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RESUMO 
 

Nos últimos anos, o Brasil vem apresentando um aumento do índice de sobrepeso e 
obesidade. A alimentação inadequada e o baixo nível de atividade física constituem os 
principais fatores associados ao aumento do sobrepeso e da obesidade nas pessoas. O 
objetivo dessa pesquisa foi avaliar o efeito de um programa de promoção da saúde 
para intervir no estilo de vida dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
da Escola Nucleada Municipal Santa Catarina em Lebon Régis – SC. Este estudo 
caracteriza-se como aplicado, com delineamento longitudinal e uma abordagem 
quantitativa. Participaram da pesquisa 141 alunos do Ensino Fundamental I e II de uma 
Escola Municipal do município de Lebon Régis – SC, divididos em grupo intervenção 
(GI, n= 141) e grupo controle (GC, n= 100). Foram avaliados hábitos alimentares, 
estado nutricional (IMC) e a aptidão física após 12 semanas de um programa de 
promoção da saúde contendo atividades físico-desportivas e educação nutricional. Para 
realizar a comparação entre grupos (intervenção, controle e pais), utilizou-se o teste de 
Kruskal-Wallis e o pos-hoc de Bonferroni. Na comparação intragrupos (pré e pós), 
utilizou-se o teste de Wilcoxon. Para comparação de grupos independentes (sexo e 
faixa etária), utilizou-se o teste U Mann Whitney. Os resultados mostraram que após 12 
semanas de intervenção o grupo GI e o grupo dos pais apresentaram melhor média no 
escore dos hábitos alimentares comparado ao grupo GC (p<0,001). O IMC após 12 
semanas de intervenção foi menor no grupo GI comparado ao grupo GC (p<0,05). Na 
aptidão física, a força e resistência do abdominal e da flexão de braços, a flexibilidade e 
o VO2máx. do grupo GI após 12 semanas de intervenção foi maior do que o grupo GC 
(p<0,05). Em conclusão, o programa de promoção da saúde alterou os hábitos 
alimentares, o estado nutricional e a aptidão física dos alunos da educação básica. 
 
Palavras-chave: Educação Básica. Hábitos alimentares. Estado nutricional. Aptidão 
física. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In recent years, Brazil has shown an increase in the rate of overweight and obesity. 
Inadequate diet and low level of physical activity are the main factors associated with 
the increase in overweight and obesity in people. The objective of this research was to 
evaluate the effect of a health promotion program to intervene in the lifestyle of students 
in Early Childhood Education and Elementary School at Escola Nucleada Municipal 
Santa Catarina in Lebon Régis - SC. This study is characterized as applied, with a 
longitudinal design and a quantitative approach. 141 students from Elementary School I 
and II took part in a Municipal School in the city of Lebon Régis - SC, divided into an 
intervention group (IG, n = 141) and a control group (CG, n = 100). Eating habits, 
nutritional status and physical fitness were evaluated after 12 weeks of a health 
promotion program containing physical-sports activities and nutritional education. To 
perform the comparison between groups (intervention, control and parents), the Kruskal-
Wallis test and the Bonferroni post-hoc test were used. In intra-group comparison (pre 
and post), the Wilcoxon test was used. To compare independent groups (sex and age 
group), the U Mann Whitney test was used. The results showed that after 12 weeks of 
intervention, the GI group and the parents' group had a better average in the eating 
habits score compared to the CG group (p <0.001). The BMI after 12 weeks of 
intervention was lower in the GI group compared to the CG group (p <0.05). In physical 
fitness, the strength and resistance of the abdominal and flexion of arms, flexibility and 
VO2max. the GI group after 12 weeks of intervention was greater than the CG group (p 
<0.05). In conclusion, the health promotion program changed the eating habits, 
nutritional status and physical fitness of basic education students. 
 

Keywords: Basic Education. Eating habits. Nutritional status. Physical aptitude. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil, ao longo do 

século 20, sofreu transformações sociais e econômicas que impactaram o aumento 

da ocorrência de doenças crônicas denominadas não comunicáveis (DCNT), como 

os problemas cardiovasculares, diabetes mellitus, câncer, doenças respiratórias e 

obesidade (MALTA et al., 2018). Destaca-se que 68,3% das mortes no Brasil estão 

associadas às DCNT, principalmente as doenças cardiovasculares (30,4%), as 

neoplasias (16,4%), as doenças respiratórias (6,0%) e o diabetes mellitus (5,3%) 

(MALTA et al., 2018).     

Segundo a literatura, os principais causadores das doenças crônicas não 

comunicáveis são estresse, fumo, consumo excessivo de álcool, nutrição 

inadequada e inatividade física (BERTO et al., 2010). Dados da Vigitel (2017) 

mostraram que, no Brasil, 10,1% da população adulta é fumante, 19,1% abusam de 

bebidas alcoólicas, apenas 23,7% consomem os valores recomendados de 

hortaliças e frutas, 54% têm sobrepeso, 18,9% são obesos e 46,0% da população 

não atinge um nível de atividade física suficiente.    

Nesse contexto, medidas preventivas e efetivas a fim de diminuir as DCNT 

são de suma importância para melhorar a saúde e a qualidade de vida da 

população. Dentre essas medidas, estão os programas de promoção da saúde na 

escola que têm sido utilizados como estratégia para adoção de hábitos de vida mais 

saudáveis e promoção de mudanças no estilo de vida dos estudantes (CASEMIRO; 

FONSECA; SECCO, 2014). O Ministério da Saúde compreende que o período 

escolar é fundamental para se trabalhar saúde na perspectiva de sua promoção, 

desenvolvendo ações para a prevenção de doenças e para o fortalecimento dos 

fatores de proteção (COUTO et al., 2016). Além disso, as escolas devem permitir 

que se desenvolvam diversos valores relacionados ao estilo de vida saudável, em 

um processo de aquisição de competências que sustentem as aprendizagens ao 

longo da vida e que promovam autonomia e empoderamento na manutenção da 

saúde (SALCI et al., 2013) 

Vários estudos citam que o estímulo ao desenvolvimento de hábitos 

saudáveis é consolidado antes da idade adulta, ou seja, durante a infância e a 

adolescência, aumentando as chances de serem perpetuados até a avida adulta 

(RAPHAELLI; AZEVEDO; HALLAL, 2011). Adultos saudáveis diminuem 
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significativamente a busca pelos serviços públicos de saúde, impactando em menor 

gasto aos municípios, estados e governo federal para o tratamento de enfermidades. 

Apesar da importância dos programas de promoção da saúde no ambiente 

escolar e das metas para se implementar no ensino básico, ainda existe carência de 

informações na literatura sobre a efetividade de tais programas e o modelo a ser 

utilizado. A elaboração desses programas e a sua efetividade dependem das 

influências provenientes da realidade em que esses alunos estão inseridos, do seu 

contexto familiar, comunitário, social e ambiental (LOPES; NOGUEIRA; ROCHA, 

2018). 

Os programas de promoção da saúde na escola adotam diferentes 

estratégias em conjunto, buscando estimular um modo de vida mais saudável, como 

o aumento da prática de atividades físicas e a mudança dos hábitos alimentares. A 

atividade física é um importante preditor de saúde na juventude e está associada à 

maior aptidão cardiorrespiratória, força muscular, gordura corporal reduzida e um 

melhor perfil cardiometabólico e mental (COELHO; BURINI, 2009). Hábitos 

alimentares saudáveis previnem doenças e diminuem o risco de sobrepeso e de 

obesidade nos estudantes (TRICHES; GIUGLIANI, 2015). 

Diante disso, em uma perspectiva de reflexão de que o ambiente escolar 

também é um espaço de incentivo à saúde e à qualidade de vida dos alunos e da 

comunidade, o presente trabalho tem como objetivo geral avaliar o efeito de um 

programa de promoção da saúde para intervir no estilo de vida de alunos da 

educação básica de uma escola no município de Lebon Régis-SC. Para responder 

ao objetivo principal da pesquisa, apresentam-se os seguintes objetivos específicos: 

1) Elaborar um programa de promoção da saúde com atividades físicas, palestras 

sobre saúde e qualidade de vida e educação alimentar para alunos e pais do ensino 

infantil e fundamental; 2) Avaliar o efeito desse programa sobre o nível de atividade 

física dos alunos e dos pais do ensino infantil e fundamental; 3) Verificar as 

alterações dos hábitos alimentares dos alunos e dos pais ao final do programa; 4) 

Avaliar as mudanças na aptidão física relacionada à saúde dos alunos ao final do 

programa de promoção da saúde e; 5) Analisar as alterações na adiposidade geral 

após o programa de promoção da saúde nos alunos.  

Este estudo através do seu delineamento está vinculado a linha de pesquisa 2 

do programa de mestrado profissional em Educação Básica da UNIARP, 

promovendo a saúde e a qualidade de vida com um programa de atividades físico-
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desportivo e de educação nutricional, com o intuito de transformação do contexto 

escolar para melhorar e otimizar o processo de ensino e a aprendizagem dos 

escolares da educação básica. 

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos. No capítulo 1, 

apresenta-se a fundamentação teórica relacionada ao tema de pesquisa; no capítulo 

2, os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento, coleta e 

análise dos dados; no capítulo 3, os resultados da pesquisa; e, no capítulo 4, a 

discussão dos resultados da pesquisa. Aponta-se ainda que ao final do estudo 

apresentar-se-ão as considerações finais do trabalho realizado.      
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 A EDUCAÇÃO BÁSICA 

A educação, durante muito tempo, foi de responsabilidade familiar e, dessa 

maneira, a criança convivia e aprendia com os adultos ou membros familiares. Em 

um longo período na história não houve instituições para compartilhar a educação 

dessas crianças com seus pais (CASARIN; RAMOS, 2007). 

Essas instituições apareceram entre os séculos XVI e XVII por meio das 

igrejas. Em virtude de interesses religiosos, católicos e protestantes empenharam-se 

para garantir a seus fiéis o mínimo de domínio da leitura e da escrita. Diante desse 

crescimento, houve um salto gigantesco para o desenvolvimento de novas diretrizes 

escolares e, através dessas, as escolas foram aperfeiçoando-se e modernizando 

sua forma de educar e ensinar (LEVY, 2009). 

A Base Nacional Comum na Educação Básica constitui-se de conhecimentos, 

saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e 

gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico no 

mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas 

e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania e 

nos movimentos sociais (BRASIL, 2017). 

A Rede Estadual de Ensino é contemplada pela atualização da Proposta 

Curricular do Estado de Santa Catarina, que ocorre em face aos desafios 

contemporâneos que permeiam o campo educacional, ao mesmo tempo em que se 

reconhecem a pertinência e a atualidade das duas bases teórico-metodológicas. 

Desde os anos 1980, no contexto da redemocratização política no Brasil, intensifica-

se o debate educacional em torno de questões curriculares, assumindo-se, em geral, 

o pensamento social que levou a uma reflexão crítica da educação brasileira 

(BRASIL, 2017). 

Nesse contexto, o pensamento de origem marxista apresentado nos textos do 

filósofo Antônio Gramsci, e outros autores dessa vertente teórica, possibilitou maior 

articulação da educação com a política. As contribuições da sociologia do currículo 

indicavam, pois, o caminho para a transformação do modelo tecnicista hegemônico 

no campo da educação, apresentando-se como alternativa de compreensão e, 

consequentemente, transformação dos processos de ensino, aprendizagem e 
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desenvolvimento humano (SANTA CATARINA, 2014). 

Nos últimos anos, novas demandas sociais, educacionais e curriculares vêm 

induzindo a (re) formulação de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica. A atualização da proposta Curricular torna-se, assim, necessária em face do 

conjunto dessas diretrizes e demandas das redes de ensino do estado de Santa 

Catarina (SANTA CATARINA, 2014). 

 A formação integral, prevista em tal documento, tem assumido papel cada 

vez mais central no debate sobre os pressupostos e as finalidades da Educação 

Básica no Brasil. Como concepção de formação, e como projeto educacional, ela 

forma parte da histórica luta pela emancipação humana. Quanto mais integral a 

formação dos sujeitos, maiores são as possibilidades de criação e de transformação 

da sociedade (SANTA CATARINA, 2014). 

As propostas pedagógicas das escolas, organizadas na perspectiva da 

educação integral, devem considerar a possiblidade concreta de ultrapassar as 

fronteiras do conhecimento e dos saberes. Assim, tomando-se por base essa 

concepção, é importante que as redes de ensino pautem seus projetos em alguns 

arranjos/movimentos curriculares mais integradores, tais como: 

• Superação do etapismo no percurso formativo; 

• Promoção do diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento sem 
deixar de considerar as especificidades das áreas e dos componentes 
curriculares; 

• Escolhas teórico-metodológicas, de conhecimento e de experiências 
significativas, para compor o percurso formativo que mobilizem os sujeitos à 
aprendizagem; 

• Reconhecimento da diversidade de identidades e de saberes como 
condição político-pedagógica para o desenvolvimento da Educação Básica. 

• Ampliação de espaços de autonomia intelectual e política dos sujeitos 
envolvidos nos percursos formativos; 

• Exploração das interfaces entre os saberes, dos lugares das redes, das 
coletividades como lócus geradores de conhecimento; 

• Democratização da gestão dos processos educativos pela valorização e 
fortalecimento do trabalho coletivo (SANTA CATARINA, 2014). 

No âmbito municipal, de acordo com o Plano Municipal de Educação (LEBON 

RÉGIS, 2015, p. 6) de Lebon Régis, depois de definir metas e estratégias a fim de 

universalizar a Educação Básica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, o 

desafio é garantir a qualidade desse ensino. Cabe ao governo, nas suas diferentes 

instâncias, a garantia de investimento na escola para que ela cumpra o seu dever de 

institucionalizar e formalizar uma educação de qualidade para todos, 

instrumentalizando crianças e jovens para a ampliação das possibilidades de 
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participação social. 

Desse modo, a proposta educacional deve estar fundamentada, e posta em 

prática, dentro de parâmetros de qualidade e igualdade a todos. Caso se queira 

qualificar ainda mais o atendimento escolar e garantir aprendizagem a todos, cada 

vez mais se deve aproximar a realidade local e regional para, assim, propor uma 

prática que venha ao encontro das necessidades sociais, políticas, econômicas e 

culturais (LEBON RÉGIS, 2015, p. 13). 

O município de Lebon Régis busca valorizar a educação, primando pela sua 

qualidade, a situação não é ruim. Porém, alguns aspectos determinantes são 

passíveis de reflexão e de mudança. Quanto à educação básica, a qualidade fica 

prejudicada pelos períodos entressafras, que compreende alta rotatividade de 

alunos, ampliando os índices de aprovação, repetência e evasão. Esse entrave foi 

revisto e a distorção série/idade teve o número reduzido com o programa Correção 

de Fluxo, do Artigo 24, inciso V, alínea b da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) 9394/1996 (LEBON RÉGIS, 2015, p. 14). 

O Município é responsável pelo total de atendimento na Educação Infantil. A 

LDB 9394/96 considera o atendimento em CMEI de zero a três anos. A partir dos 

quatro anos, inicia-se a etapa de pré-escola (LEBON RÉGIS, 2015, p. 8). 

Em 2011, o Município aderiu à municipalização, passando a responsabilizar-

se, gradativamente, pelo Ensino Fundamental do pré ao 5 º ano. Para atender à 

população, em 2015, o município ofereceu: CMEI Primeiros Passos, CMEI Professor 

Walmor Carlin do Prado, CMEI Comecinho de Vida, EM Nossa Senhora de Lourdes, 

EM Princesa Izabel, EM Núcleo Rio Doce, EMN Santa Catarina, EMN Rio do Meio, 

EMN Linha Vitória, EIM Santa Izabel. No ano de 2015, a rede municipal atendeu 

2.049 alunos (LEBON RÉGIS, 2015, p. 8). 

A partir de 2016, o Município dedicou atenção exclusiva à Educação Infantil e 

aos anos iniciais do Ensino Fundamental, 1º a 5º ano. Dessa forma, Lebon Régis 

municipalizará todo o ensino público de 0 a 10 anos (LEBON RÉGIS, 2015, p. 8). A 

educação básica é dividida em três etapas: Educação Infantil: creche e pré-escola, 

Ensino Fundamental: organizado em duas fases, ou seja, a dos 5 anos iniciais e a 

dos 4 anos finais e Ensino Médio. 

1.1.1 Educação Infantil 

De acordo com as DCN’s (Diretrizes Curriculares Nacionais), a educação 
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infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos em 

seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade (BRASIL, 2013). 

Entende-se que as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos requerem uma 

atenção maior dos profissionais da educação durante o tempo e o momento de 

desenvolvimento das atividades em que a curiosidade deve ser estimulada a partir 

das brincadeiras. Os vínculos de família, de solidariedade e de vida social devem 

iniciar-se na Pré-Escola e deve ter continuação ao longo do Ensino Fundamental, 

fase em que se prolonga a infância e se inicia a adolescência (BRASIL, 2013). 

1.1.2 O Ensino Fundamental 

 Na etapa da vida que corresponde ao Ensino Fundamental, o estatuto de 

cidadão define-se, gradativamente, conforme o educando assume a condição de um 

sujeito de direitos. As crianças, quase sempre, percebem o sentido das 

transformações corporais, culturais, afetivas, emocionais e sociais pelas quais 

passam. Tais transformações requerem-lhes reformulação da autoimagem, a que se 

associa ao desenvolvimento cognitivo. Junto a isso, buscam referências à formação 

de valores próprios, novas estratégias para lidar com as diferentes exigências que 

lhes são impostas (BRASIL, 2013). 

O ensino fundamental, com nove anos de duração, de matrícula obrigatória 

para as crianças a partir dos 6 anos de idade, tem duas fases sequentes com 

características próprias, chamadas de anos iniciais, com 5 (cinco) anos de duração, 

em regra para estudantes de 6 a 10 (dez) anos e anos finais, com 4 (quatro) anos de 

duração para os de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos (BRASIL, 2013). 

1.1.3 Educação Física na Educação Básica  

No século XIX, a Educação Física esteve estreitamente vinculada às 

instituições militares e à classe médica. Esses vínculos foram determinantes, tanto 

no que diz respeito à concepção da disciplina e suas finalidades, quanto ao seu 

campo de atuação e à forma de ser ensinada. Visando melhorar a condição de vida, 

muitos médicos assumiram uma função higienista e buscaram modificar os hábitos 

de saúde e higiene da população (BRASIL, 1997). 

É importante ressaltar que exercícios físicos praticados de forma planejada, 
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sistematizada e orientada são positivos para a aptidão física relacionada à saúde. É 

muito mais eficaz do que ficar esse mesmo espaço de tempo destinado a fazer 

atividades características de uma criança ou jovem sedentário, como assistir 

televisão, jogar vídeo game, ou jogos eletrônicos, de computador, entre outros 

(BEHM et al., 2008). 

A Educação Física, então, favoreceria a educação do corpo, tendo como meta 

a constituição de um físico saudável e equilibrado organicamente, menos suscetível 

às doenças. Além disso, havia, no pensamento político e intelectual brasileiro da 

época, uma forte preocupação com a eugenia. Como o contingente de escravos 

(negros) era muito grande, havia o temor de uma “mistura” que “desqualificasse” a 

raça branca. Dessa forma, a educação sexual associada à Educação Física deveria 

incutir em homens e mulheres a responsabilidade de manter a “pureza” e a 

“qualidade” da raça branca (BRASIL, 1997). 

No ano de 1851, fez-se a Reforma Couto Ferraz, a qual tornou obrigatória a 

Educação Física nas escolas do município da Corte. De modo geral, houve grande 

contrariedade por parte dos pais em ver seus filhos envolvidos em atividades que 

não tinham caráter intelectual. Em relação aos meninos, a tolerância era um pouco 

maior, já que a ideia de ginástica se associava às instituições militares, mas em 

relação às meninas, houve pais que proibiram a participação de suas filhas (BRASIL, 

1997). 

Em 1882, Rui Barbosa deu seu parecer sobre o Projeto 224, Reforma Leôncio 

de Carvalho, Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, da Instrução Pública, 

defendendo a inclusão da ginástica nas escolas e a equiparação dos professores de 

ginástica aos das outras disciplinas. Nesse parecer, destacou e explicitou sua ideia 

sobre a importância de se ter um corpo saudável a fim de sustentar a atividade 

intelectual (BRASIL, 1997). 

A Educação Física que se ensinava nesse período era baseada nos métodos 

europeus, o sueco, o alemão e, posteriormente, o francês, que se firmavam em 

princípios biológicos. Faziam parte de um movimento mais amplo, de natureza 

cultural, política e científica conhecida como Movimento Ginástico Europeu, sendo a 

primeira sistematização científica da Educação Física no Ocidente (BRASIL, 1997). 

Na década de 1930, no Brasil, dentro de um contexto histórico e político 

mundial, com a ascensão das ideologias nazistas e fascistas, ganham força 

novamente as ideias que associam ao movimento de eugenia da raça à Educação 
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Física. O exército passou a ser a principal instituição a comandar um movimento em 

prol do “ideal” da Educação Física que se mesclava aos objetivos patrióticos e de 

preparação pré-militar. O discurso eugênico logo cedeu lugar aos objetivos 

higiênicos e de prevenção de doenças, esses, sim, passíveis de serem trabalhados 

dentro de um contexto educacional (BRASIL, 1997). 

Apenas em 1937, período de elaboração da Constituição, é que se fez a 

primeira referência explícita à Educação Física em textos constitucionais federais, 

incluindo-a no currículo como prática educativa obrigatória (e não como disciplina 

curricular), junto com o ensino cívico e os trabalhos manuais, em todas as escolas 

brasileiras. Também havia um artigo naquela Constituição que citava o 

adestramento físico como maneira de preparar a juventude à defesa da nação e ao 

cumprimento dos deveres com a economia (BRASIL, 1997). 

Do final do Estado Novo até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1961 houve um amplo debate sobre o sistema de ensino brasileiro. 

Nessa lei ficou determinada a obrigatoriedade da Educação Física para o ensino 

primário e médio. A partir desse momento, o esporte passou a ocupar, cada vez 

mais, espaço nas aulas de Educação Física. O processo de esportivização da 

Educação Física escolar iniciou com a introdução do método desportivo 

generalizado que significou uma contraposição aos antigos métodos de ginástica 

tradicional e uma tentativa de incorporar esporte, que já era uma instituição bastante 

independente, adequando-o a objetivos e a práticas pedagógicas (BRASIL, 1997). 

Em relação ao âmbito escolar, a partir do Decreto nº 69.450, de 1971, 

considerou-se a Educação Física como “a atividade que, por seus meios, processos 

e técnicas, desenvolvem e aprimoram forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e 

sociais do educando”. A falta de especificidade do decreto manteve a ênfase na 

aptidão física, tanto na organização das atividades como no seu controle e avaliação 

(BRASIL, 1997). 

A iniciação esportiva, a partir da 5ª série, tornou-se um dos eixos 

fundamentais de ensino. Buscava-se a descoberta de novos talentos que pudessem 

participar de competições internacionais, representando a pátria. Nesse período, o 

chamado “modelo piramidal” norteou as diretrizes políticas para a Educação Física: 

a educação física escolar, a melhoria da aptidão física da população urbana e o 

empreendimento da iniciativa privada na organização desportiva para a comunidade 

comporiam o desporto de massa que se desenvolveria, tornando-se um desporto de 
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elite, com a seleção de indivíduos aptos para competir dentro e fora do país 

(BRASIL, 1997). 

Na década de 80 o Brasil não se tornou uma nação olímpica e a competição 

esportiva da elite não aumentou o número de praticantes de atividades físicas. 

Iniciou-se então uma profunda crise de identidade nos pressupostos e no próprio 

discurso da Educação Física que originou uma mudança significativa nas políticas 

educacionais: a Educação Física escolar passou a priorizar o segmento de primeira 

à quarta série e, também, a pré-escola. O enfoque passou a ser o desenvolvimento 

psicomotor do aluno, tirando da escola a função de promover os esportes de alto 

rendimento (BRASIL, 1997). 

As relações entre Educação Física e a sociedade passaram a ser discutidas 

sob a influência das teorias críticas da educação: questionou-se seu papel e sua 

dimensão política. Ocorreu, dessa maneira, uma mudança de enfoque, tanto no que 

dizia respeito à natureza da área quanto no que se referia aos seus objetivos, 

conteúdos e pressupostos pedagógicos de ensino e de aprendizagem. No primeiro 

aspecto, ampliou-se a visão de uma área biológica, reavaliaram-se e enfatizaram-se 

as dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e afetivas, concebendo o aluno como 

ser humano integral (BRASIL, 1997). 

No segundo, abarcaram-se objetivos educacionais mais amplos (não apenas 

voltados à formação de um físico que pudesse sustentar a atividade intelectual), 

conteúdos diversificados (não só exercícios e esportes) e pressupostos pedagógicos 

mais humanos (e não apenas adestramento) (BRASIL, 1997). 

A Educação Física Escolar passou por inúmeras transformações ideológicas, 

tendo como objetivo de estudo e desenvolvimento da aptidão física do homem e sua 

contribuição histórica na defesa dos interesses da classe no poder, mantendo a 

estrutura da sociedade capitalista (BRASIL, 1997). 

Atualmente, concebe-se a educação física escolar não somente sob aspectos 

de desenvolvimento físico, mas também sob psicológicos, sociais, cognitivos e 

afetivos, tornando o aluno como ser humano integral, reavaliada a antiga visão de 

área biológica, proporcionando a possibilidade de trabalhar as múltiplas dimensões 

do ser humano (BRASIL, 1997).  

É fundamental, também, evidenciar os objetivos para essa disciplina numa 

perspectiva mais comprometida com aspectos relacionados à formação para a 

cidadania, à qualidade de vida e ao pleno entendimento do que seja corpo: aquele 
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que não apenas se movimenta, mas também se relaciona e se expressa na 

sociedade (FINCK, 2011). 

Assim, a Educação Física escolar destina-se a promover o desenvolvimento 

físico, social, emocional e mental da criança e do jovem por meio da atividade 

corporal: o movimento, a atividade muscular, as destrezas neuromusculares, a 

coordenação e outras qualidades físicas, o sentido de tempo, o espírito esportivo, o 

respeito por si mesmo, pelos demais e pelas regras do jogo, enfim, são inúmeras 

atividades que contribuirão para o desenvolvimento integral e harmônico do 

indivíduo (BRASIL, 1997). 

1.1.3.1 A Educação Física no Ensino Fundamental I 

O Ensino Fundamental I compreende o 1º ano até o 5º ano, abrangendo uma 

faixa etária de 6 até, aproximadamente, 10 anos, desconsiderando a distorção 

série/idade (BRASIL, 2013). 

Nessa fase, a Educação Física na infância é uma ferramenta de descoberta 

dos próprios limites, sucessos e desafios, tendo, através do brincar, um caminho 

para a realização das atividades motoras importantes ao desenvolvimento, sendo 

fundamental para o crescimento do aluno experimentar as mais variadas sensações 

com seu corpo (BRASIL, 1997). 

Nas séries iniciais é exigido um acompanhamento detalhado e cuidadoso de 

cada criança, pois é a infância a fase mais importante para a prática da atividade 

física e do desenvolvimento motor. Nessa fase, a criança se encontra com as 

habilidades básicas de locomoção e manipulação em refinamento progressivo entra, 

então, o papel da Educação Física escolar nos anos iniciais: ajudar nesse 

aperfeiçoamento, corrigir, achar possíveis deficiências (cognitivas e motoras) e 

tentar superá-las. Sendo assim, é importante que o professor propicie aos alunos 

oportunidades que possibilitem o desenvolvimento de suas competências e 

habilidades, imprescindíveis a seu crescimento e desenvolvimento, tendo por critério 

que todos os alunos são capazes de aprimorar seus movimentos por meio da 

Educação Física (BUCZEK, 2009). 

Segundo os PCN’s (BRASIL, 1997, p.16) o trabalho de Educação Física nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental é importante pois “possibilita aos alunos, 

desde cedo, a oportunidade de desenvolver habilidades corporais e de participar de 

atividades culturais”. 



21 

Pereira et al. (2009, p. 344) enfatizam que “as crianças entre os 6 e 10 anos 

sentem grande necessidade de se movimentar e apresentam grande predisposição 

para vivenciar os movimentos”.  

Barbosa (2001, p. 17) afirma que a “nossa sociedade, em grande parte, vê a 

Educação Física escolar como uma disciplina responsável apenas pela prática de 

treinamento desportivo e pela prática recreativa”. 

Ela deve oportunizar ao educando a multiplicidade de suas possibilidades 

cinéticas, ampliando seu mundo disponível. Entretanto, algo mais que todos os 

exercícios físicos, ela é educação, pois, através da seleção e ordenamento das 

atividades, o educador busca cumprir seus objetivos educacionais (BRASIL, 1997). 

Na Educação Física escolar é importante disponibilizar o maior número de 

experiências possíveis, apresentando aos educandos um novo mundo. É justamente 

nessa etapa do desenvolvimento que a Educação Física deve proporcionar às 

crianças um universo de oportunidades que possibilitem o desenvolvimento motor, 

cognitivo e socioafetivo, em que as mesmas estejam aptas a realizar as atividades 

específicas de movimento. O trabalho com as habilidades motoras e as capacidades 

físicas deve estar contextualizado em situações significativas e não ser transformado 

em exercícios mecânicos e automatizados (BRASIL, 1997). 

Segundo os PCNs (BRASIL, 1997, p. 40), “a especialização mediante 

treinamento não é adequada para a faixa etária que se presume para esta etapa da 

escolaridade, pois não é momento de restringir as possibilidades dos alunos”. 

No primeiro ciclo, em função da transição que se processa entre as 

brincadeiras de caráter simbólico e individual para as brincadeiras sociais e 

regradas, os jogos e as brincadeiras privilegiados serão aqueles cujas regras forem 

mais simples (BRASIL, 1997). 

Assim sendo, o contexto da aula de Educação Física deve poder contemplar 

as diferentes competências de todos os alunos, não apenas daqueles que têm mais 

facilidades para determinados desafios, de modo que todos possam desenvolver 

suas potencialidades (BRASIL, 1997). 

1.1.3.2 A Educação Física no Ensino Fundamental II 

O Ensino Fundamental II compreende do 6º até o 9º ano, abrangendo uma 

faixa etária de 11 até, aproximadamente, 14 anos, desconsiderando a distorção 

série/idade (BRASIL, 2013). 
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Nessa etapa da escolaridade é de se esperar que os alunos já tenham 

incorporado a rotina escolar, atuem com maior independência e dominem uma série 

de conhecimentos. No que se refere à Educação Física, já existe uma gama de 

conhecimentos comuns a todos: podem compreender as regras dos jogos com mais 

clareza e têm mais autonomia para se organizar. Desse modo, podem aprofundar e, 

também, fazer uma abordagem mais complexa daquilo que sabem sobre os jogos, 

brincadeiras, esportes, lutas, danças e ginásticas (BRASIL, 1997). 

A possibilidade de compreensão das regras do jogo é maior, o que permite 

que percebam as funções que elas têm, de modo a sugerir alterações para tornar os 

jogos e as brincadeiras mais desafiantes. 

É comum nesse ciclo que as crianças comecem a organizar as atividades e 

as brincadeiras vivenciadas nas aulas de Educação Física em horários de recreio e 

de entrada e saída da escola (BRASIL, 1997). 

As habilidades e as capacidades podem receber um tratamento mais 

específico à medida que os alunos já reúnem condições de compreender 

determinados recortes que podem ser feitos ao analisar os tipos de movimentos 

envolvidos em cada atividade. É possível sugerir brincadeiras e jogos em que 

algumas habilidades mais específicas sejam trabalhadas dentro de contextos 

significativos. É possível, ainda, solicitar que as crianças criem brincadeiras com 

esse objetivo (BRASIL, 1997). 

Nessa fase, os educandos, geralmente, estão muito motivados pelos esportes 

porque os conhecem por meio da mídia e pelo convívio com adultos (BRASIL, 1997). 

1.2 PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA 

O histórico da política de atenção à saúde escolar remonta o final do século 

XVIII e o início do século XIX, quando o médico alemão Johann Peter Frank, 

considerado o pai da saúde escolar, criou o Sistema Frank. Tal sistema englobava 

desde a prevenção de acidentes, higiene mental, programas de atividade física 

(atletismo) até a ventilação das salas de aula (MANTOVANI, 2018). 

A partir desse contexto, a escola tornou-se um espaço favorável à promoção 

da saúde pelo viés da educação integral. Dessa forma, a escola deve organizar e 

estimular situações de aprendizagem nas quais a saúde possa ser compreendida 

como direito de cidadania e um pressuposto ético, valorizando as ações voltadas 
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para sua promoção (MANTOVANI, 2018). 

A promoção da saúde na escola baseia-se nas diferentes dimensões 

humanas como, a afetividade, a amorosidade, a capacidade criadora e a busca da 

felicidade como igualmente relevantes e como indissociáveis das demais dimensões. 

Por isso, a promoção da saúde é vivencial e é colada ao sentido de viver e aos 

saberes acumulados pela ciência e pelas tradições culturais locais e universais 

(SILVA; BODSTEIN, 2016).  

É importante no ambiente escolar criar momentos de debates sobre fatores 

desfavoráveis à saúde presentes nas realidades dos alunos, mobilizando projetos e 

ações à promoção da saúde individual e coletiva, considerando a saúde sob seus 

diferentes aspectos (SILVA; BODSTEIN, 2016).  

Tanto para o educando quanto para o educador, o exercício de troca, de 

diálogo, de embates, de compartilhamento de saberes e fazeres e da crítica da 

realidade sobre a saúde possibilitará a construção da autonomia, da solidariedade e 

da cooperação cidadã e se manifestará na redefinição dos eixos temáticos para as 

diferentes áreas e na eleição das abordagens e dos conteúdos em saúde (SILVA; 

BODSTEIN, 2016). 

Em um estudo realizado com adolescentes matriculados em escolas 

estaduais de Natal - RN, no Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com objetivo de 

descrever o processo de construção de uma intervenção em forma de programa 

para assistência de enfermagem ao adolescente, direcionado à prevenção e ao 

controle de sobrepeso/obesidade na escola, os resultados mostraram que, ao final 

de 10 meses, com cinco aulas semanais de exercícios e uma sessão semanal de 

acompanhamento de enfermagem, a intervenção permitiu ações embasadas em 

teorias, participação da comunidade, vínculo escola/serviço e continuidade da 

assistência (VIEIRA et al., 2018). 

1.2.1 Programas de Promoção da Saúde nas Escolas 

Os Programas de Promoção da Saúde realizados nas escolas propõem uma 

política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação. Esses programas 

têm como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da rede 

pública de educação básica na perspectiva da atenção integral, ou seja, na 

prevenção, promoção e atenção à saúde de crianças, adolescentes e jovens 

inseridos na educação infantil, ensino fundamental e médio (CARVALHO, 2015).  
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Um estudo realizado no ano de 2005, com crianças ingressantes na primeira 

série do Ensino Público Fundamental do Município de Cajamar, São Paulo, com 

objetivo de verificar uma prevalência de sobrepeso e sua associação com fatores 

socioambientais mostrou que o sobrepeso se definiu pelo índice de massa corporal, 

segundo sexo e idade. As variáveis socioambientais foram obtidas através de um 

questionário aplicado às mães das crianças.  A prevalência de sobrepeso foi de 

17%. Obesidade materna, frequência elevada de consumo de alimentos “não 

saudáveis”, assistir à televisão por mais de quatro horas/dia e ingestão de alimentos 

à base de óleo (cerca de três colheres sopa/dia), apresentaram-se como fatores 

associados ao excesso de peso infantil. O ambiente familiar apresentou forte 

influência em relação à condição de sobrepeso em escolares ingressantes no ensino 

fundamental. Concluiu-se, que ações de prevenção e de controle do sobrepeso 

deveriam envolver a instituição escolar e, também, os pais ou responsáveis pelas 

crianças (MONDINI et al., 2007). 

O planejamento das ações dos Programas de Promoção da Saúde nas 

Escolas deverá considerar o contexto escolar e social, o diagnóstico local em saúde 

e a capacidade operativa em saúde do escolar (FERREIRA et al., 2012).   

Para os Programas de Promoção da Saúde realizados nas escolas, a saúde é 

uma produção social e as práticas de saúde na escola buscam trocas de 

experiências e construções compartilhadas de saberes apoiadas nas histórias 

individuais e coletivas (CARVALHO, 2015). Além disso, devem ser considerados os 

diferentes contextos em que são realizadas, respeitando o saber popular e o formal 

na construção de propostas que façam sentido para os sujeitos, assim a 

operacionalização das ações deve respeitar as características socioeconômicas, 

políticas e culturais dos beneficiários das ações (CARVALHO, 2015).  

Em um estudo realizado na cidade de Sorocaba – SP, com escolares de sete 

a dez anos de idade, avaliaram-se 11.290 indivíduos pertencentes à rede pública 

municipal de escolas, verificou-se diferença na prevalência de baixo peso, 

sobrepeso e obesidade em escolares de acordo com a localização geográfica das 

escolas. A partir disso, concluiu-se que as crianças do centro e do leste da cidade 

apresentaram as maiores taxas de escolares com excesso de peso, já as regiões 

noroeste e oeste, as maiores taxas de baixo peso. Apresentou-se, ainda, na análise 

por sexo, que os meninos possuem as maiores taxas de obesidade (MARTINS; 

RIBEIRO; BARROS FILHO, 2010). 
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Um estudo sobre controle postural em atividade física em crianças eutróficas, 

com sobrepeso e obesas, com uma amostragem de 346 crianças com a faixa etária 

de oito anos de idade, de ambos os sexos, das escolas da rede municipal de 

Londrina - PR, obteve como resultados que 40,7% de crianças estão acima do peso 

e 82,9% sedentárias. Em relação ao controle postural, os resultados mostraram que 

o mecanismo é diferenciado quanto à frequência anteroposterior e velocidade médio 

lateral. A atividade física mostrou-se como um fator de proteção em crianças 

eutróficas e com sobrepeso, crianças que realizam atividade física tem menos 

chance de se tornar obesas e sedentárias. Sendo assim, os programas de 

intervenção de atividade física são recomendados nas escolas já que possuem um 

caráter preventivo quanto à obesidade e ao sedentarismo, devendo ser, também, 

indicado acompanhamento nutricional (NEVES; SOUZA; FUJISAWA, 2017). 

1.2.2 Benefícios dos Programas de Promoção da Saúde na Escola 

Inúmeros estudos têm mostrado que um programa de promoção da saúde na 

escola, com ações para a mudança do estilo de vida e dos hábitos alimentares, tem 

gerado efeitos positivos na aptidão física relacionada à saúde e ao comportamento 

alimentar de alunos do ensino básico.   

Segundo um estudo de intervenção interdisciplinar realizado com crianças de 

8 a 11 anos na cidade de Florianópolis - SC, verificou-se um resultado positivo, pois 

o grupo de intervenção obteve uma redução na somatória geral das dobras cutâneas 

e IMC, ou melhor, algumas crianças do grupo passaram de obesidade para 

sobrepeso, enquanto no grupo controle, obteve-se um aumento significativo (POETA 

et al., 2012). 

De acordo com um estudo realizado com crianças de 7 a 10 anos, na cidade 

de Florianópolis – SC, em 2014, evidenciaram-se efeitos positivos de um programa 

de intervenção, em relação às aptidões físicas relacionadas à saúde e ao 

desempenho motor nas crianças (ESPÍNDOLA et al., 2014). 

Um estudo realizado em 14 escolas públicas municipais da rede de ensino 

fundamental de Divinópolis, oeste de Minas Gerais, teve como objetivo avaliar os 

fatores associados ao excesso de peso, com um total de 1.187 escolares na faixa 

etária de 6 a 14 anos de idade. A avaliação evidenciou que 24,4% dos escolares 

apresentaram excesso de peso. Mostrou, ainda, uma prevalência de excesso de 

peso entre os participantes e os escolares cujas mães apresentam maior 
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escolaridade e maior renda familiar, isto é, tal grupo está mais susceptível ao 

sobrepeso e à obesidade. Os resultados apontam a necessidade de estratégias para 

o controle desses agravos, ressaltando a importância da abordagem cuidadosa de 

crianças e de adolescentes no ambiente escolar (SOUZA et al., 2014). 

Segundo um estudo realizado em Goiânia, com crianças entre 7 e 11 anos, 

juntamente a um de seus cuidadores (pais, avós, etc.), subdividiram-se as famílias 

em dois diferentes grupos: os mediadores que deveriam dirigir e apoiar os esforços 

dos escolares em perder peso e os participantes que deveriam buscar, como aliados 

dos seus filhos, a sua própria perda de peso. Tomando por base essa estratégia, 

obteve-se um resultado positivo, mas não de grande relevância, pois os grupos não 

obtiveram uma mudança drástica na sua aptidão física, tanto relacionada à saúde 

como à coordenação motora. Sinaliza-se, assim, uma necessidade de manutenção e 

de assistência educacional contínua do programa para um melhor resultado 

(MORAIS; NEVES; BORGES, 2015). 

Escolares das 5ª, 6ª e 7ª séries do ensino fundamental de uma escola privada 

do município de Canoas - RS participaram de um programa de incentivo à aquisição 

de hábitos saudáveis. Após seis meses da intervenção, os escolares apresentaram 

poucas modificações no seu estilo de vida. Ainda assim, quando comparados os 

dados de cada participante nos períodos de pré e pós-participação no programa, 

verificou-se que parte deles reduziu o número de horas em atividades sedentárias, 

havendo uma pequena melhora na classificação dos índices de massa corporal, da 

pressão arterial e do percentual de gordura corporal. Por isso, é fundamental que 

esses programas sejam realizados por períodos mais longos, possibilitando melhorar 

os desfechos e verificar outras modificações que possam ocorrer em um longo prazo 

(KOGLIN; BEGHETTO; MELLO, 2011). 

É importante destacar que a prática de atividade física na infância e na 

adolescência tem vários efeitos possíveis: promover o desenvolvimento motor, fazer 

com que as crianças e os adolescentes se integrem, favorecer descobertas e 

discussões sobre o mundo em que vivem, propiciar situações vivenciais que 

favoreçam a socialização, oferecer subsídios para que as crianças e os 

adolescentes possam compreender o seu corpo e seus limites, melhorar a 

autoestima, a autoconfiança e a expressividade (LAZZOLI et al., 1998).  

Quanto aos aspectos fisiológicos, redução das condições para o 

desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas provocadas, principalmente, 
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pelo estilo de vida sedentário, tais como: a obesidade, a hipertensão arterial, as 

doenças do aparelho respiratório, entre outras (LAZZOLI et al., 1998).   

Segundo um estudo realizado em Presidente Prudente - SP, onde foram 

avaliados 85 escolares de ambos os sexos de seis a dez anos, a amostra foi dividida 

em dois grupos: grupo com excesso de peso (GEP) e grupo com normopeso (GNP). 

Dessa forma, concluiu-se que, apesar de a maior parte dos indivíduos do GEP 

apresentarem desenvolvimento motor normal quando comparados com o GNP, 

apresentaram alguns resultados inferiores no quociente motor geral. Porém, também 

observou-se no GEP que, quanto maior o nível de atividade física, maiores foram os 

escores em algumas determinadas áreas, demonstrando, assim, que ao aumentar a 

atividade física proporcionam-se mais oportunidades para promover um melhor 

desenvolvimento neuromotor (CRUZ et al., 2017). 

Um estudo realizado no município de Santa Cruz do Sul - RS, com crianças 

de idade entre 7 e 17 anos de ambos os sexos, pertencentes a 19 escolas do 

município, concluiu-se que fatores sociodemográficos estão associados aos baixos 

níveis de aptidão física relacionada à saúde em escolares. Notou-se que a 

flexibilidade esteve associada a escolares de zona urbana e de sexo masculino, a 

resistência abdominal com meninos escolares de rede municipal e estadual de 

ensino e a APCR associou-se ao sexo feminino de rede municipal de ensino e zona 

urbana. A prevalência de sobrepeso/obesidade foi superior no sexo masculino e nas 

crianças. O presente estudo é recorte de uma pesquisa mais ampla, realizada no 

período de 2014-2015, designada “Saúde dos escolares - Fase III”, desenvolvida 

pela Universidade de Santa Cruz do Sul (PELEGRINI et al., 2011).  

1.3 APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE  

Este termo, que se originou do inglês Physical Fitness, é um composto das 

palavras aptidão e física. Em 1988, em uma conferência sobre Aptidão e Saúde 

realizada em Toronto, Canadá, propôs-se, pela Organização Mundial da Saúde, o 

seguinte conceito para aptidão física: capacidade de desempenhar, de modo 

satisfatório, trabalhos musculares, compreendendo a aptidão cardiorrespiratória, a 

força e a resistência muscular, a flexibilidade, a composição corporal, a atividade 

física e a hereditariedade (ARAÚJO; ARAÚJO, 2000). 

A Aptidão Física Relacionada à Saúde (APFRS) é um estado relativo do ser, 
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não uma aptidão: habilidades ou capacidade. APFRS é transitória e não está 

diretamente relacionada à habilidade atlética. Um alto nível de aptidão relacionada à 

saúde é associado à melhoria da qualidade de vida e ao baixo nível de doenças 

(ARAÚJO; ARAÚJO, 2000). 

De acordo com um estudo realizado com escolares do Brasil todo, no qual 

avaliou-se o desempenho motor dos escolares, com idades de 7 a 10 anos, 

matriculadas regularmente nas redes pública e privada de ensino, tornando-se a 

primeira investigação realizada com grande número amostral de todas as regiões 

brasileiras, avaliaram-se os níveis de flexibilidade. A partir disso, percebeu-se que o 

sexo feminino apresentou valor médio superior ao masculino em todas as idades 

analisadas. No quesito força/resistência muscular abdominal, três em cada quatro 

escolares não atingiram os critérios recomendados à saúde e na aptidão 

cardiorrespiratória, com o passar da idade, em ambos os sexos, ocorreu uma 

diminuição na proporção de escolares que não atingiram os critérios mínimos para a 

saúde. O estudo concluiu que os escolares brasileiros apresentaram baixo nível de 

aptidão física e sugere a implantação de programas que contribuam para a 

promoção da aptidão física de escolares (PELEGRINI et al., 2011). 

Um programa de treinamento físico, aplicado durante um período de 24 

meses, com três sessões de treino por semana, com duração de 90 minutos, para 

crianças escolares obesas no turno contrário ao letivo, objetivou diminuir a incidência 

de obesidade. Aplicaram-se exercícios aeróbios, de alongamento e jogos de 

iniciação esportiva durante o programa. As crianças que participaram efetivamente 

do programa conseguiram aprimorar a sua aptidão física e de saúde, diminuindo o 

índice de massa corporal, comparadas aos seus respectivos pares do grupo controle 

(VIZCAÍNO et al., 2008). 

Um estudo realizado durante oito semanas sobre os efeitos de um programa 

de iniciação esportiva aplicado no contraturno escolar, teve como foco principal, 

elevar os níveis de aptidão física e diminuir o sedentarismo de escolares. Cada 

sessão de treino tinha duração média de 70 minutos, sendo que os primeiros 15 

foram destinados a conversas informativas sobre hábitos de vida e prática regular de 

exercícios físicos. O tempo destinado à prática foi de 55 minutos. Os escolares que 

participaram do programa de intervenção tiveram os seus níveis de aptidão física 

aprimorada mais do que aqueles escolares que foram descritos como grupo controle 

(LUBANS; MORGAN, 2008). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

Este estudo é caracterizado como quase experimental, com delineamento 

longitudinal e abordagem quantitativa. Para Campbell e Stanley (1979) 

delineamentos que oferecem grau de controle em nível médio, porém, sem 

oferecerem controle nos níveis da categoria anterior, são chamados de 

delineamentos quase experimentais. Embora se pretenda estabelecer relações 

causais, não é viável a distribuição aleatória das unidades pelas condições de 

estudo.  Com isso, deixa-se de ter controle sobre as variáveis, o que impede a 

realização de experimentos genuínos. Essas situações são denominadas 

delineamentos quase experimentais. 

 2.2 PARTICIPANTES 

Participaram, voluntariamente, da pesquisa 241 alunos matriculados no 

ensino infantil e fundamental da Escola Nucleada Municipal Santa Catarina, de 

Lebon Régis – SC, e 191 pais de tais estudantes.  Os participantes foram divididos 

em dois grupos: a) Grupo Controle, com 100 alunos, que não participaram das 

atividades físicas e das palestras sobre hábitos alimentares saudáveis e; b) Grupo 

Intervenção, com 141 alunos, que participaram das atividades e palestras do 

programa. Os pais dos alunos somente participaram das palestras sobre atividade 

física e hábitos alimentares saudáveis durante o programa de intervenção, não 

havendo um grupo controle. 

Para participar da pesquisa, os seguintes critérios de inclusão e de exclusão 

estabeleceram-se aos alunos: 

• Inclusão: alunos devidamente matriculados na escola e frequentando 

as aulas semanalmente, idade entre 6 e 15 anos, não apresentar qualquer restrição 

para as atividades do programa, frequência mínima de 75% nas atividades 

escolares, não participar de programas de treinamento ou exercício físico 

sistematizado, no mínimo, há seis meses anteriormente ao início do programa;  

• Exclusão: alunos com problemas motores, cardiorrespiratórios ou 

psicossociais, não estar inserido em programas de treinamento físico ou desportivo e 

não apresentar autorização dos pais ou responsáveis. 



30 

Para participar da pesquisa, os seguintes critérios de inclusão e exclusão 

foram estabelecidos para os pais dos alunos: 

• Inclusão: Ser pai ou responsável de algum aluno participante do 

programa, participar das palestras oferecidas e responder aos questionários 

aplicados; 

• Exclusão: não ter filho participando do programa, não participar das 

palestras, não responder aos questionários e não ser o responsável legal do aluno 

participante do programa. 

Todos os voluntários e responsáveis assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 1), conforme preconiza a Resolução nº 196 do 

Conselho Nacional de Saúde de 10 de outubro de 1996. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - 

UNIARP, sob o protocolo nº 2.757.575. 

2.3 DESENHO DO ESTUDO 

Inicialmente, solicitou-se ao Secretário de Educação do Município de Lebon 

Régis – SC uma autorização para a realização do estudo na Escola Nucleada 

Municipal Santa Catarina para em seguida poder encaminhar aos pais e/ou aos 

responsáveis pelos alunos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

informando-lhes os procedimentos da pesquisa e os agendamentos de horários para 

a coleta dos dados.    

Observou-se, na escola do interior de Lebon Régis - SC, que as crianças e os 

adolescentes dessa comunidade estavam sem atividades físicas no contraturno 

escolar, ficando ociosos em seus lares. A partir dessa realidade, elaborou-se um 

projeto para avaliar o efeito de um programa de promoção de saúde a fim de 

interferir no estilo de vida dos alunos, pais e responsáveis dessa comunidade.  

Após a liberação da Secretaria, o Gestor da Escola, o qual era o próprio autor 

do projeto desenvolvido, encaminhou aos pais e aos responsáveis o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para a participação dos mesmos e de seus filhos.  

Convidou-se o nutricionista da rede municipal para ministrar uma palestra aos 

pais e aos alunos sobre a importância do consumo regular de alimentos saudáveis, 

igualmente, outra palestra ocorreu, sendo ministrada pelo pesquisador, sobre a 

importância da prática regular de atividade física. Ambas as atividades se realizaram 
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no início do programa nas dependências da escola no período noturno. Aproveitou-

se o momento das palestras para a aplicação dos questionários de hábitos 

alimentares (PEDRAZA; MENEZES, 2015) (Anexo 2) e nível de atividade física 

(IPAQ) (Anexo 3).  

O estudo teve uma população de 241 alunos e 191 pais, sendo os primeiros 

divididos em dois grupos: controle e intervenção.  

Logo, aplicaram-se os testes de aptidão física, sendo eles: teste de vo2max, 

força/resistência abdominal, flexão de braço e flexibilidade. Colheram-se, do mesmo 

modo, peso, altura e idade de todos os alunos para o cálculo de índice de massa 

corporal (IMC). Os 241 alunos participaram dos testes. 

Acertou-se, com alguns estagiários de educação física, para que, juntamente 

com a professora de educação física da escola, dessem um suporte nos testes 

avaliativos e nas aulas de futsal e karatê. As aulas de futsal desenvolveram-se pelo 

próprio pesquisador, já as de karatê, em contato com a Prefeitura Municipal, foram 

coordenadas por um professor especialista cedido para esse fim.  

Em conversa com o professor de karatê, acertou-se um dia na semana 

(segunda-feira) no qual ele trabalharia com todos os alunos do grupo de intervenção, 

divididos em duas turmas por idade: 6 a 9 anos em uma turma e 10 a 15 anos em 

outra. As aulas de futsal foram realizadas em dois dias na semana (segunda e 

quarta-feira) sendo os alunos, igualmente, divididos em turmas por idade. Os 

professores de karatê e futsal dividiam um dia da semana (segunda-feira) com suas 

atividades. Assim, em um primeiro momento, os alunos de 6 a 9 anos praticavam 

futsal e os de 10 a 15 anos praticavam o karatê, em um segundo momento, os 

professores trocavam de turmas. 

Em um último momento, o pesquisador convocou todos os pais e os alunos 

participantes para uma reunião. Nessa, foram expostas as opiniões dos mesmos a 

respeito do desenvolvimento do programa de intervenção. Aproveitou-se, ainda, o 

momento para aplicar os questionários SISVAN e IPAQ novamente. O programa de 

intervenção, incluindo as palestras, teve a duração de 12 semanas.  

2.4 AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES  

Para a avaliação dos hábitos alimentares dos alunos e dos pais utilizou-se o 

questionário do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN, 2015). Esse, 
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avalia o comportamento (“come vendo TV?”), frequência alimentar das refeições 

diárias (“café da manhã”, “lanche da manhã”, “almoço”, “lanche da tarde”, “janta” e 

“ceia”).  

Para descrição do perfil alimentar categorizou-se em “não” e “sim”. Os tipos 

de alimentos consumidos no recordatório (feijão, frutas, verduras/legumes, 

hambúrgueres e embutidos, bebidas açucaradas, macarrão instantâneo, 

salgadinhos, biscoito salgado, biscoito recheado e doces e guloseimas) 

apresentaram-se de forma dicotômica em “não” e “sim”.  

Para composição do escore alimentar, as questões envolvendo alimentos com 

características inverteram-se na pontuação. Somaram-se as questões da frequência 

alimentar e dos tipos de alimentos, variando de 0 a 17. 

2.5 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

Para avaliar e classificar o nível de atividade física utilizou-se a versão 8, em 

formato curto, do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), o qual foi 

validado para a população brasileira (GUEDES et al., 2005) e amplamente utilizado 

em estudos epidemiológicos (ALBERTO; FIGUEIRA JUNIOR; MIRANDA, 2013; 

PELEGRINI et al., 2011). Nesse, o participante responde a respeito do tempo gasto 

em atividades físicas vigorosas, moderadas e caminhadas durante os últimos sete 

dias 

A prática de caminhada foi tratada de acordo com o cálculo (dias * tempo por 

dia em minutos). A atividade física moderada a vigorosa (AFMV) foi realizada pela 

equação (“dias * minutos atividade moderada + dias* minutos atividade vigorosa * 

2”). Ambas as medidas foram calculadas para obtenção do volume semanal e 

utilizadas de maneira contínua. Para efeitos descritivos, a variável foi categorizada 

de acordo com a recomendação para adolescentes (300 minutos/semana) e adultos 

(150 minutos/semana) de atividade física. 

2.6 AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE 

A avaliação física se deu através dos seguintes testes:  

• Teste de Abdominal (POLLOCK; WILMORE, 1993). É um teste de 

flexão de tronco sobre os membros inferiores flexionados. Utiliza-se um colchão de 

ginástica e um cronômetro. Os participantes ficam deitados de costas sobre o 
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colchão colocado numa superfície plana com os dedos das mãos entrelaçados na 

nuca, joelhos flexionados, pés em contato com o solo (30.5 cm das nádegas) e 

abertos na largura dos ombros. O avaliador mantém os pés do avaliado em contato 

com o solo e presos para não escorregarem. O aluno, retirando as costas do chão, 

flexiona o tronco e o quadril até os cotovelos tocarem nos joelhos, voltando à 

posição inicial com os cotovelos, tocando o solo, repetindo o movimento tão 

depressa e tantas vezes quantas possível. Marca-se o número de repetições durante 

um minuto; 

• Teste de Flexão de Braços (POLLOCK; WILMORE, 1993). Homens: os 

movimentos são executados com o aluno no chão, deitado de barriga para baixo, as 

mãos colocadas sobre o chão, braços estendidos na linha e largura dos ombros. O 

peito deve tocar o solo a cada movimento e os braços devem se estender na volta. 

As costas devem ficar retas e o exercício ser feito até a exaustão (contar o número 

de repetições). Mulheres: deitar-se de barriga para baixo no chão, com o corpo reto 

e as pernas unidas. Erguer o corpo até os braços ficarem estendidos e o peso 

suportado, completamente, pelas mãos e pelos joelhos. O corpo deve formar uma 

linha reta da cabeça aos joelhos. Não curvar os quadris nem as costas. A seguir, 

dobrar os braços até que o peito toque (um objeto) no chão. As pernas ou a cintura 

não devem tocar o solo. O peso continua sendo suportado pelos braços e joelhos. O 

exercício deve ser feito até a exaustão (contar o número de repetições); 

• Teste de Corrida vai e vem de 20 Metros (LÉGER; LAMBERT, 1982): A 

prova consiste em percorrer a distância de 20 m., em ritmo cadenciado por um 

aplicativo, pen drive ou cd, conforme padrão estabelecido internacionalmente. Os 

estágios apresentam velocidades de deslocamento que devem ser mantidas por 

períodos com duração aproximada de um minuto. O teste inicia-se no momento que 

o avaliador determinar por meio do comando específico: “Prepara! Vai!”, ou por 

apito. O início é concomitante com a orientação sonora. O teste é encerrado quando 

o participante queimar duas voltas, sejam elas consecutivas ou não, ou caso o 

participante desista; 

• Teste sentar-se e alcançar (Banco de Wells): Utiliza-se um banco de 

Wells. Os alunos ficam descalços. Sentam-se de frente para a base da caixa, com 

as pernas estendidas e unidas. Colocam uma das mãos sobre a outra e elevam os 

braços à vertical. Inclinam o corpo para frente e alcançam com as pontas dos dedos 

das mãos tão longe quanto possível sobre a régua graduada, sem flexionar os 
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joelhos e sem utilizar movimentos de balanço (insistências). Cada aluno realizará 

duas tentativas. O avaliador permanece ao lado do aluno, mantendo-lhe os joelhos 

em extensão. O resultado é medido a partir da posição mais longínqua que o aluno 

pode alcançar na escala com as pontas dos dedos. Registra-se o melhor resultado 

entre as duas execuções com anotação em uma casa decimal (WELLS; DILLON, 

1952). 

2.7 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE  

O Programa de Promoção da Saúde na Escola Nucleada Municipal Santa 

Catarina foi desenvolvido com o intuito de propor atividades extracurriculares aos 

alunos do ensino básico. Esse programa constituiu-se de atividades físico-

desportivas (futsal e karatê) e palestras sobre o consumo de alimentos saudáveis 

para os alunos e pais. As atividades físico-desportivas seguiram as recomendações 

da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010), realizando no mínimo 60 minutos 

de atividade física diária de intensidade moderada a vigorosa.  

As atividades de Futsal foram ministradas no contraturno das aulas, nas 

dependências do Ginásio Municipal, onde os alunos foram divididos em turmas de 

acordo com sua faixa etária, com duração de duas horas semanais, uma por dia, 

realizadas duas vezes por semana (segundas e quartas-feiras), com a duração de 

12 semanas.  

As atividades de karatê foram ministradas no contraturno das aulas, nas 

dependências do Centro Comunitário da localidade Faxinal São Pedro, município de 

Lebon Régis-SC, os alunos foram divididos em turmas de acordo com a faixa etária 

de idade, com duração de uma hora cada aula, realizadas uma vez por semana 

(segunda-feira). Nesse mesmo dia aconteceram também as aulas de futsal, com a 

duração de 12 semanas.  

Nos dias 6 e 13 do mês de julho de 2018, promoveram-se palestras pelo 

nutricionista responsável técnico pela alimentação escolar juntamente com o 

professor responsável pelo estudo, sendo intituladas: “A importância do consumo 

regular de alimentos saudáveis” e “A importância da prática regular de atividade 

física” para os alunos e pais participantes do programa. Para as palestras sobre 

nutrição utilizou-se o “Passo a Passo para uma Alimentação Saudável” conforme 

consta no Projeto Político Pedagógico Escolar (LEBON RÉGIS, 2017, p. 57). 
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As palestras realizaram-se nas dependências da Escola Nucleada Municipal 

Santa Catarina no período noturno. A palestra sobre alimentação saudável teve os 

seguintes objetivos: a composição dos alimentos e suas consequências sobre a 

saúde; a influência da mídia na alimentação das pessoas e, principalmente, das 

crianças e adolescentes; a importância do autocuidado e da corresponsabilidade da 

família no processo de produção e oferta de alimentos saudáveis para seus filhos, 

alertando, também, para o perigo da obesidade. 

Já a palestra sobre “A importância da prática regular de atividades físicas” 

teve como objetivos: benefícios da prática de atividade física; o que é e quais as 

consequências do sedentarismo; e importância de uma alimentação saudável 

juntamente com a prática de atividade física”. 

No apêndice 1 estão todas as atividades realizadas durante o programa.  

2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para descrição do perfil da amostra, utilizou-se a frequência absoluta e 

relativa e medidas de tendência central e dispersão (média e desvio padrão) de 

acordo com os grupos. Testou-se a normalidade dos dados para as variáveis com 

medidas contínuas com o teste de Kolmogorov-Smirnov, as quais não apresentaram 

e foram adotados procedimentos não paramétricos. Para realizar a comparação 

entre grupos (intervenção, controle e pais), utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis e o 

pos-hoc de Bonferroni. Na comparação intragrupos (pré e pós) utilizou-se o teste de 

Wilcoxon. Para comparação de grupos independentes (sexo e faixa etária) utilizou-

se o teste U Mann Whitney. Todas as análises foram realizadas no SPSS 23.0 e 

mantido o nível de significância em 5%. 
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3 RESULTADOS 

Na tabela 1, apresentam-se os resultados das características dos grupos 

controle, intervenção e dos pais dos alunos. Em relação às variáveis individuais os 

grupos controle e intervenção apresentaram maior proporção de indivíduos do sexo 

masculino (61,0% e 63,8%, respectivamente) e dos pais do sexo feminino (60,7%). A 

média de idade do grupo controle foi 9,3 anos, grupo intervenção 11,5 anos e dos 

pais 41,6 anos. A maior proporção da escolaridade do grupo controle foi 

fundamental I (53,0%) e grupo intervenção fundamental II (62,4%).  

Nas variáveis antropométricas o peso no grupo controle teve média de 

28,6kg, estatura 1,25m. No grupo intervenção, a média de peso ficou em 37,8 kg e 

estatura em 1,41 m. 

Fonte: O Autor, 2017. 

No gráfico 1, apresentam-se os resultados da prática de atividades físicas do 

Tabela 1 - Descrição das características da amostra de acordo com o grupo controle, intervenção e 

dos pais (n=432) 

Variável Categoria Grupo 

Controle 

Grupo 

Intervenção 

Grupo dos 

pais 

  n % n % n % 

Variáveis individuais 

Sexo Masculino 61 61,0 90 63,8 75 39,3 

 Feminino 39 39,0 51 36,2 116 60,7 

        

Idade Média (DP) 9,3 3,7 11,5 2,3 41,6 5,5 

        

Escolaridade Educação 

Infantil 
22 22,0 0 0,0 - - 

Fundamental I 53 53,0 53 37,6 - - 

Fundamental II 25 25,0 88 62,4 - - 

        

Peso (Kg) Média (DP) 28,6 13,8 37,8 12,0 - - 

        

Estatura (m) Média (DP) 1,25 0,17 1,41 0,15 - - 
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grupo controle, intervenção e dos pais dos alunos.  No início do programa, 60% dos 

alunos do grupo controle não atingiam as recomendações de atividade física na 

caminhada e, apenas, 3,0 % atingiam as recomendações de AFMV. No grupo de 

intervenção, 38,3% não atingiam as recomendações na caminhada e 57,4% não 

atingiam na AFMV. Em contrapartida, no grupo dos pais, 92,7% atingem as 

recomendações na caminhada e 100% de AFMV.  

Quando testada a comparação da média dos minutos de atividade física de 

caminhada entre os grupos no início do programa, houve uma diferença significativa 

entre todos os grupos (p<0,001). Também, mostrou-se uma diferença quando 

comparados os grupos controle e intervenção (p<0,001), controle e pais (p<0,001) e 

intervenção e pais (p<0,001). Na AFMV, apontou-se diferença significativa entre 

todos os grupos (p<0,001). As médias dos grupos se mostraram com diferença 

significativa nos grupos controle e intervenção (p<0,001), controle e pais (p<0,001) e 

intervenção e pais (p<0,001) (Gráfico 1).  

Gráfico 1 - Comparação da média dos minutos de caminhada e AFMV* pré-avaliação entre os grupos 

controle, intervenção e dos pais 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: O Autor, 2017. 
Notas: *Atividade física moderada à vigorosa 
Teste de Kruskal-Wallis; 
† Post-hoc de Bonferroni (p<0,016) 
a: Diferença estatística entre controle e intervenção 
b: Diferença estatística controle e pais 
c: Diferença estatística entre intervenção e pais 

p<0,001
a
† 

p<0,0

01
c
† 

p<0,001
b
† 

p<0,001
a
† 

p<0,001
c
† 

p<0,00

1
b
† 
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No gráfico 2, demonstram-se os resultados da prática de atividades física do 

pré para o pós-teste do grupo controle, intervenção e dos pais dos alunos.  Em 

relação à comparação das médias dos minutos de atividade física entre o pré e o 

pós-teste, a prática de caminhada não apresentou diferença entre as médias. Na 

AFMV pré e pós, houve diferença na redução de minutos do grupo controle (p<0,05), 

aumento no grupo intervenção (p<0,05) e grupo dos pais (p<0,05) quando 

comparado ao início do programa de intervenção (Gráfico 2).  

Gráfico 2 - Comparação da média dos minutos de caminhada e AFMV pré e pós avaliação 

 
Fonte: O Autor, 2017. 
Notas: a: Atividade física moderada à vigorosa 
Teste de Wilcoxon; 
*Diferença estatística entre pré e pós avaliação (p<0,05) 

 

No gráfico 3, descrevem-se os resultados dos escores dos hábitos 

alimentares do pré para o pós teste dos grupos controle, intervenção e dos pais dos 

alunos. Na comparação do escore alimentar entre os grupos, aquele considerado 

controle não apresentou diferença entre o pré e o pós teste. O grupo intervenção 

apresentou uma maior média quando comparado o pré e o pós-teste (p<0,05) da 

mesma forma o grupo dos pais (p<0,05). Na comparação entre os grupos, o pré-

teste não apresentou diferenças entre os grupos. No pós-teste, houve diferença 

significativa com uma menor média do grupo controle em relação ao grupo 

intervenção (p<0,001) e pais (p<0,001) (Gráfico 3).  
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Gráfico 3 - Comparação da média do escore alimentar pré e pós-avaliação dos grupos 

controle, intervenção e dos pais 

 

Fonte: O Autor, 2017. 
Notas: Teste de Kruskal-Wallis 
† Post-hoc de Bonferroni (p<0,016) 
*Teste de Wilcoxon: Diferença pré e pós 
a: Diferença estatística entre os grupos controle e intervenção 
b: Diferença estatística entre grupos controle e pais 

 

No gráfico 4, mostram-se os resultados comparativos entre os sexos na 

aptidão física relacionada à saúde do período pré para o pós teste dos grupos 

controle e intervenção. Quando comparadas as médias dos indicadores de aptidão 

física dos grupos, levando em consideração o sexo, houve diferença nas médias do 

grupo controle, pré e pós-teste intragrupos no teste de abdominal masculino (24,4 

versus 22,6 p<0,05), feminino (15,8 versus 14,2 p<0,05) e grupo intervenção no do 

sexo masculino (30,1 verus 33,7 p<0,05) e feminino (23,3 versus 27,0 p<0,05).  

Em relação à comparação das médias entre os sexos, houve uma média 

maior do sexo masculino no abdominal entre em todas as medidas do grupo controle 

pré (24,4 versus 15,8 p<0,05) e pós (22,6 versus 14,2), bem como no grupo 

intervenção na fase pré (30,1 versus 23,3 p<0,05) e pós (33,7 versus 27,0 p<0,05). 

Na comparação entre os grupos, o controle apresentou menores médias em relação 

ao de intervenção no pré-teste masculino (24,4 versus 30,1 p<0,05) e feminino (15,8 

versus 23,3 p<0,05), bem como no pós-teste masculino (22,6 versus 30,1 p<0,05) e 
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feminino (14,2 versus 27,0 p<0,05). Encontraram-se as mesmas diferenças no teste 

de flexão de braço no pré e pós-teste intragrupos, entre os sexos e entre os grupos 

(p<0,05). No teste de flexibilidade, houve diferença no pré e no pós-teste intragrupos 

e entre os grupos (p<0,05), enquanto entre os sexos não houve diferença 

significante. Na comparação do IMC, evidenciou-se diferença entre o pré e pós-teste 

de ambos os grupos (p<0,05), diferença entre os sexos apenas no grupo controle 

(p<0,05). Apenas não houve diferença entre os grupos no pós-teste masculino. Por 

fim, no teste de VO2máx, houve diferença entre o pré e pós somente no grupo 

intervenção (masculino e feminino) e a diferença entre os grupos intervenção e 

controle no pré do sexo feminino (gráfico 4).  

Gráfico 4 - Comparação das médias entre as características de aptidão física relacionada à saúde 

com o sexo pré e pós-intervenção 

(continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O Autor, 2017. 
Notas: *Comparação entre pré e pós intragrupos (Teste de Wilcoxon – p<0,05) 
†: Comparação entre sexos (Teste U Mann Whitney – p<0,05) 
‡: Comparação entre grupos controle e intervenção por sexo (Teste U Mann Whitney – p<0,05) 
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Gráfico 4 - Comparação das médias entre as características de aptidão física relacionada à saúde 

com o sexo pré e pós-intervenção 

(conclusão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O Autor, 2017. 
Notas: *Comparação entre pré e pós intragrupos (Teste de Wilcoxon – p<0,05) 
†: Comparação entre sexos (Teste U Mann Whitney – p<0,05) 
‡: Comparação entre grupos controle e intervenção por sexo (Teste U Mann Whitney – p<0,05) 

 

No gráfico 5, demonstram-se os resultados comparativos da aptidão física 



42 

relacionada à saúde entre as faixas etárias até 9 anos e ≥10 anos, do pré para o 

pós-teste dos grupos controle e intervenção. Na comparação da faixa etária com a 

aptidão física, as médias do grupo controle apresentaram diferença significativa no 

pré e no pós-teste até 9 anos (21,1 versus 19,3 p<0,05) e ≥10 anos (21,0 versus 

19,3 p<0,05). Da mesma forma, no grupo intervenção, houve diferença no pré e pós-

teste no grupo até 9 anos (25,3 versus 30,2 p<0,05) e ≥10 anos (28,3 versus 31,6 

p<0,05). Quando levada em consideração a faixa etária, somente houve diferença 

no pré-teste do grupo intervenção (25,3 versus 28,3 p<0,05). Por fim, quando 

comparados os grupos intervenção e controle por faixa etária, houve diferença no 

pré-teste do grupo de 9 anos (21,1 versus 25,3 p<0,05) e no pós-teste (19,3 versus 

30,2 p<0,05). A diferença foi significativa, igualmente, no grupo ≥10 anos no pré-

teste (21,0 versus 28,3 p<0,05) e no pós-teste (19,3 versus 31,6 p<0,05).  

Observaram-se as mesmas diferenças no teste de flexão de braço no pré e 

no pós-teste intragrupos, entre a faixa etária e entre os grupos controle e 

intervenção (p<0,05). No teste de flexibilidade, houve diferença no pré e pós-teste 

intragrupos (p<0,05) e entre os grupos controle e intervenção (p<0,05). Quando 

considerada a diferença pré e pós por faixa etária, apenas no pós-teste do grupo 

intervenção mostrou-se diferença significativa (29,0 versus 27,0 p<0,05). Na 

comparação do IMC, houve diferença no pré e no pós-teste do grupo controle e 

intervenção (p<0,05). Em relação à idade, apresentou-se diferença no pré e no pós 

de ambos os grupos de avaliação (p<0,05). Quando comparados os grupos controle 

e intervenção, apenas não se mostrou diferente o pós-teste entre o grupo controle e 

intervenção até 9 anos. No teste de VO2máx, houve diferença entre o pré e pós teste 

somente no grupo intervenção (p<0,05). Na comparação entre as faixas etárias, 

houve diferença do grupo controle e intervenção (p<0,05). Por fim, na comparação 

entre os grupos, apenas não apresentou diferença entre o pré dos grupos controle e 

intervenção, nas demais comparações mostraram-se com diferença significativa. 
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Gráfico 5 - Comparação das médias entre as características de aptidão física relacionada à saúde 

com a faixa etária pré e pós intervenção 

(continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: O Autor, 2017. 
Notas: *Comparação entre pré e pós intragrupos (Teste de Wilcoxon – p<0,05) 
†: Comparação entre faixa etária (Teste U Mann Whitney – p<0,05) 
‡: Comparação entre grupos controle e intervenção por faixa etária (Teste U Mann Whitney – p<0,05) 



44 

Gráfico 5 - Comparação das médias entre as características de aptidão física relacionada à saúde 

com a faixa etária pré e pós intervenção 

(conclusão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O Autor, 2017. 
Notas: *Comparação entre pré e pós intragrupos (Teste de Wilcoxon – p<0,05) 
†: Comparação entre faixa etária (Teste U Mann Whitney – p<0,05) 
‡: Comparação entre grupos controle e intervenção por faixa etária (Teste U Mann Whitney – p<0,05) 
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4 DISCUSSÃO 

Os resultados da presente pesquisa mostraram que, no início do estudo, 

grande parte dos alunos de ambos os grupos, ou melhor, controle e intervenção, não 

atingia as recomendações para a caminhada e para a atividade física moderada a 

vigorosa (Gráfico 1). Esses achados corroboram com a maioria das pesquisas 

nacionais e internacionais com alunos em idade escolar, mostrando que 81% dos 

estudantes não alcançam os níveis recomendados de atividade física semanal 

(WHO, 2010). Segundo Silva e Costa Júnior (2011) as mudanças sociais e culturais 

têm afetado a participação de crianças e dos jovens em atividades físicas. Um dos 

motivos mais agravantes seria a tecnologia acessível, pois hoje a grande maioria 

das crianças e jovens tem acesso a computadores e celulares.  

Um estudo realizado por Rivera et al. (2010), na cidade de Maceió, concluiu 

que a maioria (93,5%) dos jovens da cidade de Maceió não pratica atividade física 

de moderada a intensa e utiliza mais do que o tempo diário recomendado para 

atividades sedentárias (65,0%) como assistir TV, celulares e computadores. 

Em um estudo realizado no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de 

Pelotas, com 105 escolares, constatou-se que 40,95% dos escolares participantes 

da pesquisa se classificaram como irregularmente ativos (VOSER et al., 2017).  

Com relação aos pais, a maioria atingia a recomendação para caminhada e 

atividade física moderada a vigorosa no início deste estudo (Gráfico 1). Esses 

achados podem estar relacionados à escola pesquisada, que se localiza em uma 

região rural do interior do município de Lebon Régis - SC. Os pais e responsáveis 

pelos alunos residem na zona rural e trabalham em atividades agrícolas (roças e 

lavouras, por exemplo) em sua grande maioria, exigindo-lhes grande esforço físico 

nas atividades diárias de trabalho, influenciando nos níveis de atividade física.  

Um estudo realizado com adultos de uma área rural de Minas Gerais, 86,5% 

dos sujeitos entrevistados atingiam as recomendações de atividade física semanal 

(150 minutos ou mais), corroborando com este estudo (BICALHO et al., 2010). Em 

outro estudo com 1.447 sujeitos da zona rural do município de Pelotas, 74,9% dos 

participantes atingiram as recomendações de atividade física semanal (MARTINS et 

al., 2018). Em contrapartida, no estudo de Bicalho et al. (2018), com 567 adultos que 

residiam em uma zona rural da região norte de Minas Gerais, somente 34,7% da 

população atingiu os 150 minutos de caminhadas semanais. Outra pesquisa com 
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1.627 sujeitos, que moravam no município de Baependi, uma cidade em uma área 

rural de Minas Gerais, 33,5% dos sujeitos foram classificados como ativos e muito 

ativos fisicamente (ALVIN et al., 2018). As diferenças encontradas entre o presente 

estudo com os demais podem estar relacionadas à cultura, costumes e região em 

que os estudos se realizaram.      

Após 12 semanas do programa de promoção da saúde, o grupo intervenção 

aumentou significativamente a prática de atividade física moderada a vigorosa, 

enquanto no grupo controle houve redução significativa (Gráfico 2). Para contribuir 

com o presente estudo, cita-se um programa aplicado na cidade de São Paulo – SP, 

tendo em vista apresentar resultados positivos para o aumento do nível de 

atividades físicas e para o conhecimento sobre atividades físicas, nutrição e saúde, 

revelando-se como uma estratégia eficaz na promoção de um estilo de vida 

saudável e incorporação de conhecimentos de educação para a vida em 

adolescentes (RIBEIRO; FLORINDO, 2010). Podendo, então, dizer-se que os jovens 

passaram a desenvolver um maior nível de atividade física por descobrirem a real 

importância dessa prática diária à saúde.   

Vale destacar que os pais e os responsáveis participantes apenas das 

atividades desenvolvidas nas palestras, também, aumentaram expressivamente a 

prática de atividade física moderada a vigorosa neste estudo (Gráfico 2). Pode-se 

justificar o aumento da prática de atividade física pelo fato de a grande maioria dos 

pais e responsáveis ser safreiros, ou seja, trabalha por mais horas e dias em 

determinada época do ano.  

O programa de promoção da saúde melhorou os escores dos hábitos 

alimentares dos alunos do grupo intervenção após 12 semanas de experimento, 

enquanto no do grupo controle não ocorreu (Gráfico 3). Dos 191 pais e responsáveis 

que participaram das palestras, apenas 50 eram pais de alunos participantes do 

grupo controle. Em um estudo transversal e analítico, realizado na área de 

abrangência de uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), no Município de 

Montes Claros, Norte de Minas Gerais, constatou-se que o comportamento dos pais 

durante a refeição pode ter influência expressiva no índice de massa corporal dos 

seus filhos. O excesso de peso infantil é associado ao comportamento dos pais para 

o consumo de guloseimas e oferta de refeições especiais (MELO et al., 2017).  

Uma revisão da literatura analisada por Araújo et al. (2017) possibilitou 

observar que as ações de Educação Alimentar e Nutricional realizadas em escolares 
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tiveram um impacto positivo à prevenção do excesso de peso e da obesidade uma 

vez que os escolares apresentaram mudanças de comportamento alimentar e 

melhoria de conhecimento sobre alimentação saudável.  

Quando comparado os escores dos hábitos alimentares dos pais e dos 

responsáveis pelos alunos que participaram das palestras, no período pré para o 

pós-teste, houve melhora significativa nos escores dos hábitos alimentares (Gráfico 

3). Talvez pela falta de conhecimento sobre a importância em se ter uma 

alimentação saudável, muitos pais e responsáveis mantinham um comportamento 

negativo nesse quesito, no entanto, ao participarem das palestras, possivelmente, 

acabaram por mudar alguns hábitos na alimentação.  

Para ajudar a justificar essa ideia, aponta-se um estudo realizado na cidade 

de Niterói – RJ. Nessa, concluiu-se que os hábitos alimentares dos pais e dos 

responsáveis são determinantes tanto na aquisição de hábitos alimentares 

saudáveis, quanto na obtenção e manutenção de novos hábitos (VARGAS et al., 

2011). 

Quando comparadas as médias de nível de aptidão físicas relacionadas ao 

sexo, o presente estudo demonstrou uma melhora nos quesitos força/resistência 

abdominal, flexibilidade, flexão de braço e no teste de VO2máx, em ambos os sexos. 

(Gráfico 4).  

Um estudo realizado por Pelegrini et al. (2011) com crianças de idade entre 7 

e 17 anos, na flexibilidade, a maioria dos escolares não atingiu os critérios 

estabelecidos para a saúde, sendo mais prevalente no sexo masculino do que no 

sexo feminino.  

Já em um estudo realizado por Souza et al. (2014) na cidade de Tubarão – 

SC, com crianças com idade entre 7 e 16 anos praticantes de karatê, na avaliação 

da flexibilidade, o sexo feminino apresentou valores médios superiores, contudo, não 

foi obtida diferença significativa entre os sexos.  

Um estudo realizado por Pereira et al. (2011), na cidade de Brasília – DF, com 

escolares com idade entre 7 e 11 anos, identificou que os meninos apresentam 

resultados melhores do que as meninas nas variáveis flexibilidade e resistência 

abdominal.  

Quando comparados os níveis de aptidão física entre as faixas etárias até 9 

anos, e acima de 10 anos, observa-se uma melhora nos quesitos força/resistência 

abdominal, flexibilidade, flexão de braço, e no teste de VO2max, em ambas as idades. 
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No quesito flexibilidade, os escolares, com idade até 9 anos, obtiveram uma melhora 

da média significativamente maior que a dos escolares acima de 10 anos (Gráfico 5). 

Espindola et al. (2014), ao realizarem um estudo de intervenção com 96 

sessões de exercícios físicos com crianças de 7 a 10 anos de Florianópolis (SC) que 

apresentavam excesso de peso, observaram melhora significativa dos níveis de 

força/ resistência abdominal e de agilidade. 

Cattai et al. (2008) realizaram um programa de intervenção de 16 semanas 

com adolescentes obesos de 11 a 17 anos da cidade de Maringá (PEÑALVO et al., 

2015) e observaram uma melhora nas variáveis força de membros superiores, 

resistência abdominal e aptidão cardiorrespiratória.  

Pienaar, Toit e Truter (2013), em estudo na África do Sul, com escolares com 

idade média de 11 anos, com grupo controle composto por 17 escolares com 

excesso de peso e grupo experimental composto por 20 escolares com excesso de 

peso, que participaram por 13 semanas de um programa de intervenção 

multiprofissional, com atividade física, após a intervenção, observaram uma melhora 

estatisticamente significativa em relação à força muscular e à flexibilidade no grupo 

experimental.  

Comparou-se, ainda, os resultados deste estudo com programas aplicados no 

período das aulas de educação física. Assim, os resultados encontrados foram de 

grande valia para comprovar que um programa de intervenção realizado no 

contraturno das aulas tem um resultado mais significativo para a melhora da APFRS. 

Pode-se citar o estudo de Farias et al. (2010) que analisou o efeito da 

atividade física programada sobre os testes de aptidão de escolares adolescentes. 

As atividades foram desenvolvidas durante horário normal de aula. Os escolares 

foram avaliados nos testes de flexibilidade, resistência muscular e aptidão 

cardiorrespiratória. Ao final da intervenção na variável flexibilidade, houve diferença 

significativa entre os gêneros, mas não entre o grupo experimental e grupo controle 

em ambos os sexos. Entretanto, constatou-se uma melhora significativa no teste de 

força e resistência em ambos os sexos para o grupo experimental.  

Já em um estudo desenvolvido por Marques et al. (2014), com o objetivo de 

verificar se um programa de intervenção, com exercícios físicos, melhora os 

indicadores de aptidão física relacionada à saúde, organizou-se a amostra em dois 

grupos: um controle e outro experimental. O programa de intervenção realizou-se 

durante 16 semanas consecutivas. Observou-se que, na força/resistência abdominal, 
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não houve alteração em nenhum dos grupos. O grupo experimental apresentou 

melhora significativa somente na flexibilidade, já no grupo controle não houve 

alteração. Dos 12 escolares que se encontravam na zona de risco antes da 

intervenção, sete passaram para zona saudável ao fim do programa.  

Com relação ao nível de IMC, os escolares participantes do presente estudo, 

que participaram do grupo de intervenção, mesmo já estando dentro dos padrões 

normais de saúde, obtiveram uma melhora significativa, evoluindo, assim, ainda 

mais, o nível do IMC (Gráficos 4 e 5). 

Um estudo realizado por Souza et al. (2014), na cidade de Tubarão – SC, com 

crianças com idade entre 7 e 16 anos praticantes de karatê, na avaliação de IMC 

encontrou-se uma média de 19,67%, estando, dessa maneira, dentro dos padrões 

normais de saúde. 

O presente estudo demonstrou, do mesmo modo, uma melhora geral do nível 

de aptidão física relacionada à saúde nos testes de força/resistência abdominal, 

flexibilidade, flexão de braço, IMC e VO2máx. (Gráficos 4 e 5). 

Traz-se um estudo em que se aplicou um programa de treinamento físico e 

esportivo com escolares por um período de 16 semanas. Os autores compararam os 

níveis de aptidão física relacionada à saúde de jovens que praticavam apenas as 

aulas de educação física escolar com jovens que praticavam as aulas mais os 

programas de esporte escolar no contraturno. Os autores identificaram uma melhora 

significativa nos níveis de aptidão física no grupo participante do programa de 

intervenção (BEETS; PITETTI, 2005). 

Já, Silva et al. (2012) realizaram um estudo de intervenção multiprofissional 

de 16 semanas com adolescentes obesos de Maringá e houve uma melhora 

significativa da força/resistência abdominal, flexibilidade e aptidão cardiorrespiratória.  

Em um estudo realizado por Sehn et al. (2017) sobre indicadores de saúde de 

crianças e adolescentes, concluiu-se que, na maior parte dos testes, os escolares 

apresentaram resultados insatisfatórios. Nos testes que avaliaram a capacidade 

cardiorrespiratória, flexibilidade e abdominal, demonstraram que os escolares não 

apresentavam boa aptidão física, estando a grande maioria nas classes abaixo do 

considerado dentro de uma zona saudável. 

Um estudo de Poeta et al. (2012) teve como objetivo analisar os efeitos de um 

programa de exercícios físicos no desempenho relacionado à aptidão física de 

crianças obesas do Hospital Infantil Joana de Gusmão, de Florianópolis - SC, sendo 
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o grupo de intervenção e o grupo controle compostos cada um por 16 crianças. 

Nessa análise, observou-se um aumento significativo da força abdominal.  

No estudo realizado por Bianchini et al. (2016), de intervenção 

multiprofissional de 16 semanas com adolescentes obesos de Maringá - PR, nos 

parâmetros de aptidão física, identificaram-se diferenças significativas nas três 

variáveis estudadas força/resistência abdominal, flexibilidade e aptidão 

cardiorrespiratória.  

Lubans e Morgan (2008) estudaram os efeitos de um programa de iniciação 

esportiva aplicado no contraturno escolar de 126 alunos com média de idade de 14 

anos. O programa foi desenvolvido durante oito semanas, com treinamento três 

vezes por semana, o foco principal foi elevar os níveis de aptidão física e diminuir o 

sedentarismo. Os autores descreveram que os escolares participantes do programa 

de intervenção tiveram os seus níveis de aptidão física aprimorados mais do que os 

escolares descritos como grupo controle. 

Em um estudo realizado por Pelegrini et al. (2011), com crianças de todo o 

Brasil com idade entre 7 e 17 anos, no teste de forca/resistência muscular, observou-

se que mais de 50% dos escolares encontraram-se classificados abaixo dos critérios 

de saúde. Na aptidão cardiorrespiratória (VO2máx), aproximadamente, 80% dos 

escolares tiveram desempenho abaixo do estabelecido para a saúde. 

Guedes et al. (2006) destacam a importância de se implantar programas de 

intervenção com crianças e adolescentes, direcionados à prática e à promoção da 

atividade física e de estilo de vida saudável. Os resultados demonstrados pelo 

presente estudo e pelos demais já citados apontam para a importância desses 

programas, visto que em todos os mencionados obteve-se melhora em algum 

componente de aptidão física dos adolescentes obesos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término deste estudo, pode-se concluir que houve uma melhora 

significativa nos níveis de aptidão cardiorrespiratória, força, resistência abdominal e 

flexibilidade, no grupo de escolares praticantes do programa de intervenção no 

contraturno escolar. No índice de massa corporal, não houve mudança significativa, 

tendo em vista que a maioria dos escolares já se encontrava com o IMC dentro dos 

padrões esperados para idade. 

Concluiu-se, igualmente, que a maioria dos alunos finalizou o programa de 

treino nas zonas desejáveis de saúde conforme os critérios da aptidão física 

relacionada à saúde que foram adotados. Cem porcento dos alunos participantes do 

grupo de intervenção finalizaram o programa. Mais da metade dos escolares 

participantes finalizaram o programa de intervenção na zona de saúde para aptidão 

cardiorrespiratória, flexibilidade e força resistência abdominal. Foi minoria o número 

de escolares que finalizou o programa nas zonas de risco de saúde, com exceção 

do grupo controle, no qual se mostrou uma piora nos níveis de APFRS de quase 

todos os escolares que compuseram o grupo. 

O programa de intervenção de 12 semanas se demonstrou satisfatório e 

trouxe benefícios aos níveis de saúde dos alunos participantes do programa, com 

estratégias de intervenção bastante simples e tradicionais, com poucos recursos 

financeiros e humanos, ou seja, em um ambiente escolar foi viável oportunizar para 

um grupo de crianças a promoção de Aptidão Física relacionada à saúde (APFRS) 

por meio da prática sistematizada, planejada e orientada de um programa de 

treinamento no contraturno das aulas. 

Práticas alimentares consideradas pouco saudáveis sofreram modificações 

entre os adolescentes avaliados, o que sugere que comportamentos alimentares 

característicos dessa faixa etária podem ser modificados mesmo com intervenções 

de curta duração. 

 Os resultados apenas encorajam o autor na busca pela continuidade do 

projeto e/ou até mesmo a ampliação nas metodologias como tornar o programa 

contínuo, de forma a ser desenvolvido por mais tempo, expansão do programa para 

outras escolas municipais e também estaduais do município de Lebon Régis – SC, 

visto que todos os objetivos inicialmente planejados foram alcançados.   
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ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade  

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é 

um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres 

humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das 

pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: Proposta de um programa de saúde para intervir no estilo de vida de alunos da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Escola Nucleada Municipal Santa Catarina-SC  

Área do Conhecimento: 

Curso: Mestrado Profissional em Educação Básica 

Número de participantes no centro:  Número total de participantes: 150 

Patrocinador da pesquisa:  

Instituição onde será realizado: Escola Municipal Santa Catarina 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Pesquisador: Rodrigo Machado Sordi, Colaborador: Thiago 

Perez Jorge  

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 

abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 

colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, 

isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 
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Nome: Rodrigo Machado Sordi 

Profissão: Professor de Educação Física N. do Registro no Conselho:  

Endereço: XV de Novembro  Nº 145 

Telefone: 49- 991166641 E-mail: rodrigo-sordi@hotmail.com 

 

 

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 

 - OBJETIVO GERAL: Propor um programa de promoção da saúde para intervir no estilo 

de vida dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Escola Nucleada 

Municipal Santa Catarina em Lebon Régis – SC. 

 - Objetivos Específicos: 

− Avaliar o estado nutricional dos alunos da Escola Nucleada Municipal Santa Catarina 

em Lebon Régis – SC; 

− Elaborar um programa de atividades físicas extracurriculares para os alunos;  

Elaborar palestras sobre o consumo de alimentos saudáveis para os alunos e pais. 

 

2. O procedimento para coleta de dados: aplicação de questionário sobre nível de atividade física e 
hábitos alimentares 

 

3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): Esperamos que esse programa traga benefícios as pessoas 
e que elas se conscientizem sobre a importância de praticar atividades físicas regulares e ter uma 
boa alimentação. 

Explicar que poderá não haver benefícios diretos e os benefícios esperados com o conhecimento 

gerado. Quando houver benefício esperado, deve ser descrita a forma como este benefício será 

disponibilizado ao voluntário. 

 

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  
Na pesquisa qualitativa habitualmente não existe desconforto ou riscos físicos. Entretanto o 

desconforto que o sujeito poderá sentir é o de compartilhar informações pessoais ou confidenciais, ou 

em alguns tópicos que ele possa se sentir incômodo em falar. O pesquisador deve deixar claro que o 

sujeito não precisa responder a qualquer pergunta ou parte de informações obtidas em 

debate/entrevista/pesquisa, se sentir que ela é muito pessoal ou sentir desconforto em falar.  
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Riscos Potenciais, Efeitos Colaterais e Desconforto  

Descrever os desconfortos e riscos esperados nos procedimentos específicos do projeto de pesquisa 

como, por exemplo: Riscos associados com a coleta de sangue incluem: dor, hematomas, ou outro 

desconforto no local da coleta. Raramente desmaio ou infecções no local de punção pode ocorrer. 

Cuidados devem ser tomados para minimizar esses riscos. Você pode experimentar efeitos colaterais 

que não são conhecidos até o memento ou não foram relatados.  

Não se deve esconder, disfarçar ou minimizar os desconfortos e riscos que sejam previsíveis, numa 

eventual tentativa de iludir os voluntários quanto ao que os espera. O que se espera de qualquer 

pesquisa é o resultado positivo quando contrapostos benefícios com desconfortos e riscos. Em 

algumas pesquisas o risco não é mensurável, mas nunca será inexistente. Não se deve dizer que “não 

há riscos”, ainda que se possa dizer que “não há risco previsível”. 

 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos 
previsíveis. Não esquecer da proteção dos pesquisadores nos casos em que houver riscos para os 
mesmos. Caso não haja desconfortos ou riscos previsíveis ou passíveis de prevenção, apenas cite 
que não haverá medidas de proteção, pois não há risco ou desconforto previsível. Não utilize 
apenas a frase “Não aplicável”. 

Será feito uma palestra sobre consumo de alimentos saudáveis, após a palestra será aplicado 

um questionário sobre hábitos alimentares e nível de atividade física.  

 

6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em que 
desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma 
compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, 
o pesquisador ficará como responsável. 

 

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir 
no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 

9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

 

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que 
entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha 
participação no mesmo. 

 

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) 
desta pesquisa. 

 



63 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 

apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 

(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

Caçador (SC), 15 de  Setembro  de 2017. 

 

 

_________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

_________________________________________ 

        Pesquisador Responsável pelo Projeto 

  

 

 

 

 

Testemunha: 

 

________________________________  

Nome:  

 

 

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 

participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá 

RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo 

sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá 

proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na 

última página do referido termo. 
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ANEXO 2 – Questionário de hábitos alimentares – SISVAN 

 

 

 

 



65 

ANEXO 3 – Questionário Internacional de Atividades Físicas (IPAQ) 

 

Nós queremos saber que tipos de atividades físicas as pessoas praticam no seu dia a 

dia. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gastou fazendo atividade física 

na última semana. As perguntas incluem as atividades que você fez no trabalho, estudo, 

para ir de um lugar ao outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas 

atividades em casa ou no jardim. 

Para responder as questões lembre que: 

- Atividades físicas moderadas são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 

fazem respirar um pouco mais forte que o normal. 

- Atividades físicas vigorosas são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 

que fazem respirar muito mais forte que o normal. 

Para responder às perguntas pense somente nas atividades que você realizou por pelo 

menos 10 minutos contínuos de cada vez: 

1) Em quantos dias da última semana você caminhou em casa ou no trabalho/estudo, 

como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como 

forma de exercício? 

() Dias por semana 

( ) nenhum 

2) Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo 

no total você gastou caminhando por dia? 

_____horas e_____ minutos 

3) Em quantos dias da última semanal, você realizou atividades moderadas, como, por 

exemplo, pedalar, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, fazer serviços domésticos 

na casa ou no jardim como varrer, aspirar, ou qualquer atividade que fez aumentar 

moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (por favor, não inclua 

caminhada). 

() dias por semana 

( ) nenhum 

4) Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

_____horas e_____ minutos 

5) Em quantos dias da última semana, você realizou atividades vigorosas, como por 

exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido, jogar basquete, 

fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos 

elevados ou qualquer atividade que fez aumentar muito sua respiração ou batimentos do 

coração. 

() dias por semana 

( ) nenhum 

6) Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 
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contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

_____horas e_____ minutos 

Interpretação: 

Podemos considerar ativo quem fez no mínimo: 

a) Atividade vigorosa (questão 3) por três ou mais vezes na semana e mais do que 20 

minutos por sessão, ou 

b) Atividade moderada (questão 2) ou caminhada (questão 1) por cinco ou mais vezes 

na semana e mais do que 30 minutos por sessão, ou 

c) Qualquer atividade somada cinco ou mais vezes por semana e mais do que 150 

minutos por semana (Caminhada + moderada + vigorosa) 

Quem não alcança esses critérios acima podemos considerar irregularmente ativo ou 

sedentário. 

Fonte: Universidade Federal de Viçosa - Departamento De Educação Física 
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APÊNDIDE 1 – Planos de Aula – atividades realizadas 

 

PLANO DE AULA 01 

Escola: Escola Nucleada Santa Catarina. 

Data: 09/07/2018 

Objetivo da aula: Adaptação e familiarização do aluno para com o peso e 

tamanho da bola de futsal. 

Material: Uma bola ou mais de futsal. 

Aquecimento: Os alunos farão várias evoluções com a bola para adaptar-se com 

ela. 

Parte principal:  

1. Os alunos sentados deverão deslizar a bola pelo corpo e em torno dele; 

2. Alunos sentados com as pernas semiflexionadas com uma bola entre elas; 

Eles devem fazer com que a bola toque alternadamente nas faces internas do pé; 

3. Alunos em pé devem quicar a bola no chão e rebatê-la com um dos pés; 

4. Alunos em pé devem rolar a bola, correr em sua direção e segurá-la com os 

pés; 

5. Jogar a bola para o alto e rebatê-la com um dos pés antes que ela toque o 

chão; 

6. Com um dos pés sobre a bola, deverão movimentá-la para frente e para trás 

utilizando o solado, sem perder o contato com ela; 

7. Em duplas, distantes dois metros um do outro, deverão realizar passes 

utilizando diferentes faces de contato do pé com a bola.  

Parte final: Sentar em círculo e conversar com os alunos sobre a aula realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

PLANO DE AULA 02 

Escola: Nucleada Municipal Santa Catarina 

Data: 11/07/2018 

Objetivo da aula: Desenvolver habilidades no drible. 

Material: Duas bolas de futsal ou de borracha. 

Aquecimento: Os alunos farão várias evoluções com a bola, conduzindo-a em 

deslocamento. 

Parte principal: Realização um aluno ou dois por vez.  

1. Conduzir a bola à vontade em qualquer direção. Ao sinal do professor, os 

alunos devem parar e estar de posse da bola, sem deixá-la escapar dos pés; 

2. Alunos, em um determinado local, conduzindo sua bola em deslocamento. 

Eles tentam chutar a bola dos colegas, protegendo a sua; 

3. Depois diminuir o espaço destinado à atividade. O aluno que deixar a bola 

sair desse local é eliminado da brincadeira. 

Parte final: Sentados conversaremos sobre o que eles já sabem sobre o futsal e o 

que aprenderam com a aula realizada. 
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PLANO DE AULA 03 

Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

 Data: 16/07/2018 

Objetivo da aula: Aquecer o aluno, aprimorando seu passe e ao mesmo tempo 

trabalhar deslocamento. 

Material: Bola de futsal, quatro cones. 

Aquecimento: Alongamento. Membros inferiores e superiores. 

Parte principal: “Pega passe”: Jogadores espalhados pela quadra, um aluno com a 

bola, o qual tentará acertar a bola com passes nas canelas dos companheiros, 

quem deixar a bola acertarem, passará a ser o pegador.  

1. Forma-se um losango com os quatro cones, com uma distância aproximada 

de cinco metros um do outro; 

2. Divide-se o grupo de alunos em quatro equipes, cada grupo fica atrás de um 

cone; 

3. O primeiro aluno de cada grupo fica à frente de seu cone; 

4. O professor escolhe um grupo qualquer e entrega uma bola para o primeiro 

aluno; 

5. Ao sinal do professor, o aluno que está com a bola passa a mesma para o 

grupo vizinho Material: Bola de futsal, quatro cones e corre para trás do mesmo 

grupo que tocou a bola; 

6. O aluno que recebeu a bola faz o mesmo procedimento e assim por diante. 

Parte final: Sentados conversaremos sobre o que eles já sabem sobre o futsal e o 

que aprenderam com a aula realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

PLANO DE AULA 04 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 18/07/2018. 

Objetivo da aula: Reunir meninos e meninas em uma mesma atividade visando o 

melhor posicionamento e entendimento do jogo por parte das meninas. 

Material: Bola de futsal. 

Aquecimento: A aula deverá ser iniciada com um jogo pega-pega para 

aquecimento e entrosamento da turma. 

Parte principal: 

 Após esse contato inicial, o professor deverá explicar a seus alunos que irá 

fazer uma atividade onde irão participar meninos e meninas. No caso, os meninos 

serão de extrema utilidade, pois já têm noção do jogo de futsal.  

Serão formadas duplas de casal, serão quatro duplas de cada lado, 

correspondendo a uma equipe. No gol, utilizaremos também um casal que deverá 

estar de mãos dadas assim como os jogadores de linha.  

O jogo se desenvolve como o jogo real de futsal, as mesmas regras, sendo 

que somente as meninas poderão fazer gols e no caso de soltar as mãos também 

será considerada falta. Dependendo do número de alunos da turma, formam-se 

várias equipes, marca-se o tempo de jogo ou quantidade de gols. 

Parte final: Sentados conversaremos sobre o que eles mais gostaram na aula de 

hoje, e o que aprenderam com a aula realizada. 
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PLANO DE AULA 05 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina 

 Data: 23/07/2018. 

Objetivo da aula: Desenvolver a consciência do trabalho cooperativo, em equipe, 

ao contrário do "eu posso fazer tudo sozinho". 

Material: Bola de futsal, lenços. 

Aquecimento: Poderá ser utilizado o pique corrente, no qual o pegador vai dando a 

mão para os que forem pegos, em nenhum momento poderá soltar as mãos. 

Parte principal:  

Dividem-se as duplas, as quais terão as mãos atadas pelo lenço. Formam-se 

tantas equipes quanto o número de duplas (ex.: dez duplas formam-se duas 

equipes). Há necessidade do lenço para que as duplas não soltem as mãos. As 

regras do jogo são semelhantes às do futebol de salão. Por ser um jogo 

cooperativo, as mesmas podem ser adaptadas às condições de desenvolvimento 

apresentadas pelo grupo que com ele (jogo) vai trabalhar. 

Parte final: Jogadores em círculo, tendo um companheiro no centro, deverão tentar 

passar a bola entre eles, tentando fazer com que o aluno do centro tocar a bola. Se 

conseguir tocar na bola, deverá trocar de lugar com quem tocou por último na bola. 

Obs.: após dar o passe, o aluno deverá trocar de lugar com o colega para quem ele 

chutou a bola. 
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PLANO DE AULA 06 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 25/07/2018. 

Objetivo da aula: Proporcionar ao aluno os diversos tipos de ritmo através de 

movimentos de expressão corporal. 

Material: Bola de Futsal. 

Aquecimento:  

Serão formadas duas equipes, joga-se futsal sem goleiro, valendo o gol 

dentro da área e o atleta que concluirá o gol deverá dar só um toque na bola. 

Parte principal: 

Formam-se duas equipes com a mesma quantidade de alunos, sem goleiro 

tentarão fazer gols, mas para que as equipes possam marcar pontos terão de 

realizar dez passes entre eles e de fora da área de gol deve chutar. Após o gol feito, 

a bola recomeça no centro da quadra com a outra equipe. Ganha quem fizer mais 

gols. 

Parte final:  

Sentados conversaremos sobre o que aprenderam com a aula realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

PLANO DE AULA 07 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 30/07/2018. 

Objetivo da aula: Iniciação de condução de bola; 

Material: Quadra de futsal, dez cones e várias bolas. 

Aquecimento: Alongamento das principais partes do corpo envolvidas e não 

envolvidas (pernas, coxas, tornozelos, tronco, braços, pescoço etc.). 

Parte principal:  

Formar quatro grupos de alunos dispostos ao longo das linhas laterais da 

quadra (dois grupos de cada lado), um de frente para o outro. Conduzir a bola com 

a parte interna o pé até ao grupo oposto entregando a bola para o primeiro da fila, 

que fará o mesmo exercício. 

Conservando a mesma formação, conduzir a bola com a parte externa do 

pé e contornar o cone que estará no meio da distância entre os grupos. Alunos 

dispostos ao longo de uma das linhas laterais da quadra, cada um conduzirá uma 

bola. O professor estará posicionado mais adiante dos alunos e ao levantar o 

braço os alunos deverão parar imediatamente de conduzir a bola e permanecer 

onde estão até que o professor abaixe novamente o braço permitindo que os 

alunos retornem à condução da bola. 

Parte final:  

Pega-pega conduzindo a bola. Cada aluno conduzirá pelo campo uma bola 

com a parte externa ou interna do pé. Os alunos que não tiverem uma bola serão 

os pegadores. Para deixar de ser pegador, dever-se-á tomar posse da bola de 

alguém que passará a ser o pegador. 
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PLANO DE AULA 08 

Escola: Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 01/08/2018. 

Objetivo da aula: Marcação, situação de inferioridade numérica, passe. 

Material: Quadra de futsal e uma bola. 

Aquecimento: Os alunos farão várias evoluções com a bola, conduzindo-a em 

deslocamento. 

Parte principal:  

Dois alunos (um de frente para o outro) fazem passes em deslocamento (um 

desloca de frente e o outro de costas) saindo de uma quadra em direção a outra. 

Após os passes e após o aluno que está se deslocando de costas passar 

para outra quadra, o aluno que está se deslocando de frente domina a bola e faz 

um toque rápido para outro aluno que já estava esperando na outra quadra. Nesse 

momento temos a situação de inferioridade numérica (2x1), o aluno que estava se 

deslocando de costas, após passar para outra quadra, se torna jogador de defesa, 

enquanto os outros dois alunos devem definir a jogada rapidamente. 

É importante destacar a utilização dos passes para os alunos que estão em 

superioridade numérica para trabalhar o fundamento. 

Parte final: Brincadeira de telefone sem fio. 
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PLANO DE AULA 09 

Escola: Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 06/08/2018. 

Objetivo da aula: Aperfeiçoamento de passes. 

Material: garrafas (pedir para os alunos levarem de casa), bolas. 

Aquecimento: Alongamento. 

Parte principal: 

Os alunos serão dispostos em dois times de jogadores, com número igual de 

participantes, que serão colocados em colunas, um atrás do outro, fazendo frente a 

uma linha de marcação. O professor coloca de oito a dez garrafas em pé 

espalhadas e cruzadas a distância de uns sete metros, em frente de cada coluna de 

jogadores. 

A um sinal dado, o primeiro jogador de cada coluna leva a bola com os pés 

(parte interna, externa, dorso) entre as garrafas sem derrubá-las; se por acaso 

derrubar alguma garrafa, deverá recolocá-la de pé e continuar com a bola até 

atravessar todas as garrafas. Quem atravessar volta com a bola na mão até o 

Jogador seguinte, a quem deverá continuar o jogo; ganha o time que completar 

primeiro o jogo. 

Parte final: um jogo de um contra um, com três gols pequenos, e três equipes. 

Cada equipe é composta por um goleiro e três jogadores. Cada equipe defende seu 

gol e ataca as outras equipes. Cada jogador deverá ter um para marcar. 
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PLANO DE AULA 10 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 08/08/2018. 

Objetivo da aula: Desenvolver a agilidade e atenção do aluno. 

Material: Dois cabos de vassoura, um pano de chão e duas cadeiras; e bolas de 

futsal. 

Aquecimento: Os alunos farão várias evoluções com a bola, conduzindo-a em 

deslocamento. 

Parte principal:  

Divide-se a turma em duas equipes e em números iguais de alunos para 

cada equipe. Organizadas em fileiras, colocam-se as cadeiras uma de frente para a 

outra de forma que imitem as traves de futsal, de cada lado da quadra. O pano de 

chão fica no centro, no chão. Os cabos de vassoura ficam cada qual em cima da 

cadeira do seu time.  

O professor corresponde cada aluno com um número, que chamará 

alternadamente. Os alunos chamados pelos números (de cada equipe) sairão da fila 

e cada um pega seu cabo e colocando por cima do pano irá empurrando tentando 

fazer o gol por baixo da cadeira adversária. Poderá ou não haver equipe campeã. 

Parte final: Formar duas equipes com o mesmo número de alunos sentá-los em 

círculos e passar uma bola a cada equipe, a brincadeira consiste em levantar-se 

com a bola, dar a volta no círculo chutando-a, e entregar ao colega seguinte, assim 

por diante. Ganha a equipe que der a volta no círculo primeiro. 
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PLANO DE AULA 11 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 13/08/2018. 

Objetivo da aula: Trabalhar a velocidade, agilidade, resistência aeróbia e 

anaeróbia. 

Material: Bolas (qualquer tipo de bola), uma bola de borracha e cinco garrafas pet. 

Aquecimento: Cada aluno estará com uma bola, ficando todos espalhados pela 

quadra. O caçador ficará sem bola. Ao sinal do professor, os alunos terão que fugir 

conduzindo a sua bola, não deixando que o caçador a pegue. O aluno que perder a 

bola passará a ser o caçador, sendo que este não poderá tirar a bola daquele que 

antes o tinha pegado. 

Parte principal:  

Após dividir o grupo, coloca-se um de cada lado do espaço disponível.  

Colocam-se as garrafas de forma que quatro fiquem próximas aos vértices da 

quadra e uma fique no centro da quadra. Uma equipe será a dos chutadores e outra 

dos corredores, essas equipes deverão ter números iguais e serão numerados 

sequencialmente, EX.: o professor rola a bola para a equipe dos chutadores, e diz 

número 1 então o número 1 dos chutadores irá chutar a bola para qualquer lado, 

para que o número 1 dos corredores corra atrás da bola, quando o 1 dos 

chutadores efetuar o chute deve sair correndo e chutando as garrafas, enquanto o 1 

dos corredores tenta pegar a bola e acertar o 1 corredor para que este pare de 

chutar as garrafas, cada garrafa valerá um ponto, vai somando os pontos e depois 

os papeis se invertem. 

Parte final: Sentados conversaremos sobre o que eles já sabem sobre o futsal, e o 

que aprenderam com a aula realizada. 
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PLANO DE AULA 12 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 15/08/2018. 

Objetivo da aula: Estimular a visão periférica e o raciocínio rápido do atleta e/ou 

praticante. 

Material: Duas bolas de futsal, duas conjuntos de placas, ou cartazes em material 

rígido numerados de 0 a 9, dois auxiliares, um apito (pode ser substituído por 

comandos de voz). 

Aquecimento: Os alunos farão várias evoluções com a bola, conduzindo-a em 

deslocamento. 

Parte principal: Organizar uma fila única com os alunos a partir da linha do gol. 

Posicionar dois "auxiliares" na extremidade esquerda e direita do círculo do meio de 

quadra. Ao sinal do primeiro apito os alunos partem em direção ao centro da quadra 

conduzindo a bola em velocidade. Ao atingir a marca dos 7m o professor dará um 

segundo apito onde serão levantadas as duas placas numeradas simultaneamente 

viradas para o aluno.  O aluno ao atingir o meio de quadra deve falar em voz alta o 

resultado da soma dos dois algarismos exibidos em cada placa ao mesmo tempo 

em que finaliza chutando a bola ao gol B. Repetindo-se o processo na ordem da fila 

com o uso da outra bola para tornar mais rápido a sequência da aula. 

Parte final: Sentados conversaremos sobre o que aprenderam com a aula 

realizada. 
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PLANO DE AULA 13 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 20/08/2018. 

Objetivo da aula: Fazer com que todos os alunos joguem o futsal, inclusive as 

meninas. 

Material: bolas de futsal; cones. 

Aquecimento: “Chutebol” 02 equipes. Só podem ficar em sua quadra e tentam 

fazer gol na equipe adversária. 

Parte principal:  

Formam-se duas equipes de números iguais de jogadores e divide-se a 

quadra em 03 partes (A, B e C). Cada parte terá que ter o mesmo número de 

jogadores. Ao sinal, começa-se o jogo sendo que o aluno que está no campo A 

não pode ir para o campo B ou C e assim vale para os jogadores que nos outros 

campos. O aluno só pode jogar se a bola for para o campo dele. Passados alguns 

minutos, o professor pode trocar os alunos de campo para que não haja 

desvantagens com relação aos jogadores dos campos externos. 

Parte final: Demarcar dois gols de dois metros de largura, com os cones, na linha 

de fundo, um em cada lateral, nas duas meias-quadras. Divide-se em duas 

equipes, que terão que fazer gols, sendo que só será permitido um toque na bola. 

Ao longo da atividade, podem-se colocar mais bolas em jogo. 
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PLANO DE AULA 14 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 22/08/2018. 

Objetivo da aula: Desenvolver habilidades de marcação. 

Material: bolas. 

Aquecimento: Os alunos farão várias evoluções com a bola, conduzindo-a em 

deslocamento. 

Parte principal:  

Utilizando a meia quadra, dois defensores e dois atacantes. Os dois 

atacantes saem da meia quadra em direção ao gol. Os defensores tentarão roubar 

a bola. Caso isso aconteça, os atacantes deverão retornar até a meia quadra 

antes que os defensores alcancem a mesma com a bola. Posteriormente, 

aumenta-se para 3 contra 3, 4 x 4. 

No jogo, 5 x 5, a bola só pode ser roubada na meia quadra defensiva. Para 

isso, quando a equipe perder a bola no campo de ataque, é necessário que todos 

voltem com rapidez ao seu campo defensivo. Caso alguém não volte e seu 

companheiro recupere a bola, cobra uma falta no local onde a bola foi roubada. 

Parte final: Discussão sobre a as atividades com os alunos. 
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PLANO DE AULA 15 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 27/08/2018. 

Objetivo da aula: aperfeiçoar passe e recepção. 

Material: banco sueco, cones e bolas. 

Aquecimento: Alunos em colunas executam movimentos de braços, pernas, 

tronco, quadris... alternando braços, palmas acima da cabeça, palmas a frente do 

tronco, girando os braços nos dois sentidos, deslocamentos laterais, elevação dos 

joelhos com corridas, elevação dos calcanhares. 

Parte principal:  

Dividir a turma em duplas, distribuir inicialmente da seguinte forma: 

• Uma dupla de um lado do banco sueco e outra dupla do outro lado 

do banco. O objetivo é tocar com um dos pés a bola fazendo com que ela 

ultrapasse a linha do banco alcançando a quadra adversária; 

• A outra dupla na posição de expectativa recepciona a bola com um 

dos pés, porém é preciso que a bola dê um quique na quadra antes de 

transpassá-la novamente para o outro lado, então a outra dupla aguarda também 

com que a bola quique e então devolve a bola para o outro lado novamente e 

assim sucessivamente; 

• Ganha a equipe que conseguir dificultar a recepção da bola forçando 

a equipe adversária a cometer erros; 

• Depois dos alunos já estarem familiarizados com o jogo o professor 

pode colocar obstáculos para dinamizar o jogo e forçar os alunos a terem uma 

maior coordenação dos passes e recepções com a bola. Para isso poderão ser 

colocados cones sobre o banco para aumentar a dificuldade obrigando o aluno a 

passar a bola sem que a mesma o toque, se isso acontecer e o cone cair à equipe 

passa a vez para outra equipe. 

Parte final: Sentados conversaremos sobre o que aprenderam com a aula 

realizada. 
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PLANO DE AULA 16 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 29/08/2018. 

Objetivo da aula: Desenvolver o trabalho em equipe. 

Material: Duas bolas, coletes. 

Aquecimento: Alongamento de todos os membros. 

Parte principal:  

Divide-se a quadra em duas partes com uma área em cada linha de fundo 

(pode aproveitar as linhas do handebol). Divide-se, também, a turma em duas 

equipes. Coloca-se uma bola dentro de cada área que só poderá ser invadida pela 

equipe adversária.  

Cada equipe tentará da melhor forma possível, atravessar o campo 

adversário sem ser tocado. Se conseguir entrar na área sem ser tocado, pode 

aguardar o melhor momento para retornar ao seu campo e marcar pontos para sua 

equipe. 

Parte final: Sentados conversaremos sobre o que aprenderam com a aula 

realizada e qual sua relevância. 
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PLANO DE AULA 17 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 03/09/2018. 

Objetivo da aula: Desenvolver os passes com os dois pés. 

Material: bolas de futsal, cones. 

Aquecimento: Com alongamentos dos membros inferiores e superiores. Ativação 

da musculatura e aumento da temperatura corporal através de corridas leve e 

moderada. 

Parte principal:  

Reunir a turma ao centro da quadra e explique a atividade, que será a 

seguinte:  

• Dois a dois, vão chutando a bola até o outro lado da quadra, sem 

você mencionar o correto, depois você explica do jeito certo que se deve passar a 

bola, para dificultar acrescenta os cones ao meio da quadra, e um lado carrega a 

bola com o pé esquerdo a outra com o direito, depois revezar. Faça um círculo e 

ponha um aluno ao centro, fazendo com que os colegas passem a bola sem o 

deixar pegar, depois acrescente outro aluno, e outro, mas também acrescente as 

bolas conforme o número de alunos. Um aluno com a bola vai tentar pegar os 

colegas chutando a bola, mas não poderá sair de cima das linhas da quadra 

contornando-as, aumente o número de pegadores. 

Parte final: Sentados conversaremos sobre o que aprenderam com a aula 

realizada. 
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PLANO DE AULA 18 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 05/09/2018. 

Objetivo da aula: Aprender todos os fundamentos do futsal. 

Material: Quadra, bolas, coletes, sinalizadores e apito. 

Aquecimento: Alongamento de todos os membros.  

Parte principal:  

Dividir o grupo em duplas. Cada dupla com uma bola.  

Trocar passe entre si, um de frente para o outro com a bola no chão e sendo tocada 

com a parte interna do pé.  

Um atleta fica com a bola nas mãos que joga a mesma na altura do joelho 

para o companheiro que devolve a bola com a parte interna do pé, alternadamente. 

Depois, as ordens se invertem. 

Um atleta fica com a bola nas mãos que joga a mesma na altura do peito do 

companheiro que domina e devolve com a parte interne do pé sem deixar a bola 

cair no chão, alternadamente. Depois, as ordens se invertem.  

Um atleta fica com a bola nas mãos que joga a mesma na altura da cabeça 

que devolve nas mãos do companheiro. Depois, as ordens se invertem. 

OBS.: cada atleta repete cinco vezes o exercício, consecutivamente. 

Parte final: Sentados conversaremos sobre o que aprenderam com a aula 

realizada 
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PLANO DE AULA 19 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 10/09/2018. 

Objetivo da aula: Desenvolver habilidades no passe. 

Material: Duas bolas de futsal. 

Aquecimento: Os alunos farão várias evoluções com a bola, realizando passes 

entre eles. 

Parte principal:  

Alunos formam quatro colunas, duas atrás de cada gol e duas nas laterais 

da quadra, retas com a linha do centro da quadra. Os primeiros alunos das 

colunas do meio com a posse de bola, os quais deverão conduzir a bola até o 

canto da quadra e passá-la para o primeiro da coluna que está atrás do gol, indo 

para o fim dessa coluna. O aluno que receber a bola deverá conduzi-la até o canto 

da quadra e fazer o passe para o primeiro da coluna do meio, e assim 

sucessivamente. 

Parte final: Sentados, conversaremos sobre o que aprenderam com a aula 

realizada. 
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PLANO DE AULA 20 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 12/09/2018. 

Objetivo da aula: Desenvolver habilidades no jogo propriamente dito. 

Material: Bola de futsal. 

Aquecimento: Alongamento.  

Parte principal:  

Dividir a turma em quatro times e organizar um jogo normal de futsal e 

utilizando as seguintes regras: 

Tempo de cinco minutos ou dois gols para a troca dos times. O time que 

entra tem a vantagem do empate e o time que alcançar duas vitórias é trocado por 

outro time de fora para que todos possam jogar o mesmo número de vezes. 

Parte final: Conversar sobre a aula, se os objetivos esperados estão sendo 

alcançados. 
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PLANO DE AULA 21 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina 

Data: 17/09/2018. 

Objetivo da aula: Desenvolver habilidades motoras referentes ao futsal. 

Material: Bolas e cones. 

Aquecimento: Corrida conduzindo a bola. 

Parte principal:  

Alunos formam duas colunas, tendo à frente vários cones. Os primeiros de 

cada equipe, com a bola nos pés, deverão ziguezaguear dentre os cones na ida e 

na volta. Ganha a equipe que terminar primeiro. 

Parte final: Pega-pega com a bola de futsal: dois alunos cada um com uma bola 

deverão correr atrás dos demais colegas tentando acertar as pernas deles com a 

bola de futsal. Aquele que for pego torna-se pegador. 
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PLANO DE AULA 22 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 19/09/2018. 

Objetivo da aula: Analisar o lado competitivo das crianças. 

Material: Bola de futsal.  

Aquecimento:  

Os alunos dispostos em círculo sentados ao chão, ou em cadeiras 

ou até mesmo em pé, as mãos cruzadas dispostas sobre o peito. Um 

aluno ficará no meio do círculo com uma bola que deverá ameaçar lançá-la a 

qualquer aluno que estiver no círculo, este não poderá moveras mãos a não ser que 

realmente ele lance, portanto, o aluno deverá pegá-la.  

O aluno que mover as mãos ou se laçada a bola e deixá-la cair, sairá 

brincadeira e assim por diante, até que restar somente um aluno dentre todos os do 

círculo. 

Parte principal: Dividem-se os alunos em dois grupos, ficando cada grupo 

de um lado do espaço demarcado e cada aluno em posse de qualquer tipo de 

bola. O professor arremessará um alvo para cima e os alunos, à voz de comando, 

deverão tentar acertar esse alvo chutando a bola com os pés. 

Parte final: Conversa sobre a aula de hoje e dos demais dias, saber o que eles 

aprenderam com essas aulas. 
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PLANO DE AULA 23 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina 

Data: 24/09/2018. 

Objetivo: Trabalho em equipe; fundamentos técnicos do futsal. 

Material: Bolas, cones e coletes para dividir as equipes. 

Aquecimento: Jogo dos cinco passes - serão formadas duas equipes que 

deverão trocar passes. Quando alguma equipe conseguir trocar cinco passes, sem 

que nenhum adversário toque na bola, marcará um ponto.  

Parte principal:  

Dividem-se os alunos em quatro grupos para realizar um circuito de 

treinamento dos fundamentos técnicos do Futsal. Após a explicação do professor 

sobre a atividade que será realizada em cada estação do circuito, as atividades 

começam e os grupos de alunos devem trocar de estação a cada três ou mais 

minutos. 

As estações do circuito devem ser de: 

1. Passe e domínio de bola; 

2. Controle e condução de bola; 

3. Chute e Cabeceio; 

4. Drible e Finta. 

Parte final: Formar duas equipes com o mesmo número de alunos sentá-los em 

círculos e passar uma bola a cada equipe; a brincadeira consiste em levantar-se 

com a bola, dar a volta no círculo chutando-a, e entregar ao colega seguinte, 

assim por diante. Ganha a equipe que der a volta no círculo primeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

PLANO DE AULA 24 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 26/09/2018. 

Objetivo: Vivenciar o jogo propriamente dito e, trabalho em equipe. 

Material: Bolas de futsal, cones e coletes. 

Aquecimento: Futebol de dois - Os alunos serão divididos em duplas. Com um 

aluno de cada lado da quadra e separados cerca de cinco metros um do outro. Um 

aluno ficará parado e com as pernas afastadas e o objetivo é passar a bola entre 

as pernas do "aluno gol" e marcar pontos. Os alunos alternarão quem chuta e 

quem fica de "aluno gol". 

Parte principal:  

Nessa aula os alunos estarão na quadra, serão divididos em equipes e 

vão jogar Futsal de acordo com as regras. O professor deve escolher sempre dois 

alunos que não estão jogando para ser os árbitros, que devem ser trocados a 

cada nova partida. 

Parte final: conversa sobre o que os alunos acharam da aula. 

 

Observações importantes: 

1. O nível de exigência de cada aula foi adequado à faixa etária de cada turma. 

2. Os objetivos das aulas não foram de formar atletas profissionais de Futsal. 
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PLANO DE AULA 01 

Escola: Escola Nucleada municipal Santa Catarina 

Data: 09/07/2018. 

Objetivo da aula: Acertar o balão com chutes e socos 

Material: Balões. 

Aquecimento: Corrida lateral alternando os lados, corrida elevando os joelhos, 

alongamento. 

Parte principal: Uma vez com os balões cheios, diversas atividades serão 

realizadas: 

• Não deixar o balão cair, usando apenas socos, com ambas as mãos; 

• Não deixar o balão cair, usando apenas chutes, com ambos os pés; 

• Fazer uma roda, uma criança no centro e essa não podem deixar os 

balões das outras crianças – que serão jogados dentro da roda – cair no chão; 

• Em duplas, uma criança tenta “acertar” a cabeça da outra com o balão 

e deve-se usar a defesa Age-uke para evitar o toque; 

• Em duplas, uma segura o balão e o usa como alvo para o chute mae-

geri do colega. 

Parte final: Realizar uma roda para conversar sobre a dinâmica da brincadeira. 
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PLANO DE AULA 02 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina 

Data: 16/07/2018. 

Objetivo: Velocidade e agilidade para fuga. 

Material: Quadra de esportes. 

Aquecimento: Alongamento dos membros inferiores e superiores. 

Parte principal: Brincadeira do “Gato pega rato”:  

Divide-se a turma em duas filas, frente a frente, com espaço de dois metros 

entre eles. Uma fila será chamada de GATO e a outra de RATO. Quando o 

professor disser GATO PEGA RATO, a fila dos GATOS terá que correr atrás dos 

RATOS, que estarão salvos se chegarem ao fundo da quadra. A ordem de 

comando deverá ser alterada diversas vezes, alternando quem pega quem ou 

ainda mudando o sentido do comando.  

Por exemplo, pode-se dizer GATO FOGE DO RATO. Dessa maneira os 

alunos terão que prestar muita atenção ao comando e responder no menor tempo 

possível de maneira acertada. 

Parte final: Fazer uma roda para comentar sobre a atividade desenvolvida. 
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PLANO DE AULA 03 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 23/07/2018. 

Objetivo: Memorização dos golpes em japonês. 

Material: Raquetes para chute e soco, quadra esportiva. 

Aquecimentos: Caminhando, ao comando, correr e tocar o colega com as mãos, 

nos braços ou na perna, conforme o determinado. Caminhando, ao comando 

correr e tocar o colega nas pernas, utilizando os pés. 

Parte principal: Os fundamentos aplicam-se de forma lúdica, sendo realizadas as 

seguintes atividades: 

• Dividir a turma em duas equipes onde os dois grupos realizem gestos 

de chute, soco e defesa alta ao mesmo tempo, brincadeira para ajudar 

a memorizar o nome da base frontal, pronunciada em japonês; 

• Dividir a turma em três grupos; um pronunciava "Zen", o outro 

“kutso”, e o terceiro “Dachi”. Vence o que pronunciasse mais alto. 

Parte final: Ao final da aula, montar uma roda para falar sobre a atividade 

realizada. 
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PLANO DE AULA 04 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 30/07/2018. 

Objetivo da aula: Acertar os golpes corretos 

Material: Quadra esportiva. 

Aquecimento: Morto vivo, pega-ajuda, Cola-cola.  

Parte principal:  

Monta-se um jogo da velha gigante, no qual as pessoas são as peças, o X é 

representado com um soco e a "bolinha" representado com a defesa. 

Alinhados, após realizar a saudação, ao comando do professor, devem tocar 

diferentes partes do corpo (cabeça, barriga e pernas), seguido de pronúncia do 

nome dessas partes em japonês, alternadamente, para memorização 

(jodan,chudan, gedan).  

Em seguida, realiza-se o mesmo exercício, correndo e tocando partes do 

corpo do colega, conforme o comando da professora. (Partes do corpo 

pronunciadas em japonês). 

Parte final: Ao final da aula, faz-se uma roda para conversar sobre a atividade 

realizada. 
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PLANO DE AULA 05 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina 

Data: 06/08/2018 

Objetivo da aula: aperfeiçoar os golpes de karatê. 

Material: TNT, quadra esportiva. 

Aquecimento: Cauda do jacaré, corrida Dois a Dois. 

Parte principal: 

Em duplas, um tenta tocar a cabeça do colega, e o outro defende; logo após, 

na barriga e na coxa a fim de desenvolver a defesa alta, média e baixa. 

Aprendizagem do chute circular, realizando a rotação do quadril e elevação 

da perna na altura do peito. Logo após o chute, pratica-se com o auxílio da "raquete 

de chute". Em dupla, enquanto um segura, o outro executa o chute. 

Parte final: Ao término da aula, faz-se uma roda para conversar sobre atividade 

realizada.  
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PLANO DE AULA 06 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 13/08/2018. 

Objetivo: Executar os kata. 

Aquecimento: Corrida, Polichinelos, Flexões, Abdominais e Alongamentos. 

Parte principal: Brincadeira de polícia e ladrão adaptada à aula de karatê:  

Mantém as mesmas regras em que um grupo é a polícia e o outro o ladrão, porém 

adapta-se de modo que, quando o ladrão é pego na prisão, o aluno de karatê deve 

fazer um kata, por exemplo, se ele for pego uma vez, fará o kata (um golpe alto), 

se for pego duas vezes, deve executar o kata (golpe alto e baixo). Somente após 

essas execuções é que pode sair da prisão. No caso de o aluno ainda não saber 

executar o kata, o professor ficará na prisão ensinando-o até que ele possa 

aprender e conseguir realizar o movimento de forma correta, para, depois, retornar 

ao jogo. 

Parte final: Ao término da aula, faz-se uma roda e realizado uma conversa sobre 

a atividade realizada. 
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PLANO DE AULA 07 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 20/08/2018. 

Objetivo da aula: Executar os golpes com precisão. 

Material: Bolas e cartazes.  

Aquecimento: Mata-mata americano. 

Parte principal: Caça fantasma: 

Dividem-se os alunos numa média de cinco por grupo e espalham-se cerca 

de dez cartazes com a figura de um fantasma executando o movimento, ou 

escreve-se o movimento do lado do mesmo e, nessa etapa, observando se todos 

os movimentos são executados corretamente; caso sejam satisfatórios, o grupo 

ganhará um passe (cartão da cor verde); vence o grupo que conquistasse o maior 

número de cartões. 

Parte final: Ao término da aula, faz-se uma roda e realizado uma conversa sobre 

a atividade realizada. 
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PLANO DE AULA 08 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 27/08/2018. 

Objetivo da aula: Esquivar dos golpes de Karatê. 

Material: Jornal, balões, barbante e quadra esportiva. 

Aquecimento: Corrida lateral, corrida de costas e corrida com saltito. 

Parte principal: 

Os alunos vão construir a espada de jornal, conforme o desejado. A seguir, 

todos recebem um copo plástico e um balão preso em um pedaço grande de 

barbante. O copo deve ser preenchido com água e ficar apoiado na palma de uma 

das mãos do participante. O balão pode ser amarrado nos braços, nas pernas ou 

no tronco da pessoa. 

As duplas iniciam o duelo e ao sinal do professor os alunos têm que acertar 

o balão ou derrubar o a água do copo adversário. Ao mesmo tempo em que ataca 

o adversário, cada participante deve proteger seus objetos. 

Parte final: Ao término da atividade, faz-se uma roda para conversar sobre a 

atividade. 
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PLANO DE AULA 09 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 01/08/2018. 

Objetivo da aula: Acertar os golpes e nomes. 

Material: Bolas e peteca. 

Aquecimento: Alerta e pique bandeira.  

Parte principal:  

Adapta-se o jogo de peteca à maneira da recepção; no jogo, ao invés de 

usar-se a raquete para rebater, utilizam-se os golpes de karatê; quando a peteca 

vem em direção ao aluno, esse deverá rebater e dizer o nome do golpe que 

utilizou para bater na peteca. 

Exemplo: o aluno chuta a peteca com um chute frontal chamado “Mae Gueri” e diz 

o nome do golpe. Caso a peteca passe para o outro lado e o aluno não acerte o 

nome do golpe, ele perde o ponto; para que o ponto seja válido, ele deverá acertar 

a peteca e o nome do movimento. Durante a partida, delimita-se que o aluno 

utilize o mesmo tipo de golpe apenas por três vezes, de modo que pode utilizar o 

maior número possível de variações. 

Parte final: Ao término da atividade, faz-se uma roda para conversar sobre a 

atividade realizada. 
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PLANO DE AULA 10 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 08/08/2018. 

Objetivo da aula: Estourar os balões com golpes de Karatê. 

Material: Bambolês, giz para desenhar as amarelinhas. 

Aquecimento: Corrida com um pé e amarelinha nos bambolês. 

Parte principal:  

Todos os alunos na quadra com três bexigas cada um, será dividida dupla. 

Cada aluno amarrará em pontos estratégicos. Cada aluno tentará estourar as 

bexigas de seu adversário com técnicas de ataque, porém usará técnicas de 

defesa para não perder suas bexigas. 

Parte final: Ao término da atividade, faz-se uma roda para conversar sobre a 

atividade realizada. 
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PLANO DE AULA 11 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 15/08/2018. 

Objetivo da aula: Observação dos golpes. 

Aquecimento: Polichinelos, elevação dos joelhos e elevação dos calcanhares. 

Parte principal:  

Turma em formação de círculo. Um dos alunos indicado pelo professor vai 

começar a fazer uma técnica de ataque para defesa, porém o próximo não pode 

repetir o que foi feito anteriormente. 

Observação: quem repetir ou não se lembrar de fazer ficará do lado de fora 

fiscalizando junto ao professor. 

Parte final: Ao término da atividade, faz-se uma roda para conversar sobre a 

atividade realizada. 
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PLANO DE AULA 12 

Escola: Escola Nucleada Municipal Santa Catarina. 

Data: 22/08/2018. 

Objetivo da aula: Demonstrar seus conhecimentos com perguntas e respostas 

Material: Raquetes próprias para treinos. 

Aquecimento: Socos e chutes nas raquetes. 

Parte principal:  

Nesse momento, faremos uma gincana com quatro grupos. Começaremos 

com a forca usando nomes da história do karatê, dando dicas poderemos facilitar e 

de forma lúdica enfatizar o que já aprendemos nas aulas, faremos perguntas e 

respostas onde um grupo fará perguntas sobre os golpes do Karatê para o outro 

grupo que terá que responder cada resposta certa a equipe marcará pontos, todas 

as equipes deverão fazer cinco perguntas com respostas para que possam 

responder se caso a equipe adversária não souber a resposta certa ganha a equipe 

que atingir a maior pontuação. E para finalizar os alunos demonstrarão todos os 

golpes aprendidos durante as aulas com seus respectivos nomes. 

Parte principal: Ao término da atividade, faz-se uma roda para conversar sobre a 

atividade realizada. 

 


