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1. RESUMO 

O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos de magnitudes distintas de cargas 

de tempos de aula na disciplina educação física nos níveis de coordenação motora 

geral; capacidades físicas e composição corporal em crianças. Para a análise dos 

efeitos do programa serão formados dois grupos de crianças, na mesma faixa etária 

entre 9 a 11 anos. Serão avaliadas: coordenação motora geral, composição 

corporal, potência de membros superiores e inferiores e resistência de membros 

inferiores. Um grupo praticará o volume tradicional de 50 minutos semanais de aula 

durante 6 meses, já o outro grupo estará envolvido em três sessões semanais 

durante o mesmo período, totalizando 2 horas e 30 minutos de intervenção.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Grupos de autores têm focado a atenção no potencial da Educação Física 

escolar (EFE), nos níveis de proficiência motora (PM), esta pode resultar em maior 

envolvimento em atividades físicas¹, correlação dos mesmos com a aptidão física 

futura de adolescentes ² e, para Morgan et al, (2013)³, a PM deveria ser uma 

questão de saúde pública, tamanho o potencial desta na infância. Nesta fase, a 

negligência à PM pode acarretar em prejuízos que são levados à vida adulta4. Farias 

et al, 20095 investigou a modificação das variáveis antropométricas e da composição 

corporal em dois grupos com idade entre 10 e 15 anos sob a mesma carga horária 

de 2 aulas de 50 minutos, sendo o grupo controle com aulas convencionais da 

escola estudada e o grupo caso com aulas na proposição apresentada pelos 

autores. Após o período de 1 ano, verificou-se diversas mudanças significativamente 

maiores no grupo caso em relação ao controle, como perímetro do braço e 

panturrilha, diminuição do perímetro do abdome, o percentual de gordura foi 

significativamente maior no pré teste quando comparado com o pós teste e a massa 

magra dos meninos foi significantemente maior no pós teste. A evidência acadêmica 

da magnitude dos efeitos da intervenção na EFE pode elevar seu status, entretanto, 

a literatura acadêmica parece limitada quando o foco de investigação está 

relacionado ao efeito de programas de ensino de Educação Física quanto a 

diferentes cargas temporais de intervenção.  

 

3. OBJETIVO 

Investigar a magnitude de alteração de variáveis motoras, físicas e antropométricas 



em crianças, sob diferentes cargas horárias de intervenção 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho se desenvolverá ao longo do primeiro semestre do ano de 2015, 

com início no primeiro dia letivo, e com o encerramento ao início do período de férias 

escolares, baseando-se no calendário que a escola seguir. 

Participarão desta pesquisa dois grupos de crianças da mesma escola, e o 

critério de seleção será estar matriculada cursando o 5° ano do Ensino 

Fundamental, com idade entre 9 e 11 anos. Um dos grupos será de controle e, 

portanto, será composto por crianças com intervenções semanais de 50 minutos do 

componente curricular Educação Física com intervenção de um profissional 

específico da área, como sugere o MEC, e o segundo grupo estará sob intervenção 

em três momentos diferentes, também de 50 minutos cada, ao longo da semana, 

totalizando 2 horas e 30 minutos. Os grupos estarão sob os cuidados do mesmo 

profissional durante todos os dias. O programa de intervenção constituir-se-á de 

conteúdos propostos pelos PCNs para o 2º ciclo. 

Serão realizados testes de coordenação motora e de capacidades físicas 

entre a segunda e a quarta semana após o início das aulas em todos os 

participantes, e estes mesmos testes serão realizados novamente nas 3 últimas 

semanas que sucedam o período de férias. 

Para efeito de comparação da magnitude de intervenções, serão utilizados os 

testes: Coordenação Motora geral: TGMD-26, KTK7; Dobras Cutâneas8 e IMC; 

Capacidades físicas: Arremesso de Medicineball, Corrida de 6 minutos e Corrida de 

20 metros9. 

Análise estatística: a distribuição dos resultados será avaliada através do teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk e pela inspeção dos gráficos de quantis, objetivando 

observar se as variáveis estudadas se distribuem de modo semelhante à curva de 

normalidade (ou curva de Gaus). Para as variáveis que não apresentarem 

distribuição normal, em pelo menos um momento, pré ou pós, serão adotadas 

análises estatísticas não-paramétricas, nesse caso, o teste Wilcoxon irá comparar os 

momentos do presente estudo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 



O trabalho teórico se encontra em construção aumentando a quantidade específica 

sobre o tema envolvendo crianças, enriquecendo o que será executado no trabalho, 

como planilhas e planos de aulas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se que o grupo com três sessões semanais apresente melhoras expressivas 

no desempenho motor, influenciando, consequentemente, as capacidades físicas 

quando comparado ao grupo controle. A premissa é pautada em um problema 

recorrente que é a pouca quantidade de intervenções semanais na EFE.  
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