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1.  IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: UMA ANÁLISE DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS NAS SALAS REGULARES DE ENSINO  

Autor: ANDRÉA MATEUS RODRIGUES DALAVALLE 

Disciplina/Área: Educação Física 

Escola de Implementação do 

Projeto e sua localização: 

Colégio Estadual Padre Jorge Scholl 

Município da escola: Ubiratã 

Núcleo Regional de 

Educação: 

Goioerê 

Professor Orientador: Vânia de Fátima Matias de Souza 

Instituição de Ensino 

Superior: 

UEM 

Relação Interdisciplinar: Nenhuma 

Resumo: 

 

No decorrer da minha experiência como 

docente, tenho percebido que os professores 

tem demonstrado algumas dificuldades no 

trabalho direcionado com alunos inclusos. Sendo 

a maior reclamação, a falta de preparo e de 

material de orientação para o preparo do 

trabalho em sala de aula. 

A partir desta observação, conclui que com 

a elaboração de um material de orientação para 

as aulas de Educação Física Inclusivano ensino 

fundamental  servirá como ponto de apoio para 

os professores, no desenvolvimento dos seu 

trabalho, contribuindo para a melhora das suas 

aulas. 

Com o passar dos tempos, houve uma 
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evolução na Educação Física no sentido de 

melhorar a prática pedagógica que supre as 

necessidades de pessoas com deficiência 

especificadas com o mesmo termo: Educação 

Física Inclusiva. 

A cada ano temos recebidos um número 

alarmante de alunos com laudos médicos para 

serem inclusos nas aulas regulares.  Este 

trabalho tem como objetivo analisar as 

contribuições de uma programa sistematizado 

nas aulas de Educação Física para crianças com 

Deficiências, Transtornos Funcionais Específicos 

e/ou Transtornos Globais do Desenvolvimento, 

realizando uma assessoria pedagógica aos 

professores com o intuito de melhorar o 

desempenho dos escolares inseridos nesse 

contexto por meio de um material didático que 

auxilie o trabalho docente. 

Palavras-chave: Educação; Educação Física; Inclusão 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público: Alunos e alunas do 6º ano do Ensino 

Fundamental e o professor de Educação Física 

da turma 

 

 
2. APRESENTAÇÃO 

 

Refletir acerca dos contextos da inclusão escolar remete-nos a caminhar 

rumo às ações didático-pedagógicas adequadas para levar a criança e o 

adolescente em idade escolar a realizar suas tarefas com destreza, de acordo com 

suas potencialidades e limitações. 

Entretanto, no Brasil, falta atendimento às necessidades escolares de 

crianças com dificuldades de aprendizagem, que seja capaz de diminuir o índice de 

evasão e a repetência escolar (MAZZOTTA, 2003).Por isso, a evolução das ideias e 
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práticas relativas ao atendimento e inserção escolar de pessoas com deficiência 

coloca inúmeras questões aos educadores e especialistas. 

Os movimentos em prol das pessoas com necessidades especiais não são 

recentes; ao contrário, são históricos e vêm lutando para efetivar direitos e 

oportunidades a todos os cidadãos, independentemente das limitações e/ou 

potencialidades.  Além disso, a sociedade civil organizada passou a promover 

debates, reivindicar a atenção do Estado e exigir ações sistematizadas para atender 

às demandas de pessoas com algum tipo de deficiência. 

As políticas públicas da Educação, por sua vez, foram sendo gestadas, 

principalmente a partir do final da década de cinquenta do século XX, com o objetivo 

de dar assistência,ao invés de educação, aos alunos que apresentassem 

deficiência. (MENDES, 2006).   

Mazzotta (2003, p.11) define Educação Especial como: 

 

A modalidade de ensino que se caracteriza por um conjunto de recursos e 
serviços educacionais especiais organizados para apoiar, suplementar e, 
em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a 
garantir a educação formal dos educandos que apresentem necessidades 
educacionais muito diferentes das da maioria das crianças e jovens. Tais 
educandos, também denominados de excepcionais, são justamente aqueles 
que hoje têm sido chamados de “alunos com necessidades educacionais 
especiais” (MAZZOTTA, 2003, p.11). 
 

Em relação à Educação Física, observa-se que a disciplina tem evoluído 

desde o final do século XIX, sendo, hoje, obrigatória nas escolas públicas. Porém, 

com o passar do tempo, ela evoluiu no sentido de melhorar a prática pedagógica, a 

fim de suprir as necessidades de pessoas com deficiências. Assim, devido às 

especificidades desse ensino, o termo que o define denomina-se Educação Física 

Inclusiva. 

Entretanto, conforme Mantoan (1997), os desafios a enfrentar são inúmeros e 

toda e qualquer investida no sentido de ministrar um ensino especializado aos 

alunos depende de se ultrapassarem as condições atuais de estruturação do ensino 

escolar para deficientes. 

As relações estabelecidas no processo de atuação profissional vêm se 

configurando a partir de necessidades pessoais e profissionais ao longo do percurso 

histórico em que o sujeito, ator central da escola – o professor – está inserido. Nesse 
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sentido, tratar da justificativa deste estudo é fazer um breve resgate dos fatores 

pessoais e profissionais que me instigaram até o presente momento.  

Um fator inicial preponderante que contribuiu de maneira significativa na 

realização desta pesquisa foi o fato de que, no ano de 2010, passei a compor a 

equipe pedagógica do Colégio Estadual Padre Jorge Scholl- EFMI, localizado no 

município de Ubiratã – PR, por motivo de readaptação.  Esse acontecimento 

aguçou outros interesses e preocupações no campo acadêmico, tendo em vista a 

percepção das dificuldades dos professores em desenvolver suas atividades 

curriculares com crianças com necessidades educativas especiais, e destas em se 

incluírem nas ações didático-pedagógicas ofertadas nas salas regulares. Além 

dessas, outra especial preocupação são as dificuldades dos professores de 

Educação Física em trabalhar com esses alunos, agora inclusos nas salas 

regulares, mas que, muitas vezes, não apresentam participação efetiva, motivação e 

interesse pelas ações ofertadas pelos professores, independentemente de suas 

especificidades. 

Especificamente no ambiente do Colégio Padre Jorge Scholl, meu espaço de 

atuação profissional e de intervenção, a cada ano é recebido um número crescente 

de alunos com laudos médico; por exemplo, no ano de 2010, recebemos 06 alunos; 

em 2011, 13 alunos; em 2012, 17 alunos, e, em 2013, 19 alunos, para os quais é 

indicada a inclusão nas salas de aula regulares.  

Consequentemente, nas aulas de Educação Física elas acabam ficando sem 

atividades adequadas às suas necessidades especiais. Isso se deve a dois fatores 

principais: primeiro, o fato de que os professores de Educação Física muitas vezes 

concluem sua graduação com conhecimento insuficiente a respeito da inclusão; em 

segundo lugar, a escassez de cursos de formação continuada, capacitação e 

palestras sobre o temaofertadas pelos órgãos gestores da educação paranaense. 

Outra razão da inquietude refere-se ao fato de que, tendo atuado 10 anos 

como professora de Educação Física, também sentia dificuldade em encontrar 

orientações para desenvolver um trabalho coerente e direcionado para alunos em 

situação de inclusão no ambiente regular de ensino. 

Com a readaptação, e, agora, com a participação no PDE, decidi elaborar 

este material didático, tendo em vista a atual disponibilidade de tempo para tornar 

viável sua aplicação em minha escola, considerando-se, ainda, que o professor PDE 
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possui materiais de estudo disponíveis e orientação dos profissionais da IES 

vinculada; neste caso, a UEM. 

Assim, entendo que este material didático, quando sistematizado pelo 

professor da turma em questão, poderá contribuir para que os professores de 

Educação Física tenham melhor entendimento sobre o processo de inclusão 

educacional. É preciso observar que esse processo deve ser gradativo, dinâmico e 

transformador, a fim de que os educadores possam demonstrar absoluto respeito às 

diferenças individuais dos alunos no planejamento de suas aulas. 

 Partindo da assessoria pedagógica ao professor na utilização do material, 

tenho, como foco principal, uma análise das contribuições de um programa 

sistematizado de aulas de Educação Física para crianças com Deficiência, 

Transtornos Funcionais Específicos e/ou Transtornos Globais do Desenvolvimento 

(TGD), com o intuito de melhorar o desempenho dos escolares inseridos nesse 

contexto. 

 

2.1 CONCEITUANDO OS TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS E OS 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO 

Os transtornos funcionais específicos abrangem um grupo de alunos que 

apresentam problemas específicos de aprendizagem escolar, manifestada por 

dificuldades significativas na aquisição e uso da audição, da fala, da leitura, da 

escrita ou de habilidades matemáticas, não existindo, para esses problemas, uma 

explicação evidente. Essas desordens são intrínsecas ao sujeito; 

presumivelmente,devem-se a disfunções neurológicas em determinada área 

cerebral, que comprometem a aquisição e o desenvolvimento das habilidades 

escolares.  

O aluno com transtornos funcionais específicos não deve ser “classificado” 

como deficiente, pois trata-se apenas de uma criança/adolescente que aprende de 

uma forma diferente, já que apresenta capacidade motora adequada, inteligência na 

média ou acima dela, audição e visão normais, assim como ajustamento emocional. 

Esse aluno possui uma dificuldade específica em determinada área de 

aprendizagem, como, por exemplo: não aprende as quatro operações; não 

compreende o que lê; compreende o que lê, mas não sabe escrever. As dificuldades 

especificas de aprendizagem podem ser classificadas de diferentes formas, 
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conforme sua origem, manifestação, idade cronológica do aluno e sintoma 

apresentado na aprendizagem.  

Ciasca (2006) define os distúrbios de aprendizagem como uma disfunção do 

sistema nervoso central; portanto, um problema neurológico relacionado à falha na 

aquisição, no processamento ou, ainda, no armazenamento da informação, 

envolvendo áreas e circuitos neuronais específicos, em determinado momento do 

desenvolvimento.  

Os alunos da área dos Transtornos Globais do Desenvolvimento apresentam 

um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento 

nas relações sociais, na comunicação, no repertório de interesses e em atividades 

restritas, como movimento estereotipado e repetitivo.Incluem-se nesse grupo alunos 

com Autismo, Síndromes do Espectro do Autismo ( Síndrome de Asperger e 

Síndrome de Rett), Transtorno Desintegrativo da Infância (Psicose Infantil), 

Transtornos Invasivos sem outra especificação; ou seja, crianças  que, de maneira 

geral, apresentam dificuldades de adaptação escolar e de aprendizagem, 

associadas ou não a limitações no processo de desenvolvimento, as quais dificultam 

o acompanhamento das atividades curriculares e sua interação social com colegas e 

professores. 

Este material didático, portanto, deve auxiliar o trabalho do professor de 

Educação Física do 6ºano, que atua com alunos que apresentam diagnóstico de 

Deficiência, Transtornos Funcionais Específicos e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD), no Ensino Fundamental do Colégio Estadual Padre Jorge 

Scholl – EFMI. O material sistematiza uma proposta de apoio pedagógico ao 

professor, com o intuito de subsidiar as relações didático-pedagógicas para a ação 

interventivana realidade de inclusão no ambiente regular de ensino, tendo como 

base, para a análise, um questionário fechado, com um tratamento estatístico dos 

resultados observados com o uso das sugestões de atividades  apresentadas no 

material, direcionado ao professor de Educação Física. 

 

3. ÁREA MOTORA DO DESENVOLVIMENTO 

 

É comum as pessoas restringirem o conceito de aprendizagem somente aos 

fenômenos que ocorrem na escola, como resultado do ensino. Entretanto, aprender 

envolve processos complexos, determinado número de condições e oportunidades.A 



8 
 

aprendizagem tem um sentido mais amplo; abrange os hábitos que formamos, os 

aspectos de nossa vida afetiva e assimilação de valores culturais. Refere-se a 

aspectos funcionais e resulta de toda estimulação ambiental recebida pelo indivíduo 

no decorrer da vida. 

A criança aprende, progressivamente, a dominar seu corpo, pela 

experimentação e pelo jogo corporal, repetindo, por meio dele,as impressões vividas 

em seu cotidiano. Esse jogo permite sua ação sobre o meio e a construção do seu 

conhecimento.Wallon (1992) afirma que é sempre a ação motriz que regula o 

aparecimento e o desenvolvimento das funções mentais. 

As atividades motoras, associadas ao lúdico, possibilitam à criança 

desenvolver suas funções intelectuais e afetivas. Uma vez que o corpo em 

movimento é o meio de ação da criança sobre o mundo dos objetos, faz-se 

necessário desenvolver a consciência corporal, para,por meio dela, a criança estar 

disponível para aprender. A fim de queela adquira estruturas motoras e desenvolva 

sua capacidade intelectual, é preciso que o professor tenha conhecimentos que 

facilitem o desenvolvimento psicomotor, conceituando e trabalhando em suas aulas 

os seguintes itens: 

- Esquema corporal; 

- Lateralidade; 

- Estruturação e organização temporal; 

- Estruturação e orientação espacial; 

- Equilíbrio, tônus e postura; 

- Coordenação dinâmica manual. 

 

4.  SEQUÊNCIA DIDÁTICA DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

 Apresentação do trabalho para a equipe 

pedagógica e administrativa  

1h/aula 

 Apresentação e orientação sobre omaterial ao 

professor de Educação Física da turma do 6º ano 

2h/aulas 

Módulo1 Aula expositiva sobre esquema corporal 1h/aula 
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 Aulaspráticas com sugestões de materiais 3h/aulas 

Módulo 2 Aula expositiva sobre lateralidade 1h/aula 

 Aulas práticas com sugestões de materiais 3h/aulas 

Módulo 3 Aula expositiva sobre organização espacial 1h/aula 

 Aulas práticas com sugestões de materiais 3h/aulas 

Módulo 4 Aula expositiva sobre orientação espacial 1h/aula 

 Aulas práticas com sugestões de materiais 3h/aulas 

Módulo 5 Aula expositiva sobre equilíbrio, tônus e postura 1h/aula 

 Aula práticas com sugestões de materiais 3h/aulas 

Módulo 6 Aula expositiva sobre coordenação dinâmica 

manual 

1h/aula 

 Aulas práticas com sugestões de materiais 3h/aulas 

 Aplicação do questionário ao professor da turma, 

para análise dos resultados. 

2h/aulas 

 Análise e fechamento dos dados do questionário 3h/aulas 

 TOTAL 32h/aulas 

 

Serão trabalhados seis módulos de quatro aulas cada, sendo uma aula 

teórica com textos explicativos retirados do livro “Recursos Pedagógicos na 

Aprendizagem: subsídios e orientações”(SEED/1999) sobre os itens citados, e três 

aulas práticas utilizando as sugestões de conteúdos do material,  na turma do 6º 

ano. Sendo assim, haverá um módulo para cada conteúdo da Área Motora do 

Desenvolvimento, totalizando vinte e quatro aulas na implementação do Material 

Didático.  
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5.  ATIVIDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

 

Objetivo 

 

Os objetivos relacionados com odesempenho do aluno ao realizar as 

atividades sugeridas é que ele demonstre habilidades locomotoras básicas, 

capacidade de planejamento motor, percepção espacial, imagem corporal, equilíbrio, 

lateralidade, direcionalidade e coordenação motora. 

 

Sugestão de materiais: 

- Corda; 

- Bola; 

- pneu; 

- Cone; 

- Arco; 

- Bastão. 

 

MÓDULO1 (04 aulas) 

 

Figura 1: www.educacaofisica.com.br 
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5.1 ESQUEMA CORPORAL 

 

O Esquema Corporal é o que se pode dizer ou representar acerca do próprio 

corpo e das possibilidades de expressar-se por meio dele. 

 

5.1.1  Objetivo  

 

Ao efetuar as propostas a seguir, o aluno demonstra capacidade de 

movimentar o corpo através do espaço, com controle e coordenação, usando uma 

série de habilidades locomotoras. 

 

5.1.2  Sugestão de Conteúdos: 

 

*Consciência e educação da respiração: podem ser explorados todos os tipos 

de exercícios respiratórios que envolvam inspiração, expiração, ritmos, esforço, 

movimento; 

*Conhecimento e consciência das diferentes partes do corpo: podem ser 

explorados exercícios de psicocinética; 

- Educação de atitude: exercícios que envolvam o corpo nas mais diferentes 

posições(sentado, deitado, em pé, de joelho, encostado à parede, etc.); 

-Segmentos corporais: exercícios orofaciais (olho, boca e rosto), e também 

com cabeça, tronco, eixo corporal e membros. Trabalham-se, também, exercícios 

que envolvam a relação da criança com os objetos, com o mundo e com o outro; 

- Exercício de relação: 

* Sonorização: exploração de sons diversos – música, cantiga, sons 

ambientais, corporais; 

* Sensibilidade: exploração do toque, sempre usando objetos intermediários 

(bola, tecido de diferentes texturas, algodão, lenço perfumado, talco); 

* Espelhamento: exercícios de frente para o outro, nos quais a criança imita 

movimentos; 

* Liberação de agressividade: exploração de objetos para bater, chutar, 

estourar. 
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MÓDULO 2 (04 aulas) 

 

 

Figura 2: www.turminha.mpf.mp.br 

5.2 LATERALIDADE 

 

É a dominância que um lado do corpo tem em relação ao outro, nos níveis da 

força e precisão de movimentos. 

 

5.2.1  Objetivo 

 

Ao realizar as propostas abaixo, o aluno demonstra habilidade em manipular 

a bola, com enfoque na lateralidade e coordenação motora. 

 

5.2.2  Sugestão de Conteúdos: 

 

* Desenvolvimento de conteúdos básicos de direita e esquerda; 

* Exploração de todos os tipos de exercícios que: 

 - envolvam deslocamento para direita e esquerda(rolar, andar, correr); 

  - realização de movimentos de cabeça, braço, perna, tronco, para direita e 

para a esquerda; 

 - relaxamento dos lados direito e esquerdo do corpo; 

 - exploração de texturas em um lado do corpo, depois do outro; 

 -realização de movimentos como pegar, chutar, jogar bola de um lado e 

depois do outro, com um lado do corpo, depois outro. 
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MÓDULO 3 (04 aulas) 

 

Figura 3:impactodapedagogiamoderna.blogspot.com 

5.3 ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO TEMPORAL 

 

É a tomada de consciência da sucessão e periodicidade dos acontecimentos. 

Dedicamos atenção especial ao “ritmo”, que auxilia a apreensão temporal em termos 

de duração e intervalo. 

 

5.3.1  Objetivo 

 

Ao realizar as propostas seguintes, o aluno demonstra a capacidade de 

coordenação, ritmo e imagem corporal. 

 

5.3.2  Sugestão de Conteúdos: 

 

* Apreensão perceptiva motora do tempo - desenvolver atividades que 

explorem: 

 - ritmos internos (respiração, pulsação, batimentos cardíacos); 

- ritmos externos (simples, fortes, suaves); 

- ritmos cadenciados (cadências codificadas com diferentes tempos); 

- acompanhamento de ritmos (tambor, chocalhos, clavas),atividades de andar, 

correr, engatinhar, rolar em diferentes ritmos. 

* Ordenação temporal (antes, depois, agora); 

* Desenvolvimento do sentido de velocidade do tempo – atividades de andar, 

correr, engatinhar, em ritmo lento e rápido; 
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* Ordenação do sentido de duração do tempo – explorar sons contínuos e 

interrompidos, associados ou não ao deslocamento (andar, correr, etc.). 

 

MÓDULO 4 (04 aulas) 

 

 

Figura 4:junior.te.pt. 

 

5.4  ESTRUTURAÇÃO E ORIENTAÇÃO ESPACIAL 

 

É a tomada de consciência da situação do próprio corpo, na relação com o 

meio ambiente. 

 

5.4.1  Objetivo 

 

Ao realizar as seguintes propostas, o aluno demonstra habilidades 

locomotoras, habilidades de manipulação, percepção espacial e capacidade de 

solucionar problemas.  

5.4.2 Sugestão de Conteúdos: 

 

* Orientação do corpo no espaço: 

- Exploração das mais diferentes formas de deslocamentos: caminhar, 

engatinhar, rolar, arrastar, pular (rápido, lento, perto, longe, em cima, próximo, em 

baixo); 

* Orientação no espaço imediato: 
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- Exploração de deslocamentos que envolvam posições do corpo (dentro-fora, 

acima, abaixo, entre). Ex.: andar entre as carteiras, passar por baixo da mesa e 

entrar na caixa ou pular dentro do arco; 

* Sentido de distância: 

- Exploração de deslocamentos que envolvam distâncias com relação ao corpo e 

aos objetos entre si (andar perto da parede, longe dos colegas, ocupar com o corpo 

o máximo de espaço possível, o mínimo de espaço possível); 

* Desenvolver noções de direita e esquerda: 

- Exploração, com movimentos corporais, do lado esquerdo (do seu corpo, do 

colega, andar, correr, saltar, pular, rolar). 

 

MÓDULO 5 (04 aulas) 

 

Figura 5:profecarminha.blogspot.com 

 

5.5  EQUILÍBRIO, POSTURA E TÔNUS 

 

Indicam a capacidade de manter o suporte para o deslocamento do corpo no 

espaço. Formam a base da Coordenação Dinâmica Global. 

 

5.5.1 Objetivo 

 

Ao realizar aspropostas abaixo , o aluno demonstra coordenação, ritmo, 

agilidade e equilíbrio. 
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5.5.2  Sugestão de Conteúdos: 

 

* Exercícios de equilíbrio estático (parado) e dinâmico (em movimento); 

* Movimentos pendulares do corpo; 

* Mudança do peso de um lado para o outro; 

* Exercício de relaxamento; 

* Exercício de flexão do corpo, das pernas e dosbraços; 

* Atividades de subir e descer escadas; 

* Exercício de pular amarelinha; 

* Realização de marchas; 

* Exercício de pular corda. 

 

MÓDULO 6 (04 aulas) 

 

Figura 6: corpoematividade.com. 

 

5.6.  COORDENAÇÃO DINÂMICA MANUAL 

 

É o domínio harmonioso e delicado dos gestos. Os exercícios de 

coordenação óculo-manual têm como objetivo o domínio do campo visual, associado 

à motricidade fina. 
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5.6.1 Objetivo 

 

Ao realizar as seguintes propostas, o aluno demonstra capacidade em mover seu 

corpo de modo imaginativo e criativo, tornando-se mais sintonizada quanto à forma 

pela qual ocorpo é capaz de se mover. 

 

5.6.2  Sugestão de Conteúdos: 

* Coordenação manual/visual – explorar atividades: 

- movimentos coordenados de mão e olho (lançar bola, jogar bolinha de gude, 

rasgar, abrir, fechar); 

- movimentos das mãos e dedos (amassar argila, manipular, enfiar, cortar, 

separar grãos, movimentos de abrir e fechar a mão, os dedos). 
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ANEXO 1 - Questionário de avaliação do desenvolvimento dos aspectos 

motores adquiridos com a implementação do Material Didático disponibilizado: 

 

OBS: Aplicado ao Professor da turma. 

Legenda para o preenchimento da tabela: 

 (2) Concordo totalmente -houve grande mudança 

 (1) Concordo por partes – houve pequena mudança 

 (0) Discordo totalmente – não observei mudança alguma 

1) FORÇA 

 

ALUNO 

 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

CONCORDO 

EM PARTES 

 

DISCORDO 

TOTALMENTE 
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2) VELOCIDADE 

 

ALUNO 

 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

CONCORDO EM 

PARTES 

 

DISCORDO 

TOTALMENTE 
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3) RESISTÊNCIA 

 

ALUNO 

 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

CONCORDO EM 

PARTES 

 

DISCORDO 

TOTALMENTE 
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4) COORDENAÇÃO 

 

ALUNO 

 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

CONCORDO EM 

PARTES 

 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Classificação do desenvolvimento motor das crianças/adolescentes com a 

prática dasatividadespropostas na implementação: 

Percentual da soma Classificação 

80 a 100% Bom 

60 a 79% Regular 

40 a 59% Fraco 

20 a 39% Ruim 

Até 19 % Péssimo 
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MÉTODOS 

A pesquisa de campo foi de uma abordagem quantitativa do tipo descritiva. O 

cenário foi o Colégio Estadual Pe. Jorge Scholl – EFMI da cidade de Ubiratã, estado 

do Paraná. 

O universo do estudo foi o professor de educação física e os alunos do 6º 

ano. A escolha permitiu a opção da variabilidade sistemática não planeada em 

oposição à variabilidade aleatória planeada, protegendo contra viés e favorecendo a 

utilização de metodologias comprovadas na análise estatística dos dados, o que veio 

reforçar a validação do instrumento (LUIS; ASSUNÇÃO; LUIS, 2012). 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário. Para Oliveira (2005), o 

questionário permite que o pesquisador conheça algum objeto de estudo. Lakatos e 

Marconi (2001) expressam que se trata de um instrumento para recolher informação. 

É uma técnica de investigação composta por questões apresentadas por escrito a 

pessoas. 

O questionário utilizado foi composto por uma dimensão num total de quatro 

perguntas em que o nível de concordância dos inquiridos foi medido pela escala de 

Likert com três itens, ordenados da seguinte forma: (2) – Concordo totalmente - 

Percebi grande mudança; (1) – Concordo em parte - Percebi pequena mudança; (0) 

– Discordo totalmente - Não percebi mudança alguma. 

É necessário que sejam somados os valores das respostas de cada pergunta 

para conhecer o total da dimensão pesquisada. Após a aplicação total do 

questionário, uma soma é realizada, para se obter o resultado final. 

 


