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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DOS 

ESCOLARES 

 

Em reunião do grupo tutorial PSE-Serra Verde, dia 21 de junho de 2013, acordou-se 

que nas três primeiras semanas de julho seriam realizadas coletas de dados da linha 

de base dos escolares, em forma de mutirão, com ênfase na avaliação do 

desenvolvimento motor. Assim, atividade foi agendada com a direção da Escola 

Municipal José Maria Alkimim, com intuito de aproveitar a maior disponibilidade dos 

monitores PET-Serra Verde e o período letivo estendido da escola municipal, em 

função de reposição de aula por motivo de greve. Ademais, seria uma avaliação que 

dependeria de um bom treinamento prático (monitores de diferentes áreas da saúde) 

pela equipe de educação física, coordenado pela professora Ivana, além do 

planejamento e montagem de todo o circuito móvel e estático no espaço escolar. 
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 As atividades iniciaram no dia 28 de junho e no dia 02 de julho a equipe da 

professora Ivana, colaboradora do grupo PSE, juntamente com monitores, 

preceptores e tutor do grupo Serra Verde deram início à avaliação, verificando com a 

escola o local para montagem dos circuitos e deslocamento de alguns equipamentos. 

Nesse mesmo dia o treinamento prático foi realizado e deu-se início às avaliações, 

descritas a seguir. No período programado, cerca de 120 crianças e adolescente 

foram avaliados, conseguindo atingir de 80 % da amostra calculada para esta escola. 

 

Aplicação dos testes: 

1. Medidas de crescimento corporal: 

1.1. Medida da envergadura  

- Material utilizado: duas fitas métricas unidas com precisão de 2mm.  

- Sobre uma parede, foram fixadas as fitas métricas paralelamente ao solo a uma 

altura de 1,20 metros para os alunos menores e 1,50 m para os alunos maiores. Os 

alunos se posicionaram em pé, de frente para a parede, com os braços elevados e 

cotovelos estendidos em 90 graus em relação ao tronco. As palmas das mãos 

voltadas para a parede. Os alunos posicionaram a extremidade do dedo médio 

esquerdo no ponto zero da fita, sendo medida a distância até a extremidade do dedo 

médio direito (Figuras 1 e 2).  

 

 

Figura 1: Aferição da medida de envergadura de uma criança por 

um monitor Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra 

Verde, Belo Horizonte-MG, 2013. 
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2. Testes de aptidão física para a saúde 

2.1. Composição corporal 

- É determinada por meio do cálculo da razão (divisão) entre a medida de massa 

corporal total em quilogramas (peso) pela estatura (altura) em metros elevada ao 

quadrado (IMC= peso/altura2). Para isso, foram aferidas as medidas de peso e altura 

(Figuras 3, 4 e 5). Ademais, as medidas de circunferências da cintura e quadril foram 

aferidas, para avaliação de riscos de doenças cardiovasculares e obesidade. 

 

Figura 1: Aferição da medida de envergadura de uma criança 

por um monitor Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na Escola- 

Serra Verde, Belo Horizonte-MG, 2013. 
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Figura 3: Aferição das medidas de cintura e quadril de uma 

criança por um monitor e um preceptor Pró-PET Saúde III- 

Programa Saúde na Escola- Serra Verde, Belo Horizonte-MG, 

2013. 
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Figura 5: Aferição da altura de uma criança por um preceptor Pró-PET 

Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra Verde, Belo Horizonte-MG, 

2013. 

Figura 4: Aferição do peso de uma criança por um preceptor Pró-PET 

Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra Verde, Belo Horizonte-MG, 

2013. 



PRÓ-PET-SAÚDE III 

Programa Saúde na Escola- Serra Verde                                   

  

2.2. Aptidão cardiorrespiratória (corrida/caminhada 6 minutos) 

 

- Material utilizado: Local plano com marcação do perímetro da pista, a quadra 

poliesportiva da escola. Trena métrica. Cronômetro e ficha de registro. Coletes 

coloridos para identificação dos participantes. 

- Dividiu‐se os alunos em grupos adequados às dimensões da pista e a cada um foi 

fornecido um colete de cor diferenciada. Informou‐se aos alunos sobre a execução 

do testes dando ênfase ao fato de que devem correr o maior tempo possível, 

evitando piques de velocidade intercalados por longas caminhadas.  Durante o teste, 

informou‐se ao aluno a passagem do tempo 2, 4 e 5 minutos (“Atenção: falta 1 

minuto). Ao final do teste o moderador sinalizou para o aluno interromper a corrida, 

permanecendo no lugar onde estavam  até ser anotada ou sinalizada a distância 

percorrida.  

 

 

 

Figura 6: Registro da corrida de seis minutos acompanhada por 

um monitor Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na Escola- 

Serra Verde, Belo Horizonte-MG, 2013. 
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Figura 7: Registro da corrida de seis minutos acompanhada por um monitor 

Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra Verde, Belo Horizonte-

MG, 2013. 

Figura 8: Registro da corrida de seis minutos acompanhada por um monitor 

Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra Verde, Belo Horizonte-

MG, 2013. 
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 2.3. Flexibilidade 

 

- Material utilizado: Fita métrica e fita adesiva  

- Estendeu-se uma fita métrica no solo. Na marca de 38 cm desta fita colocou-se 

uma fita adesiva de 30 cm em perpendicular. A fita adesiva fixou a fita métrica no 

solo. Os calcanhares tocaram a fita adesiva na marca dos 38 centímetros e estarem 

separados 30 centímetros (Figura 9). Com os joelhos estendidos e as mãos 

sobrepostas, o aluno inclinou-se lentamente e estendeu as mãos para frente o mais 

distante possível. O aluno permaneceu nesta posição o tempo necessário para a 

distância ser anotada. Foram realizadas duas tentativas.  

 

 

 

 

 Figura 9: Demarcação do teste para avaliação de flexibilidade. 
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2.4. Resistência muscular localizada 

 

- Material utilizado: colchonetes e cronômetro.  

- O escolar avaliado se posicionou em decúbito dorsal com os joelhos flexionados a 

45 graus e com os braços cruzados sobre o tórax. O avaliador, com as mãos, 

segurou os tornozelos do estudante fixando-os ao solo. Ao sinal o aluno iniciou os 

movimentos de flexão do tronco até tocar com os cotovelos nas coxas, retornando a 

posição inicial. O aluno realizou o maior número de repetições completas em 1 

minuto.  

 

 

Figura 10: Registro da flexibilidade de um escolar por um monitor 

Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra Verde, Belo 

Horizonte-MG, 2013. 
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Figura 11: Registro da resistência muscular localizada de um escolar 

por um monitor Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra 

Verde, Belo Horizonte-MG, 2013. 
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3. Testes de aptidão física para o desempenho esportivo 

 

3.1. Força explosiva de membros superiores 

- Material utilizado: Uma trena e um medicineball de 2 kg.  

- A trena foi fixada no solo perpendicularmente à parede. O ponto zero da trena foi 

fixado junto à parede. O aluno sentou‐se com os joelhos estendidos, as pernas 

unidas e as costas completamente apoiadas à parede, segurando a medicineball 

junto ao peito com os cotovelos flexionados. Ao sinal do avaliador o aluno lançou a 

bola à maior distância possível, mantendo as costas apoiadas na parede. A distância 

do arremesso foi registrada a partir do ponto zero até o local em que a bola tocou ao 

solo pela primeira vez. Foramealizados dois arremessos, registrando‐se para fins de 

avaliação o melhor resultado.  

Figura 12: Registro da resistência muscular localizada de um escolar por um 

preceptor e um monitor Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra 

Verde, Belo Horizonte-MG, 2013. 
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Figura 13: Registro da força explosiva dos membros superiores de um escolar 

por um monitor Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra Verde, 

Belo Horizonte-MG, 2013. 

Figura 14: Registro da força explosiva dos membros superiores de um escolar 

por um monitor Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra Verde, 

Belo Horizonte-MG, 2013. 
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3.2. Força explosiva de membros inferiores 

 

- Material utilizado: Uma fita métrica e uma linha traçada no solo.  

- A fita foi fixada ao solo, perpendicularmente à linha de partida. A linha de partida foi 

sinalizada com fita crepe. O ponto zero da fita situou-se sobre a linha de partida. O 

aluno avaliado colocou‐se atrás da linha, com os pés paralelos, ligeiramente 

afastados, joelhos semiflexionados, tronco ligeiramente projetado à frente. Ao sinal o 

aluno saltou a maior distância possível aterrissando com os dois pés em simultâneo. 

Foram realizadas duas tentativas, considerado para fins de avaliação o melhor 

resultado.  

 

 

 

Figura 15: Registro da força explosiva dos membros superiores de um escolar 

por um monitor Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra Verde, 

Belo Horizonte-MG, 2013. 



PRÓ-PET-SAÚDE III 

Programa Saúde na Escola- Serra Verde                                   

 

 

 

 

 

 

3.3. Agilidade (Teste do quadrado) 

- Material utilizado: um cronômetro, um espaço com quadrado de 4 metros de lado. 

Quatro cones. Piso antiderrapante.  

- Demarcou-se no local de testes um quadrado de quatro metros de lado. Colocou-se 

um cone em cada ângulo do quadrado. Uma reta desenhada com giz indicou a linha 

de partida (Figura 17). O aluno partiu da posição de pé, com um pé avançado à 

frente imediatamente atrás da linha de partida (num dos vértices do quadrado). Ao 

sinal do avaliador, o aluno deslocou‐se em velocidade máxima e tocou com uma das 

mãos no cone situado no canto em diagonal do quadrado (atravessa o quadrado). Na 

sequência, corre para tocar o cone à sua esquerda e depois se desloca para tocar a 

cone em diagonal (atravessa o quadrado em diagonal). Finalmente, correu em 

direção ao último cone, que corresponde ao ponto de partida. O cronômetro foi 

acionado pelo avaliador no momento em que o aluno tocou pela primeira vez com o 

Figura 16: Registro da força explosiva dos membros inferiores de um escolar por 

um monitor de um preceptor Pró-PET Saúde III- Programa Saúde na Escola- Serra 

Verde, Belo Horizonte-MG, 2013. 
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 pé o interior do quadrado e foi travado quando tocou com uma das mãos no quarto 

cone. Foram realizadas duas tentativas, sendo registrado para fins de avaliação o 

menor tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Demarcação do teste do quadrado 

Figura 18: Registro da agilidade de um escolar por um monitor Pró-PET Saúde III- 

Programa Saúde na Escola- Serra Verde, Belo Horizonte-MG, 2013. 



PRÓ-PET-SAÚDE III 

Programa Saúde na Escola- Serra Verde                                   

 

 

 

 

3.4. Velocidade (corrida de 20 metros) 

- Material utilizado: Um cronômetro e uma pista de 20 metros demarcada com três 

linhas paralelas no solo da seguinte forma: a primeira (linha de partida); a segunda, 

distante 20m da primeira (linha de cronometragem) e a terceira linha, marcada a um 

metro da segunda (linha de chegada). A terceira linha serviu como referência de 

chegada para o aluno na tentativa de evitar que ele inicie a desaceleração antes de 

cruzar a linha de cronometragem. Dois cones para a sinalização da primeira e 

terceira linhas.  

- O estudante partiu da posição de pé, com um pé avançado à frente imediatamente 

atrás da primeira linha (linha de partida) e foi informado que deveria cruzar a terceira 

linha (linha de chegada) o mais rápido possível. Ao sinal do avaliador, o aluno 

deslocou‐se, o mais rápido possível, em direção à linha de chegada. O avaliador 

acionou o cronômetro no momento em que o aluno ao dar o primeiro passo tocou o 

solo pela primeira vez com um dos pés além da linha de partida. O cronômetro foi 

travado quando o aluno ao cruzar a segunda linha (linha de cronometragem) tocou 

pela primeira vez ao solo.  

Figura 19: Registro da agilidade de um escolar por um monitor Pró-PET Saúde III- 

Programa Saúde na Escola- Serra Verde, Belo Horizonte-MG, 2013. 


