quedas no teste) 

Praticante  52 14,27 
- 6,07 0,00 

Não Praticante 73 27,16 

Considerando o número de quedas dadas durante o minuto do teste, temos uma melhor 

percepção dos resultados. Verificou-se que os praticantes da Academia tiveram uma média 
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de 14,27 quedas durante um minuto, e os não praticantes, no mesmo tempo, tiveram 27,16 

quedas. O nível de significância é de 0,00. 

Teste da Flexibilidade: 

Tabela 3.13 - Resultado do Teste de Flexibilidade 
Variável Grupo      N Média t p 

Flexibilidade 
Praticante  52 23,25 

8,69 0,00 
Não Praticante 73 14,21 

Os praticantes da Academia obtiveram uma média de 23,25cm de flexibilidade, enquanto os 

não praticantes em média 14,21cm. Este teste também obteve um valor de significância de 

0,00. 

 

3.6 Discussão 

A elaboração deste capítulo tem por finalidade analisar os resultados obtidos em função dos 

objetivos formulados, e relacionar os resultados com outros estudos desenvolvidos no 

âmbito do estudo da relação da atividade física extracurricular e a coordenação motora. 

Em todos os testes os alunos da Academia obtiveram melhores resultados. Apresentando 

valores do nível de significância (p) ≤0,05. Com estes resultados podemos concluir que os 

alunos da Academia de Motricidade – Hora Bolas são em média mais coordenados, mais 

ágeis e equilibrados, do que os alunos que não a frequentam. Também existe uma melhor 

flexibilidade por parte dos alunos desta Academia em comparação com os outros alunos 

intervenientes no estudo. 

Este estudo vem comprovar que o aparecimento da Academia é benéfico para as crianças e 

que é uma atividade física extracurricular com bastante significância.  

À semelhança deste estudo, Silva (2010), estudou as diferenças motoras entre crianças 

desportistas e crianças somente praticantes de Educação Física escolar. Desta forma, 

comparou as habilidades motoras fundamentais de ambos os grupos. “Os resultados 

apontaram diferenças significativas entre os grupos, sugerindo que um bom desempenho 

motor só é possível àqueles que acumulam consideráveis experiências de conhecimento e 

domínio sobre seu corpo e o meio e a sua interação neste contexto”. Esta diferença é 

evidente e provavelmente, oriunda da diferença de oportunidades à prática desportiva. 

Num outro estudo, Moreira, Fonseca e Diniz (2000), ao compararem em termos de 

proficiência motora crianças normais com crianças com dificuldades de aprendizagem 
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concluíram que “em termos de proficiência motora, as crianças com dificuldades de 

aprendizagem exibem diferenças significativas quando comparadas com crianças normais 

da mesma idade, em todas as componentes da motricidade global, composta e fina”. 

Collet, Folle, Pelozin, Botti e Nascimento (2008), num estudo que tinha por objetivo analisar 

o nível de coordenação motora de escolas da cidade de Florianópolis, considerando sexo, 

faixa etária, prática desportiva extra-curricular e IMC, concluíram tal como no nosso estudo 

que “os praticantes de esportes em horário extra-classe possuíam índices mais elevados de 

coordenação motora”. Em relação ao género e faixa etária “Os resultados evidenciaram que 

os escolares do sexo masculino apresentaram melhores níveis de coordenação motora do 

que o feminino, constatando-se também um decréscimo significativo nos níveis de 

coordenação em escolares com idade mais avançada”.  

No entanto no nosso estudo conseguimos obter resultados de meninas mais novas 

praticantes da Academia, melhores que alguns meninos mais velhos que não a praticam. 

Bessa e Pereira (2002), fazem uma ressalva bastante pertinente em relação ao género, “o 

ambiente com o qual a criança mantém relacionamentos, tem importância fundamental no 

desenvolvimento destas habilidades”. De acordo com o estímulo a criança, 

independentemente do seu género irá desenvolver essa habilidade motora. 

Lopes, Maia, Silva, Seabra e Morais (2003), num estudo do nível de desenvolvimento da 

coordenação motora da população escolar (6 a 10 anos de idade) da Região Autónoma dos 

Açores, concluíram que “a generalidade das crianças, em ambos os sexos e nos diferentes 

intervalos etários, situa-se no intervalo de insuficiência coordenativa e de perturbações de 

coordenação. Constata-se, em ambos os sexos, a tendência generalizada para crianças de 

uma idade mostrarem perfis de coordenação motora inferiores àqueles que são esperados 

para a sua idade. Tal circunstância revela uma forte insuficiência em aspectos do 

desenvolvimento coordenativo nas diferentes idades”. 

Durante a revisão de literatura foram vários os autores que reforçaram a importância das 

atividades físicas regulares e das brincadeiras de infância, para o desenvolvimento físico e 

social. Alguns estudos demonstram a vantagem de essa estimulação ser o mais cedo 

possível. 

Bessa e Pereira (2002) referem que “ o atraso no desenvolvimento do equilíbrio e da 

coordenação motora pode afetar toda a vida da criança e causar consequências 

irreversíveis na vida adulta. Entre elas estão a lentidão na execução dos movimentos e a 

relação estabelecida do próprio corpo com o meio, aumentando as dificuldades motoras”.  
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Relembro que Lopes e Gonçalves (2015), dizem-nos que “desta forma que o 

desenvolvimento psicomotor surge como pré-requisito para as aprendizagens escolares”, 

uma vez que o desenvolvimento das habilidades motoras proporciona a aquisição de 

competências, nomeadamente ao nível cognitivo. 

Num estudo de Hardman, Júnior, Oliveira. e Barros (2017), demonstra-se que o IMC é 

inversamente relacionado com o nível de coordenação motora, e que, os resultados da 

atividade física estão por sua vez diretamente ligados com a coordenação motora. 

Lopes (2006) no seu estudo, relembra-nos que resultados baixos em termos de habilidades 

motoras fundamentais e coordenação motora, são indiciadores de possíveis insuficiências 

do desenvolvimento coordenativo e de um pobre desenvolvimento das habilidades motoras 

fundamentais. 

Gallahue e Ozmuz (2001) cit in Pellegrini, Neto, Bueno, Alleoni, e Motta (2005), os fatores 

de controlo motor (equilíbrio e coordenação) são de particular importância no início da 

infância, quando a criança está obtendo controlo de suas habilidades motoras fundamentais.  

A Academia de Motricidade – Hora Bolas promove o desenvolvimento psicomotor dos seus 

alunos, a partir dos 18 meses, Baby Gym. Desenvolvimento psicomotor, mas sem esquecer 

valores e princípios humanos, que são a base e o pilar de uma vida em sociedade e os 

quais tanto valorizamos. Com a diversidade e variedade de estímulos, materiais, situações e 

jogos, permite aos seus praticantes desenvolver a sua coordenação, equilíbrio, agilidade, 

flexibilidade, como este estudo veio comprovar. 

Durante estes 7 anos de atividade da Academia de Motricidade, vários Pais foram 

visualizando melhorias nos seus Educandos. Essas melhorias são bem visíveis e 

verbalizada pelos mesmos, que enalteciam o funcionamento da nossa Academia. Nas faixas 

etárias dos 18 meses aos 3 anos, em que os alunos têm mais consultas com os Pediatras, 

os Encarregados de Educação demonstram estarem satisfeitos com o desenvolvimento 

motor dos seus educandos. Alguns Pediatras já conhecem o nosso trabalho e recomendam-

nos nas suas consultas de desenvolvimento. 
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3.7 Conclusões  

O desempenho e a coordenação motora de crianças dos 6 aos 9 anos, do ensino Pré-

Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, não foram os melhores, de acordo com os resultados 

observados. 

A falta de espaço, o não brincar com o seu corpo, o não o explorarem com liberdade, 

condicionam a aprendizagem motora da criança. Se ela não faz, como pode aprender a 

fazer? Assim como, se não brinca com o seu corpo, como pode conhecê-lo e utilizá-lo de 

uma forma coordenada? 

Academia veio dar resposta a estas necessidades, com infra-estrutura, materiais, 

professores com capacidade para compreender que brincar é, e sempre será para uma 

criança, a sua forma de aprendizagem, seja aprendizagem motora ou cognitiva, pelo que o 

brincar é extremamente sério.  

Com este estudo verificámos que em todos os testes os praticantes da Academia obtiveram 

resultados melhores do que os não praticantes, ao nível do conjunto das variáveis 

estudadas, com valor de significância de p ≤0,05. Obtiveram assim melhor prestação no 

equilíbrio dinâmico, no equilíbrio estático, na coordenação, na agilidade e na flexibilidade. 

Podemos concluir que as atividades extra curriculares, como é o caso da Academia, têm 

influência e benefícios, sobre o desempenho motor.  

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV – Conclusão Geral 
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Conclusão Geral 

Neste capítulo pretendemos fazer uma breve referência a cada um dos capítulos deste 

trabalho e compreender de que forma a nossa experiência profissional contribuiu para a 

construção da nossa Academia e qual a sua pertinência na intervenção para o 

desenvolvimento motor das crianças.  

No capítulo da experiência profissional, é relevante referir que durante estes 12 anos de 

experiência profissional trabalhámos em: Atividades de Enriquecimento Curricular; Câmara 

Municipal da Lousã (projetos com jardins de infância, seniores, aulas de natação e nadador 

salvador); Participação em acções de formação; Ginásio, e por fim e não menos importante, 

a Academia de Motricidade Hora Bolas. De uma forma geral, consideramos que a 

diversidade de situações e de contextos que a experiência profissional nos proporcionou foi 

a chave para o crescimento enquanto profissional. O querer fazer formação, o saber mais, o 

compreender melhor, o aperfeiçoar as coisas, são características que definem a nossa 

personalidade e permitiram-nos sempre crescer (sem receio de errar ou de questionar), 

estar atentos e predispostos para as alterações que possam acontecer.  

Um bom diagnóstico das necessidades motoras, proporcionaram-nos uma oportunidade de 

intervenção específica e diferenciada na Academia de Motricidade, proporcionando às 

crianças atividades diferenciadas das já existentes e que neste estudo comprovou serem 

importantes para melhorar o seu desenvolvimento motor. 

Os diversos contextos, com diferentes limitações em termos de espaços e materiais, 

condicionam um pouco a aprendizagem, no entanto devem ser encarados pelo Professor de 

uma forma criativa, e deve-se sobretudo tentar minimizar essa consequência, em prol da 

aprendizagem dos alunos. 

A atividade física é importante para a saúde, para o desenvolvimento motor, mas também, 

como demonstram vários estudos apresentados neste trabalho, para o desenvolvimento 

social e cognitivo. A atividade física pode ser procurada na Escola, como fora dela. Fora da 

Escola existem dois condicionamentos para a prática desportiva, a questão financeira e a 

motivação da criança para continuar a frequentar a atividade. Na Escola os alunos estão lá, 

às atividades eles só frequentam se e enquanto gostam. Com a variedade desportiva 

existente, é evidente a preponderância da variável motivação, usando os mais variados 

métodos de ensino, progressões pedagógicas, bem como materiais e jogos. Sem esquecer 

a afetividade e o respeito que são a base de tudo e que facilitam a aprendizagem. 
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Nos anos seguintes à criação da Academia, tornou-se bem presente a necessidade desta 

motivação, sem a qual os alunos não querem ir. Criada para melhorar o desempenho motor 

das crianças, com este estudo ficou bem visível a sua importância para esse 

desenvolvimento. 

Na revisão da literatura do Capítulo III, diversos estudos demonstram a importância do 

estímulo e desenvolvimento motor. Com o estudo em crianças do ensino Pré-Escolar e 1º 

Ciclo do Ensino Básico, mais especificamente dos 6 aos 9 anos, concluiu-se que o 

desenvolvimento em termos de coordenação, equilíbrio, agilidade e flexibilidade, é inferior 

comparativamente com alunos da mesma idade praticantes da Academia. 

Neste estudo observou-se assim melhor prestação em todos os testes aplicados, com nível 

de significância, por parte dos alunos da Academia. O que nos leva a concluir que os alunos 

da Academia em média são mais coordenados, ágeis, equilibrados e têm maior flexibilidade, 

comparativamente com a média dos alunos não praticantes. 

Alguns estudos apresentados na discussão deste trabalho realçam a importância que as 

atividades extra curriculares têm para o desenvolvimento motor da criança. Se existe uma 

melhor prestação motora, esta proporciona às crianças ganhos significativos para a 

aprendizagem cognitiva e social, como já demonstrámos neste trabalho. Desta forma 

podemos perceber a influência e os benefícios, sobre o desempenho motor, subjacentes da 

prática de atividade física extra curricular.  

Desta forma, aumenta ainda mais a responsabilidade de continuar num bom caminho e um 

bom trabalho na Academia de Motricidade, para que este contribua para o desenvolvimento 

das nossas crianças. Continuaremos a trabalhar, estudar, e a fazer formações nesta área e 

em outras, para podermos continuar a crescer enquanto profissionais e, sem nunca 

esquecer os valores e os princípios de toda a formação humana. É dever do Professor 

proporcionar a aprendizagem, mas também contribuir para a formação de bons Seres 

Humanos, pois um dia essas crianças serão adultas e contribuirão para a formação de 

outras pessoas. 
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4.1. Limitações ao estudo 

Uma limitação foi em relação ao tempo e espaço. Os testes eram feitos nos períodos livres, 

entre as aulas, pelo que teria de andar com todo o material no mesmo dia para vários locais. 

Os espaços nas escolas eram limitados, e apenas tinha uma sala para aplicar os testes. 

Devido a estas limitações optámos por usar apenas uma barra para o Teste 1 da Bateria de 

Testes KTK, e o Teste original é com 3 barras de tamanhos diferentes. No entanto tentámos 

minimizar esta situação, fazendo 3 registos do mesmo teste, e para efeitos de estatística 

considerámos na mesma barra, quantas vezes, das três tentativas, a criança conseguia dar 

8 passos. Os procedimentos foram definidos e iguais durante a aplicação dos testes, para 

ambos os grupos. 

Outra limitação do estudo foi não se ter mesmo seleccionado a amostra. Alguns alunos, 

mesmo não estando na Academia, podiam praticar outras atividades físicas extra 

curriculares. Mas se desta forma já houve diferenças significativas, muito provavelmente, se 

não frequentassem nenhuma atividade física extra curricular a diferença ainda era maior. 

 

4.2. Sugestões e Propostas futuras 

Aplicar o mesmo estudo, numa faixa etária inferior (3 aos 6 anos). Com o objetivo de 

comparar a coordenação e o equilíbrio, de crianças que tiveram estimulação motora desde 

os 18 meses com as que não tiveram.  

Outra proposta seria comparar praticantes e não praticantes da Academia, ao nível de 

outras variáveis, nomeadamente, capacidade de deslocamento, manipulação de diversos 

materiais, precisão, bem como, a realização de determinados elementos gímnicos, 

essenciais no 1º e 2º Ciclo. 
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ANEXO 1 - Carta explicativa do estudo 

 

Exmos Pais e Encarregados de Educação 

O meu nome é Sara Filipa Romano de Almeida, exerço funções de Técnica Especializada 

no Agrupamento de Escolas da Lousã, nas Atividades de Enriquecimento Curricular da 

Atividade Físico-Desportiva e sou estudante do Mestrado em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Pelo presente, gostaria de convidar o seu educando a participar num estudo que estou a 

desenvolver, no âmbito do meu trabalho de Mestrado, que tem como principais objetivos: (i) 

avaliar o desempenho e a coordenação motora de crianças do ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo 

do Ensino Básico e (ii) estudar a influência e os benefícios, sobre o desempenho motor, 

subjacentes da prática de atividade física extra curricular. 

A informação recolhida neste estudo poderá, no futuro, ajudar na melhoria da aprendizagem 

e desenvolvimento motor do seu educando. 

A escolha de participar ou não no estudo é voluntária. O presente estudo não acarreta 

qualquer risco, não trazendo também qualquer vantagem direta para os que nele participam, 

e não irá interferir com a planificação e processo de ensino/aprendizagem do seu 

filho/educando. 

Será aplicado e desenvolvido em contexto escolar, evitando deslocação extra à escola. Se 

decidir consentir a participação do seu filho/educando no estudo, este poderá abandonar o 

mesmo em qualquer momento sem ter que fornecer qualquer tipo de explicação. Toda a 

informação recolhida será codificado e tratada de forma anónima e confidencial, sendo 

conservada à responsabilidade da investigadora responsável Sara Filipa Romano de 

Almeida. 

A decisão de consentimento e participação implica a autorização para utilização da recolha 

de dados sociodemográficos e de desempenho motor, efetuada num único momento, pela 

investigadora responsável do projeto, sobre a supervisão e colaboração do(s) professor(es) 

titular(es). Os dados serão recolhidos através do preenchimento de um questionário de 

caracterização sócio demográfica e de avaliação do desempenho e coordenação motora, 

através do teste KTK (andar para trás numa trave de equilíbrio de diferentes larguras, 

mover-se lateralmente sobre plataformas, saltos mono pedais em altura e saltos laterais 

com os dois pés juntos). 

Certa que o seu contributo me irá ajudar a desenvolver este estudo, reconheço 

antecipadamente o seu consentimento e disponibilidade. 

Com os melhores Cumprimentos,  

A Técnica Especializada, Sara Almeida 
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ANEXO 2 – Declaração de Consentimento Informado 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Reconheço que os procedimentos de investigação descritos na carta anexa me foram 

explicados e que todas as minhas questões foram esclarecidas de forma satisfatória. 

Compreendo igualmente que a participação do meu filho/educando no estudo não acarreta 

qualquer tipo de vantagens e/ou desvantagens potenciais. 

Fui informado(a) que o meu filho/educando tem o direito a recusar participar e que a sua 

recusa não terá consequências para ele. Compreendo que o meu filho/educando é livre de, 

a qualquer momento, abandonar o estudo sem ter de fornecer qualquer explicação. Assim, 

declaro que dou o meu consentimento para que ele possa participar nesta investigação, com 

a salvaguarda da confidencialidade e anonimato e sem prejuízo pessoal de cariz ético ou 

moral. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Eu, __________________________________________________________________ Pai / 

Mãe / Encarregado de Educação do 

aluno__________________________________________________, autorizo / não autorizo 

(riscar o que não interessa) o meu educando a participar na recolha de dados para o estudo 

subordinado ao tema: Comparação da Coordenação motora em crianças utentes e não 

utentes da Academia de Motricidade, através do teste KTK. 

 

O(A) Pai(Mãe) ou Encarregado de Educação: 

 

______________________________________ 

______, ____ de _______________ de 20____ 
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ANEXO 3 - Registo Individual de dados 

 
Questionário Sócio-Demográfico 

 

 
Jardim de Infância  
 
Escola Básica 
 

 
Frequenta Academia  
 
Sim  Não 

 
                  Género    
 
Fem.              Masc.. 

Idade do aluno: Nascimento:   Total de meses: 

Modalidades que o aluno pratica: 
 
 
 

 
Registos dos Resultados 

 

Bateria de 
Testes - KTK 

 
Especificidade de cada Teste 

 
Total  
 

 
Pontuação 
Final 

 
Teste 1 
(Barra) 
 

 

1ª Tentativa 
 

  

2ª Tentativa 
 

3ª Tentativa 
 

 
 
Teste 2 
 
(Saltos mono 
pedais) 

Perna Direita 
 

 
 
 

 

Perna Esquerda  

Teste 3 
(Saltos 
laterais) 

1ª Tentativa   

2ª Tentativa 

Teste 4 
(Plataformas) 

1ª Tentativa 
 

  

2ª Tentativa 
 

 
 
 
Equilíbrio 

No Chão: 
Direita:               Esquerda: 
 
Na Barra quedas: 
 

  

Flexibilidade    

 

  

 

   


