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Resumo 
 

O desenvolvimento e modernização da sociedade potenciaram o aparecimento 

de graves epidemias a nível global, como a obesidade e o sedentarismo, 

incrementando desta forma a importância da realização de Atividade Física 

(AF) (Soares & Madureira, 2005). Esta surge como uma das principais 

ferramentas à promoção de bons hábitos, fazendo, parte das recomendações 

da World Health Organization (WHO). A Educação Física (Kesaniemi et al., 

2001) é a única disciplina presente no currículo escolar que poderá por um lado 

responder às exigências do ensino e da aprendizagem do Desporto, por outro, 

proporcionar atividade física e a promoção de hábitos de vida saudáveis. 

Pretendemos com este estudo averiguar o efeito de um programa de 

intervenção baseado em aulas de Dança e recreios acompanhados de música 

na Atividade Física do Dia Escolar de alunos dos seis aos oito anos de idade, 

em ambiente escolar. A nossa amostra foi constituída por 57 alunos (24 

rapazes e 33 raparigas) dos 6 aos 8 anos de idade e avaliamos a AF através 

de acelerómetros ActiGraph wGT3X-BT. Aplicamos uma Unidade Didática de 

Dança durante 9 semanas onde foram trabalhados os temas e conteúdos da 

dança criativa desenvolvidos por Laban (1978) concretizadas através da 

elaboração de 4 coreografias.  

Os resultados mostraram que foram os dias com aula de Dança aqueles que 

apresentaram melhores resultados de AFMV e mais baixos valores de 

atividade sedentária, face aos dias em que os alunos tiveram EF e dia sem 

atividade orientada (SAO). Para além disso, os resultados obtidos 

demonstraram que no dia em que houve aula de Dança os valores de AFMV 

aproximaram-se dos 60 minutos de AF recomendada para estas idades. 

Concluímos que quer as aulas de Dança quer a presença de música, 

influenciaram positivamente o aumento de AF das crianças. Os recreios com 

música aleatória e com música das aulas de Dança apresentaram valores mais 

elevados na AFMV (Atividade Física Moderada e Vigorosa) relativamente ao 

recreio sem música. Este aumento foi muito relevante para os rapazes, mas 

principalmente para as raparigas que são o grupo menos ativo em todas as 

atividades. 
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Palavras-chave: Atividade Física Total, Atividade Física Moderada e Vigorosa, 

Escola, Dança, Música 
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Abstract 
 

The society’s development and modernization have boosted the emergence of 

serious worldwide epidemics, such as obesity and sedentarism, enhancing the 

importance of Physical Activity (PA) (Soares & Madureira, 2005) that, in this 

way, rises as one of the main tools to promote a good lifestyle, being part of the 

World Health Organization’s (WHO) recommendations. Physical Education (PE) 

(Kesaniemi et al., 2001) is the only subject present in a school's curriculum that, 

in one side, may respond to the Sports’ training and the education’s demands 

and, on the other, promote healthy life habits.  

With this study we intend to investigate the effect of an intervention program 

based on dance lessons and recess recreational activities supplemented with 

music in the School Day Physical Activity of students from six to eight years old, 

in an educational environment. Our sample consisted in 57 students (24 boys 

and 33 girls) aging between 6 and 8 years old and the PA was assessed with 

ActiGraph wGT3X-BT accelerometers. A Dance Didactic Unit was applied over 

9 weeks in which creative dance’s contents and themes developed by Laban 

(1978) were approached and four choreographies were taught.  

The results revealed that days in which Dance lessons were the ones with more 

minutes of moderate to vigorous physical activity (MVPA) and lower values of 

Sedentary Activity when comparing to the days with Phisical Education or no 

guided physical activity. Results aslo show that MVPA values during dyas with 

Dance lessons were very close to the recommended  60 minutes of PA for the 

referred ages. The recess recreational activities accompanied with random 

music and music from the Dance lessons delivered higher values of MVPA than 

the ones with no music. This increase was relevant for boys, but especially for 

girls who are the least active group in all settings assessed. 

We concluded that both Dance lessons and the music’s presence positively 

influenced the increase of the children’s PA. 

Keywords: Total Physical Activity, Moderate-to-Vigorous Physical Activity, 

School, Dance, Music

http://www.who.int/
https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/school%27s+curriculum.html
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Introdução 
 

O mundo atual sofreu grandes mudanças nas últimas décadas, desde o 

desenvolvimento tecnológico, à crescente urbanização e ao aparecimento de 

uma sociedade modernista. Consequentemente, as desvantagens do estilo de 

vida vivenciado por grande parte da população mundial ressaltam. Segundo a 

WHO (World Health Organization) é alarmante a dimensão que toda a 

modernização exaltou e as epidemias que daqui emergiram. As doenças não 

transmissíveis, tais como, como doenças cardiovasculares, hipertensão e 

diabetes continuam a aumentar, diretamente associadas à inatividade física e 

ao excesso de peso, são cada vez mais as causas de mortalidade a nível 

mundial (World Health Organization, 2010).  

A mesma organização defende que a AF (Atividade Física) tem um papel 

determinante no combate a este flagelo, uma vez que com o dispêndio 

energético existe uma regulação do peso corporal. Fairclough e Stratton (2005) 

afirmam que as atitudes adotadas face a um estilo de vida saudável e à 

presença da prática de AF regular em idades mais baixas, na infância e 

adolescência são fundamentais para se prolongar esses comportamentos em 

adulto. Os mesmos autores referem ainda que é recomendado a prática de AF 

diariamente por períodos de 60 minutos, onde a atividade seja de intensidade 

moderada ou vigorosa (World Health Organization, 2010).  

Neste sentido, a escola, cada vez mais, deve apresentar-se como meio 

representativo no combate à obesidade e no cumprimento das recomendações 

mencionadas, porém, em 2016, a WHO revelou: "De acordo com dados 

científicos recentes, a atividade física começa a diminuir desde que a criança 

entra na escola” (Acevedo, 2017, p. 9).  

Apresentamos no nosso estudo a Dança como forma de trabalhar as 

potencialidades corporais e por consequência a sua influência na AF dos 

alunos. Tentaremos perceber se com esta abordagem existe alguma influência 

quer das aulas de dança quer da presença de música na AF das crianças em 

período escolar. 
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Escolhemos a Dança por ser uma área rica e completa, que integra o 

domínio motor, psicológico, afetivo, social, criativo e lúdico e simultaneamente 

promove a AF e o desenvolvimento de hábitos saudáveis para toda a vida 

(Mendes, 2017). 

Neste trabalho, pretendemos avaliar a AF das crianças nos dias em que 

fazem atividades relacionadas com a Dança, comparando-os com os dias em 

que as crianças têm aula de EF e dias em que não têm qualquer tipo de AF 

orientada. Pretendemos, também, averiguar o efeito da aula de Dança nos 

recreios, onde as crianças fazem as suas atividades livremente sem qualquer 

tipo de instrução, assim iremos comparar o recreio sem música, o recreio com 

audição de músicas aleatórias e o recreio com audição de músicas das aulas 

de dança. 

Na organização do presente documento: começamos por expor a 

problemática atual no que concerne à saúde mundial: “Sedentarismo e 

Obesidade”. De seguida, apresentamos o conceito de AF, os seus níveis, 

benefícios, de que forma influencia a saúde e está presente na vida das 

crianças. O método de avaliação da AF é também exposto e devidamente 

justificado. Da mesma forma, a Dança, a sua história, vantagens e explicação 

da sua importância, são apresentadas na última parte da Revisão de Literatura. 

No momento seguinte, expomos os objetivos estabelecidos neste estudo, bem 

como, a metodologia utilizada em toda a investigação, desde a caracterização 

da amostra, ao protocolo, tratamento estatístico, metodologia da coreografia e 

metodologia das aulas lecionadas na escola. Posteriormente são apresentados 

os resultados e a discussão dos dados obtidos onde nos deparamos com 

algumas dificuldades em encontrar estudos que abordassem a AF em crianças 

e sua relação com a Dança.  Para finalizar apresentamos as principais 

conclusões do nosso estudo e em anexo os vários planos de aula com as 

respetivas coreografias que foram trabalhadas nas aulas de Dança.  
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1. Revisão da Literatura 

 

1.1 Sedentarismo/ Obesidade 

 

O mundo atual debate-se com um sério problema de saúde pública, 

a obesidade. São muitas as vozes que se levantam em torno deste tema, 

enfatizando a sua dimensão, à escala planetária, vendo na falta de exercício 

físico e no excesso alimentar as suas principais causas (Bagby & Adams, 

2007). 

O crescente aumento das doenças não transmissíveis como principais 

causas de mortalidade, está associado a um estilo de vida sedentário que 

desenvolve a obesidade, doenças cardíacas e respiratórias, diabetes, cancro e 

acidentes vasculares cerebrais (Prado, 2017).  

A obesidade é definida como um excesso de gordura corporal, acumulada 

no tecido adiposo, com implicações para a saúde atual e futura do indivíduo 

(World Health Organization, 2010). No entanto, a sua caraterização é 

complexa, uma vez que existem vários critérios para a sua definição (Antunes 

& Moreira, 2011). A nível mundial existem algumas entidades responsáveis 

pela classificação do excesso de peso e obesidade: 

• World Health Organization- WHO 

• International Obesity Task Force- IOTF (atualmente denominada World 

Obesity Policy & Prevention) 

• Centers for Disease Control and Prevention – CDC 

Os fatores que contribuem para o excesso de peso e consequentemente 

para a obesidade são múltiplos, crianças com progenitores obesos estão 

geneticamente predispostos para a obesidade (Loos & Bouchard, 2003; Sérgio 

et al., 2005), escolhas alimentares erradas são preponderantes para um aporte 

calórico excessivo (Kesaniemi et al., 2001), ver televisão está associada à 

atividade sedentária provocando um aumento da adiposidade (Andersen et al., 

1998; Ekelund et al., 2006) e estilos de vida adversos contribuem para um 

aumento da massa gorda (Kutchman et al., 2009). 
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O ambiente onde a criança se insere é a chave do seu estilo de vida, e, 

ambientes “obesogénicos” promovem uma elevada ingestão calórica e estilo de 

vida sedentário (Prado, 2017). Ainda segundo o mesmo autor, para isso têm 

em conta a alimentação disponível e acessível, as oportunidades para praticar 

atividade física (Soares & Madureira, 2005) e as normas sociais em relação à 

alimentação e ao exercício.  

Os organismos internacionais especializados convergem no mesmo ponto, 

apontando a AF insuficiente como um dos principais fatores do forte incremento 

da obesidade. “Fim da Obesidade”, documento apresentado em 2016 pela 

WHO, justifica haver conveniência de realizar intervenções nas escolas e 

outros centros de assistência infantil nos campos da alimentação, AF, 

exposição aos meios de comunicação e hábitos de sono na primeira infância 

(Acevedo, 2017).  

A Assembleia Mundial de Saúde das Nações Unidas na sua 66ª sessão 

aprovou como um dos objetivos do Plano de ação para a prevenção da 

obesidade na infância e adolescência, a “melhoria do ambiente com nutrição e 

AF nos estabelecimentos escolares”, estabelecendo como prioridade a 

promoção de programas e políticas escolares e educacionais, e o aumento da 

AF em idades precoces (Acevedo, 2017). 

Segundo Bañuelos (1996) o conceito clássico de saúde como “ausência de 

doença” não se adequa e, por isso, é que a WHO em 1948 propôs uma ideia 

mais ampla e de caráter positivo. Segundo a Organização, saúde “é o estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de 

doença” (Acevedo, 2017). Esta definição fez repensar os pressupostos para a 

promoção de saúde, que se referem fundamentalmente ao desenvolvimento de 

padrões de vida saudáveis, onde os estilos de vida se tornam determinantes 

para as condições do estado de saúde de cada um (Acevedo, 2017). 

Os novos conceitos vêm dar maior ênfase há presença da AF e em 1994, a 

WHO mostrou o que a inatividade física pode provocar no ser humano. “É um 

fator de risco para doenças coronárias; a AF de caráter regular e de 

intensidade ligeira a moderada tem efeitos significativamente benéficos sobre 

as doenças cardiovasculares” (Prado, 2017). 
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A WHO estima que em 2020 mais de 73% da mortalidade irá ser 

consequência de doenças não contagiosas, sendo as de maior importância: 

cardiovasculares, pulmonares, cancros e diabetes, diretamente relacionadas 

com o estilo de vida adotado, nomeadamente o consumo de tabaco, 

alimentação inadequada e inatividade física (Prado, 2017).  

 

1.2 Atividade Física 

 

A atividade sedentária é uma das maiores preocupações a nível mundial no 

que concerne à saúde. Conscientes deste fator, são vários os estudos 

publicados sobre a atividade física, no entanto, primeiramente o seu conceito 

deve estar corretamente definido. 

A AF é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos no qual resulta o aumento de dispêndio energético 

(CDC, 2004).  

Segundo Teixeira et al. (2006) a AF apresenta-se como toda a atividade, 

voluntária ou não, produzida pelos músculos esqueléticos, que resulta num 

aumento substancial do metabolismo, para além da taxa metabólica de 

repouso (MET). 

Ainda nesse artigo, o autor divide a AF voluntária em duas componentes: 

exercício físico e atividade física do estilo de vida, salientando a AF 

espontânea, caraterizada por ser involuntária, ou seja, constituída por 

pequenos movimentos inconscientes do corpo (Teixeira et al., 2006). 

O exercício físico é toda a AF estruturada e planeada, limitada no tempo e 

executada com determinado objetivo específico, o que a torna quantificável 

pela diferente intensidade que pode atingir, sendo moderada ou vigorosa 

(Teixeira et al., 2006). 

A AF moderada quantifica-se pelos seguintes critérios segundo Teixeira et 

al. (2006): 

• 3.5- 6.0 METs* 
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Figura 1 - Modelo conceptual baseado no movimento e estruturado num 
período de 24 horas 

• ≈ 55- 70% da frequência cardíaca máxima (FCmáx) 

• ≈ 40- 65% do consumo máximo de oxigénio (VO2 máx) 

 

A AF vigorosa carateriza-se por: 

• > 6,0 METs* 

• > 70% da FC máx 

• > 65% do VO2 máx 

 

*1 MET representa o dispêndio energético do organismo em repouso, em 

termos de consumo de oxigénio corresponde a aproximadamente 3,5ml/Kg/min 

(Ribeiro, 2014). 

 

Em 2017, a Organização SBRN (Sedentary Behaviour Research Network) 

("Consensus Definitions", 2017) apresentou um documento sobre o 

comportamento sedentário com uma ilustração do modelo conceptual baseado 

no movimento e estruturado num período de 24 horas, apresentada na figura 1:  

reclinada ou deitada. 

Deitado refere-se a estar 

numa posição horizontal 

sobre uma superfície de 

suporte. 

Deitado refere-se a estar 

numa posição horizontal 

sobre uma superfície de 

suporte. 

Deitado refere-se a estar 

numa posição horizontal 

sobre uma superfície de 

suporte. 

Uma posição em que o 

peso do corpo é suportado 

pelas nádegas, e 
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A figura 1 carateriza os movimentos que ocorrem ao longo do dia em duas 

componentes: o anel interno representa as principais categorias de 

comportamento usando o dispêndio energético. O anel externo apresenta 

categorias gerais baseadas na postura ("Consensus Definitions", 2017). 

 

Segundo Teixeira et al. (2006) a AF do estilo de vida ou AF aeróbia (World 

Health Organization, 2010) apelidada ainda de atividade de endurance, 

melhora a capacidade cardiorrespiratória e inclui todos os movimentos e 

deslocações de atividades quotidianas, quer sejam domésticas, ocupacionais 

ou como forma de transporte. Carateriza-se por ser tipicamente de intensidade 

ligeira ou moderada baixa, menos estruturada e previsível (Teixeira et al., 

2006). Exemplos: marcha diária, caminhada rápida, corrida, andar de bicicleta, 

saltar à corda e nadar. 

 

1.2.1 Atividade Física e o Sedentarismo/Obesidade na Criança 

 

Segundo a WHO de acordo com dados científicos recentes, a atividade 

física começa a diminuir desde que a criança entra na escola e crianças 

sedentárias e obesas podem derivar no futuro em adultos doentes (World 

Health Organization, 2015). 

A WHO afirma ainda que “Em 2010, mundialmente 81% dos adolescentes 

entre os 11 e os 17 anos de idade não realizou exercício físico suficiente”, não 

alcançando os 60 minutos por dia de AF de intensidade moderada 

recomendada (Acevedo, 2017). 

A Pan American Health Organization (PAHO), em 2016, deu a conhecer 

que os dados da AF em ambientes escolares reportam prevalências abaixo dos 

30% (Acevedo, 2017). Esta organização afirma ainda que “os programas de 

intervenção baseados nos ambientes educacionais podem afetar a perceção 

da criança e adolescente sobre a importância da alimentação saudável e AF 

regular, influenciando desta forma a prática de hábitos de vida saudáveis”. ”A 

maioria dos estudos concordam que o excesso de peso e obesidade na 

infância e adolescência pode ser reduzida através de intervenções focadas na 
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modificação dos comportamentos relacionados à dieta e à AF” (Prado, 2017, p. 

10). Num estudo de revisão foram apresentadas as principais barreiras para a 

prática de AF como falta de tempo ou cansaço, as influências socioculturais 

que incluem apoio e participação na AF de pares e irmãos, o nível de atividade 

e participação parental, bem como os seus rendimentos económicos. Para 

além disso, os determinantes ecológicos da AF incluem o acesso a espaços de 

diversão, instalações, disponibilidade de equipamentos e transporte para 

atividades ou programas. O tempo despendido ao ar livre nos primeiros anos 

de vida está positivamente correlacionado com os níveis de atividade física 

entre as crianças (Dobbins et al., 2013). 

A WHO recomenda “incluir no plano de estudos de escolas a Educação 

Física de qualidade e oferecer instalações adequadas e relevantes para tais 

efeitos” acrescentando que a AF pode melhorar a concentração das crianças, 

fortalecer o seu controle e o seu processo cognitivo. Segundo Prado (2017) 

está provado que uma escola onde o jogo predomina e a alegria é favorecida, 

os alunos aprendem e desenvolvem uma coexistência pacífica. 

“A prática de jogos e desportos oferece oportunidades para os jovens de 

autoexpressão natural, alívio da tensão, sucesso, interação e integração social 

e para que eles aprendam o espírito e as regras do fair-play nas relações 

humanas, tendo um efeito importante para contrariar os riscos da vida tensa e 

sedentária da sociedade atual” (Acevedo, 2017, p. 12). 

Segundo Prado, uma escola ativa é aquela em que os seus alunos 

conseguem dedicar pelo menos uma hora diariamente à AF moderada ou 

intensa, uma escola fisicamente saudável é também emocionalmente saudável 

e cria valores positivos (Prado, 2017). 

Podemos desta forma assumir a Educação Física como estratégia mundial 

contra a inatividade física e a favor de uma vida ativa e saudável. Jorge Prado, 

em 2017, criou o paradigma “Educação Física para toda a vida” no Peru, o qual 

tem como objetivo a aquisição de um comportamento e hábito de esforço físico 

ou de AF. É um processo aprendido na escola, cujos efeitos aderem de forma 

permanente para um estilo de vida saudável (Prado, 2017). O mesmo autor 

defende ainda que o sucesso de uma aprendizagem eficaz na EF é medido 
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pelo nível de adesão que a prática de atividade física atinge nos seus alunos e 

se este hábito adquirido permanece ao longo da vida. Desta forma fica 

estabelecida a relação entre a Educação Física e a Saúde, tornando a 

disciplina uma das estratégias mundiais preventivas da saúde.  

 

1.2.2 Recomendações da Atividade Física de crianças e jovens 

 

A WHO criou três grupos distintos pela faixa etária: 5-17 anos de idade; 18-

64 anos de idade; mais de 65 anos, em que cada um apresenta diferentes 

recomendações de prática de AF (World Health Organization, 2010). 

Para a presente investigação, focamo-nos no primeiro grupo etário onde a 

AF é privilegiada com jogos, brincadeira, recreação, desportos, meio de 

transporte e EF ou exercício planeado dentro do contexto familiar, escolar e 

inserido nas atividades comunitárias. 

Para a faixa etária dos 5 aos 17 anos de idade existem algumas 

recomendações com o propósito de melhorar a aptidão cardiovascular e 

muscular, a saúde óssea e os marcadores de saúde cardiovascular e 

metabólica:  

• Praticar pelo menos 60 minutos de AF moderada a vigorosa diariamente; 

• Maior parte da AF diária deve ser aeróbia; 

• Atividades de intensidade vigorosa devem ser incorporadas, incluindo 

aquelas que promovem fortalecimento muscular e ósseo, pelo menos 3 vezes 

por semana (World Health Organization, 2010).  

Em relação aos adultos, a partir dos 18 até aos 64 anos de idade, as 

recomendações preconizam atividades de recreação e lazer como andar de 

bicicleta, tarefas domésticas, jogos e desportos estruturados que cumpram 

alguns pressupostos: 

• Praticar pelo menos 150 minutos de AF aeróbia de intensidade 

moderada durante a semana ou 75 minutos de intensidade vigorosa; 

• 300 minutos semanais de AF moderada ou 150 minutos de AF vigorosa 

trazem benefícios adicionais; 
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• O trabalho de fortalecimento muscular deve ser feito pelo menos 2 vezes 

por semana, onde se exercitem os principais grupos musculares. 

É importante realçar que dentro destas recomendações existe a 

possibilidade de combinar os vários pressupostos, desde que se cumpra com o 

objetivo principal. 

Para o último grupo etário, adultos com mais de 65 anos, os tipos de 

atividades recomendadas são iguais ao grupo anterior inclusive a duração e 

intensidade da AF, bem como o trabalho de fortalecimento muscular. São de 

realçar atividades que privilegiem o equilíbrio e a mobilidade articular (Ribeiro, 

2014; World Health Organization, 2010). 

Torna-se ainda necessário definir outros conceitos fundamentais que 

segundo a WHO (2010) são: 

• tipo de AF: modo de participação na AF; tipo de AF tais como: andar, 

correr, pedalar; nadar; jogar futebol; 

• duração: período de tempo que uma atividade ou exercício é realizado, 

geralmente expressa em minutos; 

• frequência: número de vezes que um exercício ou atividade é realizado, 

é expressa em sessões, episódios ou momentos por semana; 

• intensidade: magnitude de esforço requerido para realizar uma atividade 

ou exercício; 

• volume: (quanto no total) exposições de exercícios aeróbios podem ser 

caraterizados por uma interação entre intensidade, frequência, duração e 

longevidade do programa, o produto destas caraterísticas é considerado como 

volume. 

 

As recomendações da WHO foram baseadas em estudos observacionais e 

experimentais que encontraram associação entre maiores níveis de AF e 

parâmetros de saúde mais favoráveis (World Health Organization, 2010), que 

incluem maior aptidão física, redução da gordura corporal, favorecimento do 

risco de doenças metabólicas e cardiovasculares, melhoria da saúde óssea e 

redução dos sintomas da depressão. Existindo, portanto, uma relação dose-

resposta (World Health Organization, 2010). 
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1.2.3 Avaliação da Atividade Física 

 

Maia e Oliveira (2001) num artigo de revisão sobre a avaliação da AF, 

acentuaram desde o início a sua complexidade e a dificuldade ao nível da 

validade e precisão da medição. 

“Dado que a existência humana obedece à Lei da Conservação da energia, 

a medição e a quantificação da AF é frequentemente expressa em termos de 

dispêndio energético (…) a quantidade de energia necessária para a realização 

de uma atividade pode ser medida em quilocalorias (Kcal) ou quilojoules (Kj). 

Em alternativa, a AF pode ser expressa em watts, como a quantidade de 

trabalho produzido, em minutos e horas que indicam períodos de tempo de 

atividade, como contagem de movimento (counts) que representam unidades 

de movimento, ou até como um valor numérico obtido a partir das respostas 

dadas a um questionário” (Maia & Oliveira, 2001, p. 74). 

Anteriormente, foram mencionadas as caraterísticas mensuráveis da AF, 

contudo, a sua multidimensionalidade não se resume apenas a essas 

componentes (frequência, intensidade e duração), a circunstância e o propósito 

da atividade também assumem relevância, bem como fatores psicossociais e 

ambientais que influenciam a AF nos jovens e avaliar a eficácia dos programas 

que visam aumentar a AF nos jovens (Trost et al., 2011).Convém salientar que 

o dispêndio energético diário total é composto por três componentes que 

segundo Maia e Oliveira (2001) são: 

• Taxa de metabolismo basal: energia necessária para o corpo manter a 

sua temperatura, bem como as contrações musculares involuntárias; 

• Efeito térmico da alimentação: energia necessária à digestão e 

assimilação dos alimentos; 

• Quantidade de energia despendida na AF: todo o movimento corporal 

realizado voluntariamente e durante todo o dia. 

 

As duas primeiras contribuem cerca de 60 a 75% no dispêndio energético 

diário total e a última componente é a que apresenta maior variabilidade dos 

valores da AF do sujeito (Maia & Oliveira, 2001). 

Após a compreensão destes conceitos, a dificuldade revela-se ao nível da 

seleção do melhor método.  
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A diversidade de métodos de avaliação existentes na literatura mostram a 

sua complexidade, no entanto, a escolha do instrumento deve ser baseada no 

tipo de abordagem que se pretende fazer. Isto é, existem instrumentos com o 

propósito de medir o dispêndio energético, enquanto que outros avaliam a 

frequência, duração, intensidade ou tipo de atividade (Kohl lll et al., 2000; 

Sirard & Pate, 2001). 

Para além disso, há outros fatores a serem considerados como a validade, 

fiabilidade e praticabilidade do instrumento (Maia & Oliveira, 2001). Segundo os 

mesmos autores, o método só é válido se medir aquilo a que se propõe medir, 

a fiabilidade apresenta-se através da consistência perante as mesmas 

circunstâncias e estas duas caraterísticas concernem a precisão ao 

instrumento. No que diz respeito à praticabilidade, os autores atribuem os 

“custos” aceitáveis quer para o investigador quer para o participante, a intrusão 

do próprio instrumento, a sua influência nos níveis de AF dos participantes, as 

possíveis falhas e a “contaminação” ou alteração dos dados (Maia & Oliveira, 

2001, p. 75). 

A metodologia divide-se em dois grupos categóricos: métodos laboratoriais 

e de terreno. A partir das indicações de Laporte et al. (1985) foi elaborada uma 

lista: métodos laboratoriais fisiológicos (incluem calorimetria direta e indireta) e 

biomecânicos (utilizam plataformas de força); métodos de terreno (diário, 

classificação profissional, questionários e entrevistas, marcadores fisiológicos 

(double labeled water, aptidão cárdio-respiratória), observações 

comportamentais, monitorização mecânica e eletrónica (sensores de 

movimento-pedómetro e acelerómetro), monitores de frequência cardíaca e 

aporte nutricional).  

Vários autores analisaram as vantagens e desvantagens de todos os tipos 

de métodos (Sallis & Owen, 1999; Kohl lll et al., 2000; Sirard & Pate, 2001). 

A diferença entre os dois grupos está primeiramente na exigência de 

equipamentos sofisticados e dispendiosos e em processos de análise 

imensamente mais complexos, presente na metodologia laboratorial, enquanto 

que os métodos de terreno têm menor complexidade, apresentam maior 

diversidade contextual de aplicabilidade e abrangem amostras maiores, porém, 

a sua precisão é menor (Maia & Oliveira, 2001; Ribeiro, 2014). 
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A nível epidemiológico o segundo grupo é mais utilizado, devido, 

principalmente, aos baixos custos que representam e facilidade de aplicação. 

Grande parte do conhecimento atual sobre a AF baseia-se em estudos que 

utilizaram os questionários e diários como metodologia, contudo, a 

dependência inerente ao sujeito, de recordar o seu padrão de atividade, é uma 

grande limitação (Maia & Oliveira, 2001; Ribeiro, 2014). 

Em contrapartida, os sensores de movimento não apresentam estas 

desvantagens e têm sido cada vez mais desenvolvidos a fim de aprimorar a 

sua precisão e respetivas medições (Kohl lll et al., 2000; Maia & Oliveira, 2001). 

Enquanto que os pedómetros quantificam o movimento, os acelerómetros 

conseguem medir em simultâneo a quantidade, intensidade e direção do 

movimento, são “sensíveis a variações na aceleração do corpo num ou nos três 

eixos e, por isso, capazes de providenciar uma medição direta e objetiva” (Maia 

& Oliveira, 2001, p. 76). 

Ademais, estes aparelhos estão a ser produzidos cada vez mais, em 

dimensões menores, facilitando a sua prática, e tecnologicamente 

desenvolvidos. Existem dois tipos de acelerómetros, distinguindo-se pelo 

número de eixos que medem: uniaxial (eixo x) e triaxial (eixos x, y e z) (Maia & 

Oliveira, 2001).  

As vantagens da sua utilização como instrumentos de avaliação são: 

“possibilidade de ser aplicado a qualquer escalão etário; o facto de ser 

compatível com as atividades quotidianas, permitindo assim avaliar os sujeitos 

em condições reais de vida; a grande capacidade de armazenamento de 

dados; a não existência de comandos que possam ser manipulados 

externamente e a capacidade de avaliar a atividade durante períodos de tempo 

específico (…) contudo, têm também algumas limitações. O dispêndio 

energético não aumenta à medida que aumenta a carga de trabalho estático; 

tendem a sobrestimar o dispêndio energético na marcha e a subestimar esse 

gasto associado a muitas outras atividades; são imprecisos na estimação do 

dispêndio energético associado à posição de sentado e nos movimentos da 

parte superior do tronco e não podem ser usados em atividades aquáticas” 

(Maia & Oliveira, 2001, p. 77). 
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Puyau et al. (2002) afirmaram que os acelerómetros, devidamente 

validados e calibrados para medir a AF, são um instrumento eficaz para medir 

a AF nas crianças (Ribeiro, 2014). 

Recentemente, após a aplicação de diversas investigações e, por ser, um 

dos sensores mais utilizados com crianças e jovens, Trost et al. (2011) e 

Ekelund et al. (2001), afirmaram que o modelo da ActiGraph fornece dados 

sobre a AF significativamente correlacionados com o dispêndio energético, 

corroborado pela utilização da água duplamente marcada e tem um elevado 

grau de confiabilidade. Outro exemplo é o estudo realizado por Pate et al. 

(2006) “Validation and Calibration of an Accelerometer in Preschool Children” 

que também auxiliou a calibração e validação dos acelerómetros. 

Em 2011, foi realizada uma investigação “Comparison of Accelerometer 

Cut Points for Predicting Activity Intensity in youth” com o objetivo de avaliar a 

precisão da classificação de cinco conjuntos de acelerómetros ActiGraph 

desenvolvidos de forma independente e respetivamente os seus pontos de 

corte, usando o gasto energético, medido por calorimetria indireta, como 

padrão de referência critério (Trost et al., 2011). Participaram 206 alunos, com 

idades compreendidas entre os 5 e os 15 anos de idade, que completaram 12 

testes de atividades pradonizadas. As avaliações incluíram atividades 

sedentárias como estar deitado, escrever, jogar computador, atividades de 

estilo de vida (varrer, lavar a roupa, jogar, aeróbica, desporto) e atividades 

ambulatórias como passear confortavelmente, caminhada rápida, corrida. 

Os participantes utilizaram o ActiGraph GT1H durante todos os testes e o 

seu VO2 foi medido pelo sistema metabólico portátil Oxycon Mobile. A 

intensidade da AF foi estimada usando 5 pontos de corte desenvolvidos 

independentemente: Freedson/Trost (FT), Puyau (PU), Treuth (TR), Mattocks 

(MT) e Evenson (EV). Após as avaliações, os pontos de corte EV (k=0,8) e FT 

(k=0,66), apresentaram concordância significativamente melhor do que TR 

(k=0,62), MT (k=0,54) e PU (k=0,36), exibindo os dois primeiros uma 

classificação de precisão significativamente melhor para a AF de intensidade 

moderada a vigorosa do que os outros três. Somente o ponto de corte EV 

proporciona uma classificação de precisão aceitável para os quatro níveis de 

intensidade da AF (Trost et al., 2011). 
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Em virtude desta revisão e, uma vez que o objetivo central desta 

investigação é perceber o efeito do programa de intervenção com base em 

aulas de Dança na AFDE de alunos dos 6 aos 8 anos, em período escolar, 

escolhemos o acelerómetro como método de avaliação da AF. 

 

1.2.4 Atividade Física Orientada e as crianças 

 

Uma das nossas preocupações prende-se com a AF nas crianças e a sua 

presença ao longo da vida, como tal consideramos a Educação Física uma 

disciplina fundamental na escola e potenciadora do cumprimento dos 

pressupostos estabelecidos e das recomendações da WHO.  

O ambiente escolar é um ambiente ideal para promover intervenções de 

AF, uma vez que nenhuma outra instituição tem tanta influência sobre as 

crianças durante as duas primeiras décadas de vida (Dobbins et al., 2013). A 

AF nas escolas também se tem apresentado indiretamente associada com o 

desempenho académico, incluindo menor taxa de abandono, melhor 

comportamento em sala de aula, maior autoestima e motivação na escola. 

A revisão sistemática apresentada por Dobbins et al. (2013) acrescenta 

que Organizações Internacionais recomendam que as escolas implementem 

políticas que exijam EF diariamente, no entanto, não está claro que existam 

mais estratégias eficazes para promover comportamentos saudáveis ao longo 

da vida. Apesar de a maioria das escolas exigirem a disciplina como parte do 

seu currículo, as aulas de EF podem ocorrer com pouca frequência e não ser 

suficientes para as crianças. 

Sobre este último ponto, Ribeiro (2014) estudou os determinantes da AF 

objetivamente avaliada durante as aulas de EF. Utilizou o acelerómetro triaxial 

e os pontos de corte de Evenson et al. (2008), em 266 alunos dos 10 aos 17 

anos numa escola de Guimarães. Para a AF sedentária, o autor considera que 

os counts por minuto variam entre 0 e 100, para a AF ligeira entre 101 até 

2295, para a AF moderada entre 2296 e 4011 e para a AF vigorosa valores 

iguais ou superiores a 4012. Em relação à AFMV os pontos de corte começam 

a partir de 2296. O autor concluiu que a percentagem dos níveis de AFMV são 
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aproximadamente iguais nas aulas de 45 e 90 minutos, que as aulas de 45 

minutos contribuem com 13,3 dos 60 minutos diários e as de 90 minutos com 

33,3 e, ainda, que os rapazes acumulam mais AFMV e menos AF sedentária 

do que as raparigas. E que portanto, as aulas de EF não chegam a 50% da AF 

recomendada (Ribeiro, 2014). 

Devemos compreender as gerações atuais, os seus interesses, motivações 

e ocupações. Em 2013, o artigo “Council on communications and media- 

children, adolescentes and the media” mostrou que, em média, crianças entre 

os 8 e os 10 anos de idade gastam quase 8 horas por dia em diferentes meios 

e crianças mais velhas e adolescentes 11 horas. Mais de 4 horas são gastas 

em frente à televisão ou computadores, consolas e telemóveis, e mais de 60% 

dos jovens mandam e recebem mensagens depois da hora de ir dormir, o que 

se traduz num aumento do cansaço, incluindo na escola (American Academy of 

Pediatrics, 2013). 

Os jogos e brincadeiras ao ar livre estão cada vez menos presentes na 

comunidade infantil atual. Tremblay et al. (2015) publicou um artigo relacionado 

com esta temática. No estudo “Position Stattement on Active Outdoor Play” foi 

avaliada a evidência que liga o jogo ao ar livre ao indivíduo ativo, com o 

objetivo de apresentar a Declaração de Evidência de Posição. Concluíram que 

há evidências consistentes que mostram que as crianças são mais ativas 

quando estão ao ar livre comparativamente com quando estão dentro de 

espaços interiores ou fechados e, tornam-se menos sedentárias (Tremblay et 

al., 2015). 

Em 2011, os níveis habituais de AF na infância foram investigados em prol 

de uma promoção de comportamentos saudáveis. Para os autores (Tremblay 

et al., 2015) vestir, estar de pé, pintar e caminhada lenta são atividades físicas 

de alguma intensidade para crianças pequenas, caraterizando-se a AF por ser 

intermitente, tendo desde cedo uma grande relevância com impacto no 

percurso de vida. Em concordância com outras investigações, concluíram que 

o estilo de vida e ambientes contemporâneos estão impedindo as crianças de 

se envolverem em níveis adequados de AF, e consequentemente, colocando 

em risco a saúde, o desenvolvimento social e emocional e a função cognitiva. 

“As dificuldades em medir com precisão os padrões únicos de AF de 

crianças pequenas atrasaram o progresso nesta área (…) em parte porque a 
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atividade das crianças não ocorre em blocos de exercício facilmente 

distinguíveis como é típico nos adultos”, no entanto, a acelerometria é 

adequada para estas avaliações, sendo a limitação os pontos de corte 

utilizados ainda não estarem completamente definidos para crianças até à 

adolescência (Cliff & Janssen, 2011, p. 2). 

Numa outra investigação sobre as recomendações da AF em crianças, 

Reilly et al. (2011) vão ao encontro de uma ideia já mencionada, que relaciona 

o jogo e a brincadeira à AF. A “brincadeira fisicamente ativa” inclui atividades 

que envolvam mais esforço do que o movimento mínimo necessário para 

realizar tarefas do quotidiano como tomar banho e vestir. Contudo, atividades 

que incluam todos os principais grupos musculares, “peças enérgicas” 

(bicicleta, parede de escalada), jogos informais (estruturados ou não, com ou 

sem orientação), passear (parque, meio escolar, centro comercial), natação, 

são também atividades benéficas para a saúde infantil realçadas por outros 

autores como Prado (2017) e Acevedo (2017). 

Para além disso, repararam que a brincadeira conduzida por adultos 

fornece parte da AF recomendada, da mesma forma atividades não 

relacionadas com o jogo (aprender a nadar, dançar com orientação), 

concluindo que podem contribuir e proporcionar ambientes favoráveis dentro 

dos quais a criança pode ser estimulada a jogar de forma construtiva, a criar os 

seus próprios jogos e a ser fisicamente ativa (Reilly et al., 2011). 

Na Austrália, em 2017, foi implementado o programa “Good Start” em 19 

escolas, com crianças e adolescentes dos 6 aos 19 anos de idade, cujo 

objetivo se focava em avaliar a eficácia do mesmo, que visa melhorar o 

conhecimento, atitudes e práticas relacionadas à alimentação saudável e à AF 

entre duas comunidades australianas. As mensagens de apelo foram 

transmitidas de forma divertida através da arte cénica e interativa, como canto, 

música, Dança e teatro. 

Os resultados foram coletados usando um questionário e mostraram 

aumentos no conhecimento das recomendações da AF, bem como na sua 

importância para combater doenças e melhorar a autoestima.  

Houve igualmente mudanças de atitude em relação à prática de AF após a 

intervenção e os autores reforçam que o ambiente escolar é determinante para 

as crianças uma vez que gastam uma grande proporção do seu tempo lá, tal 
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como desenvolvem as suas relações interpessoais com os seus pares e grupos 

que são uma importante influência na aquisição de hábitos e atitudes.  

Realçaram também a Dança como “método de entrega mais efetivo”, 

porque as comunidades estão relacionadas com a arte (Mihrshahi et al., 2017).  

Sendo assim, a melhor forma de apelar e cativar as crianças e jovens será 

através do que elas gostam, dos seus interesses do que as motiva. Também 

por isso decidimos recorrer à Dança como meio de promoção da AF. 

 

 

1.3 O que é a Dança? 

 

Batalha afirmou em 2004 que a Dança reflete uma forma de expressão, 

com o propósito primordial de comunicar essencialmente através do corpo 

(Lacerda & Gonçalves, 2009), é uma forma de arte em que a estética a par 

com o talento, técnica e aptidão física são fatores fundamentais de 

performance (Fernandes, 2009). 

Historicamente, a Dança surgiu em vários contextos, com diferentes 

objetivos, mas esteve desde sempre presente na sociedade. Dependendo das 

civilizações, a Dança aparecia como um manifesto primitivo de culto aos 

deuses, em forma de agradecimento, súplica ou ritual, onde os movimentos 

criados eram genuínos e provenientes da imaginação (Nanni, 2008). Foi nas 

Cortes Reais que a Dança ganhou notoriedade e, se desenvolveu para vários 

estilos, técnicas e expressões, emergindo assim noutro sentido (Moreira et al., 

2012). O progresso e desenvolvimento da Dança ao longo da história não foi 

contingente, regeu-se por padrões ou necessidades inerentes ao homem de se 

expressar, desde os seus sentimentos, às emoções, interesses e ambições 

que através da Dança se tornavam reais (Nanni, 2008), o que torna a sua 

origem controversa, dificultando a sua definição concreta. 

Para Fux (1983) a Dança assemelha-se à poesia uma vez que encarna os 

impulsos íntimos de um corpo em ritmo e movimento, Soares e Madureira 

(2005) acrescentaram que como expressão poética é uma experiência sensível 

à expressão dos outros e singular e subjetiva para o próprio corpo. 
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Rangel (2002) afirma que é uma atividade que possibilita ao ser humano 

encontrar-se consigo próprio, com os seus pensamentos e segredos permitindo 

a exteriorização do seu mundo interno.  

A Dança é uma AF que se destaca por permitir explorar e expressar a 

perceção que cada um tem sobre si e sobre os outros, contribuindo para o 

desenvolvimento da sua identidade, das suas emoções e da sua forma de 

sentir, ser e agir (Ferreira, 2005). 

Dançar destacou-se da diversidade de formas de AF, por ser uma área rica 

e completa em mais domínios do que somente a componente física. Alguns 

autores acrescentam ainda, que a Dança pode causar benefícios em relação 

às competências sociais, físicas e cognitivas dos seus praticantes. Predispõe o 

envolvimento com a arte e a cultura, ao mesmo tempo que possibilita maior 

aprendizagem em relação ao conhecimento do próprio corpo (Moreira et al., 

2012). 

Neste contexto, Garaudy, Mariani e Guimarães Filho cit. por Campos 

(2014) vão mais além e afirmam que “dançar é tão importante para uma 

criança quanto falar, contar ou aprender geografia”. 

A criança começa desde a infância a usar o movimento e os gestos como 

forma de expressão e comunicação, com o crescimento evolui e consegue 

combinar os movimentos corporais com a linguagem (Cone & Cone, 2005). 

O centro da Dança é, portanto, o corpo como instrumento de comunicação 

e expressão, servindo como meio de interação entre o ser humano e o mundo 

de maneira lúdica, harmoniosa e agradável (Mendes, 2017). 

 

 

1.3.1 Benefícios da Dança 

 

“The health benefits of creative dance: improving children’s physical and 

psychological wellbeing” foi um estudo apresentado por Quin et al. (2007) que 

pretendia incrementar a consciencialização e conhecimento dos benefícios da 
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Dança para a saúde, enquanto o efeito da Dança criativa em fatores 

fisiológicos, psicológicos e bem-estar, era avaliado numa população de 348 

adolescentes. Após o programa de 10 semanas, as conclusões evidenciaram 

um aumento notório em todas as áreas de aptidão física, em relação ao bem-

estar psicológico. Assim, foram implementadas adaptações positivas nas áreas 

avaliadas, mas não foram estatisticamente significativas, no entanto, a Dança 

deve ser considerada como alternativa válida ao desporto, principalmente para 

a população feminina (Quin et al., 2007).  

A qualidade da experiência pela qual os alunos passam, é determinante 

para uma aprendizagem mais eficaz e a Dança criativa é uma forma lúdica e 

subjetiva, onde tem de existir um equilíbrio entre os desafios e as capacidades, 

de modo a integrar as categorias de comportamento dos domínios cognitivo, 

sócio afetivo e psicomotor à habilidade criativa, visando proporcionar a 

“qualidade da experiência” em Dança educacional (Campeiz & Volp, 2004).  

Os benefícios inerentes à prática de Dança são múltiplos e variados. Os 

autores Cone e Cone (2005) apresentaram várias referências que interligam a 

Dança e as necessidades das crianças: 

• Possibilita à criança seguir o seu próprio instinto para definir o que quer; 

• Estimula a criança a explorar respostas para além das tradicionais às 

tarefas propostas e de se movimentar, sentir, compreender-se a si e aos outros 

de diversas formas; 

• Desenvolve uma nova forma de comunicação para além da verbal e 

visual, estimulando a imaginação, o pensamento e espírito crítico, a criatividade 

e a autonomia através da capacidade de decisão de utilizar determinado 

movimento criativo; 

• Permite estabelecer o sentimento de partilha para com os outros, bem 

como de saber estar com os outros, conviver e criar em grupo; 

• Incrementa a capacidade de perceção, observação, concentração, 

avaliação e tomada de decisões e resolução de problemas 

• Integra o desenvolvimento cognitivo, psicomotor afetivo e estético 

desempenhando relevância na educação da criança; 
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• Melhora o conhecimento sobre si mesmo, a autoestima e sobre a sua 

identidade individual e de grupo; 

• Aumenta a capacidade de concentração e de controlo emocional; 

• Clarifica e amplia o conhecimento sobre o corpo, o movimento e as suas 

várias formas. 

Segundo Mallmann e Barreto (2012) a Dança na infância proporciona o 

desenvolvimento de estímulos tácteis, visuais, auditivos, afetivos, cognitivos e 

motores. A sua prática vai mais longe fomentando uma enriquecida cultura 

sobre o mundo através das diferentes aprendizagens e oportunidades que a 

Dança oferece à criança (Lorenzo-Lasa et al., 2007). 

A Dança através da multiplicidade de movimentos consegue aperfeiçoar a 

coordenação motora, a consciência corporal e espacial, o equilíbrio, a 

agilidade, a mobilidade/elasticidade, a lateralidade, o ritmo da criança e 

capacitá-la para vários contextos reais (Mendes, 2017). 

Em 1986, a WHO definiu promoção de saúde como o processo de 

capacitação da população para exercer o controlo da sua saúde abarcando o 

bem-estar individual e coletivo. Nesta perspetiva as atividades na escola 

devem contribuir para uma boa autoestima, o respeito pelo outro e o 

reconhecimento e exploração das potencialidades, tal como a Dança potencia 

(Carvalho et al., 2010). 

No entanto, os professores e a sociedade em geral estão pouco 

familiarizados com a Dança e, não tendo experiência, podem sentir-se 

desconfortáveis na oferta de um momento criativo ou pensar que isso resultará 

em confusão e agitação por parte das crianças (Dow, 2010). Porém, a Dança 

criativa orientada ajuda as crianças a aprenderem a controlar o corpo, a 

consciencializarem-se do movimento e do espaço, familiarizando-se com 

instruções, sugestões e o respeito e partilha com os outros (Dow, 2010). 

Arce e Dácio, num artigo publicado sobre a Dança criativa afirmam que 

“…a inclusão da Dança, como modalidade artística a ser trabalhada dentro do 

currículo escolar, representa uma valiosa conquista. A estruturação de uma 

proposta para o ensino de Dança representa o reconhecimento da sua 

importância como linguagem culturalmente construída e como atividade 
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essencial no desenvolvimento integral do ser humano, ratificando, desta forma, 

as relações entre a Dança e a educação.” (Arce & Dácio, 2007).  

 

1.3.2 A Dança na Escola 

 

Centrando agora a nossa atenção na Dança como Conteúdo Pedagógico, 

Santos e Figueiredo (2003, p. 107) procuraram “compreender porque é que 

esse conteúdo ainda é considerado apenas como uma atividade extracurricular 

nas escolas, sendo desvinculado do projeto pedagógico e até mesmo negado 

(…) A expressão artística na escola tem de contribuir para a liberdade, para a 

construção da autonomia e do conhecimento (…) A Dança presente nas aulas 

de Educação Física torna-se, para o aluno, um campo vivenciado de muitas 

experiências do movimento humano e, também, um campo de resgate cultural 

e social do ser humano na sociedade contemporânea. Mas vale lembrar que 

ensinar Dança na escola vai muito além de reproduzir o que se vê nos media, 

ou o que o professor traz de casa pronto para passar aos seus alunos. Ensinar 

e aprender a Dança é vivenciar, criar, expressar, brincar com o próprio corpo”. 

Huang e Gao (2013) compararam a influência de experiências anteriores 

sobre os níveis de interesse situacional e de AF dos alunos e simultaneamente 

o relacionamento entre o interesse situacional e os níveis de AF no jogo de 

Dança criado pelos autores: “Dance Dance Revolution” (DDR), um jogo virtual 

interativo que combina movimentos reais de Dança, com música e a visão. Os 

135 participantes com idades entre os 12 e os 15 anos utilizaram 

acelerómetros ActiGraph e os resultados apresentaram uma maior AF por parte 

dos alunos quando sentiam informações novas com a atividade do jogo da 

Dança, principalmente AFMV e comparativamente com os alunos que não 

participaram na experiência DDR obtiveram valores significativamente 

superiores, concluindo que o desafio, a exploração e o prazer instantâneo 

provocado pela atividade de Dança influenciam positivamente a AF (Huang & 

Gao, 2013). 

O melhor processo para estimular o público alvo é facilitar a aprendizagem, 

mas de forma desafiante através do movimento metafórico, ou seja, utilizar 
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imagens da vida pessoal em movimentos que transmitam esse significado 

(Campeiz & Volp, 2004). Laban compôs um percurso de três fases 

relacionando o movimento com as pessoas e objetos: preparação, contacto 

propriamente dito e soltar (Laban cit. por Campeiz & Volp, 2004). Nas três as 

habilidades motoras fundamentais como a estabilidade, locomoção e 

manipulação estiveram presentes contrastando com outros fatores de 

movimento. Para os autores a “Dança, como forma de arte, tem lugar no palco 

e na recreação, sendo que nas escolas, o que se procura não é a perfeição ou 

a criação e execução das Danças sensacionais, mas o efeito benéfico que a 

criatividade da Dança tem sobre o aluno.”, a Dança tem a capacidade de 

desenvolver o aspeto social através do jogo imaginativo e das atividades 

cooperativas (Campeiz & Volp, 2004, p. 3). Para além disso, Joyce (cit. por 

Campeiz & Volp, 2004) afirma que a meta da Dança criativa é a comunicação 

através do movimento uma vez que o aluno tem de utilizar “recursos internos” 

para se expressar de forma direta e clara. Acrescenta igualmente que a Dança 

criativa potencia a formação do “self”, não sendo este apenas o corpo ou a 

mente ou os sentimentos, mas a criança toda (Joyce cit. por Campeiz & Volp, 

2004) (Joyce cit. por Campeiz & Volt, 2004). 

Em concordância,  Carvalho et al. (2010) refere que a Dança é uma AF 

expressiva que permite aprofundar a perceção de cada um sobre si próprio e 

sobre os outros, podendo ser utilizada como instrumento pedagógico 

contribuindo para o desenvolvimento emocional e a estruturação da identidade. 

Promove a formação do sujeito ao permitir a criação da sua personalidade, de 

sentir e agir.  

Para Costa (cit. por Carvalho et al., 2010), a Dança pode ser um 

significativo instrumento de ação pedagógica, no sentido de estimular a 

concentração e sociabilidade, no resgate de valores culturais, no 

aprimoramento do senso estético e o prazer da atividade lúdica para o 

desenvolvimento físico, mental e social. 

“A Dança criativa funciona como agente de aprimoramento da coordenação 

motora, do equilíbrio dinâmico, da flexibilidade e amplitude articulares, da 

resistência localizada, da agilidade e da elasticidade musculares (…) canaliza-
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se a expressividade porque reflete, sentimentos, pensamentos e emoções (…) 

é fundamentalmente socializante e recreativa porque unifica o trabalho 

grupal…” (Rangel cit. por Arce & Dácio, 2007, p. 11). Uma nova abordagem 

que permite o trabalho com a Dança, mas que visa a interação professor/aluno, 

onde o professor deve ser para além de educador, um intermediador do 

processo Dança/arte, possibilitando o prazer pelo movimento e pela interação 

do corpo e da mente, tornando o aluno um intérprete do movimento (Arce & 

Dácio, 2007).  

A Dança criativa tem a sua origem a partir do movimento criativo, é uma 

forma de arte cujo meio é o corpo humano em movimento. Dow (2010) define 

quatro elementos básicos da Dança: o corpo e as suas partes, amplitude de 

movimento e do espaço, o tempo e a energia, e os seus grandes benefícios 

passam pela experiência da exploração e criação, por todos os domínios 

trabalhados (coordenação motora, agilidade, ritmo, flexibilidade…) e, por outro 

lado, a fraca exigência a nível de equipamentos e espaços (Arce & Dácio, 

2007). 

O objetivo da Dança criativa é mostrar o que a sua prática fornece no 

desenvolvimento espontâneo e criativo da linguagem do movimento, 

desenvolvendo uma ação pedagógica coerente, estimulando a criatividade, 

baseando-se em análises de técnicas da Dança adequadas, com enfoque na 

educação psicomotora (Arce & Dácio, 2007). Rangel (2002) declara que 

deveria estar presente nos currículos escolares da pré-escola até à 

universidade, pois os seus conteúdos podem ser adaptados e aplicáveis a 

qualquer nível de ensino. 

Londero (2011) investigou sobre atividades físicas ritmadas pertencentes 

ao quotidiano da criança na escola, para perceber se a Dança possibilitaria o 

desenvolvimento motor e o seu respetivo efeito nas crianças. Os resultados 

deste estudo mostraram uma melhoria no desempenho motor das crianças 

(Londero, 2011).  

Machado (2015) realizou outro estudo com o intuito de averiguar o nível de 

atividade e ações corporais dos alunos em aulas de Dança e em intervalos, 

comparando posteriormente estes dois momentos. O autor concluiu que a 
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participação dos alunos é maior quando orientados por um professor 

(Machado, 2015). 

“Dance Interventions to Increase Physical Activity Among Youth”, um artigo 

de revisão que incorpora cinco bases de dados para intervenções de AF 

relacionadas à dança publicadas entre 2009 e 2016, examinou o uso e eficácia 

das intervenções de AF utilizando a Dança com crianças e adolescentes  

(Bryden et al., 2016). Todos os artigos foram classificados como fracos em 

relação à intervenção, quatro delas produziram aumentos na AF (relatado em 

seis artigos), quatro intervenções foram inconclusivas e três produziram 

descobertas estatisticamente não significativas, concluindo que é necessário 

mais investigação por forma a determinar os efeitos das intervenções de Dança 

sobre a AF nas crianças e jovens (Bryden et al., 2016).  

Com este estudo pretendemos fazer uma nova intervenção para averiguar 

a influência da Dança e da música na AF das crianças em período escolar. 

Para isso recorremos a três turmas de uma Escola do Concelho da Maia, 

Porto. Duas turmas participaram na intervenção e uma turma participou como 

grupo de controle.  
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2. Objetivos 
 

 

Objetivo geral:  

Averiguar o efeito do programa de intervenção baseado em aulas de Dança e 

recreios acompanhados da audição de música na Atividade Física do Dia 

Escolar de alunos dos seis aos oito anos de idade, em ambiente escolar. 

 

Objetivo específico 1: 

Descrever os níveis de Atividade Física das crianças nos dias com aulas de 

Educação Física e dias sem Atividade Física orientada, nas turmas com aulas 

de Dança e na turma sem aula de Dança. 

 

Objetivo específico 2: 

Comparar a Atividade Física do Dia Escolar realizada nas turmas com aulas de 

Dança, relativamente aos dias com Educação Física, com aula de Dança e 

sem Atividade Física orientada. 

 

Objetivo específico 3: 

Averiguar o efeito das aulas de Dança e da presença da audição de música na 

Atividade Física realizada nos momentos de recreio, entre as turmas que 

tiveram aulas de Dança e a turma de controlo. 

 

Objetivo específico 4: 

Averiguar as diferenças entre os alunos do sexo feminino e masculino 

relativamente ao tipo de AF nos recreios sem audição de música, com audição 

de música das aulas de Dança e com audição de música aleatória. 



XVI 
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3. Material e Métodos 

 

3.1 Caraterização da amostra 

 

Os participantes neste estudo, iniciado no ano de 2017, foram alunos do 1º 

ciclo de uma Escola pertencente ao Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de 

Carvalho, do concelho da Maia, distrito do Porto. A amostra era composta por 

57 crianças saudáveis (24 rapazes e 33 raparigas) com idades compreendidas 

entre os 6 e os 8 anos, das quais 65% praticam desporto extracurricular. Os 

valores médios de peso corporal da nossa amostra foram 25.97 ± 4.43 kg, de 

altura 124.4± 6.19 cm e o IMC (Índice de Massa Corporal) foi 16.65 ± 2.07 

Kg/m2. O processo de avaliação da intervenção foi devidamente autorizado, 

tanto pelos encarregados de educação das crianças, como pelos respetivos 

docentes da escola em questão, mediante a entrega de autorização escrita. Os 

procedimentos do estudo foram aprovados tendo em conta a Declaração de 

Helsínquia.  

Seguidamente, apresentamos a tabela 1 com a estatística descritiva 

relativa à idade e às variáveis antropométricas (peso, altura e IMC) que 

caraterizam a nossa amostra total. 

 

Tabela 1 - Caraterísticas antropométricas gerais da amostra total 

 Amostra-Total (n= 57) 

Variáveis Média DP 

Idade (anos) 6,84 0,69 

Peso (kg) 25,97 4,43 

Altura (cm) 124,4 6,19 

IMC (Kg/m2) 16,65 2,07 

Legenda: * p≤ 0,05; n-número; DP-desvio padrão; Kg-quilograma; cm-
centímetro; Kg/m2- quilograma por metro ao quadrado. 

 

A tabela 2 apresentada a seguir mostra a caraterização da amostra quando 

analisada em função do sexo dos alunos. 
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Tabela 2 - Caraterização da Amostra em função do sexo dos alunos 

Legenda: * p≤ 0,05; n-número; DP-desvio padrão; Kg-quilograma; cm-
centímetro; Kg/m2- quilograma por metro ao quadrado; IMC- Índice de Massa 
Corporal. 

 

Quando analisamos a nossa amostra em função do sexo (tabela 2) 

verificamos em todos os parâmetros apresentados: idade, peso, altura e IMC, 

não se observaram diferenças significativas entre as raparigas e os rapazes da 

nossa amostra.  

 

3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

3.2.1 Avaliação Antropométrica 

 

A massa corporal foi registada pela balança eletrónica digital (Tanita Inner 

Scan BC 532 Tokyo, Japão), com a capacidade de 150 kg e precisão de 100 g. 

Os participantes permaneceram imóveis em cima da balança, descalços e com 

roupa leve. A estatura foi obtida por um estadiómetro portátil (Holtain), 

comprimento de 2 metros e escala de 0,1 cm. Foi utilizada a média de duas 

avaliações consecutivas. O Índice de massa corporal (IMC) foi calculado 

segundo a divisão da massa corporal (kg) pela estatura (m) ao quadrado 

(kg/m2). 

     

  

 Rapazes (n=24) Raparigas (n=33)  

Variáveis Média DP Média DP p 

Idade (anos) 6,75 0,68 6,70 0,68 0,75 

Peso (kg) 26,45 5,54 25,49 3,38 0,07 

Altura (cm) 124,89 5,74 124,23 6,55 0,45 

IMC (Kg/m2) 16,84 2,54 16,51 1,71 0,13 
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3.2.2 Avaliação da atividade física 

 

Procuramos seguir com rigor os temas e conteúdos apresentados por 

Ávila-Carvalho e Lebre (2011) que propunham a existência de uma relação 

entre: noção corporal, noção de tempo, noção de espaço, criatividade, energia, 

e, coreografia. Todas as coreografias foram trabalhadas nesse sentido, 

simultaneamente na simplicidade de movimentos que promovessem o aumento 

da AF e que fossem interessantes e cativantes para estimular a envolvência 

dos alunos. 

A AFDE foi aferida utilizando acelerómetros ActiGraph wGT3X-BT. Os 

aparelhos caraterizam-se por serem pequenos (4.6x3.3x1.5 cm) e leves (15 g), 

que capturam e gravam dados de aceleração brutos em 3 eixos de alta 

resolução, que são convertidos em uma variedade de atividades objetivas, 

usando algoritmos publicamente disponíveis desenvolvidos e validados por 

membros da comunidade de pesquisa académica como , "User Guide-

ActiGraph wGT3X-BT + ActiLife", 2017) fornecendo informação acerca da 

atividade física total realizada. O tratamento e análise da informação fornecida 

pelos acelerómetros foram realizados através do software específico ActiLife 

que transformou os dados e os apresentou em Excel. 

No nosso estudo, os acelerómetros foram utilizados durante o período 

escolar (das 9h às 17h30). 

Para a realização da análise da informação previamente recolhida, são 

escolhidos os pontos de corte relacionados com a idade dos sujeitos, tornando 

possível a descrição das diferentes intensidades de atividade física (Ribeiro, 

2014). 

O System for Observing Fitness Instruction Time (SOFIT) desenvolvido por 

McKenzie (2015) é uma ferramenta que pode servir de método de avaliação da 

AF durante as aulas de EF, pois fornece os dados sobre os níveis de atividade 

dos alunos, bem como o contexto ligação/prática e comportamento do 

professor/treinador. Como se baseia na observação direta da situação, todos 

os parâmetros observados estão metodicamente definidos, distinguindo os 

níveis de AF em cinco: deitado, sentado, parado, andar/ atividade moderada e 

atividade rigorosa, os quais foram utilizados neste estudo (McKenzie, 2015). 



32 
 

Neste estudo, utilizamos estes critérios observacionais quer no decorrer das 

avaliações realizadas durantes os intervalos, quer durante as aulas de Dança 

lecionadas. 

 

3.3 Protocolo 

 

Como referido, anteriormente, o instrumento da avaliação utilizado foi o 

acelerómetro ActiGraph, pois revelou-se-nos o mais adequado para este tipo 

de recolha de informação, uma vez que queríamos analisar a AF de crianças 

durante o período em que permanecem na escola. Assim, conseguimos fazer a 

análise correta, de forma válida e fiável, sendo de fácil colocação e 

manuseamento. Primeiramente, foram entregues os pedidos de autorização 

aos encarregados de educação com a respetiva descrição e explicação do 

estudo. Posteriormente, recolhemos os dados antropométricos (massa corporal 

- através de uma balança digital “Tanita”; estatura - através de um estadiómetro 

portátil; por último foi calculado o IMC, de seguida foram realizadas as 

avaliações pré-intervenção. Nas três turmas (Intervenção e controle) 

recolhemos os dados relativos à AFDE (Atividade Física Dia Escolar) nos dias 

que os alunos tinham AF orientada, ou seja, com aula de EF, o dia em que não 

tinham qualquer tipo de AF orientada e o dia em que os alunos tinham aula de 

Dança.  

Após o programa de 9 semanas (9 aulas de Dança lecionadas a cada 

turma) foi efetuada uma nova recolha de dados referentes à AF durante três 

tipos de recreios: recreio sem música, recreio com as músicas que foram 

utilizadas nas coreografias nas aulas de Dança e recreio com músicas 

escolhidas “aleatoriamente”. 

Seguimos alguns parâmetros e pressupostos descritos por Ávila-Carvalho 

e Lebre (2011). Segundo os autores os princípios metodológicos para o ensino 

da Dança devem basear-se numa primeira fase em saber estruturar o 

planeamento curricular de forma contextualizada atendendo ao ambiente 

escolar e à realidade das necessidades e interesses dos alunos. Não foi nosso 

objetivo ensinar apenas a forma ou uma técnica específica. Segundo Monteiro 
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(2007) o objetivo deverá ser estabelecido de acordo com o vocabulário de 

movimento de cada um. Pretendemos incentivar uma atividade que tenha como 

prioridade o corpo como instrumento, explorando as suas possibilidades 

motoras, expressivas e de comunicação. Para desta forma poder trabalhar o 

movimento em Dança com a intenção de expressar algo: uma ideia, uma 

história, uma sensação (Dunkin cit. por Ávila-Carvalho & Lebre, 2011).  

Nos dias que os alunos foram submetidos à avaliação, procedeu-se à 

colocação do acelerómetro no momento em que a respetiva criança chegava à 

escola e à sua remoção antes da saída da escola. O acelerómetro foi ajustado 

junto à anca, do lado direito, por baixo da roupa da criança, através de uma 

cinta elástica. Foram também registados os horários das diferentes atividades 

realizadas pelas crianças, tais como: aula de Educação Física, atividades de 

recreio, hora do lanche e de almoço. Exceto o momento de aplicação 

(resultado da nossa intervenção com aulas de Dança, ou seja, recreio com as 

músicas utilizadas na aula de Dança), as crianças envolveram-se nas suas 

atividades diárias habituais com os colegas. 

A primeira recolha foi feita na turma de 2º ano no dia 12 de dezembro, dia 

em que a turma não tinha AF orientada. A segunda avaliação foi no dia 13 em 

que a turma tinha aula de EF.  No entanto, o período de intervenção apenas 

começou dia 8 de janeiro na turma de 2º ano e no dia 10 na turma de 1º, com 

todas as avaliações necessárias realizadas, seguindo o mesmo princípio para 

as restantes turmas envolvidas.  

O estudo foi conduzido durante 9 semanas úteis, articulando com as 

atividades já existentes na escola, onde existiu uma aula de Dança por semana 

(60 minutos), sendo esta às terças-feiras das 16:30-17:30h na turma de 2º ano 

e às quintas-feiras no mesmo horário com a turma de 1º ano, substituindo 

desta forma uma das três aulas de Educação Física que cada turma tinha por 

semana.  

As aulas foram lecionadas num dos espaços exteriores de recreio, onde 

não havia nenhum elemento de recreação sem ser duas tabelas de 

basquetebol e era o único espaço coberto protegido de chuva e de outras 

condições meteorológicas adversas. A estrutura de cada aula foi pensada 

metodologicamente, de forma a explorarmos quatro coreografias com músicas 
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distintas. Foram atribuídas e planeadas duas aulas para cada coreografia. 

Iniciamos o ensino da primeira coreografia na primeira aula da nossa 

intervenção e terminamos a quarta coreografia na oitava aula. A nona aula foi 

destinada à exercitação das quatro coreografias ensinadas até então. 

Cada coreografia foi pensada e planificada, com o objetivo de fundir dois 

pontos fundamentais neste estudo: a Atividade Física Moderada e Vigorosa 

das crianças e a vertente educativa, artística e criativa das crianças em 

atividades de Dança. 

Também as músicas foram selecionadas cuidadosamente, atendendo não 

só ao idioma, ritmo e estilo, como também ao gosto e conhecimento das 

crianças.  

O foco central deste estudo foi perceber de que forma a Dança em 

contexto escolar, pode influenciar os níveis de AFMV (Atividade Física 

Moderada e Vigorosa) das crianças, em idades e ambiente escolar. Para tal, as 

crianças foram avaliadas em diferentes momentos e situações, relativamente à 

AFDE durante o período escolar e AFMV. Em ambos os casos analisamos os 

resultados quer em função das atividades desenvolvidas quer em comparação 

com a sua participação ou não na intervenção. Estabelecemos dois tipos de 

situações: com atividades organizadas e orientadas por professor como são o 

caso da aula de Educação Física e aula de Dança; e Sem Atividades 

Organizadas e orientadas por professor (SAO) como são o caso do recreio 

habitual vivenciado pelos alunos no seu dia a dia em tempo escolar e o recreio 

com o som das músicas exploradas nas aulas de Dança que denominamos por 

Momento de Aplicação da Intervenção. Ficou estabelecido também que este 

recreio seria das 15:45 às 16:30h por ter um período de tempo de aplicação da 

nossa intervenção semelhante ao tempo despendido em aulas de Educação 

Física e em aulas de Dança. No início da intervenção (janeiro) avaliamos um 

recreio com cada turma, onde utilizamos música aleatória e voltamos a repetir 

a mesma no fim da intervenção (março). A avaliação do recreio com música 

das aulas de dança foi realizada após a intervenção (abril), quer com o grupo 

de controlo quer com o grupo experimental. 
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3.4 Tratamento Estatístico 

 

Os programas utilizados na análise dos dados foram o Microsoft Excel XP 

e o Statical Packege for the social science (SPSS), versão 25.0 for Windows. 

O software ActiLife exporta os dados diretamente para o Excel 

devidamente categorizados, no entanto, para uma análise mais fidedigna, 

posteriormente introduzimos e voltamos a verificar os dados no programa 

SPSS:  

Realizou-se um estudo exploratório dos dados de forma a detetar possíveis 

erros ou outliers. Foi efetuada uma análise descritiva, para variáveis contínuas 

(altura, peso, etc.) utilizando os valores da média e desvio padrão, para as 

variáveis categóricas (sexo, grupo de controlo, etc.) foi utilizado o valor 

absoluto e percentual.  

A normalidade da distribuição das variáveis foi avaliada com o teste de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Recorrendo aos testes paramétricos mais adequados como o T-Test para 

amostras independentes e ANOVA para medidas repetidas verificamos as 

diferenças entre os grupos e variáveis avaliadas. O nível de significância 

utilizado foi de 5% (p≤0,05). 

O teste de Levene permitiu-nos averiguar a homogeneidade das variâncias 

e a associação entre variáveis foi verificada através dos coeficientes de 

correlação de Pearson. 

  

3.5 Metodologia 

 

3.5.1 Metodologia da elaboração das Coreografias 

 

Os objetivos específicos da Dança são contribuir para o equilíbrio bio-

psico-social do ser humano e pretende desenvolver: as capacidades 

preceptivas e quinestésicas, as capacidades emocionais, intelectuais e morais, 

a experiência sócio-cultural, o juízo estético, a capacidade de comunicação, a 
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imaginação criativa, as capacidades de representação e de realização e a 

reflexão e avaliação artística (Batalha, 2004).  

Para o nosso estudo, os objetivos das coreografias centravam-se quer em 

aumentar a Atividade Física da criança em atividades de Dança quer em 

explorar e aprender os conteúdos da Dança de uma forma atual, responsável e 

inovadora, quer ainda promover o trabalho criativo no sentido de desenvolver e 

trabalhar a componente artística e imaginativa dos alunos. 

Tivemos em consideração alguns fatores para a escolha e seleção musical 

das coreografias. A “(…) abordagem da música em aulas de Dança é uma 

ferramenta essencial mas não se pode restringir aos tradicionais paradigmas 

do ensino musical. Segundo o autor deve-se ir ao encontro da especificidade 

da inter-relação entre a Dança e a música” (Leitão cit. por Ávila-Carvalho & 

Lebre, 2011, p. 7). Nas 4 coreografias exploradas tivemos em conta o facto de 

as músicas selecionadas serem conhecidas e do interesse dos alunos, serem 

músicas recentes, serem de diferentes estilos e de serem cantadas em língua 

Portuguesa e Inglesa.  

Foram então selecionadas algumas músicas para podermos passar à fase 

da elaboração das coreografias: “Can’t Stop the Feeling” do cantor Justin 

Timberlake (Anexo 1), “A Vida Toda” da Carolina Deslandes, “O Amor é Assim” 

dos HMB e Carminho (Anexo 2), “Marcha Imperial” do filme Star Wars, “24k 

Magic” de Bruno Mars (Anexo 3), “Espera” de Fernando Daniel, “El Taxi” de 

Pitbull e “Picky” de Joey Montana (Anexo 4). 

Na elaboração das coreografias tivemos o intuito de aplicar corretamente 

as atividades e alcançar os melhores resultados de acordo com os nossos 

objetivos. Começamos por estruturar cada coreografia com base em três 

componentes: Geral, isto é, fazer a divisão métrica da música (Anexos 5, 6, 7 e 

8); Específica, em que os movimentos coreografados deviam aumentar a 

intensidade da atividade; Criativa, para permitir a interpretação de cada um de 

forma lúdica. 

Para a divisão métrica as músicas foram divididas por partes: introdução, 

parte I, refrão, parte II e final. Em relação à componente específica tivemos o 

cuidado de abordar todos os temas que, segundo Ávila-Carvalho e Lebre 

(2011), são fundamentais: noção corporal; noção de tempo e espaço; relação 

com o corpo, com os colegas e com o meio; energia ou dinâmica do 
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movimento; criatividade e coreografia. Segundo as autoras e começando pela 

noção corporal, esta “é uma componente que se centraliza no corpo e nos seus 

movimentos adjacentes: “pressupõe que o aluno (…) entre em verdadeiro 

contacto com a fisicalidade do movimento, as partes exteriores e interiores do 

corpo, as possibilidades de movimento do corpo como um todo, atividades de 

locomoção, gestuais, de transposição de peso, trabalho de descoberta, 

sistematização e vivência de um vocabulário de movimento alargado. A noção 

corporal tem o intuito de deixar que os alunos descubram quer a funcionalidade 

e eficácia do corpo (próprio e dos outros) como o sentido que podem reproduzir 

com a sua utilização” (Ávila-Carvalho & Lebre, 2011, p. 3). São promovidos 

conteúdos como “Ações motoras” por exemplo o sentar, deitar, levantar, saltar, 

correr, andar, rodar; o trabalho com as diferentes partes do corpo: cabeça, 

tronco, pernas, braços, etc.; assim como a exploração de diferentes formas 

corporais como por exemplo formas alongadas e formas arredondadas. 

No que diz respeito à noção de tempo, o nosso objetivo foi promover 

vivências de uma grande diversidade de ritmos, movimentos com aceleração 

ou desaceleração, bem como paragens e suspensões do movimento. Seguindo 

a literatura, abordamos o ritmo/cadência e ritmo/estrutura (Batalha, 2004, p. 4). 

Em relação à noção de espaço, Ávila-Carvalho e Lebre (2011) explicam 

que o pretendido é que o aluno consiga distinguir as direções do movimento, os 

níveis do movimento, o espaço pessoal e o espaço geral, os padrões espaciais, 

os caminhos do movimento, e ainda, a exploração dos movimentos simétricos 

e assimétricos. Nesse sentido, são incluídos nas coreografias níveis (alto, 

médio e baixo), direções (cima, frente, trás, lateral, etc.) e diferentes percursos 

(retilíneo, curvo, irregular, etc.).  

Visto que, “o corpo da Dança não é só forma anatómica e física é também 

sentido e significação” (Batalha, 2004, p. 5), a componente criativa teve a sua 

relevância na construção coreográfica de forma a possibilitar que as crianças 

utilizassem a imaginação e a fantasia nos vários movimentos que iam sendo 

ensinados e explorados, assim como, a energia que confere expressividade e 

sensibilidade aos movimentos explorados. Utilizamos, algumas estratégias 

coreográficas, nomeadamente a associação do gesto à palavra ou som que 

estava a ser reproduzido, temas que fossem do interesse dos alunos ou da 

época do ano e, também, a relação com os colegas, com o próprio corpo e com 
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o espaço, que ajudaram a estabelecer uma melhor conexão dos alunos com a 

coreografia.  

Assim, tentamos incluir, também, as categorias de movimento e atividade 

física analisadas segundo o SOFIT desenvolvido por Thomas L. McKenzie: 

deitar, sentar, de pé, caminhar e vigorosa. Segundo o protocolo do SOFIT, a 

categoria de atividade vigorosa é atribuída a qualquer movimento em que o 

dispêndio energético é maior do que o utilizado em caminhadas comuns, ou 

seja, mesmo que o aluno esteja deitado, se estiver a fazer um movimento que 

promova grande dispêndio energético, é considerado um movimento vigoroso 

(McKenzie, 2015). 

  

 

3.5.2 Metodologia da aula 
 

             

Todas as aulas tiveram a mesma organização e estrutura. À exceção da 

primeira aula em que houve o primeiro momento para uma pequena 

apresentação da professora e explicação do que os alunos iriam trabalhar nas 

9 semanas seguintes. A organização estabelecida foi de cinco a oito minutos 

de aquecimento e ativação geral, onde foram utilizadas atividades e jogos que 

estavam relacionados com o tema ou a parte da coreografia que se iria 

trabalhar nessa aula. Após a primeira aula optamos por realizar sempre uma 

revisão da/s coreografias já ensinadas. De seguida, optamos por realizar trinta 

e cinco minutos dedicados à transmissão e exploração dos exercícios de 

transfere relativos à parte “nova” da coreografia. Uma vez que foi estabelecido 

desde o início, que cada coreografia iria ser trabalhada em duas aulas, na 

primeira aula era abordada a introdução, parte I e refrão e na segunda aula era 

feita uma revisão dessas duas componentes e dava-se continuidade à 

coreografia dedicando-se assim à parte II e final.  

Os últimos cinco minutos serviram para realizar exercícios de alongamento 

e relaxamento. 

Esta organização sofreu alguns ajustes de acordo com as turmas e em 

função da própria organização dos professores de Educação Física que 
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estavam responsáveis pela aula/turma. Todas as aulas foram lecionadas pela 

investigadora. 

Na aula 1 e 2 a coreografia ensinada (Anexo 1) teve como música a “Can’t 

Stop the Feeling” de Justin Timberlake, esta coreografia tinha como tema a 

alegria de dançar. Por ser a primeira coreografia, quer a técnica dos 

movimentos, quer as formações e utilização do espaço, foram simples com o 

intuito de averiguar o nível dos alunos e o seu interesse. E, sendo importante 

estimular a memória, a coreografia foi ensinada através de exercícios transfere 

e outros exercícios mais analíticos, mas adicionando sempre elementos novos 

em todas as aulas, para os alunos continuarem motivados e progredirem. 

Nas aulas 3 e 4 foi ensinada a coreografia (Anexo 2) com uma montagem 

musical que era constituída pela “A Vida Toda” da Carolina Deslandes e o 

“Amor é assim” dos HMB e Carminho. Esta coreografia tinha como tema o Dia 

de S.Valentim e estava organizada de forma a dar maior destaque às meninas 

e aos meninos separadamente e às suas relações destacadas na interação 

entre eles. A técnica utilizada nos gestos e movimentos foi mais avançada, 

uma vez que a coreografia estava dividida, os dois grupos tiveram mais tempo 

para assimilar e praticar a sua parte da Dança e envolverem-se como um todo 

durante o seu decorrer. 

Na 5ª e 6ª aulas o tema apresentado foi “Os guerreiros”, que ia de encontro 

à música utilizada da saga Star Wars “Marcha Imperial”, mas em vez de os 

guerreiros lutarem, dançaram, também ao som de Bruno Mars com “24k Magic” 

(Anexo 3). Uma coreografia mais apelativa para os rapazes, mas também 

pensada nas meninas. Neste caso, houve uma maior exploração do espaço e 

da relação entre eles, uma vez que as formações foram o foco principal da 

coreografia e os alunos tinham de estar completamente envolvidos com o 

grupo e respeitar cada uma das suas posições para se conseguir o melhor 

resultado final. Também foram trabalhados conteúdos novos como o contraste 

(os alunos realizam o mesmo movimento, mas em níveis diferentes) e o Canon, 

que é um movimento criado pelo gesto individual, mas repetido 

simultaneamente em grupo, ou um após outro, em rápida sucessão e neste 

caso criando a ilusão de uma onda. Desta forma, as noções corporais e 

espaciais estiveram mais presentes, assim como o conteúdo de ritmo/cadência. 
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A última coreografia (Anexo 4) foi ensinada na 7ª e 8ª aulas com uma 

junção de três músicas: “Espera” de Fernando Daniel, “El Taxi” do cantor Pitbull 

e “Picky” de Joey Montana. Por ser a última, o tema escolhido foi a “Festa”, por 

serem utilizados estilos e ritmos diversificados, acabando com uma música 

alegre e mais rápida. Em termos de dificuldade, houve um equilíbrio entre as 

formações trabalhadas e os movimentos escolhidos, tentado simplificar a 

coreografia para ser mais apelativa e divertida para os alunos. Foi bastante 

utilizado o contraste de movimentos, principalmente entre rapazes e raparigas, 

e também em subgrupos. O ritmo foi outra componente explorada com mais 

pormenor. 

Na última aula o objetivo foi rever todas as coreografias. De forma a tornar 

a aula mais estimulante e especial, realizamos um concurso de Dança, onde 

em cada coreografia havia várias categorias merecedoras de prémio e o júri 

era composto por mim e pelos respetivos professores de Educação Física. No 

final, todos foram premiados. 

Com o avançar das aulas foi notória a autonomia adquirida pelos alunos. A 

memória foi sempre estimulada, assim como, a repetição sem modelo (do 

professor). Estas duas levaram a que a maior parte dos alunos conseguisse 

executar e explorar as coreografias sem ter a necessidade da execução 

simultânea da Professora (em espelho). 

Em relação aos intervalos com música aleatória, as músicas utilizadas 

foram dentro do mesmo registo das utilizadas nas coreografias, inclusive, após 

a primeira intervenção no recreio com música aleatória, selecionamos algumas 

músicas para trabalhar nas aulas, uma vez que foi notória a satisfação dos 

alunos com alguns temas.   
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4. Resultados e Discussão 
 

Antes de iniciarmos as avaliações averiguámos se existiam diferenças 

significativas, entre o grupo de controlo e o grupo experimental, em relação às 

variáveis idade e IMC e concluímos que não houve diferenças. 

De seguida apresentamos os resultados relativos às avaliações realizadas 

com a nossa amostra.  

 

Na tabela 3 apresentamos os valores, em minutos, referentes ao tempo 

despendido em Atividade Sedentária e AFMV durante o período escolar 

(8h30min). Apresentamos os resultados dos referidos tipos de AF num dia com 

AF orientada (período escolar com aula de EF) e num dia sem AF orientada, 

antes do início da intervenção. Apresentamos ainda os valores da comparação 

nestes 2 dias entre o grupo de controlo com o grupo experimental.  

 

 
Tabela 3 - Atividade Sedentária e AFMV nos dias sem AF orientada e dias com 

AF orientada (com aula de EF) e comparação entre o grupo experimental e o 

grupo de controlo 

 Tipo de 
Atividade 

Física 

Grupo 
Experimental 

Grupo 
Controlo 

 
Valor 

p 

  Média ± DP Média ± DP  

Dia sem AF 
orientada (minutos) 

Sedentária 345,66 ± 44,85 326,31 ± 
29,32 

0,155 

AFMV 41,20 ± 19,03 45,02 ± 13,12 0,507 

Dia com AF 
orientada (minutos) 

Sedentária 319,28 ± 32,00 319,91 ± 
30,14 

0,954 

AFMV 46,51 ± 14,72 52,42 ± 17,04 0,264 

Total (tempo do dia 
escolar) (minutos) 

 510 min 510 min   

Legenda: * p ≤ 0,05 (T-test de medidas independentes); DP – Desvio padrão; 

AFMV- Atividade Física Moderada e Vigorosa; AF- Atividade Física; min-

minutos 
 
 

Como podemos observar na tabela 3 não existem diferenças significativas 

na comparação entre o grupo de alunos que participou na intervenção (grupo 
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Figura 2- Valores percentuais da Atividade Física Moderada/Vigorosa no dia 

sem AF orientada e no dia com EF, do grupo experimental e no grupo de 

controlo 

Figura 3- Percentagem da Atividade Sedentária nos dias sem AF orientada e 

com EF, do grupo experimental e de controlo 

experimental) e o grupo de controlo, quer na Atividade Sedentária quer na 

AFMV, nos dias em que os alunos não tiveram atividades físicas orientadas e 

nos dias em que frequentavam a aula de EF. 

 Contudo, a Atividade Sedentária diminuiu nos dois grupos no dia em que 

tiveram AF orientada e, em contrapartida, a AFMV aumentou em ambos.  

As figuras 2 e 3 mostram os valores percentuais do tempo em que os 

alunos estiveram nestes mesmo dias em AFMV e Atividade Sedentária 

respetivamente. 
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Conforme é apresentado na Figura 2 o dia sem AF orientada e o dia com 

AF orientada apresenta valores percentuais próximos em relação à AFMV 

(diferenças de 5 minutos no grupo experimental e de 7 minutos no grupo de 

controlo), tal como, na Figura 3 os valores percentuais mostram que a 

diminuição de Atividade Sedentária entre os dois dias avaliados no grupo 

experimental foi de 26,38 minutos aproximadamente e no grupo de controlo 6,4 

minutos. Num estudo de revisão os autores Dobbins et al. (2013) avaliaram o 

impacto de intervenções escolares focadas no aumento da AF entre 36.593 

crianças e adolescentes. 

As evidências sugeriram a implementação contínua de intervenções de AF 

na escola, dados os efeitos positivos sobre o comportamento dos alunos e o 

seu estado de saúde física, bem como o aumento da duração de AF 5 a 45 

minutos a mais por dia, reduzindo o tempo gasto a assistir televisão de 5 a 60 

minutos a menos por dia e aumentando o consumo máximo de absorção de 

oxigênio ou capacidade aeróbia, refletindo-se no nível de aptidão física. Para 

além disso, os resultados mostraram também que as crianças expostas a 

intervenções escolares de AF têm aproximadamente três vezes mais hipóteses 

de praticar AFMV durante o dia escolar do que aqueles não expostos.  

 

 

Na tabela 4 apresentamos o tempo despendido pelos alunos em Atividade 

Sedentária e a AFMV no dia sem AF orientada, no dia com AF orientada (aula 

de EF) e no dia com aula de Dança no grupo experimental. Os valores 

apresentados do dia com aula de Dança são o resultado da média entre a 

avaliação inicial (realizada na segunda aula da intervenção) e a avaliação final 

(realizada na última aula). 
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Tabela 4 - Tempo despendido em Atividade Sedentária e a AFMV nos dias 

sem AF orientada, com aula de EF e com aula de Dança do grupo de 

experimental 

 Tipo de 
Atividade Física 

Grupo 
Experimental 
Média ± DP 

 
Valor p 

Dia sem AF orientada Sedentária  

(minutos) 
352,93 ± 42,89  a*; b* 

AFMV total  

(minutos) 
38,11 ± 16,47 c*; d* 

Dia com EF Sedentária  

(minutos) 
323,33 ± 30,77 a*; e 

AFMV total  

(minutos) 
44,86 ± 15,22 c*; f* 

Dia com aula de 
Dança 

Sedentária  
(minutos) 

322,41 ± 32,37  b*; e 

AFMV total  

(minutos) 
52,65 ± 16,18 d*; f* 

Total (tempo do dia 
escolar) 

 510 min  

Legenda: DP – Desvio padrão; AFMV- Atividade Física Moderada e Vigorosa; 

AF- Atividade Física; EF- Educação Física; min- minutos; *p ≤ 0,05 (p-nível de 

significância); a*- diferenças significativas da Atividade Sedentária entre o dia 

SAO e o dia com EF; b*- diferenças significativas da Atividade Sedentária entre 

o dia SAO e o dia com aula de Dança; c*- diferenças significativas da AFMV 

entre o dia SAO e o dia com EF; d*- diferenças significativas da AFMV entre o 

dia SAO e o dia com aula de Dança; e- não houve diferenças significativas da 

Atividade Sedentária entre o dia com EF e o dia aula de Dança; f*- diferenças 

significativas da AFMV entre o dia com EF e o dia com aula de Dança 
 

 

Como podemos observar na tabela 4 o dia em que as crianças passaram 

mais tempo em Atividade Sedentária foi o dia em que não tiveram qualquer tipo 

de AF orientada, aproximadamente 352 minutos de 510 minutos totais do dia 

escolar. Seguido do dia com alua de EF. O dia com aula de Dança foi o que 

apresentou um valor mais baixo de Atividade Sedentária, aproximadamente 

322 minutos. 

Em contrapartida, o dia com aula de Dança foi o que apresentou o 

resultado mais elevado no tempo despendido em AFMV atingindo 
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aproximadamente 53 minutos, comparativamente com o dia de EF, o que 

demonstra que de facto a dança deveria estar presente e integrar o currículo 

disciplinar nas escolas. Ribeiro (2014)  avaliou os determinantes e os níveis de 

AF durante as aulas de EF numa escola e concluiu que numa aula de 45 

minutos em média os alunos utilizavam 13,3 minutos em AFMV dos 60 minutos 

diários recomendados. 

De forma mais estruturada e orientada, a Dança permite a exploração e 

consciencialização corporal, espacial e temporal, a valorização e cumprimento 

de regras, cooperação e respeito pelo outro e pelo que o rodeia, contribuindo 

para a aquisição de uma conduta e de um comportamento melhor por parte da 

criança, partilhando a mesma ideia Machado (2015) provou que a AF e a 

participação dos alunos em Dança aumenta quando a atividade é orientada 

pelo Professor. Como área tão rica e completa, que exercita em simultâneo o 

corpo, alma e a mente, deve ser vista como uma ferramenta promissora de 

aprendizagem e desenvolvimento, desde as mais tenras idades. 

Para percebermos se existiam diferenças significativas entre o tempo de 

Atividade Sedentária nos três dias avaliados utilizamos ANOVA de medidas 

repetidas (teste de Wilks’ Lambda (p<0,05)) e verificamos que existem 

diferenças significativas entre o dia sem AF orientada e o dia com EF e entre o 

dia sem AF orientada e o dia com aula de Dança. Entre os dias com EF e aula 

de Dança não houve diferenças significativas. 

  

Em relação à AFMV utilizamos o mesmo teste e, segundo o teste de Wilks’ 

Lambda (p<0.05), existem diferenças significativas entre todas as 

comparações. 
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Figura 4-Valores Percentuais de Atividade Sedentária e Moderada/Vigorosa do 

grupo experimental nos diferentes dias de avaliação (sem AF orientada, com 

EF e com a aula de Dança); *p ≤ 0,05 (p-nível de significância) 
 

A figura 4 retrata a mesma comparação dos três dias avaliados no grupo 

experimental e apresenta os valores percentuais da Atividade Sedentária e da 

AFMV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a análise dos resultados obtidos pela comparação dos dias sem AF 

orientada, com EF e com a intervenção (aula de Dança), no grupo experimental 

que vivenciou as 9 aulas de Dança, percebemos que existem diferenças 

significativas entre todas as comparações no que concerne à AFMV. 

Percebemos também que o facto de o resultado do dia com aula de Dança ter 

sido o mais elevado no que diz respeito à AFMV e, também, o mais baixo na 

Atividade sedentária, promove o aumento de atividade por parte dos alunos na 

presença de Dança. Em relação à Atividade Sedentária, os valores mostram 

diferenças significativas na comparação entre o dia sem AF orientada e o dia 

com EF, bem como, entre o dia sem AF orientada e o dia com a aula de Dança, 

no entanto, não existiram diferenças significativas entre os dias com EF e com 

aula de Dança.  

Os autores Johnstone et al. (2018) apresentaram um estudo de revisão 

cujo o objetivo principal foi determinar o efeito de intervenções nas escolas 

sobre os níveis de AF das crianças, particularmente a AFMV e as habilidades 

de movimento fundamental. Destacaram que não houve efeito significativo das 

intervenções de brincadeira ativa na AFMV. No entanto, a síntese narrativa 
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sugeriu que intervenções lúdicas ativas podem aumentar o volume total de AF, 

o que foi demonstrado na comparação anteriormente mencionada. 

 

 

Para além da avaliação dos diferentes dias, avaliámos de igual forma os 

recreios. Escolhemos o recreio da tarde por se assemelhar no que concerne ao 

tempo de duração, à aula de EF e à aula de Dança. Na tabela 5 apresentamos 

a comparação dos três recreios (recreio sem música, recreio com música 

utilizada nas aulas de Dança e recreio com música aleatória) em relação ao 

grupo experimental e ao grupo de controlo apresentando o tempo em que 

estiveram em Atividade Sedentária e em AFMV. 

 

 

Tabela 5-Comparação dos três tipos de recreios entre o grupo experimental e o 

grupo de controlo 

 Tipo de 
Atividade 

Física 

Grupo 
Experimental 
Média ± DP 

Grupo 
Controlo 

Média ± DP 

 
Valor p 

Recreio sem 
música 

Sedentária 
(minutos) 

21,00 ± 10,18 16,52 ± 4,12 0,007* 

AFMV  
(minutos) 

9,04 ± 6,01 10,60 ±3,13 0,007* 

Recreio com 
música das aulas 
de Dança 

Sedentária 
(minutos) 

14,29 ± 4,85 13,83 ± 
4,55 

0,785 

AFMV 
(minutos) 

12,86 ± 4,84 11,19 ± 3,96 0,512 

Recreio com 
música aleatória 

Sedentária 
(minutos) 

18,49 ± 9,55 9,82 ± 3,93 0,008* 

AFMV 
(minutos) 

17,44 ± 5,93 17,53 ± 5,61 0,853 

Total (tempo de 
recreio) 

 45 min 45 min  

Legenda: DP – Desvio padrão; AFMV- Atividade Física Moderada e Vigorosa 

*p ≤ 0,05 (p-nível de significância); min- minutos 
 

 

Através da tabela 5 conseguimos observar que existem diferenças 

significativas no recreio sem música entre o grupo experimental e o grupo de 

controlo, quer no tipo de Atividade Sedentária quer na AFMV. Da mesma 

forma, no recreio com música aleatória existem diferenças entre os dois grupos 
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Figura 5-Atividade Física Moderada/Vigorosa nos recreios sem música, com 

música das aulas de Dança e com música aleatória, no grupo experimental e no 

grupo de controlo; *p ≤ 0,05 (p-nível de significância) 
 

em relação à Atividade Sedentária. Nesta comparação utilizamos o T-test de 

medidas independentes. Neste estudo a música destacou-se positivamente por 

ter apresentado um resultado de ação-reação tão elevado por parte dos alunos. 

Em todas as intervenções feitas, a presença de música foi essencial para as 

crianças mudarem o seu registo habitual e aumentarem a sua AF. 

Principalmente, nesta comparação, foi notória a diferença de valores, quer da 

Atividade Sedentária que reduziu com a música e a AFMV que aumentou nos 

dois recreios em que existiu música. Num estudo semelhante apresentado por 

Mendes (2017) os resultados obtidos mostraram que as atividades em que 

utilizaram música e movimento, tiveram valores mais elevados na AFDE e na 

AFMV do que as atividades não orientadas, principalmente no recreio com 

música comparado ao recreio habitual, concluindo que a prática de Dança 

regular e de forma estruturada e planeada pode influenciar positivamente o 

aumento da AF da criança independentemente do sexo. 

 

De seguida, apresentamos a figura 5 onde estão representados os valores 

percentuais da AF moderada a vigorosa registada nos alunos do grupo de 

controlo e do grupo experimental nos diferentes tipos de recreio (sem audição 

de música, com audição de música aleatória e com audição de música da 

Dança). 
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Para percebermos se entre cada tipo de recreio existiam essas diferenças 

realizamos a comparação entre cada um dos tipos de recreio (ANOVA medidas 

repetidas) que apresentamos na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Comparação da AFMV entre os três tipos de recreio no grupo 

experimental e no grupo de controlo 

 

Legenda: * p<0,05 (diferenças significativas) 

 

Verificamos na tabela 6, que existem diferenças significativas entre todos 

os tipos de recreio no grupo experimental em relação à AFMV praticada pelos 

alunos. No que concerne ao grupo de controlo, apenas existiram diferenças 

significativas entre o recreio sem audição de música e o recreio com audição 

de música aleatória, o que mostra a influência da música na AF das crianças, à 

exceção da comparação entre o recreio sem música e o recreio com músicas 

das aulas de Dança, onde o grupo de controlo não apresentou diferenças 

significativas. 

 

No sentido de perceber se estas diferenças se mantinham tendo por base o 

sexo dos alunos, decidimos analisar e comparar os resultados nos três tipos de 

recreio, quer em função da Atividade Sedentária quer da AFMV. Para tal, 

utilizamos o T-test e apresentamos os resultados na tabela 7. 

  
Recreio com 

música das aulas 
de Dança 

Recreio com 
música aleatória 

  P P 

Grupo 
Experimental 

Recreio sem música 0,001* 0,000* 

Recreio com música 
das aulas de Dança 

 0,001* 

Grupo 
Controlo 

Recreio sem música 1,00 0,008* 

Recreio com música 
das aulas de Dança 

 0,068 
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Tabela 7 - Comparação entre os alunos do género feminino e masculino 

relativamente ao tipo de AF nos três recreios avaliados 

 Tipo de 
Atividade 

Física 

Raparigas Rapazes  
Valor p 

  Média ± DP Média ± DP  

Recreio sem 
música 

Sedentária 22,48 ± 9,28 15,93 ± 7,64 0,012* 

AFMV 8,09 ± 4,75 11,44 ± 5,81 0,032* 

Recreio com 
música das 
aulas de 
Dança 

Sedentária 14,74 ± 4,37 13,36 ± 5,24  0,332 

AFMV 11,70 ± 4,35 13,61 ± 4,98 0,170 

Recreio com 
música 
aleatória 

Sedentária 17,76± 9,41 14,40 ± 8,93 0,181 

AFMV 15,59 ± 5,80 19,95 ± 4,87  0,004* 

Total (tempo 
de recreio) 

 45 min 45 min  

 

Legenda: * p<0,05 (diferenças significativas); DP- desvio padrão; AFMV- 

Atividade Física Moderada e Vigorosa; min- minutos 

 

Como apresentado na tabela 7, existem diferenças significativas, no recreio 

sem audição de música entre os dois grupos, tanto na Atividade Sedentária 

como na AFMV. Assim como, no recreio com audição de música aleatória 

também se observaram diferenças significativas entre os grupos em relação à 

AFMV. No grupo feminino, observamos uma diminuição abrupta da Atividade 

Sedentária em ambos os recreios com presença de música, e um aumento 

acentuado da AFMV. 

 

De forma a facilitar a observação destes 2 grupos apresentamos a figura 6 

onde podemos observar os valores percentuais da AFMV de cada um deles.  
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Figura 6-Valores percentuais de Atividade Física Moderada/Vigorosa nos 

recreios sem música, com música das aulas de Dança e com música aleatória 

em função do sexo dos alunos; *p ≤ 0,05 (p-nível de significância) 
 

 

Através da figura 6 podemos observar que os rapazes foram mais ativos 

nos três recreios avaliados. Por outro lado, podemos destacar a presença da 

música como elemento influenciador do aumento da AFMV nos dois grupos, 

sendo que o recreio com música aleatória foi o que apresentou valores mais 

elevados quer nas raparigas quer nos rapazes. Desta forma, percebemos que 

a presença de música num dos recreios escolares influenciou positivamente o 

aumento da AFMV em todas as crianças avaliadas, revelando uma boa 

estratégia no aumento da AFMV nas raparigas, grupo esse com valores 

preocupantes na AFMV, talvez porque os recreios não disponibilizam recursos 

materiais destinados ao interesse diferenciado da maior parte das raparigas. 

 

Com o objetivo de averiguar se as crianças, durante o período escolar num 

dia com aula de Dança e num dia com aula de EF conseguiram atingir as 

recomendações propostas pela WHO (referência), apresentamos a tabela 8 

com os resultados obtidos em AFMV por parte dos rapazes e raparigas e o 

valor absoluto recomendado para a prática de AF diariamente. Acrescentamos 

também o recreio com música aleatória para perceber a sua contribuição no 

total de tempo recomendado em AFMV diária das crianças. 
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Tabela 8 -  Valores absolutos e relativos (recomendado pela WHO) de AFMV 

durante o período escolar em dias com aula de Dança e com aula de EF e em 

recreio com música em função do sexo dos alunos 

Legenda: WHO- World Health Organization; AFMV- Atividade Física Moderada 

e Vigorosa; min- minutos; EF- Educação Física 
 

Com esta análise podemos verificar que nenhum dos grupos atingiu a 

recomendação de 60 minutos de AFMV diária. No entanto, os rapazes e as 

raparigas aproximaram-se do valor, quase equiparando-o, no dia em que 

tiveram aula de Dança, destacando-se por consequência, esta área e a 

intervenção realizada, mostrando a possibilidade de atingir as recomendações 

em ambiente escolar. Comparativamente ao dia com aula de EF, o dia com 

aula de Dança atingiu resultados mais elevados em ambos os sexos. Em 

relação ao recreio com música aleatória, verificamos anteriormente que foi o 

recreio que apresentou valores mais elevados em relação à AFMV e, sendo 

uma atividade com duração de 45 minutos, conseguimos perceber que 

contribui para aumentar a AF das crianças durante o dia mesmo não sendo 

uma atividade orientada.  

É necessário repensar os objetivos que as escolas têm ao nível da AF para 

as crianças, pois como já referido em alguns estudos, as crianças têm vindo a 

baixar os seus níveis de AF a partir do momento em da sua escolarização e as 

escolas não conseguem cumprir as recomendações emanadas da WHO para 

as crianças serem ativas e saudáveis. Como foi visível nesta intervenção, a 

  
 

Recomendação 
da WHO 

AFMV 
durante o 
período 

escolar num 
dia com aula 

de dança 
(8h30m) 

AFMV durante 
o período 

escolar num 
dia com aula 

de EF (8h30m) 

Tempo 
despedido 
em AFMV 
durante o 

recreio com 
música 

aleatória (45 
min) 

 Tempo/ 
Percentagem de 

tempo 

Tempo/ 
Percentagem 

de tempo 

Tempo/ 
Percentagem de 

tempo 

Tempo/ 
Percentagem 

de tempo 

Rapazes 60 min/ 100% 58,83 min/ 
98,1% 

56,25 min/ 
93,8% 

19,95 min/ 
33,3% 

Raparigas 60 min/ 100% 49,23 min/ 
82,1% 

40,98 min/ 
68,3%  

15,59 min/ 
26% 
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presença de um novo recurso, a música, no recreio aumentou a motivação e a 

predisposição dos alunos para uma maior interação entre eles, criarem 

diferentes brincadeiras e serem mais ativos. Em relação à disciplina de EF será 

importante repensar os conteúdos que vêm sendo abordados, o próprio espaço 

físico destinado à prática de atividades desportivas e a escassez de materiais 

didáticos e motivadores. Novos conteúdos, que sirvam não só como AF, mas, 

que promovam também o desenvolvimento pessoal (físico e afetivo) e social, 

de forma lúdica como a Dança consegue apresentar, deveriam ser explorados 

nas escolas. Acerca da importância da Dança e os benefícios que proporciona, 

Quin et al. (2007) realizou um estudo onde pretendia aumentar a 

consciencialização das vantagens de dançar e avaliar os seus efeitos 

fisiológicos e psicológicos em adolescentes, concluindo que a Dança elevou os 

níveis de aptidão em ambos os sexos, principalmente a nível aeróbio no sexo 

feminino, reforçando a ideia de que a Dança deveria ser considerada uma 

alternativa válida no desporto para as crianças e adolescentes. Outro estudo de 

Carvalho et al. (2010) demonstrou que após as crianças aderirem às atividades 

realizadas na escola relacionadas com Dança, demonstraram maior 

predisposição para estabelecer relações sociais e familiares. Deste modo, 

verificamos que a Dança surgiu como um importante instrumento promotor de 

saúde nos meios escolares e os resultados sugeriram ainda que pode haver 

benefício específico da atividade de Dança no domínio pessoal, com uma 

perceção de si mais positiva, maior autovalorizarão e segurança diante das 

situações com que se deparam diariamente. Ficou salientado o prestígio da 

comunidade escolar e os trabalhos realizados pelos alunos, que despertam 

sentimentos de autovalorizarão, promovendo o aumento da autoestima e 

auxiliando o processo de aprendizagem (Carvalho et al., 2010). 

 

Após a análise dos resultados, verificamos que nos dias em que houve 

intervenção, fosse com a aula de Dança ou com a presença de música nos 

recreios, as crianças despenderam mais tempo em AFMV e reduziram o tempo 

em Atividade Sedentária. Desta forma, os resultados sugerem que as 

atividades que utilizam música e o movimento são importantes para o 

desenvolvimento das crianças, uma vez que para além de fomentarem os 
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níveis de AF, assumem também um papel fulcral na evolução e 

desenvolvimento das componentes motoras e aeróbias.  

Nesta investigação podemos destacar positivamente o facto de ter sido 

utilizada uma metodologia de avaliação da AF objetiva e devidamente 

fundamentada na literatura (acelerómetro) que nos permitiu fazer uma 

avaliação rigorosa. Além disso, convém realçar o controlo estabelecido durante 

toda a intervenção, quer nos recreios quer durante as aulas, onde a amostra foi 

estritamente dividida em dois grupos e o critério foi respeitado em todo o 

decorrer do estudo.  

Contudo, a inexistência de um registo sistemático no momento da 

intervenção, especificamente nos recreios, tornou a análise dos resultados 

limitativa. Outro ponto fraco no nosso estudo foi o reduzido número da nossa 

amostra e o contexto limitado que nos impossibilita generalizar os resultados e 

conclusões. Relativamente ao reportório musical utilizado, foi baseado numa 

seleção subjetiva de acordo com alguns critérios mencionados anteriormente, 

mas pode ter influenciado os resultados obtidos, uma vez que a preferência 

dos alunos, apesar de considerada, é subjetiva e altera o comportamento e 

atitude das crianças. 

Consideramos que a dança, apesar de não se apresentar como principal 

motor do aumento da AF nesta investigação, comporta todos os benefícios 

anteriormente mencionados, sejam físicos, motores, pedagógicos, cognitivos, 

psicológicos, sociais, afetivos e lúdicos. Por outro lado, no nosso estudo, 

privilegiando a Dança e a música, obtivemos valores mais altos no mesmo 

período e em condições menos favorecidas que foi o caso do recreio onde não 

existem atividades organizadas e orientadas, mas a música esteve presente e 

influenciou os dois grupos (experimental e controlo) que alcançaram em média 

17 minutos de AFMV. 

A Dança possibilita aos alunos uma nova forma de expressão, através de 

movimentos que livremente podem explorar e criar, a partir do que sentem, da 

satisfação que retiram e da possibilidade de estabelecer outras relações com 

os seus pares. 
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 Destacamos o impacto destas atividades relacionadas com Dança e 

música no grupo feminino, uma vez que os resultados mostraram valores  

relevantes, e, sendo por norma este o grupo menos ativo, é relevante adotar 

estratégias simples como a presença de música para aliciar as meninas a mais 

prática de AF em momentos como os de recreio ou até mesmo em contexto de 

aula de EF. 
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5. Conclusão 
 

O objetivo principal deste estudo foi o de averiguar o efeito do programa de 

intervenção baseado em aulas de Dança na Atividade Física do Dia Escolar de 

alunos dos seis aos oito anos de idade, em ambiente escolar. Concluímos que 

a prática regular de Dança influenciou positivamente a AF das crianças, 

resultando no aumento da AFDE e da AFMV, nos dias com aula de Dança em 

comparação com os outros dois. Em relação à Atividade Sedentária, os 

resultados mostraram diminuição do tempo prevalente neste nível de AF 

aquando das aulas de Dança, comparativamente ao dia SAO e com EF. 

Em relação à comparação dos dias de aulas SAO e dias com EF, em 

ambos os grupos de estudo os resultados foram semelhantes, mostrando uma 

maior AFMV nos dias com a aula de EF. 

Consequentemente, na comparação entre o dia com EF e o dia com a aula 

de Dança, apenas no grupo experimental, concluímos que a AFDE foi mais 

elevada no dia com aula de Dança, onde obtivemos resultados mais elevados 

na AFMV do que no dia com EF. A Atividade Sedentária simultaneamente 

apresentou valores mais baixos no dia da intervenção com Dança do que no 

dia SAO. 

Os resultados obtidos da avaliação dos recreios (recreio sem música, com 

música aleatória e com música das aulas de Dança) entre a turma de controlo 

e a as turmas experimentais, mostraram um grande aumento da AFMV nos 

dias em que a música esteve presente comparativamente com o recreio em 

que esta não existiu. O recreio com música aleatória apresentou resultados 

mais elevados em relação à AFMV do que o recreio com música das aulas de 

Dança. Sugerindo uma influência positiva da música na motivação e 

predisposição das crianças para a prática de AF. 

Por último, e após a análise da AFMV e Sedentária em função do sexo dos 

alunos nos diferentes recreios analisados, concluímos que existiram diferenças 

significativas no recreio sem música em relação à Atividade Sedentária e 

AFMV sendo os rapazes o grupo mais ativo. Os recreios com música das aulas 

de Dança e com música aleatória não apresentaram diferenças entre sexos em 
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relação à Atividade Sedentária. A AFMV apresentou diferenças significativas 

entre os rapazes e raparigas no recreio com música aleatória, onde o sexo 

masculino obteve resultados superiores relativamente ao feminino. Em relação 

ao recreio com música das aulas de Dança os valores de AFMV não 

mostraram diferenças. Os rapazes foram sempre o grupo mais ativo. As 

raparigas aumentaram a sua atividade a quando da presença de música. 

Em suma, podemos considerar que a presença de uma atividade de Dança 

ensinada através dos princípios da Dança criativa, cativou e motivou os alunos 

aumentando positivamente os seus níveis de AF. Por outro lado, consideramos 

também que a música pode ser um elo motivacional e promotor da AF em 

crianças do primeiro ciclo. 

Com a nossa intervenção foi possível perceber que as crianças não 

cumpriam as recomendações da WHO. Percebemos também que apenas no 

dia em que os alunos tiveram aula de Dança, os sujeitos do sexo masculino 

atingiram um nível de atividade física aproximado do recomendado. Em relação 

às raparigas, apesar de não atingirem os 60 minutos de AFMV, alcançaram os 

valores mais elevados também no dia da nossa Intervenção (aula de dança). 

No que diz respeito aos resultados referentes à AFMV registada no recreio com 

música aleatória, percebemos que foi este o recreio que apresentou valores 

mais elevados contribuindo desta forma para aumentar a AF das crianças 

durante o período escolar.  

Esperamos que esta investigação tenha despertado o interesse pela Dança 

e por todas as suas vertentes, que a tornam uma área de cariz artístico tão 

plena e íntegra, estimulando a inovação por novas práticas educativas que 

melhor envolvam e articulem esta área.  
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Anexo 1- Coreografia: “A alegria de dançar”   

Música: “Can’t Stop The Feeling”, Justin Timberlake 

 

Formação             Descrição 

 

1ª frase: começam virados para o lado 

direito, em fila única, estalam o dedo com a 

mão esquerda nos tempos pares 

2ª: viram-se para a frente, fazem o gesto da 

onda para o lado direito, seguidamente para 

o lado esquerdo e depois uma volta de 360º 

com os braços 

3ª: uma perna de cada vez “chuta a bola”, o braço contrário “empurra a parede” 

à frente e o outro ao lado 

4ª: Formam duas filas e vão a “voar” para os 

seus lugares ( os braços fazem o gesto das 

asas e vão em corrida curta e rápida) 

5ª: ao som das palavras fazem os gestos- 

“sol”: levantam os dois braços em cima e 

abrem ao lado; “ bolso”: mãos encaixam no 

sítio dos bolsos das calças 

Correm para a trás e apontam para os pés, dão dois passos à frente e baixam 

ao som de “uh!” 

6ª: Volta a empurrar com o braço e a chutar 2xs 

Cruza um pé à frente do outro e dá uma volta de 360º, ao som de “Stop” 

afastam as pernas e os braços ao lado e fazem uma paragem 

7ª: tronco baixa e balança à frente, fazendo um semi-círculo, primeiro para o 

lado direito e depois para o esquerdo 

8ª: viram para o lado direito e andam no sítio 

9ª: passo arrastado com  a perna esquerda e 

tronco baixo, viram para o outro lado e passo 

com a direita (para a frente); repetem o 

mesmo mas no sentido contrário 

10ª: volta de 360º sobre si mesmos, ao 

mesmo tempo os braços acompanham o 

movimento à beira da cabeça e vão descendo devagar 
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11ª: salta para o lado direito e balança o corpo, seguindo o mesmo movimento 

para o lado esquerdo; enquanto saltam no sítio e virados de frente vão fazendo 

gestos com os braços (primeiro os dois em cima da cabeça, à altura dos 

ombros, junto ao tronco e em baixo) 

12ª, 13ª, 14ª=11ª 

15ª: abraça o corpo e afasta os braços lentamente enquanto fazem um 

movimento ondulatório com o corpo e braços 

16ª=15ª 

17ª: fila da frente estala dedo com mão direita 

e dois passos arrastados a começar com a 

perna direita para trás; fila de trás faz o 

mesmo mas com braço e pernas esquerda e 

para a frente 

18ª= 2ª 

19ª: marcha no sítio, braço contrário à perna acompanha o movimento 

(cotovelo empurra para fora) 

20ª: mãos cruzadas atrás das costas, pernas afastadas, calcanhar roda para 

dentro e para fora, um pé de cada vez (4xs) e cabeça acompanha movimento 

dos pés 

21ª…37ª= 5ª…16ª 

38ª: espera 4 tempos no sítio; fila da frente 

vira o lado e faz 4 lunges que vão descendo 

de nível até chegar ao chão e fica 

39ª: fila de trás faz o mesmo para o lado 

esquerdo enquanto a fila da frente está 

parada; fila da frente dá volta de 360º em 

baixo 

40ª: fila de trás faz a mesma rotação; ao mesmo tempo levantam a cabeça e 

dão um salto 

41ª…46ª= 11ª…16ª 

47ª: filas andam ao mesmo tempo mas para o lado oposto que tinham andado 

anteriormente e vão batendo palmas ao ritmo da música; por fim descem e 

ficam na posição final 
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Anexo 2 - Coreografia: “Dia do Amor”   

Música: “A Vida Toda”, Carolina Deslandes e “Amor é assim”, HMB e 

Carminho 

 

Formação             Descrição 

 

1ª/2ª: “entram em palco”-meninas vão pela 

frente e rapazes por trás 

3ª: formam-se dois círculos, um exterior dos 

rapazes e outro interior das meninas 

 

4ª: rapazes largam as mãos e formam uma 

meia-lua  e sentam-se, atrás das meninas que 

contínuam a andar em círculo e param no 

último tempo  

5ª: meninas ainda de mãos dadas em círculo 

dão um passo à frente e levantam os braços; 

dão um passo atrás e baixam os braços 

(rapazes sentados vão fazendo movimentos com os braços/cabeça e tronco) 

6ª: largam as mãos, braços em cima e dão uma volta de 360º  

7ª: ficam em ponta dos pés e levantam a cabeça; 1 passo para a esquerda e 

levam a cabeça e o braço como se estivessem a tentar ouvir; 1 passo para a 

direita, esticam esse braço e dão mais uma volta 

8ª: 2 a 2 dão as mãos e começam a andar para formar uma meia-lua, viram-se 

para a frente e descruzam as mãos 

9ª: olham de novo para o par, estendem a 

perna direita e transferem o peso para essa 

perna, ao mesmo tempo levantam os dois 

braços à frente 

10ª: saltitam e trocam de lugar entre os pares 

11ª: viram-se para a frente, fazem uma onda com o braço direito e ajoelham-se 

12ª: 1 passo à frente com a perna direita e estendem os braços 

13ª: com perna esquerda desenham uma meia-luae rodam para a diagonal 

direita, dão 3 passos cruzados e rápidos em simultâneo levantam os braços ao 

lado do tronco 

14ª: 2 passos lentos para trás, salto a dar uma volta de maneira a voltar a ficar 

de frente e voltam a levantar os braços 
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15ª: abraçam o peito e balançam as pernas  

16ª…19ª= 12ª…15ª 

 1ª música acaba e começa a música dos rapazes 

1ª: rapazes ainda sentados fazem mímica (olham uns para os outros com ar de 

surpreendidos por as meninas estarem à frente deles)  

2ª: levantam-se e começam a fazer o gesto de 

empurrar as meninas para fora; em fila as 

meninas saiem em fila pelo lado esquerdo de 

maneira a passarem para trás dos rapazes 

 

 

3ª: meninas continuam a sair e a ir para os seus 

lugares (meia-lua atrás dos rapazes); rapazes 

continuam a “empurrar” as meninas para fora e a 

darem pequenos passos à frente 

4ª: de frente rapazes cruzam os braços à altura 

do peito e levantam um ante-braço de cada vez e 

estalam o dedo (começa com o direito) 

5ª: 4 marchas à frente em simultâneo puxa cotovelo com o braço oposto à 

perna que sobe 

6ª=4ª 

7ª: 4 lunges laterais com braços e tronco a acompanharem o movimento 

8ª= 5ª mas para trás 

9ª: fica um pé de apoio e o outro cruza atrás 4xs 

10ª: 1º tempo junta os pés e marca o tempo; pé esquerdo marca mais 3 tempos 

afastando-se do pé direito e mãos seguem o movimento de afastar 

11ª: salta e cruza os pés (pé esquerdo à frente) 

12ª: volta de 360º, virados uns para os outros levantam braços, mãos e ombros 

e dizem “Porquê?” como na música 

13ª: cruzam a palma das mãos e batem no peito; 2 passos cruzados atrás e 

braços cruzam também 

14ª: apontam para eles próprios e volta a dar 2 passos cruzados 

15ª: fazem os gestos respetivos às palavras da música- (avesso:rodam os 

dedos ao lado da cabeça; tropeço:saltam com 2 apoios, mão e pé esquerdo no 

chão e perna direita esticada) 

16ª: apontam para as meninas ao mesmo tempo que rodam o corpo 
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17ª…21ª=13ª…16ª 

22ª:meninas levantam-se e fazem par com o 

rapaz que está à frente, dão as mãos e 

saltitam em roda  

23ª: param de saltitar, ficam de mãos dadas, 

baixam-se, levantam-se, sobem o braço de 

fora 

24ª=22ª 

25ª=23ª e acabam abraçados ao seu par 
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Anexo 3 - Coreografia: “Os Guerreiros”   

Música: “Marcha Imperial”, Star Wars e “24k Magic”, Bruno Mars 

 

Formação             Descrição 

 

1ª: começam todos no chão sentados em cima 

dos pés e o tronco e cabeça deitados à frente 

(meninas à frente e rapazes atrás) “arrastam-

se” para trás e para a frente respetivamente 

 

2ª: primeiros 4 tempos continuam até formar 

uma fila única; viram-se de barriga para cima 

3ª:deitados de barriga para cima com os pés 

apoiados no chão, levantam uma perna de 

cada vez (4xs) começando com a direita 

4ª: fazem a “tesoura” com as pernas 4xs 

5ª: desenham uma meia-lua com as pernas e começam da esquerda para a 

direita e depois o inverso 

6ª:voltam a virar de barriga para baixo e tronco deitado 

7ª: levantam a cabeça, esperam 1 tempo, levantam joelho direito com perna 

esquerda no chão, depois levantam a perna esquerda e ficam de pé, 4 

marchas rápidas no sítio 

8ª: corrida curta e rápida de costas para formar 

uma fila única na vertical, o primeiro a correr é 

o que está no meio 

9ª: corrida no sítio (começa a segunda música) 

 

10ª: no primeiro tempo uns dão um passo para 

a direita e outros para a esquerda, ao mesmo 

tempo que levantam os braços e inclinam mais 

o braço de fora, formando duas filas na vertical 

e viradas para a frente; step touch à frente e 

saltado 3xs e vira cabeça no 4º tempo para o 

lado do pé que está à frente e repete outra vez  

11ª: nas 2 filas em simultâneo, os primeiros dois de cada fila levantam os 

braços à frente no tempo 1, outros dois atrás levantam ao lado no tempo 3, 
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mais dois levantam os braços em “v” no tempo 5, todos levantam os braços em 

cima no tempo 7 e esperam no 8 

12ª: descem os braços à frente ao ritmo da música 

13ª: vão a saltitar para o lugar de maneira a 

formarem uma meia-lua 

14ª: 2 saltos canguru (mãos tocam no chão e 

sobem com o salto) e 4xs step touch ao lado 

15ª=14ª 

16ª: sacode ombro direito, depois o esquerdo, e fingem que têm uma pistola na 

mão e apontam para os colegas na meia-lua 

17ª: salto para o lado direito com mãos no ar, depois para lado esquerdo e 

viram-se para a frente e dão um passo com a direita outro com a esquerda 

para a frente, esquerda e direita para trás 

18ª: dá um pequeno salto e cai com os dois pés bem afastados; pernas 

fletidas, tronco vai a um lado, meio e outro lado; chuta perna direita e puxa 

joelho, depois a esquerda 

19ª=18ª 

20ª: cruza braços à altura do peito e balança tronco de um lado e do outro; 

mãos na cintura e balança um lado e outro 

21ª: saltita para formar a fila única vertical e 

corre no lugar22ª…24ª=10ª..12ª 

25ª=17ª 

26ª: (música “Marcha Imperial” volta a tocar) 

marcha no sítio virados para a frente 

27ª: viram-se frente a frente (as duas filas) e 

fazem 4 marchas à frente e 4 atrás 

28ª: cada fila corre para um lado de forma a 

criarem dois círculos, um interior e outro 

exterior 

29ª: continuam a correr para formar os dois 

círculos e no último tempo param e viram-se 

para dentro de mãos dadas 

30ª: 1º tempo círculo de fora levanta os braços, 

o de dentro baixa-se, 3º tempo ao contrário, 5º 

tempo repete o 1º e caiem todos no chão no 

último tempo 
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Anexo 4 - Coreografia: “A Festa”   

Música: “Espera”, Fernando Daniel, “El Taxi”, Pitbull e “Picky”, Joey Montana  

 

Formação             Descrição 

 

1ª: fila do lado direito levanta o braço de fora 

em 2 tempos, depois a outra fila, a pessoa do 

meio levanta os dois; simultâneo baixam os 

braços em 2 tempos 

2ª: abraçam o corpo e dão dois passos 

arrastados para trás: levantam o braço de fora, batem com essa mão no peito e 

dão mais 2 passos para trás 

3ª: abrem os braços à altura do tronco e dão uma volta de 360º com as pernas 

fletidas para o lado de fora; lunge à frente com a perna esquerda; levantam o 

joelho direito e o braço esquerdo sobe e olham para a mão; igual para o outro 

lado 

4ª: salto e afasta pernas; salta para cima do pé direito e baixa tronco e depois 

para o esquerdo; corridinha no sítio e volta a saltar para um pé e para outro 

5ª: abrem os braços à altura do tronco e dão 

uma volta de 360º com as pernas fletidas para 

o lado de dentro, balança os braços 

dentro/fora/dentro e sobe os braços; viram-se 

de frente para a outra fila e dão as mãos ao 

par de maneira a formar um comboio 

 

6ª: começam a correr por dentro do comboio, 

de frente para trás 
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7ª: conforme saem do comboio formam 3 

círculos de mãos dadas com os colegas; 4 

tempos a rodarem 

8ª: virados para dentro do círculo-1 passo à 

frente e estendem os braços; salto com volta 

de 360º; levantam os dois braços à altura dos 

ombros e mãos para cima; giram a cabeça  

9ª: começam a andar para formar uma fila 

única; braços em cima cruzados; baixam 

braços e palma da mão levantada; meninas 

vão a rodar para o lugar, mas em bicos de 

pés e os rapazes com as pernas fletidas 

10ª: (música “El Taxi”) levanta o braço direito 

e puxa cotovelo para baixo; os dois braços à frente e fingem que estão a guiar 

um carro e dão passos pequenos no sítio; levantam o braço direito ao lado do 

tronco e dão dois saltos com os calcanhares para fora 

11ª=10ª para o outro lado 

12ª: arrasta o pé a um lado e a outro e tronco acompanha o movimento; faz o 

símbolo do guiador; voltar a arrastar os pés e a balançar o tronco 

13ª: dão as mãos (género de cordão humano) e balançam para o lado direito e 

esquerdo; fazem o símbolo do guiador; repetem o cordão 

14ª: puxa cotovelo ao lado e puxa a mesma perna ao lado; meninas levantam 

os braços e fazem um gesto com as mãos e os rapazes fazem com os braços à 

frente da cara 

15ª= 14ª mas os gestos invertem 

16ª: transição de uma música para a outra-volta de 360º a mexer os braços e 

pernas  

17ª: (música (Picky) viram-se para o lado direito e dão um passo para a frente 

com a perna esquerda e depois com a direita e ficam virados para o lado 

esquerdo 

18ª: mãos na cintura e abana o rabo atrás; abana o peito;  

19ª: faz o gesto de empurrar com o braço esquerdo; o mesmo gesto para o 

lado direito, mas com um passo arrastado para esse lado; ¾ de volta com os 

braços em cima  

20ª e 21ª=18ª e 19ª mas no final dão 3 saltos a pés juntos para trás, mais um 

no sítio e afasta os pés e escolhem uma posição final 
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Esquerda 

 

Esquerda 

 

 

Legenda: 

    Raparigas 

    Rapazes 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Trás 

 

Trás 

Direita 

 

Direita 

Frente 

 

Frente 
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Anexo 5- Estudo da música: 

 “Can’t Stop the Feeling” de Justin Timberlake 
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Anexo 6- Estudo das músicas: 

 “A Vida Toda” de Carolina Deslandes e “O Amor é Assim” HMB: 
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Anexo 7- Estudo das músicas: 

“Marcha Imperial” de Star Wars e “24K Magic” de Bruno Mars: 
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Anexo 8- Estudo das músicas: 

 “Espera” de Fernando Daniel, “El Taxi” de Pitbull e “Picky” de Joey Montana: 
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Anexo 9- Pedido de Autorização   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

Exmo(a). Encarregado(a) de Educação 

Venho por este meio pedir a participação/colaboração do seu educando no 

estudo sobre “Influência da dança e da música na Atividade Física das crianças em 

período escolar”. Agradeço que o destacável seja entregue até ao dia 23 de 

Novembro. 

Eu, abaixo-assinado, (nome completo) 

_______________________________________________________________, 

encarregado de educação do/a, (nome completo) 

_______________________________________________________________ 

declaro que compreendi a explicação que me foi fornecida acerca da investigação 

que se tenciona realizar. Tomei conhecimento de que, de acordo com as 

recomendações da declaração de Helsínquia, a informação ou explicação que me 

foi prestada versou os objetivos, os métodos e os benefícios previstos. Por isso, 

consinto que lhe seja aplicado o método e a utilização dos materiais propostos pelo 

investigador.  

 

 

 

Data: ___ / ___________ / 20__  

Assinatura:__________________________ 

Responsável:_________________________ 

 

 

Exmo(a). Encarregado(a) de Educação 

Venho por este meio pedir a participação/colaboração do seu educando no 

estudo sobre “Influência da dança e da música na Atividade Física das crianças em 

período escolar”. Agradeço que o destacável seja entregue até ao dia 23 de 

Novembro. 

Eu, abaixo-assinado, (nome completo) 

_______________________________________________________________, 
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Anexo 10- Panfleto informativo entregue aos Encarregados de Educação   
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