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INTRODUÇÃO  

A infância caracteriza-se pelas habilidades motoras, que possibilita que a 

criança tenha um amplo domínio sobre seu corpo em diferentes posturas, 

movimentando-se pelo meio ambiente de variadas formas como: andar, correr, 

saltar, entre outros, além de manipular objetos e instrumentos diversos como 

receber uma bola, arremessar uma pedra, chutar e escrever. Essas habilidades 

básicas são exigidas para a vivencia de hábitos em casa e na escola (SILVEIRA, et  

al. 2014). 

Através dessa perspectiva se encontra a necessidade de proporcionar às 

crianças, na fase da Educação infantil, o maior número de experiências de 

movimento possível, no qual elas possam adquirir formas de movimentar-se 

livremente, desenvolvendo sua própria relação com seu corpo através do 

Movimento, experimentando os diferentes sentidos e significados, para que possa 

incorporá-las a seu modo de vida. A experiência corporal é importante, pois, faz com 

que a criança aprenda conceitos e ações sobre como desenvolver sua 

independência, consciência própria e individualidade para o seu amadurecimento. A 

partir destas experiências o corpo, abre possibilidade também, para fomentar a 

curiosidade e a busca por novos movimentos (BASEI, 2008). 

Os jogos e brincadeiras são essenciais para se trabalhar em todas as fazes 

do processo educacional, visto que as crianças apresentam dificuldades quando não 

se trabalha as habilidades básicas necessárias no Ensino Infantil. Dessa forma é de 

extrema importância desenvolver atividades que tragam às crianças a interação com 

seu corpo, pois, isso facilita o procedimento de desenvolver as habilidades motoras 

alem de facilitar o processo ensino-aprendizagem do educando (CAMPÃO, 2008). 

A criança descobre o mundo através de seu corpo, é preciso que todas as 

atividades relacionadas esse estimulem estejam adequadas,sempre trabalhando as 

percepções para que respondam aos estímulos de seu corpo, favorecendo a 

integração sensorial e a capacidade de interagir com o meio que a cerca. Dessa 

forma, considera-se que os elementos quando estimulados desde cedo, trazem um 

desenvolvimento mais saudável, reduzindo os obstáculos encontrados no 

desenvolvimento, potencializando melhorias no processo de aprendizagem. 

(KAMILA, et. al. 2010) 



OBJETIVO  

 Avaliar se crianças, em seus momentos de lazer fora da escola, realizam o 

ato de brincar ou praticar algum tipo de atividade recreativa extra fora do contexto 

escolar. 

 Avaliar qual o grau de incentivo e participação dos pais e responsáveis para 

que esses momentos aconteçam. 

 

 

METODOLOGIA 

 Tendo como Base Aaker et. Al (2001), para a elaboração do questionário a 

ser utilizado levamos em conta evidenciar o objetivo do estudo; determinar o que vai 

ser questionado; decidimos pelo uso de questões de múltipla escolha ou fechadas 

contendo alternativas na qual apenas uma pode ser assinalada por questão, esta 

escolha se deu pois segundo Mattar (1994), questionário de múltipla escolha 

apresentam facilidade de entendimento, baixa margem de erro e rápida aplicação,. 

Desenvolveremos um estudo de caso, sendo que a amostra será composta 

por alunos e alunas do 2° ano do ensino fundamental de uma escola municipal de 

uma cidade do noroeste paulista. 

Será feita uma análise simples do desenho realizado pelos alunos, os quais 

serão questionados sobre o que o desenho representa, para não haver 

interpretações errôneas. 

A analise dos dados será feita pela soma das respostas dadas para cada 

alternativa possível do questionário além de ser feita uma comparação entre as 

respostas dadas pelos pais e o desenho feito pelo filho. 

DESENVOLVIMEMTO 

 Em um primeiro momento será solicitado aos alunos que durante a aula, 

façam um desenho e relatem qual a atividade eles mais gostam de fazer em sua 

casa. Em paralelo a isso, será envida aos pais um questionário indagando sobre o 

quanto seus filhos brincam e qual é atividade desenvolvida por seus filhos  e se eles 

participam dessas atividades junto de seus filhos. 



RESULTADOS PRELIMINARES 

O trabalho encontra-se em andamento, no qual as crianças já fizeram os 

desenhos, porém ainda não foram analisados e estamos esperando a devolução dos 

questionários já entregues aos pais. 

Espera-se encontrar dados de certa forma negativa, pois o crescente uso de 

meios eletrônicos para entreter crianças e o afastamento dos pais, por diversos 

motivos, desses momentos junto a seus filhos.  
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