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resumo 
 

 

Este estudo, elaborado com base num projeto de intervenção realizado no 
âmbito do 1.ºCiclo, pretende refletir sobre o desenvolvimento motor infantil e a 
influência da cooperação entre crianças, tendo como finalidade caracterizar 
como podem as atitudes cooperativas potenciar o desempenho motor.  
Num panorama onde cada vez mais se assiste a uma lacuna de interações 
sociais, extra realidade virtual, surge a possibilidade de se investigar como as 
relações físicas, pessoais e sociais podem ser vantajosas e promover outras 
áreas que também têm vindo a ser desvalorizadas, nomeadamente a expressão 
motora. 
Neste sentido, este estudo tem por base dados recolhidos a partir de um grupo 
de 20 alunos, 10 raparigas e 10 rapazes, pertencentes a uma turma do 1.ºCEB 
de uma instituição do distrito de Aveiro. Para a realização desta investigação 
foram utilizados diversos instrumentos de recolha, como notas de campo, 
baterias de testes (baterias de testes KTK e uma adaptação de alguns testes da 
Bateria Fullerton), registos áudio visuais e inquéritos. 
Os dados recolhidos apresentam melhores resultados entre as duas avaliações 
realizadas, assim como a evolução a nível das atitudes refletidas nas notas de 
campo, permitem identificar benefícios inerentes à promoção de atitudes 
cooperativas em prol do desenvolvimento de competências motoras das 
crianças.  
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abstract 

 
This study, based on an intervention project carried out under the 1st Cycle, aims 
to reflect on child motor development and the influence of cooperation between 
children, aiming to characterize how cooperative attitudes can enhance motor 
performance. 
In a scenario where there is increasingly a gap in social interactions, extra virtual 
reality, the possibility arises to investigate how physical, personal and social 
relations can be advantageous and to promote other areas that have also been 
devalued, namely the motor expression. 
In this sense, this study is based on data collected from a group of 20 students, 
10 girls and 10 boys, belonging to a class of the 1st ECB of an institution in the 
district of Aveiro. For this research several collection instruments were used, 
such as field notes, test batteries (KTK test batteries and an adaptation of 
Fullerton's batterie) audio visual recordings and surveys. 
The data collected show better results between the two evaluations, as well as 
the evolution in attitudes reflected in the field notes, allow identifying inherent 
benefits to the promotion of cooperative attitudes in favor of the development of 
motor skills of children. 
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Introdução 
 

1. Problemática 

Este relatório surge no âmbito das Unidades Curriculares Prática 

Pedagógica Supervisionada (PPS) e Seminário de Orientação Educativa (SOE) do 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB). 

Resulta de uma intervenção didática que se realizou no 2.º semestre do ano letivo 

2018/2019, envolvendo 20 alunos de uma turma do 1.º ano. 

Dado que durante todo o meu percurso de vida, desde os primeiros anos de 

vida, até ao momento, estive ligada à atividade física nas suas mais variadas 

formas, a nível pessoal fez todo o sentido que este projeto fosse relacionado com 

a EF. Desde cedo, estive em contacto com o Desporto e o trabalho em equipa, 

permitindo-me refletir e afirmar que a ligação entre estes dois fatores é, em toda a 

sua forma, vantajosa. 

 

2. Questão e objetivos de intervenção 

A realização deste projeto, pretende encontrar respostas para a seguinte 

questão de investigação: Poderá a promoção de atitudes cooperativas, durante a 

aplicação de um programa de aulas de EF, contribuir para a obtenção de melhores 

desempenhos a nível motor? 

 

3. Organização do relatório 

Em termos estruturais, este trabalho encontra-se dividido em duas partes. 

No total, estas partes contêm cinco capítulos e ainda, diversos subcapítulos que, 

através de uma articulação entre si, se encadeiam e completam. 

 A parte I corresponde ao enquadramento teórico. Nesta parte encontram-

se dois capítulos. O capítulo I, referente à Educação Física e Desenvolvimento 

Motor, explora as referências consultadas que se consideram pertinentes na 

temática do desenvolvimento motor e EF no 1.ºCEB. Já o capítulo II, refere-se à 

Cooperação e Aprendizagem Cooperativa. De forma a realizar um 

enquadramento teórico, realizou-se uma análise de literatura sobre o 

desenvolvimento motor infantil vocacionado para áreas específicas, 

nomeadamente, o equilíbrio e a coordenação motora. No tronco comum de todas 
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as referências consultadas, a idade das crianças do 1.º CEB surge como sendo 

uma fase crítica no desenvolvimento de habilidades motoras essenciais e da 

necessidade clara de serem estimuladas, tanto em contextos formais como 

informais. 

 A parte II deste relatório, refere-se ao estudo empírico. Nesta parte 

encontramos os restantes capítulos. O capítulo III corresponde à metodologia de 

investigação, onde podem ser encontradas as devidas justificações para as 

abordagens metodológicas utilizadas. Neste capítulo, podem também ser 

consultados os instrumentos de recolha de dados e o processo de recolha, em si. 

Neste sentido, são explicitadas todas as fases do estudo, sendo elas – a fase 1, de 

contextualização do projeto e de levantamento de dados antropométricos relativos 

à amostra, a fase 2 de avaliação inicial, a fase 3 de desenvolvimento do projeto e 

por fim, a fase 4 de avaliação final. O capítulo IV – apresentação e discussão de 

resultados, apresenta todos os resultados obtidos ao longo do estudo. Numa parte 

inicial são apresentados os resultados da avaliação inicial, salientando alguns 

dados suscetíveis de mais profunda análise e discussão. Posteriormente são 

apresentados em modo comparativo, os dados recolhidos na avaliação final.  

 Por último, o capítulo V- Conclusões apresenta uma reflexão final, na qual, 

são apresentadas as principais conclusões resultantes da análise realizada sobre 

os dados recolhidos, procurando relacioná-los com o enquadramento teórico e 

todas as questões e problemática inicialmente formuladas.  

 Ainda no capítulo final são incluídas as limitações deste estudo e as 

sugestões para futuros estudos na área da cooperação e do desenvolvimento 

motor. De forma sucinta são reconhecidas algumas limitações encontrados na 

realização deste estudo, em virtude de variáveis que não podem ser controladas 

ou outros motivos. No seguimento da apresentação das limitações e, tendo em 

conta que a investigação é um processo complexo mas transformador, são 

apresentadas também sugestões para futuros estudos, que de forma articulada 

entre a cooperação e o desenvolvimento motor, possam fortalecer a informação e 

formação disponibilizadas. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Parte I  
 
 

Enquadramento Teórico 
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Capítulo I  

 

A Educação Física e o  

Desenvolvimento Motor   
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1.1 – A Educação Física no 1.º CEB 
 
 

O 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB) constitui o segundo patamar do 

processo de formação da criança, como tal, todo o tipo de incentivo e fomento para 

o desenvolvimento de aprendizagens e competências da criança, deve ser 

valorizado.  

Segunda a Lei de Bases do Sistema Educativo – (Lei n.º 85/2009, de 27 de 

agosto) que é o documento que estabelece o quadro geral do sistema educativo, o 

Ensino Básico contém determinados objetivos que podem ser considerados vitais 

no fomento do desenvolvimento de competências motoras e sociais. Entre eles 

encontram-se os seguintes: 

 

c) Proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar as atividades manuais e 

promover a educação artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de expressão 

estética, detetando e estimulando aptidões nesses domínios; 

h) Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e sócio-

afectiva, criando neles atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer no plano dos seus 

vínculos de família, quer no da intervenção consciente e responsável na realidade circundante; 

j) Assegurar às crianças com necessidades educativas específicas, devidas, 

designadamente, a deficiências físicas e mentais, condições adequadas ao seu desenvolvimento e 

pleno aproveitamento das suas capacidades; 

 (artigo 7º da Lei n.º 85/2009, de 27/08). 

 

De acordo com vários investigadores, os períodos críticos das qualidades 

físicas e das aprendizagens fundamentais situam-se até ao final do 1.º ciclo. Para 

Condessa (2014, p. 267), “obrigatória em todos os níveis de ensino desde o 1.ºCEB 

até ao fim do secundário, a educação física apresenta benefícios que estão 

claramente demonstrados nos diversos estudos científicos realizados, 

referenciando-se ganhos significativos quer ao nível do crescimento, quer ao nível 

do desenvolvimento físico, psicológico e social dos indivíduos.” 
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Atualmente, em Portugal, o Ensino Básico compreende desde o 1.º ao 4.º 

ano de escolaridade. A Educação Física, neste ciclo de estudos, está englobada 

na área que se denomina como área da Expressão e Educação Físico Motora. 

Neves (2019, p.107), acrescenta ainda que esta área, de “acordo com o 

decreto-lei nº 240 de 12 de dezembro de 2014, deverá ter uma carga horária 

semanal de 3 horas (1º ao 4º ano). Esta definição em letra de lei consigna uma hora 

semanal para a EF, o que é manifestamente insuficiente para corresponder às 

necessidades de estimulação das crianças em idade escolar, como o referenciado 

pela OMS de 60 minutos diários de AF.” 

 

 

 Para regular e orientar os objetivos e conteúdos programáticos desta área, 

existe o documento elaborado pelo Ministério da Educação, denominado 

Organização Curricular e Programas para o 1.º Ciclo do Ensino Básico (DEB, 2004).  

Este Programa, funciona como um conjunto de princípios que são referências para 

os educadores/professores gerirem as suas aulas de forma a desenvolverem, nos 

seus alunos, competências básicas e transversais a outras áreas e anos que se 

possam seguir.  

De acordo com o Programa acima referido: 

 

“Do ponto de vista das necessidades de desenvolvimento multilateral das crianças, a 

principal exigência que o currículo real dos alunos deve satisfazer é a continuidade e a regularidade 

de atividade física adequada, pedagogicamente orientada pelo seu professor. 

O Programa desenha um «continuum» de desenvolvimento pessoal, através das 

experiências (atividade do aluno) que estão indicadas pelos seus efeitos desejáveis (objetivos).”  

(DEB, 2004, p. 36) 

   

 Em termos de organização, o Programa divide-se por blocos programáticos 

“garantindo a construção de um património de competência motora essencial para 

as aprendizagens nas diferentes áreas das atividades físicas, codificadas, que se 

realizam nos anos seguintes.” (Ministério da Educação, 2018, p. 2). 
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Os blocos programáticos contidos no Programa são: 

Bloco 1 -  Perícias e Manipulação 

Bloco 2 - Deslocamentos e Equilíbrios 

Bloco 3 – Ginástica 

Bloco 4 – Jogos 

Bloco 5 – Patinagem 

Bloco 6 – Atividades Rítmicas e Expressivas 

Bloco 7 – Percursos na Natureza  

Bloco 8 – Natação (opcional) 

Os objetivos gerais comuns a todos os blocos programáticos apresentados 

neste documento são por si só, indicadores da importância desta área no processo 

de formação e desenvolvimento motor, cognitivo e social das crianças em idade 

escolar, sendo os objetivos, os seguintes: 

 

1. “Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas 

2. Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, compreendendo e aplicando as 

regras combinadas na turma, bem como os princípios de cordialidade e respeito na 

relação com os colegas e o professor. 

3. Participar, com empenho, no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de 

actividades, procurando realizar as acções adequadas com correcção e oportunidade.”  

(DEB, 2004, p. 39) 

 

 Vemos assim que o Programa apresentado para além de satisfazer as 

necessidades a nível do desenvolvimento motor e das habilidades básicas das 

crianças, tem uma vertente rica a nível de formação pessoal e social, dando ênfase 

a situações de interação, entreajuda, trabalho em equipa e cooperação. 

 

“O conteúdo deste Programa assegura, também, condições favoráveis ao desenvolvimento 

social da criança, principalmente pelas situações de interação com os companheiros, inerentes às 

atividades (matérias) próprias da E. F. e aos respetivos processos de aprendizagem.” (DEB, 2004, 

p. 35) 

 

Cruz, et al., (1998) afirmam que “cada disciplina não vale só por si mesma 

mas também pelo que positivamente acrescenta, pelo que de diferente introduz no 

desenvolvimento da criança.” 
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Assim, e ressalvando o vertente transversal da EF, Neves (2002, p. 34) 

refere que “a Educação Física (EF) nas escolas portuguesas é hoje uma questão 

de formação, de saúde e de cidadania.”  Há muito que a EF deixou de exercer 

apenas a sua função meramente formativa. Atualmente, a EF desempenha um 

papel ativo na promoção transversal do desenvolvimento de capacidades e hábitos 

saudáveis. “Não é mais possível dissociar hoje, uma vida ativa da elevação de 

níveis de bem-estar, saúde e qualidade de vida.”  Também Neto (2001) considera 

que a estrutura social e económica tem assistido a diversas transformações que 

têm “influenciado significativamente a instituição familiar”. Estas transformações 

impõem ao meio escolar um papel preponderante no processo de socialização e 

conquista de autonomia por parte da criança. 

Neste seguimento, também para Neves (2002) a EF é uma questão de 

cidadania “porque é a EF que pode proporcionar a todas as crianças e jovens uma 

diversidade de Atividades Físicas e Desportivas (AFD’s) a que algumas dificilmente 

teriam acesso. É a partir das atividades realizadas na EF que muitas crianças e 

jovens realizam aprendizagens que as fazem gostar, desejar aprender mais e 

vincular a uma prática regular das AFD’s ao longo da vida. A importância social e 

cultural das AFD’s exige condições para que todos a elas acedam 

independentemente das suas características individuais e sociais.”  

 

 As mudanças que ocorrem na sociedade sujeitam também o ensino a 

constantes alterações e atualizações de modo a que a oferta de currículos, seja 

diferenciada, abrangente e sobretudo integradora das diferenças. 

 Estas mudanças atingem sobretudo os professores que desempenham cada 

vez mais um papel fulcral no ensino/aprendizagem. É importante que o professor 

ofereça um contexto adequado, que promova a autonomia e a motivação da criança 

se envolver nas atividades, favorecendo o desenvolvimento cognitivo e físico da 

criança. 
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Pacheco (2012), citando Ainscow (2007) enfatiza uma participação mais 

ativa dos alunos no processo de ensino aprendizagem, considerando o  

envolvimento destes nas atividades propostas nas aulas. Para isso, torna-se 

necessário que os professores planifiquem a aula de modo a promover atividades 

de aprendizagem em grupo, sendo que os alunos se sentem mais motivados num 

ambiente onde a participação e a camaradagem estejam presentes.  Este tipo de 

planificação pressupõe a utilização dos próprios alunos como apoio à sua 

aprendizagem. 

 

“É importante que o currículo seja suficientemente flexível para permitir a possibilidade de 

adaptações às necessidades individuais e estimular os professores a procurar soluções que se 

adaptem às necessidades e capacidades de todos e cada um dos alunos.” (UNESCO, 2005, p. 23) 
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1.2 - Desenvolvimento Motor 
 

O estudo do desenvolvimento motor (DM) começou a ganhar importância 

nos estudos realizados a partir dos anos 70 (Gallahue & Ozmun, 2003). Durante 

muitos anos, a explicação sobre a aquisição motora foi baseada num ponto de vista 

de maturação. Nesta perspetiva, a aquisição de habilidades motoras fundamentais 

deveria ocorrer, principalmente, devido à maturação do sistema nervoso central, 

sem influência do ambiente onde ocorre a ação (Gesell, 1933; McGraw, 1949). 

Muitos investigadores assumem a existência de períodos críticos no 

desenvolvimento do indivíduo. Segundo Malafaya, Tani, & Maia (2015), os períodos 

críticos consistem num “período de tempo durante o qual um indivíduo é mais 

suscetível a determinada influência externa.” Também segundo os mesmos 

autores, estes períodos implicam a presença de “janelas temporais durante os 

quais uma pessoa é mais sensível às influências, tanto positivas como negativas, 

do ambiente”. (pp:111) Apesar disso, Gallahue D. (2002) afirma que o facto da 

criança não apreender as competências básicas na infância não significa que não 

possam vir a ser desenvolvidas. No entanto, a apreensão da competência durante 

o período crítico, é mais fácil. 

 

Com a crescente expansão de pesquisas relacionadas com o tema, nasce 

um sem número de estudos e teorias que abandonam o foco de abordagem 

normativo-descritiva para o estudo dos processos desenvolvimentistas 

subjacentes. Segundo Gallahue e Ozman (2003), o estudo do desenvolvimento 

motor deve ser analisado a partir da perspetiva da totalidade da espécie humana, 

sendo crucial que se reconheça que, no mínimo, existe interação entre a 

composição biológica do indivíduo e as circunstâncias ambientais que o rodeiam. 

Desta forma, e segundo os mesmos autores, o “desenvolvimento motor é a 

contínua alteração no comportamento ao longo do ciclo da vida, realizado pela 

interação entre as necessidades da tarefa, a biologia do indivíduo e as condições 

do ambiente”. 

Em consonância com estes autores surgem também Haywood & Getchell 

(2016) que enumeram várias características atribuídas ao desenvolvimento. 
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A primeira, tal como os autores anteriores, relaciona-se com o facto de o DM 

ser um processo contínuo de mudanças na capacidade funcional, ao longo da vida. 

Além disso, “é um processo cumulativo, (…) mas a quantidade de mudanças pode 

ser mais ou menos observável ao longo da vida” (2016, p. 4). 

A segunda característica enumerada é a relação do DM com a idade, apesar 

de não estar totalmente dependente dela. Indivíduos com a mesma idade podem 

apresar competências motoras diferentes, tendo em conta a sua biologia e o 

ambiente em que se inserem. 

Por último, em terceiro, “o desenvolvimento envolve mudanças 

sequenciais.”, ou seja, o processo de desenvolvimento pressupõe um 

encadeamento entre passos, de forma seguida e ordenada. “Esta mudança é o 

resultado de interações internas do indivíduo e de interações entre o sujeito e o 

indivíduo”. (Haywood & Getchell, 2016, pp. 4-5) 

 

Em consonância com os autores referidos anteriormente, Haywood & 

Getchell apresentam a pespetiva de Karl Newell (1986) que afirma que “os 

movimentos surgem das interações do organismo, do ambiente no qual os 

movimentos ocorrem e da tarefa a ser executada.” O autor afirma que estes fatores 

são dependentes uns dos outros e se qualquer um deles se altera, os movimentos 

resultantes vão, necessariamente, ser alterados. Esta relação pode ser 

representada pela seguinte figura: 

 

 

Figura 1- O modelo das restrições de Newell (citado por Haywood & Getchell 2016, p.7) 
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Haywood & Getchell (2016) reafirmam a importância do modelo de Newell 

no estudo do DM, tendo em conta que este permite que se reflita sobre “as 

interações dinâmicas e em constante modificação no desenvolvimento motor” 

(2016, p.7). 

Em suma, importa ressalvar é que os investigadores da área do 

desenvolvimento motor se centrem em perceber a aquisição das habilidades 

motoras, de forma a que os profissionais se sintam munidos de recursos e 

informação suficiente para a realização de um trabalho mais correto e eficiente, 

desenvolvendo também a capacidade de resolver possíveis problemas motores.  
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1.3 - Equilíbrio 
 
 

No âmbito do desenvolvimento motor, algumas das habilidades motoras 

básicas assumem alguma relevância face a outras, como é o caso do equilíbrio. 

Segundo Rosa Neto (2002, p.17), “o equilíbrio é a base primordial de toda 

ação diferenciada dos segmentos corporais.”  

O equilíbrio assume um papel ainda mais preponderante na infância, uma 

vez que é uma habilidade motora primária base para as demais habilidades 

motoras, o que significa que um bom desenvolvimento do equilíbrio na infância irá 

permitir um aumento no reportório motor. Uma das características do equilíbrio é a 

sua função evolutiva de elevada relevância, uma vez que, acaba por ser um 

indicador de maturidade neurológica, em que crianças com imaturidade dessa 

função, possuem mais possibilidades de apresentar dificuldades de aprendizagem, 

com interferência nas questões escolares. (Alves et al , 2013) 

 

A maior parte dos autores considera a existência de dois tipos distintos de 

equilíbrio, o Equilíbrio Estático (EE) e o Equilíbrio Dinâmico (ED).  

Para Fernandes & Barros (2016), que citam Melo et al (2014), o Equilíbrio 

Estático pressupõe que a base de suporte dos pés se conserve fixo enquanto o 

centro de gravidade se movimenta.  

Ainda para os mesmo autores, no Equilíbrio Dinâmico, tanto o centro de 

gravidade como a base de suporte dos pés encontram-se em movimento. 

 

Fernandes & Barros (2016), apresentam ainda um quadro citado por 

Zacarias (2005), que reúne de forma sucinta exemplos das diversas definições 

encontradas na literatura para os dois tipos de equilíbrio apresentados. 
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Autores Equilíbrio Estático  

Bass (1939) 
Atividade de equilíbrio no qual o corpo não se move enquanto dura 

um desempenho apropriado. 

Milles (1950) 
Atividade de equilíbrio no qual o corpo não se move. A manutenção 

em pé é um exemplo disso 

Espenchade Eckert 

(1980) 

Manutenção de uma posição particular do corpo com um mínimo de 

oscilação. 

DeOreo Keugh (1980) 
Habilidade do corpo para manter uma posição particular sem se 

mover 

Williams (1983) 
As tarefas de equilíbrio estático requerem manutenção duma única 

posição do corpo 

Figura 2 – Equilíbrio Estático. Fonte: (Fernandes & Barros, 2016) 

 

 

Relativamente ao equilíbrio dinâmico: 

Autores Equilíbrio Dinâmico  

Bass (1939) 
Manutenção do equilíbrio enquanto o corpo é submetido a mudanças 

de posição (exemplo: andar na trave) 

Espenchade Eckert 

(1980) 

Manutenção da postura durante a performance de um skill motor, o 

qual tende a perturbar a orientação do corpo. 

DeOreo Keugh (1980) 
É a habilidade do corpo de manter e controlar a postura enquanto se 

move no espaço. 

Williams (1983) 
O equilíbrio dinâmico requer a manutenção do equilíbrio enquanto o 

corpo está em movimento. 

Figura 3 – Equilíbrio Dinâmico. Fonte: (Fernandes & Barros, 2016) 

 

 

Quando se fala em equilíbrio e crianças, temos de ter em conta que o fator 

género pode ter influência, uma vez que o desenvolvimento motor e a sua 

maturação não ocorrem com a mesma exatidão nos dois géneros (Alves et al, 

2013). 

Segundo alguns estudos realizados, concluiu-se que as raparigas atingem 

primeiro o processo de maturação e apresentam melhores resultados em exercícios 

de equilíbrio estático. No entanto, no que diz respeito ao equilíbrio dinâmico, no 
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geral, os resultados apontam para uma maior dominância do sexo masculino. 

Segundo Gallahue e Ozmun (2002), isto ocorre devido ao desenvolvimento motor 

da criança. Essa diferença entre os géneros deve-se ao facto de que os meninos 

demonstram maior capacidade para movimentos mais amplos, como correr, nadar, 

pular e jogar, enquanto as meninas desenvolvem maior capacidade de movimentos 

como giros e rotações, sendo estes ligados à integração das informações 

sensoriais, levando a um maior controlo dos movimentos (Pranke, 2007).  

 

Assim, reiterando a importância do estímulo do desenvolvimento do 

equilíbrio como habilidade motora básica fundamental, Fernandes & Barros (2016, 

pp:10) afirmam que “as crianças precisam ser estimuladas para desempenhar a 

maturação do seu equilíbrio estático e dinâmico no decorrer da vida, ajustando a 

sua tonicidade, plasticidade articular, interiorizando a sua consciencialização dos 

reflexos de equilíbrio a que foi exposto no meio social.” 
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1.4 - Coordenação Motora 
 

A coordenação motora está intrinsecamente ligada ao movimento e à 

execução de movimentos básicos. 

Kiphard (1976), como referido em Ribeiro et al (2012), afirma que “a 

coordenação motora, sob uma perspetiva pedagógica e clínica, é a interação 

harmoniosa e económica dos sistemas musculoesquelético, nervoso e sensorial 

para produzir ações cinéticas precisas e equilibradas.” (p.41) Quanto maior o nível 

de complexidade de uma tarefa motora, maior o nível de coordenação necessário 

para um desempenho eficiente (Gallahue & Ozmun, 2005). 

Gonçalves et al (2008) afirmam que a coordenação não só é um elemento 

básico. Para além disso, está presente em variadas práticas desportivas e em 

múltiplas situações do nosso quotidiano, podendo ser melhorada através do treino 

ou com vista a uma aplicação em específico. 

No seguimento do referido anterimento, citando Faigenbaum (2000) Santos, 

Matias & Vasconcelos (2013) afirmam que a relação entre a prática desportiva e o 

desenvolvimento da coordenação motora se refletem no desenvolvimento motor da 

criança. As mesmas autoras, citando Valentini (2002) afirmam ainda que  

“Considerando que os movimentos fundamentais representam um requisito para a 

prática desportiva, é possível que as crianças com dificuldade no desempenho de 

habilidades motoras tenham menores níveis de participação em atividades motoras 

escolares, diminuindo o seu desempenho motor.”  

 

Existem diferentes métodos para identificar e avaliar o desempenho motor 

de crianças, incluindo a sua coordenação motora. As baterias de testes mais 

destacados pela literatura que avaliam crianças em idades pré-escolar e escolar 

são: o Movement Assessment Battery for Children (M-ABC), o Teste de Proficiência 

Motora Bruininks-Oseretsky, o Developmental Test of Visual-Motor Integration 

(VMI) e o Teste de Coordenação Corporal para Crianças (Körperkoordinationstest 

Für Kinder - KTK). Este último teste, o KTK, tem sido utilizado em diversos estudos 

a nível global, devido à sua simplicidade de aplicação e ao seu baixo custo 

operacional.  
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Segundo Ribeiro et al (2012) o Teste de Coordenação Corporal para 

Crianças (Körperkoordinationstest Für Kinder - KTK), foi desenvolvido pelos 

investigadores alemães Kiphard e Schilling (1974), e foi construído com o propósito 

de diagnosticar mais subtilmente as deficiências motoras em crianças com lesões 

cerebrais e/ou desvios comportamentais. 

O teste envolve componentes da coordenação corporal como: o equilíbrio, o 

ritmo, a força, a lateralidade, a velocidade e a agilidade. Este teste pode ser 

utilizado com crianças entre os 5 e os 14 anos e 11 meses e a sua aplicação tem 

duração de aproximadamente 10 a 15 minutos por criança. O teste encontra-se 

dividido em quatro tarefas, sendo elas, o equilíbrio para trás na trave, saltos 

monopedais, saltos laterais e transposição lateral sobre plataformas. Na primeira 

tarefa, verifica-se, principalmente, o equilíbrio dinâmico; na segunda, a força dos 

membros inferiores; na terceira, a velocidade; e, por fim, na quarta, a lateralidade 

e a estruturação espaço—temporal.  

 

 

Souza, Silva, & Moreira (2011) reiteram a importância da avaliação do 

desenvolvimento motor, em especial da Coordenação Motora, através de testes, 

uma vez que “tem servido como instrumento de trabalho, para muitos professores 

de Educação Física (…), ficando assim, mais fácil para uma intervenção nas suas 

aulas e atendendo com mais eficácia as necessidades dos alunos e provavelmente 

proporcionando uma melhora na qualidade de vida e nas atividades do quotidiano.” 

(pp:2)



 

 

   

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Capítulo II  
 
 
 

Cooperação e Aprendizagem Cooperativa  
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2.1 - Cooperação 
 

 

A cooperação, na sua essência, pode ser considerada um ato contrário ao 

princípio de seleção natural. Segundo a teoria da evolução, a competição é o 

comportamento fundamental, no entanto, tem-se assistido de uma forma crescente 

ao ganho da importância da cooperação no desenvolvimento e crescimento do 

indivíduo na sua condição individual e na construção das suas relações 

interpessoais (Alencar, 2010, p. 89). Neste sentido podemos afirmar que a 

cooperação pode ser compatível com o princípio de seleção natural, se a 

entendermos como um mecanismo, através do qual, o indivíduo pode potenciar as 

suas habilidades e aptidões.  

 

Nos seus primeiros anos de vida, as crianças frequentam os primeiros 

contextos onde desenvolvem as suas competências sociais. Desde cedo, as 

crianças estabelecem ligações e interações com os seus pares.  

Baço (2013) referindo Diaz-Aguado (1996) afirma que “é importante ter em 

consideração que para que a interação com os colegas se desenvolva normalmente 

e permita o desenvolvimento da competência social, é necessário que a criança 

tenha desenvolvido anteriormente, com segurança, uma relação segura com os 

adultos. (pp:19) 

De acordo com vários autores, a cooperação é essencial em qualquer 

sociedade humana, sendo suportada, em parte, pela experiência social quotidiana. 

Esta perspetiva sustenta a importância das experiências proporcionadas às 

crianças, sendo importante criar oportunidades de cooperação entre si. 

Deste modo, a interação entre aspetos relativos ao indivíduo, como as suas 

características físicas e estruturais, o ambiente em que está inserido e a tarefa a 

ser aprendida são determinantes na aquisição e refinamento das diferentes 

habilidades motoras (Haywood KM, Getchell, 2016).  

Mas como pode a interação ser fundamental na aquisição de habilidades 

motoras? Neste sentido, surge, assim, a necessidade de se adotar algumas 
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medidas, que reforcem a importância da continuidade do uso da cooperação, entre 

crianças, de modo a se obterem resultados positivos, quer no desenvolvimento das 

suas relações sociais, mas também no desenvolvimento de outras aprendizagens. 

 

2.2 – Aprendizagem Cooperativa 
 
 

A aprendizagem cooperativa é uma metodologia educativa, baseada no 

trabalho em pequenos grupos, normalmente heterogéneos, em que as crianças 

unem esforços e recursos para melhorar a sua própria aprendizagem e a dos 

restantes integrantes do grupo (Velázquez, 2015). Ainda não acordada por todos 

como sendo um recurso metodológico importante para a aprendizagem motora, 

assinala que a introdução da aprendizagem cooperativa na EF teve como ponto de 

partida, a Teoria da Cooperação e da Competição. (Deutsch, 1949; Johnson, 

Johnson & Holubec, 1999; Velázquez, 2010 e 2012), citados por (Velázquez, 2015). 

 

Dyson, (2002) referido por Velázquez (2015) afirma que o diferencia a 

aprendizagem cooperativa do comum trabalho em grupo, é a corresponsabilidade 

na aprendizagem. Ou seja, na aprendizagem cooperativa, cada aluno não 

apreende só determinado conteúdo mas também procura oferecer a ajuda e os 

recursos necessários para que os seus colegas alcancem o sucesso.  

Sharan (2015), citado por Fernandez-Rio & Casey (2019) afirma que a 

aprendizagem cooperativa não é uma abordagem uniforme e homogénea de ensino 

aprendizagem. Ao invés, tem um conjunto diversificado de métodos e 

procedimentos que podem ser usados para promover a aprendizagem em múltiplos 

domínios.  

Johnson y Johnson (1999) identificam cinco condições cuja presença seria 

determinante para promover a aprendizagem cooperativa e, consequentemente, o 

êxito no trabalho em grupo:  

a) a interdependência positiva de metas, recursos e papéis;  

b) a interação, promotora, da manifestação de condutas de ajuda, apoio e 

ânimo dentro do grupo;  
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c) a responsabilidade individual, de modo a que ninguém se esconda no 

trabalho dos outros;  

d) as habilidades interpessoais e de trabalho em pequeno grupo;  

e) o processamento e auto e hétero avaliação em grupo.  

 

Para os mesmo autores, é evidente que quando os esforços são 

estruturados cooperativamente, existem claras evidências de que os alunos se 

esforçam mais para alcançar melhores resultados e adquirir novas competências, 

como tal, usar estratégias de raciocínio de nível mais elevado com mais frequência, 

construir estruturas conceituais mais completas e complexas e reter informações 

aprendidas com mais precisão. Neste sentido, desenvolvem-se também relações 

mais positivas e de apoio, incluindo relacionamentos com diversos indivíduos, o 

fomento da saúde psicológica, o aumento da autoestima, e da capacidade de lidar 

com o stress e a adversidade. 

 
 
 

Durlak et al (2011), citando Elias et al. (1997) afirma que normalmente os 

alunos, “não aprendem sozinhos, mas em colaboração com os seus professores, 

na companhia dos seus colegas, e com o encorajamento de suas famílias. As 

emoções podem facilitar ou impedir o empenho académico das crianças, a ética no 

trabalho e o compromisso e sucesso escolar. Tendo em conta que os 

relacionamentos e os processos emocionais afetam o que e como aprendemos, as 

escolas e as famílias devem efetivamente abordar esses aspetos do processo 

educacional para o benefício de todos estudantes”. 

Neste sentido, Santos et al (2017), referindo Hellison (2003), reitera a 

importância da EF no fomento das práticas cooperativas uma vez que “adquire um 

papel abrangente, pois visa dotar crianças e jovens de competências motoras 

essenciais ao seu desenvolvimento, incentivar a prática desportiva autónoma, mas 

também ensinar a responsabilidade pessoal e social” (pp:70) 

Um estudo realizado com crianças em idade pré-escolar concluiu que “as 

crianças, quando alertadas e motivadas para a realização de atividades de 

expressão motora que podem potenciar o seu desenvolvimento motor, aliadas a 

estratégias de cooperação entre elas, apresentam resultados muito positivos e 
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indicadores da importância do fomento precoce de hábitos de prática de exercício 

físico.” Tendo em conta que este estudo teve por base práticas cooperativas com 

resultados positivos, “verificamos ainda a importância dada à cooperação como 

método de trabalho e aprendizagem que pode ser transversal às mais diferentes 

áreas e etapas da vida da criança.” (Franco, Neves, & Gouveia, 2019) 
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Parte II  
 
 

Estudo Empírico 
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Capítulo III 

 

Metodologia de Investigação 
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3.1- Problema e objetivos de estudo 
 
 

Como profissionais de Educação, o envolvimento na formação, educação e 

desenvolvimento das crianças, vai muito além do contexto e horário escolar. Como 

refere Máximo-Esteves (2008, p.70) “Os professores aspiram a conhecer melhor as 

ações e o pensamento das crianças, assim como, numa perspetiva mais ampla, 

tudo o que se associe com a vida das crianças na sala de aula.” Neste sentido 

torna-se crucial, como educadores, perceber como se pode intervir junto das 

crianças, ao nível das suas necessidades, de modo a potenciar o seu 

desenvolvimento e a sua aprendizagem.  

A temática do DM emerge num ambiente social em que, a cada dia, surgem 

inúmeras notícias e estudos que apontam para uma crescente falta de tempo; falta 

tempo de jogo, para brincar, de exploração livre e atividades. Esta carência é aliada 

também à falta de espaços, infraestruturas e, muitas vezes, recursos humanos que 

possibilitem às crianças ocupar uma parte do seu dia, de forma recreativa e 

espontânea, com atividades que visem o seu desenvolvimento motor.  

As lacunas que surgem a nível de tempo e de infraestruturas não afetam só 

o desenvolvimento motor das crianças, mas também o seu desenvolvimento social. 

Tal como afirma Neto (2001, p.17), “a criança tem em si uma grande necessidade 

de se movimentar, pois da qualidade do seu comportamento motor vai depender 

todo o seu processo de desenvolvimento.” 

Após inúmeras reflexões sobre as necessidades urgentes das crianças, 

neste contexto, nasce este estudo sobre uso de práticas promotoras de 

cooperação, potenciando o desenvolvimento motor das crianças.  
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3.2 - Grupo participante 
 
 
 

O presente estudo desenvolveu-se numa instituição da cidade de Aveiro, numa 

escola do 1.º ciclo do Ensino Básico. O grupo participante foi uma turma do 1.º ano de 

escolaridade constituída por 10 elementos do sexo feminino e 10 elementos do sexo 

masculino, em que a faixa etária se situava entre os 6 e os 7 anos. 

Uma particularidade deste estudo prende-se no facto de incluir duas alunas com 

necessidades educativas especiais, sendo que uma apresentava baixa visão e outra, 

cegueira. Ambas, realizaram todo o projeto de forma igual aos seus colegas de turma, com 

a mesma bateria de testes e tipo de avaliações. A única diferenciação de tratamento fez-

se através de um acompanhamento mais personalizado, por questões de segurança. 

Este grupo foi utilizado para a realização do estudo, uma vez que, era o mesmo 

onde se desenvolveu a Prática Pedagógica Supervisionada. Uma parte significativa desta 

turma frequentou o ensino pré-escolar, no entanto alguns alunos não tiveram nenhum 

contacto prévio com contextos educativos até à frequência do 1.º ano de escolaridade.  

Com base em dados recolhidos junto dos pais, 50% dos encarregados de educação 

situam-se na faixa etária compreendida entre os 30 e os 39 anos, seguindo-se a segunda 

maior fatia, com 30% dos pais com idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos. 

Relativamente às habilitações literárias dos pais dos alunos, destacamos que 24% são 

licenciados, 22% têm o 3º Ciclo do Ensino Básico e 19% o 12º ano de escolaridade. O nível 

socioeconómico caracteriza-se como médio baixo e é bastante diferenciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Faixa etária dos pais dos alunos 
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Figura 5 - Habilitações literárias dos pais dos alunos 

 

 

 

3.3 - Tipo de estudo 
 

A realização deste estudo efetuou-se através de um processo de 

investigação-ação. O método de investigação e recolha de dados, utilizado neste 

estudo, engloba uma articulação entre o método de investigação qualitativo e 

quantitativo. Segundo Pardal & Lopes (2011), este tipo de combinação, “pode ser 

prosseguida com diferentes objetivos: obter sobre o assunto em estudo um 

conhecimento mais alargado do que o proporcionado por uma única abordagem; 

validar mutuamente os resultados das duas abordagens”.    

Neste estudo, foi necessário recorrer-se a diferentes abordagens no 

processo de recolha e tratamento de dados, tendo-se utilizado diferentes 

instrumentos, como é o caso das notas de campo e dos testes de Avaliação de DM. 

O método qualitativo, privilegia, na análise, a singularidade do caso em si e 

sobretudo, operações que não impliquem quantificação. Por sua vez, o método 

quantitativo tem por base o recurso às mais variadas técnicas estatísticas. Apesar 

de serem duas abordagens à partida paradigmáticas, não significa, 

necessariamente, que sejam incompatíveis. 

1º CEB
8% 2º CEB

8%

3º CEB
22%

11º ano
3%

12º ano 
19%

C.E.T.
3%

Licenciatu
ra

24%

Mestrado
8%

Sem 
dados

5%

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS DOS 

PAIS DOS ALUNOS



 
 
Cooperação e Competências Motoras – um estudo no 1.º CEB        Viviana Sofia Silva Gouveia       

______________________________________________________________________________ 

32 

 

Segundo Pardal & Lopes (2011), é possível que a investigação qualitativa 

possa ajudar a quantitativa a desvendar variáveis por ela não desvendadas e 

paralelamente, a investigação quantitativa pode ajudar a provar que a realidade 

descrita pelos investigadores qualitativos, pode estar condicionada pela possível 

falta de neutralidade do investigador.  

Assim, neste contexto de estudo, a opção tomada pela articulação entre 

abordagens tem como objetivo a complementaridade e riqueza de informação, 

obtida na análise dos dados e resultados. 

 

3.4 - Instrumentos de Recolha de Dados 
 
 

 A recolha de dados neste trabalho decorreu ao longo de todo o estudo e 

diversificando os instrumentos utilizados. 

Máximo-Esteves (2008) destaca a observação, as notas de campo e diários, 

as entrevistas, os documentos e as imagens como os instrumentos e técnicas mais 

frequentes no âmbito da investigação-ação. Este estudo divide-se em quatro fases 

distintas:  

a) contextualização do projeto; 

b) avaliação inicial; 

c) desenvolvimento do projeto;  

d) avaliação final. 

 

Para a recolha de dados, recorremos a instrumentos como:  

- Observação direta e constante; 

- Notas de campo; 

- Registo audiovisual (fotografias); 

- Testes de avaliação inicial e final; 

- Baterias de testes; 

 

A observação direta ocorreu, ainda que em diversos graus de participação, 

ao longo de todo o estudo. A interação constante com os intervenientes no estudo, 
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fez com que fosse possível observar e registar comportamentos, intervenções e 

opiniões relativamente às situações práticas desenvolvidas. 

Durante as observações, foram anotações esporádicas ou pequenas 

reflexões diárias e pessoais. Estas anotações designaram-se de notas de campo, 

que continham descrições de acontecimentos, intervenções das crianças ou dados 

que se podiam considerar pertinentes para o estudo. Como indicam Bogdan & 

Biklen, (1994, pp:150), “as notas de campo (são): o relato escrito daquilo que o 

investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre 

os dados…”, ou seja, estas anotações, permitem realizar um balanço final, sendo, 

neste caso, uma mais valia na perceção da evolução qualitativa a nível da 

cooperação de alguns intervenientes. 

Para uma melhor análise de dados e como forma de complementar, foram 

recolhidas fotografias e registados alguns momentos em vídeo durante a execução 

das atividades. Esta recolha permitiu avaliar visualmente diferenças e possíveis 

alterações a nível da execução, ao recolher imagens da mesma criança nos 

momentos de avaliação inicial e final. 

 Numa primeira etapa, foram usadas baterias de testes adaptadas, 

compiladas num teste de avaliação inicial, que se repetiria depois, no momento de 

avaliação final. A primeira bateria de testes usada resulta de uma adaptação da 

bateria de Fullerton, mais propriamente a existente na “Avaliação da aptidão física 

e do equilíbrio de pessoas idosas- baterias de Fullerton” (Baptista & Sardinha, 

2005). Desta bateria de testes, retiraram-se tarefas como o Equilíbrio Estático sobre 

um apoio e a tarefa de Saltar a dois pés. A segunda bateria de testes usada 

denomina-se KTK (Basso et al 2018). Esta bateria envolve componentes de 

coordenação corporal como: o equilíbrio, o ritmo, a força, a lateralidade, a 

velocidade e a agilidade. Estas componentes avaliam-se em quatro tarefas: 

equilíbrio para trás na trave, saltos monopedais, saltos laterais e deslocamento 

lateral em plataformas. Na primeira tarefa, verifica-se principalmente o equilíbrio 

dinâmico; na segunda, a força dos membros inferiores; na terceira, velocidade; e 

na quarta, lateralidade e estruturação espácio-temporal.  
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3.5 - Recolha de dados – procedimentos 
 
 

 
Recolha de Dados 

 

 
1.ª Fase 

 
2.ª Fase 3.ª Fase 4.ª Fase 

 
Contextualização 
Recolha de dados 
antropométricos e 

informações sobre os 
alunos 

 

Avaliação Inicial 
Aulas de Educação 

Física 
Avaliação Final 

Figura 6 - Tabela de Fases da Recolha de Dados 
 

 A primeira fase aconteceu em contexto de sala de aula numa breve 

contextualização junto do grupo, informando-os relativamente ao trabalho que seria 

levado a cabo. Foi também realizado um levantamento de informações sobre o 

grupo, através de um questionário, apresentado na figura abaixo, com dados 

antropométricos e a prática de desporto fora do contexto escolar. 

 

 

Figura 7 – Questionário sobre dados relativos ao aluno 
 
 

 Após o levantamento dos dados relativos aos alunos, calculou-se, em 

meses, a idade média da turma, de modo a dividi-la em dois grupos. O primeiro 

grupo, com idades compreendidas entre os 77 e os 82 meses, era composto por 

10 elementos. Já o segundo grupo, também com uma composição de 10 

elementos, compreendia idades entre os 82 e os 87 meses. 
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 Esta divisão ocorreu para que se pudessem formar os pares de cooperação. 

Este emparelhamento foi realizado por sorteio, juntando assim uma criança mais 

nova com uma criança mais velha, ainda que a diferença de idades não fosse 

significativa. É de salientar que os alunos apenas tiveram conhecimento de quem 

seria o seu par, após a realização da AI, sendo que não tiveram nenhum tipo de 

interferência no momento do sorteio. 

 

 
 Posteriormente, iniciou-se a segunda fase do estudo, a AI Nesta fase 

realizaram-se os testes de avaliação inicial, constituídos por um conjunto de tarefas 

de equilíbrio e coordenação motora. Na primeira parte destes testes avaliou-se a 

componente do equilíbrio através de duas tarefas de equilíbrio estático e dinâmico: 

1- Equilíbrio Monopedal, 2- Salto Frontal Coordenado. A segunda parte dos testes 

referia-se à bateria de testes KTK, nomeadamente quatro tarefas com protocolo 

predefinidos, sendo eles 3- Equilíbrio para trás na trave, 4- Saltos Monopedais, 5- 

Saltos Laterais, 6- Transposição Lateral.  

Para a realização dos testes foi necessário variado material específico, 

nomeadamente, cronómetros, colchões e material característico da bateria KTK.  

O teste KTK exige que seja seguido um protocolo de realização, com 

instruções, material e pontuação específicos para cada exercício. Em conjunto com 

o professor orientador e com material existente no contexto, conseguimos recriar 

as condições ideais para a aplicação dos testes. 

A realização dos testes efetuou-se por etapas e grupos, de modo a que, 

aquando da realização por parte dos alunos, o ambiente envolvente fosse tranquilo 

e que não fosse sentida qualquer tipo de pressão que pudesse ser inibidora. 

 

 

 

Tarefa 1- Equilíbrio Monopedal 

• O individuo deve elevar um membro inferior e manter a posição o máximo de tempo 

possível durante 20 segundos 

• A pontuação/avaliação deste exercício fez-se numa escala de 0 a 4 dentro dos 

parâmetros explícitos na seguinte figura: 
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Figura 8- Avaliação da Tarefa:  Equilíbrio Monopedal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilíbrio Monopedal 

0 Incapaz de manter a posição, ou necessita de ajuda para prevenir a queda. 

1 Capaz de elevar o membro inferior sem ajuda, mas incapaz de manter a posição mais 

de 5 segundos. 

2 Capaz de elevar o membro inferior sem ajuda e de manter a posição mais de 5 mas 

menos de 12 segundos. 

3 Capaz de elevar o membro inferior sem ajuda e de manter a posição mais de 12 mas 

menos de 20 segundos 

4 Capaz de elevar o membro inferior sem ajuda e de manter a posição durante 20 

segundos. 

Tarefa 2- Salto Frontal Coordenado 

• O indivíduo deve partir de uma posição com os dois membros inferiores juntos, 

saltando em frente e aterrando com os dois apoios juntos, tentando alcançar 

uma distância igual ao superior ao comprimento dos seus pés 

• A pontuação/avaliação deste exercício fez-se numa escala de 0 a 4 dentro dos 

parâmetros explícitos na seguinte figura: 
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Salto Frontal Coordenado 

0 Incapaz de iniciar a impulsão, ou após impulsão, um ou ambos os apoios permanecem 

no solo. 

1 Capaz de iniciar o salto com os dois apoios, mas um apoio antecipa-se ao outro na 

impulsão ou na chegada ao solo. 

2 Capaz de realizar o salto com os dois apoios, mas incapaz de saltar mais longe que o 

comprimento dos próprios pés. 

3 Capaz de realizar o salto com dois apoios e com uma distância maior que o 

comprimento dos próprios pés. 

4 Capaz de realizar o salto com dois apoios e com uma distância maior que duas vezes 

o comprimento dos próprios pés. 

 
 

Figura 9- Avaliação da Tarefa: Salto Frontal com dois apoios coordenado 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10- Avaliação da Prova: Equilíbrio para Trás na Trave 
 
 
 
 

Equilíbrio para Trás na Trave 

1.ª 
Tentativa 

2.ª 
Tentativa 

3.ª 
Tentativa 

 Soma/ Pontuação Final 

    

Tarefa 3- KTK- Equilíbrio para Trás na Trave. 
 

• O indivíduo deve caminhar de costas sobre as três traves realizando 3 

tentativas em cada uma, sem colocar os pés no chão/suporte. 

• Para cada trave são contabilizadas 3 tentativas válidas, o que totaliza 9 

tentativas. 

• A pontuação/avaliação deste exercício fez-se dentro dos parâmetros 

explícitos na seguinte figura: 
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Figura 11 - Demonstração do Equilíbrio para Trás na Trave 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tarefa 4 - KTK- Salto Monopedal 
 

• A prova consiste em saltar com um pé por cima das placas de espuma 

sobrepostas, colocadas transversalmente à direção do salto. 

• Após ajustado o número de placas em relação a idade, (6 anos =1) inicia-

se duas tentativas de ensaio. Caso o executante não obtenha êxito na 

altura inicial (após 3 tentativas), deverá diminuir 1 placa na altura até obter 

êxito. No entanto, caso o executante obtenha êxito na altura inicial, deverá 

aumentar 1 placa na altura (até um máximo de 12 placas). 

• Por pé, são atribuídos: 

▪ 3 pontos se o êxito for obtido na primeira tentativa; 

▪ 2 pontos se o êxito for obtido na segunda tentativa; 

▪ 1 ponto se o êxito for obtido na terceira tentativa e; 

▪ 0 ponto para o insucesso. 

▪ + 3 pontos por cada plataforma extra 
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Salto Monopedal 

Pé 
Direito 

Pé 
Esquerdo 

Mais 
Plataformas 

Soma/ Pontuação 
Final 

    

 
Figura 12 Avaliação da Tarefa: Salto Monopedal 

 
 
 

 
Figura 13 - Demonstração do Salto Monopedal 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tarefa 5- KTK- Saltos Laterais 
 

• O exercício consiste em saltar lateralmente, com ambos os pés juntos - 

mantendo-se unidos, durante 15 segundos, o mais rapidamente possível, 

de um lado para o outro sem tocar o obstáculo numa área delimitada. 

• São permitidas duas tentativas válidas, com 10 segundos de intervalos 

entre elas. 

• A pontuação/avaliação deste exercício efetua-se através da contabilização 

do número de saltos realizados corretamente em duas tentativas, sendo o 

resultado igual ao seu somatório como mostra a seguinte figura: 
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Figura 14- Avaliação da Tarefa: Salto Lateral 

 
 
 

 
 

Figura 15- Demonstração de Salto Lateral 
 
 
 
 

 

 

Salto Lateral 

1.ª 
Tentativa 

2.ª 
Tentativa 

Soma/ Pontuação 
Final 

   

Tarefa 6 - KTK- Transposição Lateral 
 

• A tarefa consiste na execução de transposição lateral de duas plataformas 

durante 20 segundos. 

• O executante executa quantas transposição forem possíveis durante os 20 

segundos. 

• A direção do deslocamento é da direita para a esquerda e depois da 

esquerda para a direita; deve-se percorrer uma trajetória linear. 

• A pontuação/avaliação deste exercício efetua-se através da contabilização 

do número de transposições realizadas corretamente nos dois sentidos, 

sendo o resultado igual ao seu somatório como mostra a seguinte figura: 
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Figura 16- Avaliação da Tarefa: Transposição Lateral 

 

 
 
  
 
 

 Terceira fase – Aulas de Educação Física 

 

A terceira fase deste estudo iniciou-se após a realização dos testes de 

Avaliação Inicial. Em conjunto com a professora cooperante, foi concebido e 

planeado um conjunto de aulas de EF com conteúdos e objetivos promotores de 

práticas cooperativas, envolvendo jogos coletivos e exercícios em grupos (pares, 

trios e outros. A premissa de todos os exercícios e jogos era o trabalho cooperativo, 

realizado maioritariamente entre pares de cooperação ou em equipas. 

A tabela seguinte mostra o planeamento elaborado para o conjunto de aulas 

de EF programadas. 

 

Transposição Lateral 

Direita/ 

Esquerda 

Esquerda/ 

Direita 

Soma/Pontuação 

Final 
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Nº 

sessão 
Objetivos Atividades Recursos 

1 
Realizar medições dos 

alunos (altura e peso) 

• Realizar pesagens com recurso a uma balança 

• Realizar medições com recurso a uma fita métrica 
Balança 

Fita métrica 

2 
Avaliar o Desempenho 

Motor 

• Salto Frontal 

• Equilíbrio Estático 
Cronómetro 

3 
Avaliar o Desempenho 

Motor 

• Salto Monopedal 

• Transposição lateral 

• Salto Lateral 

• Equilíbrio para trás na trave 

Material KTK 

Colchões 

4 
Avaliar o Desempenho 

Motor 

• Salto Monopedal 

• Transposição lateral 

• Salto Lateral 

• Equilíbrio para trás na trave 

Material KTK 

Colchões 

5 

Realizar ações 

motoras básicas com 

aparelhos portáteis. 

 

• Ativação geral com recurso a corrida. 

• Circuito: 

Estação 1- Marcha frontal sobre plataformas 

Estação 2- Saltos frontais monopedais e bipedais com salto final no 

trampolim 

Estação 3- Deslocamento/salto lateral monopedal e bipedal dentro dos 

arcos 

(ao longo das atividades: feedback e “apoios” realizados pelo par designado) 

Plataformas 

Arcos 

Cones 

Trampolim 

Colchão 

Barreiras 

 

6 

Praticar jogos infantis, 

cumprindo as suas 

regras, selecionando e 

realizando com 

intencionalidade e 

• Ativação Geral: Jogo da Apanhada a pares 

• Jogo Barra do Lenço 

• Jogo da Apanhada com Corrente 

Coletes 

Campo de jogos 

exterior 
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oportunidade as ações 

características 

desses jogos. (Objetivo 

A) 

7 

Realizar ações 

motoras básicas com 

aparelhos portáteis. 

• Aquecimento: jogo do rabo da raposa 

• Circuito: 

Estação 1 – Driblar uma vez a bola dentro do arco e depois ocupar o 

arco com um salo frontal bipedal. 

Estação 2 – Condução de bola com as duas mãos alternadamente entre 

um alinhamento de cones 

Estação 3 – Marcha frontal sobre uma corda 

(ao longo das atividades: feedback e “apoios” realizados pelo par designado) 

Arcos 

Bolas 

Cones 

Sinalizadores 

8 Praticar jogos infantis, 

cumprindo as suas 

regras, selecionando e 

realizando com 

intencionalidade e 

oportunidade as ações 

características desses 

jogos.  

• Jogo tradicional “Patinho Quá Quá” 

• Jogo de estafetas a pares- passagem de testemunho 

Sinalizadores 

Testemunhos 

9 • Jogo do Bola ao Capitão 
Bola 

Arco 

Coletes 

10 

Realizar ações 

motoras básicas com 

aparelhos portáteis. 

• Aquecimento: Jogo do Gigante e Anão 

• Circuito: 

Estação 1- Marcha frontal e à retaguarda sobre plataformas 

Estação 2- Saltos frontais monopedais e bipedais com salto final no 

trampolim 

Estação 3- Deslocamento/salto lateral monopedal e bipedal dentro dos 

arcos 

(ao longo das atividades: feedback e “apoios” realizados pelo par designado) 

Plataformas 

Arcos 

Cones 

Trampolim 

Colchão 

Barreira 

11  

• Transportar uma bola com a base de um cone de aluno em aluno 

(estafeta) até à linha final. 

• Jogo do lenço na barra 

Cones 

Bolas 

Coletes 
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12 

Realizar ações 

motoras básicas com 

aparelhos portáteis. 

• Aquecimento: Ativação geral com recurso a corrida num percurso reto 

• Circuito: 

Estação 1 – Driblar uma vez a bola dentro do arco e depois ocupar o 

arco com um salto frontal monopedal. 

Estação 2 – Condução de bola com as duas mãos alternadamente entre 

um alinhamento de cones 

Estação 3 – Marcha lateral sobre uma corda 

(ao longo das atividades: feedback e “apoios” realizados pelo par designado) 

Arcos 

Bolas 

Cones 

Sinalizadores 

Corda 

13 

Praticar jogos infantis, 

cumprindo as suas 

regras, selecionando e 

realizando com 

intencionalidade e 

oportunidade as ações 

características desses 

jogos 

 

• Sequência de jogos tradicionais realizados a pares: 

o Corrida de sacos 

o Corrida de carros de mão 

 

Sacos 

Recipientes 

Cordas 

Vendas 

14 

Realizar ações 

motoras básicas com 

aparelhos portáteis. 

• Aquecimento: Jogo do gigante e anão 

• Circuito: 

Estação 1- Marcha frontal sobre plataformas 

Estação 2- Saltos frontais monopedais com salto final no trampolim 

Estação 3- Deslocamento/salto lateral monopedal dentro dos arcos 

(ao longo das atividades: feedback e “apoios” realizados pelo par designado) 

Plataformas 

Arcos 

Cones 

Trampolim 

Colchão 

15 
Avaliar o Desempenho 

Motor  

• Transposição lateral 

• Equilíbrio para trás na trave 

• Equilíbrio estático 

Material KTK 

Colchões 

16 
Avaliar o Desempenho 

Motor 

• Salto Frontal Salto Monopedal 

• Transposição lateral 

• Salto Lateral 

• Equilíbrio para trás na trave 

Material KTK 

Colchões 
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 Quarta fase – Avaliação Final (AF) 

 

Por último, a quarta fase compreendeu o processo de realização dos testes 

de Avaliação Final. Estes testes decorreram nas últimas semanas de intervenção, 

sendo aplicados da mesma maneira que os testes iniciais, respeitando a mesma 

ordem e o mesmo protocolo, de modo a garantir a fiabilidade da avaliação. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo IV 

 

Apresentação e  

Discussão de Resultados 
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4.1- Introdução 
 

O presente capítulo tem como objetivo a análise de dados e, consequente, 

apresentação dos seus resultados. Serão apresentados os dados recolhidos na Avaliação 

Inicial e na Avaliação Final e também as Notas de Campo registadas ao longo do projeto, 

com algumas reflexões relativamente ao momento da sua recolha 

 

 

4.2 - Caracterização da amostra 
 

Na caracterização da amostra, abordou-se, em primeiro lugar, os dados relativos 

ao IMC. Como se verifica na tabela, apenas três crianças se encontravam no patamar da 

obesidade, uma vez que apresentam um IMC superior a 18.9 kg/m^2. É possível observar, 

também, que mais do que 50% dos alunos se enquadram no patamar do “Normal” com um 

IMC que se situa entre os 12.8 e os 17.1 kg/m^2. O cálculo do IMC foi realizado através do 

recurso a uma calculadora disponível online, que efetua o cálculo com os padrões 

adequados ao IMC infantil.1 

 

 

Figura 17- Índice de Massa Corporal dos alunos 

 
 
 

 
1 https://www.tuasaude.com/como-calcular-imc-infantil/ 

0

135

3

IMC

< 12.8 Magreza 12.8 a 17.1 Normal 17.1 a 18.9 Sobrepeso > 18.9 Obesidade
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Esta turma inseria-se num contexto educativo com pouca oferta a nível de 

atividades de Educação Física e a maioria dos alunos provinha de contextos em que não 

frequentaram o ensino pré-escolar, vendo, à partida, reduzidas as suas interações sociais 

e o acesso a oportunidades para usufruir de aprendizagens promotoras do seu 

desenvolvimento motor e social. A maioria das crianças apresentava dificuldades de 

relação com os colegas, tendo por vezes comportamentos físicos e verbais passiveis de 

serem considerados violentos. 

Como estratégias de incremento de atitudes cooperativas, optámos por realizar 

uma conversa com os alunos, onde explicámos a importância do feedback positivo e do 

espírito de entreajuda. Tendo em conta que as crianças tendem a replicar comportamentos, 

decidimos numa fase inicial optar por fornecer bastantes feedbacks positivos sempre que 

necessário, conversando individualmente ou em grupo sobre situações que surgiam no 

decorrer da aula. Gradualmente este feedback foi diminuindo em número, de modo a que 

fosse percetível se existiam ou não mudanças de comportamentos e atitudes. 

 

Inicialmente o grupo não demonstrou rotinas de trabalho em grupo. 

Constantemente as explicações e as atividades eram interrompidas para resolver conflitos 

entre as crianças que apenas queriam fazer os exercícios com o colega com quem tinham 

mais empatia. 

 

 

Nota de campo 1:

- O grupo demonstra bastante dificuldade em se organizar
em grupo. Por recorrência, organizam-se por pequenos
grupos, sendo que raramente os grupos se constituem por
elementos dos dois géneros.

- Existe uma clara tendência para a organização dos grupos
ser feita por crianças que interagem mais umas com as
outras

Nota de campo 2:

- Depois de constituídos os grupos de cooperação, poucas
foram as crianças que ficaram satisfeita com o parceiro
sorteado
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4.3 – Aulas de Educação Física 
 

 Aula 6 

A sessão 6 iniciou-se com um jogo de ativação geral típico de apanhada mas 

com a vertente de ser realizada a pares, neste caso, os pares de cooperação. 

Quase na sua totalidade, todos os alunos, no primeiro minuto falharam num dos 

objetivos da tarefa que era, não largarem a mão do par durante a corrida e no 

momento em que apanhavam outra dupla. A maior parte dos alunos largou o seu 

par e posteriormente procurou outro colega que não o que lhe tinha sido designado. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de campo 3:

- Durante a explicação da tarefa, alguns dos alunos
empurram e ameaçam fisicamente os colegas para poderem
passar à frente na fila para o exercício.

Nota de campo 4:

- O Manuel, como queria ser o primeiro a exemplificar o
exercício. empurrou o André que ficou magoado. Após ficar
uns minutos sentado para refletir sobre o seu comportamento,
regressou e voltou a ter o mesmo comportamento na primeira
oportunidade que teve.

Nota de campo 5:

- Antes da saída para o ginásio, são dadas à turma instruções
para se organizarem segundo grupos de cooperação.

-Não é dada nenhuma indicação relativamente aos contituintes
do grupo, o que origina que as crianças se organizem
conforme o companheiro com quem têm mais afinidade.

-Após os pares serem organizados segundo grupos de
cooperação, efetua-se a saída, mas assim que chegam ao
ginásio todos os grupos se voltam a misturar.

Nota de campo 6:

• Durante o jogo da Apanhada, o Miguel que fazia par com a
Maria e estava a ter dificuldade em apanhar os colegas,
porque a Maria não é tão veloz como ele, largou o seu par e
assim que viu que o Rui, o seu melhor amigo também fez o
mesmo, correu para ele e começaram a apanhar os colegas
como uma dupla.
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Aula 7  

 A sessão número 7 iniciou-se com o Jogo do Rabo da Raposa seguindo-se 

um circuito de 3 estações com atividades de deslocamentos e equilíbrio. Tal como 

tinha acontecido na sessão anterior, os alunos revelaram dificuldade em executar 

as tarefas com o par previamente designado. No entanto, para além disso, na 

realização do circuito, que não envolvia nenhum tipo de competição, alguns alunos 

intervieram negativamente face à prestação dos seus colegas, causando pequenas 

discussões entre os grupos.  

 

 

 

Este tipo de feedback negativo facilmente conduzia o grupo a novas 

discussões, que necessitavam de pronta intervenção por parte de quem conduzia 

a sessão. Para demonstrar que este tipo de comportamento era incorreto, optou-

se por reforçar o feedback positivo e colocar as crianças com mais facilidade de 

execução a ajudar quem tinha mais dificuldade, explicando por palavras suas o que 

fazia para ter êxito na execução. 

 

 

Aula 8 e 9 

Estas duas sessões envolveram a realização de jogos coletivos em grande 

grupo. Uma das atividades propostas era o jogo da “Bola ao Capitão”. A realização 

deste jogo revelou algumas fragilidades dos alunos, quer a nível individual, quer a 

nível coletivo. A nível da execução do exercício, a maior parte dos alunos mostrou 

dificuldades na manipulação de bola, mais propriamente na receção, e na ocupação 

de espaços. A nível comportamental, foi evidente que a bola circulava na maioria 

apenas entre os rapazes que demonstravam mais aptidão para a realização do 

jogo, mesmo que as suas colegas estivessem em boas condições para receber a 

bola. 

Nota de campo 7:

• João: " Fogo Rita, estamos sempre a perder por tua causa!
Não sabes fazer nada, pareces da Pré"
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Aula 10 

 Esta sessão começou por um jogo de aquecimento já realizado 

anteriormente, a Apanhada a pares. Escolhemos repetir alguns jogos em 

momentos diferentes, de modo a perceber se ao longo da realização do projeto, 

existiam alterações no comportamento dos alunos, quando confrontados com 

situações iguais. Efetivamente esta sessão trouxe algumas novidades. 

Gradualmente os alunos mostraram mais cuidado em realizar as tarefas com o seu 

par de cooperação, fazendo notar que em alguns momentos era evidente o 

aumento no número de interações entre eles. 

 

Aula 13 e 14 

As últimas aulas de EF focaram-se na realização de jogos coletivos e a 

pares. A organização dos alunos e a elaboração de equipas decorre de uma forma 

mais rápida do que nas sessões iniciais, com os alunos a organizarem-se e ouvirem 

as instruções dadas, aumentando o tempo de atividade e reduzindo as paragens 

durante os exercícios. 

Nota de campo 8:

- Os alunos revelam dificuldades em orientar-se no espaço.

- Alguns alunos ficam "amuados" por não ficarem na equipa
dos seus amigos mais próximos e mostram desagrado com
a constituição das equipas.

- No decorrer do jogo, os alunos com mais facilidade de
execução circulam a bola apenas entre eles, ignorando os
restantes colegas.

- Após serem chamados à atenção relativamente à
necessidade de todos interagirem no jogo, estes alunos
começam a incluir os restantes jogadores no processo.

Nota de campo 9:

- Alguns alunos, na sua maioria raparigas, não revelam
interesse em participar no jogo, argumentando "os rapazes
nunca passam a bola".

Nota de campo 10:

- Num jogo da Apanhada a pares, sobressaem as primeiras
diferenças em contraste com a primeira realização desta
tarefa.

- O Miguel, que está a apanhar em conjunto com o seu par,
a Maria, revela alguma impaciência para com as dificuldades
da colega, mas não larga a sua mão, incentivando-a de uma
maneira positiva, até que acabam por tropeçar um no outro
e até para se reerguerem do chão se entreajudam, entre
risos
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A nível de interações também se registam alterações. Na sua maioria, todos 

os alunos se integram na atividade e nas corridas de estafetas, cada equipa forma 

uma pequena claque, incentivando à vez os colegas que realizam o exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No âmbito geral, foi possível verificar que o ambiente da turma a nível 

relacional, melhorou consideravelmente. Os pequenos grupos passaram a ser em 

menor número, passando a grupos maiores e com maior número de elementos, 

mesmo em contexto de recreio. Diminuíram consideravelmente as intervenções 

negativas e depreciativas, dando lugar ao aumento de feedbacks positivos e de 

ajudas entre colegas. 

 

 Tendo em conta que este projeto, como já referido anteriormente, decorreu 

durante a PPS, as estratégias de incremento de atitudes cooperativas foram 

também utilizadas em situações fora das aulas de EF. Durante a dinamização de 

Nota de campo 11:

- Os alunos formam rapidamente uma fila, esperando
instruções.

- Quando elaboradas as equipas, nenhum aluno fica triste
com a escolha, mostrando apenas e em maior número que
em outras sessões, ânsia por começar o jogo.

Nota de campo 12:

- Na corrida de estafetas, a Teresa diz à sua equipa que não
quer realizar o exercício porque não sabe o que fazer.
Rapidamente o Luís intervém, explicando com calma e
dizendo que vão ganhar.

- Durante a corrida, não se registam nenhuns comentários
depreciativos de nenhum aluno relativamente ao
desempenho dos colegas.

Nota de campo 13:

- Os alunos formam rapidamente uma fila, esperando
instruções.

- Quando elaboradas as equipas, nenhum aluno fica triste
com a escolha, mostrando apenas e em maior número que
em outras sessões, ânsia por começar o jogo.
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aulas de outras áreas no âmbito do estágio, escolhemos realizar várias atividades 

em contexto de trabalho de grupo. Estas atividades foram sempre recebidas com 

entusiasmo por parte dos alunos, que se mostravam com níveis de interesse e 

participação mais elevados durante a sua execução. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nota de campo 14:

- Durante a execução das atividades, os festejos de golos,
pontos ou vitórias são realizados em conjunto, com bastante
euforia.

Nota de campo 15:

- Durante a realização de uma tarefa em trabalhos de grupo
numa aula de Matemática, um grupo composto por 4 alunos
do género masculino que no início do ano demonstravam
desagrado em trabalhar uns com os outros, realizam a
atividade sem qualquer tipo de conflito, sendo que o Miguel
diz: "é melhor o Pedro desenhar porque tem mais jeito, eu
faço as contas com o Zé e o Fred escreve porque tem a letra
mais bonita, assim participamos todos",
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4.4 - Equilíbrio Monopedal 
 

A tarefa do Equilíbrio Monopedal, como foi referido anteriormente, consiste 

num movimento de controlo de equilíbrio corporal, com a fixação de um pé no chão 

e a elevação do membro contrário, tentando manter esta posição o máximo tempo 

possível, num intervalo entre 0 e 20 segundos. Na realização da Avaliação Inicial 

(AI), esta tarefa teve uma média de sucesso de 3.5, numa escala de 0 a 4. Já na 

Avaliação Final (AF), a média subiu 0,2 pontos, fixando-se em 3.7.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 – Resultados da Avaliação da tarefa do Equilíbrio Monopedal 

 

O destaque neste exercício vai para o elemento nº2 pertencente ao grupo de 

cooperação H, que regista o maior aumento, passando de uma pontuação 1 para 

a pontuação 3, o que segundo a escala avaliativa, corresponde à passagem de 

 
EQUILÍBRIO MONOPEDAL 

 

Alunos AI AF 

A1 4 4 

B1 4 4 

C1 3 3 

D2 4 4 

H2 1 3 

D1 4 4 

J2 1 2 

E1 3 3 

A2 4 4 

F2 4 4 

F1 4 4 

E2 4 4 

C2 3 4 

B2 4 4 

I2 4 4 

G1 3 4 

H1 4 4 

I1 4 3 

G2 4 4 

J1 4 4 

 
Média ± sd 

 
3,5 ±0,9 3,7±0,6 
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“Capaz de elevar o membro inferior sem ajuda, mas incapaz de manter a posição 

mais de 5 segundos.” para, “Capaz de elevar o membro inferior sem ajuda e de 

manter a posição mais de 12 mas menos de 20 segundos”. 

Como podemos verificar na tabela, este foi um dos exercícios em que os 

alunos revelaram um menor grau de dificuldade de execução, sendo que a maioria 

alcançou a pontuação máxima logo na AI. Em termos de resultados, verificamos 

em oposição ao que aconteceu à média de valores registada nos dois momentos, 

o valor do desvio padrão desceu ± 0,3 valores, na respetiva escala.  
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4.5 - Salto Frontal Coordenado 
 
 O Salto Frontal Coordenado consiste na realização de um salto frontal (para 

a frente), coordenado, com os dois pés a efetuar o mesmo movimento em 

simultâneo e obedecendo à distância mínima, igual ou superior ao comprimento 

dos seus pés.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 – Resultados da Avaliação da tarefa do Salto Frontal Coordenado 

 
 

Como se pode verificar na tabela, acima representada, este exercício passou de 

uma pontuação média de 3,8 na AI para a pontuação máxima de 4, na AF. As 

dificuldades apresentadas na AI que não permitiam alcançar a pontuação máxima, 

relacionavam-se, deste modo, somente, com a incapacidade de alcançar o 

 
SALTO FRONTAL 

 
 AI AF 

A1 4 4 

B1 4 4 

C1 4 4 

D2 4 4 

H2 3 4 

D1 4 4 

J2 3 4 

E1 4 4 

A2 4 4 

F2 3 4 

F1 4 4 

E2 3 4 

C2 4 4 

B2 4 4 

I2 4 4 

G1 4 4 

H1 4 4 

I1 4 4 

G2 4 4 

J1 4 4 

   

Média + sd 3,8 ±0,4 4 ±0 
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comprimento a distância duas vezes superior ao comprimento dos seus próprios 

pés. Alguns alunos demonstraram dificuldades de execução na primeira tentativa a 

nível da coordenação do movimento, no entanto todos corrigiram essa lacuna na 

segunda tentativa. 
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4.6 - Equilíbrio para Trás na Trave 
 
 A primeira tarefa pertencente à bateria de testes KTK é de equilíbrio 

dinâmico, sendo denominada de Equilíbrio para Trás na Trave. Originalmente, este 

exercício realizava-se com 3 traves de diferente largura, permitindo o aumento 

progressivo de dificuldade, no entanto, devido à falta de material, este exercício foi 

realizado com recurso a traves do mesmo comprimento e largura. A pontuação 

manteve-se dentro dos mesmos parâmetros. Para a execução deste exercício, os 

alunos deviam caminhar de costas sobre a trave tentando manter o equilíbrio e não 

colocar os pés no chão. Dispondo de 3 tentativas, todas elas contabilizadas, a 

pontuação em ambas as avaliações foi a seguinte: 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 – Resultados da Avaliação da tarefa do Equilíbrio para Trás na Trave 

 
KTK – EQUILÍBRIO PARA TRÁS NA 

TRAVE 
 

 AI AF 

A1 6 20 

B1 11 18 

C1 3 17 

D2 11 30 

H2 7 17 

D1 9 20 

J2 3 14 

E1 6 9 

A2 13 22 

F2 12 14 

F1 20 20 

E2 10 23 

C2 8 15 

B2 8 25 

I2 15 18 

G1 12 26 

H1 10 17 

I1 17 23 

G2 18 24 

J1 17 26 

   

Média + sd 10,8±4,8 19,9±5,1 
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A análise da tabela permite perceber que houve uma clara melhoria da pontuação 

média que na AI era de 10,8 e na AF passou para 19,9. Com uma análise mais 

pormenorizada, é percetível que as maiores diferenças entre os dois momentos de 

avaliação são protagonizadas por um grupo de cooperação, o grupo A, com um 

aumento, no seu total de 36 passos, em combinado. 

 De modo geral, quase todos os alunos registaram melhorias, exceto um 

elemento que registou a mesma pontuação nos dois momentos de avaliação. Já o 

seu par de cooperação, registou um aumento de pontuação de 13 valores. 

  

 A tabela seguinte mostra a média de resultados segundo o género: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 – Resultados da Avaliação da tarefa do Equilíbrio para Trás na Trave segundo o género 

 

 

 Após uma análise, é percetível que existe uma clara melhoria na prestação 

de ambos os géneros com maior incidência no sexo feminino, registando-se um 

aumento na pontuação, de 12 valores. 

  

 
KTK – EQUILÍBRIO PARA TRÁS NA 

TRAVE 
 

 AI AF 

Meninas 8,6 20,6 

Meninos 13,0 19,2 
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4.7 - Salto Monopedal 

  

 Esta tarefa consiste numa avaliação do controle de salto monopedal em 

situações de complexidade crescente. Esta prova tem como objetivo, saltar com 

um pé por cima de uma ou mais placas com medidas especificas e fazer a 

aterragem com esse mesmo pé. O número de placas é ajustado conforme a idade 

e colocada mais uma conforme a prestação do executante. A pontuação ocorre 

numa escala de 0 a 3, com a bonificação de 3 pontos por cada placa extra colocada 

para além da indicada para a idade 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22 – Resultados da Avaliação da tarefa do Salto Monopedal 

 
 Analisando a tabela acima que se refere aos momentos de avaliação do 

exercício do salto monopedal, concluímos que analogamente aos resultados dos 

exercícios anteriores, também este resultou um crescimento significativo na 

 
KTK – SALTO MONOPEDAL 

 

 AI AF 

A1 2 6 

B1 6 6 

C1 2 4 

D2 2 3 

H2 2 3 

D1 9 9 

J2 1 2 

E1 3 6 

A2 2 6 

F2 6 6 

F1 9 9 

E2 4 6 

C2 4 6 

B2 4 9 

I2 4 9 

G1 4 6 

H1 6 6 

I1 6 9 

G2 4 9 

J1 9 9 

   

Média + sd 4,45 ±2,5 6,45 ±2,3 
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pontuação. Neste caso, o valor médio da turma foi de 4,45 na AI e de 6,45 na AF. 

Apesar de globalmente o aumento não parecer tão significativo, quando 

individualizamos resultados, conseguimos perceber que em alguns casos houve 

um aumento na pontuação de 5 valores, o que significa obrigatoriamente que no 

caso do aluno G2, houve não só uma redução no número de tentativas para a 

obtenção de sucesso como também a bonificação pelo uso de mais plataformas.  

  A tabela apresentada permite também verificar que nenhum aluno regrediu 

na pontuação obtida de AI para AF. Em termos de grupos de cooperação, o que 

mais se destaca é o grupo A, com um resultado combinado de +8 pontos na AF 

face ao obtido na AI. Em alguns grupos de cooperação, a diferença é mínima 

condicionada pelos resultados obtidos em AI, uma vez que alguns alunos já tinham 

obtido uma ótima classificação nos primeiros testes o que pode ter originado uma 

margem de progressão menor. 

 Ainda sobre este exercício, existem alguns dados pertinentes de serem 

avaliados. A tabela que se segue apresenta a média das pontuações obtidas em AI 

e AF, segundo o género. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23 – Resultados da Avaliação da tarefa do Salto Monopedal segundo o género 
 
 Conforme se pode verificar em AI as meninas apresentavam um resultado 

que não chegava a corresponder a 50% da pontuação obtida pelos meninos. 

Porém, em AF, as meninas registam um aumento na pontuação média de 2,5 

valores, sendo que os rapazes apenas apresentam um aumento de 1,5 valores. Tal 

como nos grupos de cooperação, estes resultados podem relacionar-se com o facto 

de os alunos do sexo masculino já terem obtido em AI resultados acima da média, 

diminuindo à partida a margem de progressão que poderiam obter. 

 

 

 
KTK – Salto Monopedal, segundo o género 

 

 AI AF 

Meninas 2,9 5,4 

Meninos 6,0 7,5 
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4.8 - Salto Lateral 

  

 O objetivo do exercício de Salto Lateral é avaliar a precisão e controlo dos 

saltos bipedais. Com um conjunto de regras próprio, o exercício consiste em saltar 

lateralmente, com os pés juntos, o mais rápido possível durante 15 segundos dentro 

de uma área delimitada, transpondo um objeto colocado a meio. A pontuação deste 

exercício resulta do somatório de saltos obtidos nas duas tentativas realizadas. A 

tabela que se segue apresenta os resultados obtidos pelos alunos nos dois 

momentos de avaliação.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24 – Resultados da Avaliação da tarefa do Salto Lateral 
 
 

 
KTK –Salto Lateral 

 

 AI AF 

A1 19 30 

B1 23 35 

C1 13 21 

D2 16 25 

H2 9 15 

D1 25 37 

J2 7 17 

E1 20 25 

A2 21 28 

F2 28 43 

F1 29 33 

E2 25 37 

C2 20 30 

B2 22 52 

I2 23 36 

G1 17 26 

H1 27 38 

I1 20 34 

G2 23 46 

J1 34 68 

   

Média + sd 21.1 ±6,5 33.8 ±12,3 
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De acordo com a tabela, a progressão a nível da pontuação média do 

momento face ao momento AF foi de 12,7 valores, o que equivale a que em média 

fossem realizados perto de 13 saltos a mais na AF.  

No âmbito geral, os alunos que demonstraram uma evolução mais 

significativa são o J1 e o G2. Se na avaliação inicial, em conjunto, realizaram 57 

saltos, já na avaliação final, o valor foi de 114 saltos, o que equivale ao dobro da 

AI. Em termos de pares de cooperação, naturalmente os que se destacam são o 

par G e J, em parte influenciados pelo resultado individual dos elementos 1 e 2, 

respetivamente. No entanto, também os seus parceiros, registaram uma evolução 

de 9 (G) e 10 (J) saltos a mais em AF, face ao resultado obtido em AI.  

 

 

 

 

 

  
Fig. 25 – Resultados da Avaliação da tarefa do Salto Lateral, segundo o género 

 
 

 A tabela apresentada refere-se aos resultados da avaliação do salto lateral, 

segundo o género. Como podemos verificar, os meninos apresentam melhores 

resultados, com um resultado na AI muito próximo daquele atingido pelas meninas 

na AF. Estes resultados vão ao encontro do referido por Malina, “os rapazes 

apresentam um melhor desempenho nas tarefas motoras que exigem potência 

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

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

 

  

 
KTK – Salto Lateral, segundo o género 

 

 AI AF 

Meninas 17,2 28,9 +11,7 

Meninos 24,9 38,7 +13,8 



 
 
 
Cooperação e Competências Motoras – um estudo no 1.º CEB        Viviana Sofia Silva Gouveia       
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

64 

 

 

4.9 - Transposição Lateral 

 
 A última tarefa que compôs os testes realizados é a Transposição Lateral. O 

objetivo maior desta prova é avaliar a coordenação dos vários membros em 

situações de locomoção. Para a realização desta prova, o executante deve 

executar o máximo de transposições possíveis durante 20 segundos. A prova 

ocorre nos dois sentidos, direita/esquerda e esquerda/direita e a pontuação final 

será o somatório destas duas tentativas. 

 Este exercício revelou ser o mais difícil de realizar, com erros constantes por 

parte dos alunos, durante o período experimental. A maioria dos alunos descia para 

o chão sempre que precisava de trocar de plataforma ou rodava sobre si próprio 

num movimento que os fazia perder o dobro do tempo necessário. A tabela que vai 

ser apresentada de seguida mostra-nos os resultados obtidos nos momentos de 

avaliação: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 26 – Resultados da Avaliação da tarefa da Transposição Lateral 

 
KTK – Transposição Lateral 

 

A1 AI AF 

B1 8 10 

C1 15 15 

D2 8 11 

H2 10 11 

D1 4 9 

J2 13 16 

E1 6 9 

A2 9 11 

F2 8 11 

F1 10 14 

E2 11 17 

C2 13 15 

B2 12 15 

I2 13 17 

G1 10 13 

H1 7 12 

I1 11 17 

G2 8 11 

J1 11 14 

A1 11 15 

   

Média + sd 9,9 ± 2,7 13,2 ± 2,7 
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 Uma análise detalhada à tabela apresentada permite identificar com clareza 

uma melhoria significativa na pontuação média da turma. Em AI a pontuação média 

foi de 9,9 pontos, sendo que em AF registou-se uma subida de 2,3 valores de 

média, o que significa que também neste exercício ocorreram melhorias no 

desempenho dos alunos. Apenas um aluno manteve o mesmo resultado obtido em 

AI, sendo que curiosamente é a criança com o valor mais elevado no primeiro 

momento de avaliação. 

 Este exercício merece ainda a atenção para os resultados a nível da 

lateralidade: 

 

 

 
 

Fig. 27 – Resultados da Avaliação da tarefa da Transposição Lateral segundo a lateralidade 

 

 A tabela mostra-nos os dados relativos à média das transposições realizadas 

da Direita para a Esquerda e da Esquerda para a Direita, nos dois momentos de 

avaliação. Ainda que numa primeira fase, na AI, a orientação Direita/Esquerda 

tenha sido ligeiramente à orientação Esquerda/Direita, vemos que na AF, ambas 

registam um crescimento com a orientação Esquerda/Direita a superiorizar-se à 

inversa. São assim inconclusivas as hipóteses realizadas relativamente à maior 

facilidade da maioria das crianças em termos de orientação da direção do 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
KTK - Transposição Lateral 

 

 D/E E/D 

Média AI 5 4,9 

Média AF 6,55 6,6 
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Quadro síntese de resultados das tarefas:  

 

 

Tarefas 

 

AI  

média + sd 

AF  

média + sd 

Equilíbrio Monopedal 3.5 ± 0.9 3.7 ± 0.6 

Salto Frontal Coordenado 3.8 ± 0.4 4 ± 0 

KTK- Equilíbrio para Trás na Trave 10.8 ± 4.8 19.9 ± 5.1 

KTK- Salto Monopedal 4.45 ± 2.5 6.45 ± 2.3 

KTK- Salto Lateral 21.2 ± 6.5 33.8 ± 12.3 

KTK- Transposição Lateral 9.9 ± 2.7 13.2 ± 2.7 

 

Fig. 28 – Quadro síntese de Resultados das tarefas 

 
A análise aos resultados apresentados permite-nos identificar, em todas as 

tarefas realizadas, uma clara melhoria na avaliação final, face aos resultados 

obtidos na avaliação inicial. 

A maior parte da literatura consultada afirma que existe uma predominância 

do sexo masculino para um desempenho motor superior, no entanto na realização 

deste estudo não foi possível estabelecer uma relação clara entre qual o género 

com maior aptidão para a execução das tarefas no geral. Se na maior parte das 

tarefas, o sexo masculino apresentou melhores resultados, quando comparados os 

dois momentos de avaliação, verificamos que na maior parte das tarefas, o sexo 

feminino obteve uma maior progressão. Num estudo realizado por Majherova & 

Chovanova (2018), que avaliou as habilidades a nível da coordenação com recurso 

à bateria de testes KTK de um grupo de crianças entre os 7 e os 8 anos, vemos 

que, relativamente ao género, nenhum sexo prevaleceu sobre o outro, mostrando 

que ambos os sexos mostraram resultados mais elevados em diferentes tarefas. 
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Relativamente aos valores apresentados poderem diferir dos descritos 

encontrados em vários estudos na literatura, Ribeiro, David, Barbacena, Rodrigues, 

& França (2012, p. 49), alertam para o facto de “a maior parte dos resultados 

descritos nos estudos, que construíram valores de referência para sua população, 

(mostrar) valores médios inferiores aqueles estabelecidos pelas crianças alemãs 

que fizeram parte do grupo de onde foi originado os dados de referência do KTK. 

Tal fato indica a importância de dados que possam ser comparados aos dados 

referenciais do teste KTK em diferentes países, tendo em vista as variadas 

características de natureza biológica social, económica e cultural a serem 

consideradas.” 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo V 
 
 

Conclusões  



 
 
 
Cooperação e Competências Motoras – um estudo no 1.º CEB        Viviana Sofia Silva Gouveia       
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

69 

 

5.1- Conclusões 
 

O presente capítulo tem como objetivo refletir sobre o estudo desenvolvido 

e evidenciar alguns dos aspetos que mais se destacaram no seu desenvolvimento.  

O ponto de partida foi estabelecido com a questão: “Poderá a promoção de 

atitudes cooperativas, durante a aplicação de um programa de sessões de 

expressão motora, contribuir para a obtenção de melhores resultados?” A partir 

desta questão muitas outras se colocaram, nomeadamente, “Como trabalhar a 

cooperação com crianças que não estão familiarizadas com ela?”. 

Para responder a esta questão e atingir os objetivos a que se propunha esta 

investigação, foi levado a cabo um projeto de intervenção junto de uma turma do 

1.º ano, com algumas características não tão usuais, comparativamente a outras 

turmas homologas e outros contextos.  

 

Tendo em conta a análise de dados efetuada, verificou-se que a nível da 

cooperação e do trabalho cooperativo, desenvolvido pelos alunos, registaram-se 

melhorias a nível comportamental. Inicialmente, registavam-se inúmeros conflitos e 

discussões entre os alunos, assim como comentários depreciativos ou feedbacks 

negativos. Não se assinalavam atitudes de entreajuda, sendo que a maioria dos 

exercícios eram realizados com o intuito dos alunos provarem uns aos outros quem 

era o mais rápido ou o melhor. No entanto, ao longo do projeto, verificou-se uma 

diminuição de comportamentos negativos aliada ao aumento de atitudes positivas. 

A análise das notas de campo, permite-nos perceber que à medida que as 

aulas de EF ocorriam, as atitudes dos alunos tornavam-se menos depreciativas e 

mais proativas para a obtenção de melhores resultados em grupo. Tornou-se 

também evidente que no geral, o nível de bem-estar e confiança dos alunos, 

aumentou. 

 

A análise aos dados relativos às duas avaliações existentes (AI e AF), 

mostra que houve uma melhoria em todas as tarefas realizadas competências 

colocadas à prova. Todos as tarefas revelaram resultados positivamente mais 

elevados na AF, face aos obtidos na AI. 
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Tanto ao nível do Equilíbrio como da Coordenação Motora, a diferenciação 

entre género não foi sempre clara. A nível global, os meninos obtiveram melhores 

resultados que as meninas, no entanto, em algumas tarefas a margem de 

progressão entre as duas fases de avaliação foi favorável às meninas.  

 

 

Naturalmente, este projeto teve aspetos positivos e aspetos não tão bem 

conseguidos. Uma das limitações mais evidentes prendia-se com a escassez de 

tempo para a implementação das aulas de EF, que precisavam de reajustamento 

constante, conforme a disponibilidade da turma e das prioridades estabelecidas 

para essa semana. Apesar da PPS só ocorrer durante três dias da semana, foi 

possível executar sessões noutros dias da semana de modo a que a 

implementação não fosse prejudicada. Apesar disto, os aspetos positivos foram 

mais que os negativos. Foi com bastante agrado que a turma recebeu este projeto, 

um momento fulcral para o êxito do mesmo. Apesar de nem sempre o 

comportamento ser o mais favorável ao ambiente de trabalho, ao longo de todo o 

projeto os alunos demonstraram interesse e vontade de participar, chegando 

mesmo a afirmar que era o seu momento favorito da semana. 

Numa perspetiva global, podemos afirmar que a implementação do projeto 

foi um sucesso. Registou-se uma melhoria a nível do desenvolvimento motor e das 

relações pessoais, usando a cooperação como suporte para alcançar o sucesso a 

nível do desenvolvimento. 

  

Respondendo então à questão inicial, após a realização deste projeto e da 

sua análise, conclui-se que a cooperação pode potenciar o desenvolvimento motor. 

Tendo em conta os resultados apresentados, verificamos que quando motivadas 

para a importância da realização de atividades de expressão motora e do uso da 

cooperação entre si, as crianças atingem resultados mais positivos. Estes 

resultados acabam por tornar-se transversais, uma vez que as aprendizagens 

desenvolvidas podem ser utilizadas noutras áreas, como foi o caso específico desta 

turma. O trabalho cooperativo passou a refletir-se noutras áreas e contexto de aula, 

com o aumento de exercícios em pares e grupos, o aumento do número de crianças 
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a entreajudarem-se em várias matérias e até mesmo em contexto de recreio com 

as crianças a brincarem mais vezes juntas e em grupo, o que até então não se 

registava. 

Os resultados obtidos neste projeto sugerem uma reflexão sobre a 

importância do fomento precoce de hábitos de prática de exercício físico.  

 

 

5.2 - Limitações do estudo 

 Apesar do sucesso obtido no desenvolvimento deste projeto, é com 

naturalidade que se identificam algumas fragilidades e limitações deste estudo. 

Primeiramente este estudo foi realizado com uma amostra de apenas 20 alunos, 

tornando a generalização dos factos menos evidente. Também o facto de as idades 

das crianças serem tão próximas pode ter influenciado os resultados, uma vez que 

supostamente se encontram todos no mesmo período de desenvolvimento. Por 

último, a questão da cooperação, de avaliação subjetiva e condicionada pelos 

contextos e vivências das crianças em questão. 

 

 

 

 

5.3 -Sugestões futuros estudos 
 

 Em função das limitações identificadas, sugere-se a continuação da análise 

deste tema, nomeadamente com idades mais precoces ou mais tardias, ou até 

mesmo com maior diferença de idades. O aumento da amostra poderá permitir 

novos resultados com interpretações diferentes, tendo em conta que existe uma 

maior heterogeneidade de participantes. Pretende-se saber a importância da 

cooperação nas mais diversas áreas e torná-la uma mais valia para a realização de 

diversas aprendizagens. 
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Autorização de Recolha de Fotos e Vídeos 

 

  

Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

 

Assunto: Pedido de autorização para fotografar e vídeo-gravar intervenções das estagiárias no 

âmbito da Prática Pedagógica Supervisionada. 

 

Data:  

 

Somos alunas do Mestrado em________________________________, da Universidade de 

Aveiro e encontramo-nos, neste momento, a estagiar na sala da Educadora/professora 

_________________, no jardim-de-infância de/ na Escola /no Centro Escolar____________________. 

Para podermos apresentar o nosso trabalho de estágio na Universidade de Aveiro e realizarmos o nosso 

Relatório Final de Estágio poderá ser necessário fotografar e / ou vídeo-gravar algumas das atividades 

que vamos desenvolver com os vossos filhos / educandos.  

Vimos, assim, por este meio, solicitar a vossa autorização para fotografar e vídeo gravar algumas 

das nossas atividades junto dos vossos filhos / educandos. Salientamos que todas as imagens recolhidas 

serão usadas apenas para este fim, procurando fotografar e vídeogravar de modo a não revelar a identidade 

dos vossos filhos / educandos (fotografando ou videogravando os alunos de costas ou usando técnicas de 

tratamento da imagem como, por exemplo, desfocando a imagem da cara ou colocando um traço escuro 

por cima). 

Agradecemos, desde já, a vossa colaboração e solicitamos que nos devolvam o destacável 

preenchido. 

Com os melhores cumprimentos, 

As estagiárias: __________________________; ____________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pedido de Autorização 

Autorizo / Não autorizo (riscar o que não interessa) que sejam realizadas vídeogravações e tiradas 

fotografias ao meu filho / educando, pelas estagiárias, durante a realização das atividades escolares, nas 

condições acima referidas e de modo a poderem apresentar o seu trabalho na Universidade de Aveiro. 

Nome do educando: ___________________________________________________________________ 

Assinatura do Encarregado de Educação: __________________________________________________ 

Data: _____ / _____ / 2018 
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Folha de Registo 

 

 

 

 

 

Folha de Registo 
Data de teste: __/__/____ 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento __ /__ /____  Idade: ____  Nº Irmãos:____ Desporto:______________  

Nº Treinos semanais:____ 

 

Composição Corporal: 

Peso: ______kg Altura: ______cm  IMC: _____kg.𝑚2 


