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CRIANÇA “DEFICIENTE” 
Quem és tu? 

Um anjo, um pássaro, um ser do além? 

Vejo os teus olhos no infinito, 

Vejo no silêncio do teu corpo 

Uma luz de um outro sol. 

Nós, os “normais”, 

O que sabemos de ti? 

Nós temos a razão, 

O pensamento, os preconceitos, 

Os conceitos, a “sabedoria”. 

E…entretanto, somos “robots”… 

E tu, quem és tu? 

Ah, criança, 

Meu ser do outro lado do mundo, 

Talvez tu tenhas uma sabedoria 

À qual nós não podemos chegar. 

Não por tua causa, 

Mas porque nós ainda não crescemos… 

Talvez tu não nos possas cantar 

Toda a música da tua alma 

Porque o nosso ouvido e o nosso coração 

Ainda não estão preparados. 

Olho-te e vejo-te através do meu ser imperfeito. 

E quando posso ir mais ao fundo, 

Mesmo ao fundo… 

Chego quase a compreender 

Que o teu ser é como uma flor 

Perdida neste mundo dos 

“Deficientes normais”… 

Amo-te e abraço-te criança, minha criança do infinito… 

Júlio Roberto 
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RESUMO 
 

O objectivo geral do nosso trabalho consistiu no estudo dos efeitos de um Programa de 

Actividade Física Adaptada, num indivíduo com trissomia por translocação do cromossoma 14, 

ao nível da destreza manual global, da destreza manual fina e da destreza pedal. Definimos 

como objectivos específicos: (i) investigar em que tipo de destreza manual ocorreu maior 

alteração, na unimanual ou na combinada; (ii) na destreza manual unimanual, investigar a 

evolução ao nível da mão preferida e da mão não preferida; (iii) na destreza pedal, observar a 

evolução ao nível do pé preferido e do pé não preferido; (iv) observar em que tipo de destreza 

manual ocorreu maior alteração, na global ou na fina; (v) constatar em qual capacidade motora 

(destreza manual global ou destreza pedal) houve maior evolução; (vi) analisar as alterações 

ao nível da assimetria motora funcional, ao nível do membro superior, do início para o fim do 

programa, na destreza manual global e na destreza manual fina; (vii) verificar as alterações ao 

nível da assimetria motora funcional, ao nível do membro inferior, do início para o fim do 

programa, na destreza pedal; (viii) comparar as alterações na assimetria motora funcional, 

entre a destreza manual global e a destreza pedal, do início para o fim do programa. 

Na metodologia utilizámos, como instrumentos de recolha de dados, o Teste de Destreza 

Manual de Minnesota, o Purdue Pegboard e o Tapping Pedal. Relativamente aos 

procedimentos estatísticos, foi utilizado o Microsoft Office Excel 2007, para o cálculo da média 

e desvio-padrão dos resultados nos diferentes testes, e a fórmula de percentagem de melhoria, 

para o cálculo da evolução do primeiro para o segundo momento de avaliação. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que: (i) as destrezas motoras estudadas, 

manual (global e fina, unimanual e combinada) e pedal (unipedal), obtiveram melhorias com o 

programa de actividade física adaptada; (ii) a destreza manual global unimanual evoluiu mais 

do que a destreza manual fina unimanual; (iii) a destreza manual fina combinada evoluiu mais 

do que a destreza manual global combinada; (iv) na destreza manual unimanual, quer global 

quer fina, o membro não preferido (esquerdo) evoluiu mais do que o membro preferido (direito); 

(v) na destreza pedal, o membro preferido (esquerdo) evoluiu mais do que o membro não 

preferido (direito); (vi) a assimetria motora funcional diminuiu mais na destreza manual fina 

unimanual relativamente à destreza manual global unimanual; (vii) a assimetria motora 

funcional diminuiu na destreza manual unimanual global e aumentou na destreza pedal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, SÍNDROME DE DOWN, 

COORDENAÇÃO MOTORA, PROGRAMA DE ACTIVIDADE FÍSICA ADAPTADA 
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ABSTRACT 
 

The overall objective of our work was the study of the effects of a program of Adapted 

Physical Activity, an individual with trisomy by translocation of chromosome 14, the level of 

overall handedness of the fine manual dexterity and pedal dexterity. Define as specific 

objectives: (i) to investigate what kind of manual dexterity greatest change occurred in one-

handed or in combination, (ii) one-handed right-handedness, to investigate the developments 

on the preferred hand and non-preferred hand (iii) dexterity pedal, watch the evolution at the 

foot of the preferred and non preferred foot (iv) to observe what kind of manual dexterity was 

the greatest change in global or fine, (v) indicate in which motor skills (manual dexterity global 

dexterity or pedal), there was further progress, (vi) to analyze the changes in the functional 

motor asymmetry at the level of upper limb, from the beginning to the end of the program, the 

overall manual dexterity and fine manual dexterity, (vii) to verify the changes in the functional 

motor asymmetry, the lower limb, from the beginning to the end of the program, the pedal 

dexterity, (viii) to compare changes in functional motor asymmetry between manual dexterity 

and skill overall pedal from start to end of the program. 

In the methodology we used as instruments of data collection, the Test of Manual 

Dexterity of Minnesota, the Purdue Pegboard and Tapping Pedal. For statistical procedures, we 

used Microsoft Office Excel 2007 to calculate the mean and standard deviation of results across 

tests, and the formula of percentage improvement for the calculation of the evolution from first 

to second stage of evaluation. 

The results showed that: (i) the motor abilities studied, manual (global and fine one-

handed and combined) and foot (unipedal) obtained improvements to the program of adapted 

physical activity, (ii) a global one-handed handedness evolved more than a fine one-handed 

manual dexterity, (iii) the fine manual dexterity combined evolved more than the combined 

global handedness (iv) one-handed right-handedness, both overall and thin, the member is not 

preferred (left) has evolved more the member preferred (right), (v) the pedal dexterity, the 

member preferred (left) has evolved more than the member is not preferred (right), (vi) the 

asymmetry of motor function decreased more in the fine one-handed manual dexterity for the 

dexterity global one-handed manual, (vii) the asymmetry in motor function decreased manual 

dexterity and increased global one-handed dexterity pedal. 

 

KEY WORDS: INTELLECTUAL DISABILITY, DOWN SYNDROME, MOTOR COORDINATION, 

ADAPETD PHYSICAL ACTIVITY PROGRAM 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho insere-se no âmbito da disciplina de Seminário do 5º 

ano da Opção de Desporto de Reeducação e Reabilitação da Licenciatura em 

Desporto e Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define actividade física como o 

“conjunto de todos os movimentos da vida diária (trabalho, lazer e desporto) e é 

categorizada em níveis de intensidade desde leve, moderada a intensa” (Gal et 

al., 2004, p. 317). 

Para que todas as pessoas tenham uma boa qualidade de vida, a 

actividade física ou desportiva regular é de grande importância (Alves et al., 

2004). Contudo, a maioria das pessoas, especialmente os jovens, apenas 

praticam actividade física na escola. 

A escola é um local de transmissão de conhecimentos, valores, atitudes, 

sendo ainda considerada um contexto privilegiado de socialização. Assim, 

todas as pessoas, portadoras ou não de deficiência, deverão ter acesso à 

mesma educação (Santos, 2005). No entanto, os alunos com deficiência 

devem usufruir de recursos educativos diferentes dos utilizados com os 

companheiros da mesma idade (Sato et al., 2002). 

Face a este movimento de educação inclusiva, a Educação Física, como 

disciplina curricular, não pode ficar indiferente. Esta disciplina pode servir como 

adjuvante para tornar a escola ainda mais inclusiva. Definitivamente pode 

contribuir para o aumento da qualidade da participação de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos com deficiência, nomeadamente com Síndrome 

de Down, nas actividades desportivas e de lazer (Rodrigues, 2003). 

Porém, é importante salientar que, segundo Diehl (2008), ainda 

encontramos profissionais que vêem a deficiência como uma “doença”. Para 

estes, um atestado é suficiente para dispensar um aluno com deficiência das 

aulas de Educação Física. Muitas escolas “inclusivas” continuam a não atender 

adequadamente crianças e jovens com deficiência nas aulas de Educação 
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Física, talvez por negligência ou por reflexos de uma actuação fora do âmbito 

da Actividade Motora Adaptada. Assim, essas crianças não têm a oportunidade 

de desenvolver uma cultura para uma vida activa. 

O comportamento motor das crianças portadoras de Síndrome de Down 

inclui movimentos lentos, pouco precisos, parecendo pouco coordenados e 

menos eficientes que os movimentos das crianças ditas “normais” (Henderson 

et. al., 1981; Latsh & Anson, 1996, cit. por Oliveira, 2006). 

Assim, torna-se ainda mais crucial, o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

da coordenação motora nestes indivíduos. Uma melhor coordenação motora, 

nomeadamente uma melhor destreza motora, permitirá uma realização mais 

eficiente nas actividades de vida diária dos indivíduos com Síndrome de Down. 

 

Surge, com base nestes pressupostos, o tema do nosso trabalho. 

Procurámos analisar a forma como evoluiu a destreza manual e a destreza 

pedal num indivíduo com Deficiência Intelectual, nomeadamente Síndrome de 

Down, através de um programa de actividade física adaptada. 

 

A estrutura do trabalho está organizada em oito capítulos. 

Na Introdução é descrito o propósito e a finalidade do estudo, bem como 

uma descrição sumária da estrutura do trabalho. 

Na Revisão da Literatura consta uma abordagem à Deficiência Intelectual, 

à Síndrome de Down, à Coordenação Motora, à Destreza Motora e à 

Assimetria Motora Funcional. 

No capítulo dos Objectivos são apresentados o objectivo geral, bem como 

os objectivos específicos da nossa pesquisa. 

No quarto capítulo, intitulado Material e Métodos, iniciamos com uma 

caracterização do estudo de caso, bem como do contexto onde foi 

desenvolvido o estudo. Referimos ainda os procedimentos metodológicos, os 

instrumentos e os procedimentos estatísticos utilizados. 

O capítulo seguinte é dedicado à Apresentação e Discussão dos 

Resultados. Procuramos neste quinto capítulo articular toda a informação que 

recolhemos com os resultados obtidos no nosso estudo, de forma a melhorar a 
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compreensão e fundamentação das nossas conclusões, que se encontram no 

sexto capítulo. 

As Conclusões do nosso estudo e Sugestões para futuros trabalhos são 

expostas no sexto capítulo. 

No penúltimo capítulo apresentamos as Referências Bibliográficas que 

serviram de suporte à nossa pesquisa. 

Por fim, no oitavo capítulo expomos os Anexos, em que são inseridos os 

instrumentos do estudo, nomeadamente a carta de pedido de autorização para 

o estudo, as fichas de registo de dados dos testes utilizados e os planos de 

aula, com os respectivos relatórios das mesmas. 



4 

 



5 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Deficiência Intelectual 
 

Para melhor compreendermos a Síndrome de Down, começamos este 

capítulo por uma breve abordagem à Deficiência Intelectual. Esta abordagem 

prende-se com o facto da Síndrome de Down ser uma das formas de 

manifestação da Deficiência Intelectual. 

 
2.1.1. Definição do conceito de Deficiência Intelectual 

 

A definição de Deficiência Intelectual é bastante complexa, pois é um 

tema que origina diversas concepções, uma vez que engloba diversas áreas. 

No entanto, convém referir que a definição de Deficiência Intelectual sempre 

acompanhou as reacções que a sociedade tinha perante os indivíduos com 

deficiência, independentemente do tipo de deficiência. Assim, várias foram as 

análises que se construíram ao longo do tempo, sendo bastante diferentes das 

análises da actualidade. 

Segundo a American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities (AAIDD, 2009), a deficiência intelectual é caracterizada por 

limitações significativas quer ao nível do funcionamento intelectual quer no 

comportamento adaptativo. Abrange muitas habilidades sociais e práticas do 

quotidiano, manifestando-se antes dos 18 anos de idade. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006) os 

indivíduos com Deficiência Intelectual apresentam uma capacidade intelectual 

sensivelmente inferior à média, que se manifesta ao longo do desenvolvimento 

e está associada a uma clara alteração dos comportamentos adaptativos. 

  

2.1.2. Classificação da Deficiência Intelectual 

 

A classificação da Deficiência Intelectual é realizada através de graus de 

deficiência. 
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Contudo, é importante referir que o pretendido não é apenas classificar os 

indivíduos, mas também identificar os apoios necessários para o 

desenvolvimento consciente e duradouro dos comportamentos adaptativos 

(Vieira e Pereira, 1996). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006), nem todos os 

indivíduos com deficiência intelectual possuem o mesmo grau de inteligência. 

Para a medição do grau de inteligência são aplicados testes psicológicos 

estandardizados, designados por Testes de QI. 

O DSM-IV-TR é um manual criado pela Associação Americana de 

Psiquiatria, em 2002, com o propósito de diagnosticar e realizar estatísticas das 

anomalias intelectuais. 

De acordo com o DSM-IV-TR, a Deficiência Intelectual pode situar-se em 

quatro graus: 

 Deficiência intelectual leve – QI de 50-55 até aproximadamente 70; 

 Deficiência intelectual moderada – QI de 35-40 até 50-55; 

 Deficiência intelectual severa – QI de 20-25 até 30-35; 

 Deficiência intelectual profunda – QI abaixo de 20-25. 

Deficiência Intelectual leve - Este grupo abrange cerca de 85% dos 

indivíduos portadores de Deficiência Intelectual e está na categoria de 

educáveis. Conseguem desenvolver as capacidades sociais e de comunicação 

durante a idade pré-escolar, têm um comprometimento mínimo nas áreas 

sensório-motoras e, muitas vezes, só mais tarde se distinguem das crianças 

sem deficiência intelectual. Na sua adolescência tardia conseguem adquirir 

capacidades académicas até ao 6ºano, aproximadamente. Na vida adulta, 

conseguem atingir as capacidades sociais e vocacionais para o seu auto-

sustento, mas necessitam, por vezes, de uma supervisão. 
Deficiência Intelectual moderada - Cerca de 10% dos indivíduos com 

Deficiência Intelectual apresentam Deficiência Intelectual moderada e estão na 

categoria de treináveis. A maioria destes indivíduos adquire a capacidade de 

comunicação durante a primeira infância. Eles tiram proveito da sua formação 

profissional para que, com supervisão, possam cuidar de si. Em termos 
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académicos, não progridem muito além do 2º ano. Adaptam-se bem à vida em 

comunidade, geralmente supervisionados. 
Deficiência Intelectual severa - Este grupo constitui cerca de 3 a 4% dos 

indivíduos com Deficiência Intelectual. Na primeira infância pouco adquirem ou 

não adquirem mesmo a comunicação verbal. Durante o período escolar podem 

aprender a falar e podem ser treinados para os cuidados pessoais mínimos. 

Em termos académicos podem aprender o alfabeto e alguma contagem 

simples. Na idade adulta podem realizar tarefas simples em ambientes com 

supervisão apertada. 
Deficiência Intelectual profunda - Cerca de 1 a 2% é a percentagem 

dos indivíduos com Deficiência Intelectual que pertencem a este grupo. Na 

primeira infância exibem um comprometimento acentuado nas funções 

sensório-motoras. O desenvolvimento motor, auto-cuidados e habilidades de 

comunicação podem melhorar se a formação adequada for prestada. Alguns 

podem realizar tarefas simples em ambientes com supervisão apertada. 
Fonseca (1995) afirma que para a identificação de indivíduos com 

Deficiência Intelectual é necessário prestar-se atenção a duas áreas: o 

funcionamento intelectual e os comportamentos adaptativos. 

O funcionamento intelectual está relacionado com as áreas académicas, 

nomeadamente a capacidade de um indivíduo resolver problemas e acumular 

conhecimentos. Esta área é medida pelos testes de inteligência. 

Os comportamentos adaptativos relacionam-se com as capacidades 

necessárias para um indivíduo se adaptar e interagir com o meio envolvente, 

de acordo com o seu grupo etário e cultural. Estão incluídas as seguintes 

áreas: comunicação, cuidados pessoais, autonomia em casa, competências 

sociais, comportamentos comunitários, auto-direcção, saúde e segurança, 

funcionamento académico, lazer e emprego. 

Uma vez que a Deficiência Intelectual acarreta uma série de limitações, 

representando uma desvantagem substancial no funcionamento em sociedade, 

a Associação Americana de Deficiência Mental (AAMR, 2002), refere que se 

deve considerar o contexto ambiental, os factores pessoais e a necessidade de 

apoio individualizado quando abordamos este tipo de deficiência. 
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Desta forma, a Associação Americana de Deficiência Mental, em 2002, 

enuncia 5 princípios com um elevado grau de importância: 

 As limitações do funcionamento têm de ser contextualizadas à 

situação real, ou seja, à sua idade, pares e à cultura em que o indivíduo está 

inserido; 

 A diversidade cultural e logística devem ser aspectos a considerar, 

tais como as diferenças ao nível dos factores de comunicação, sensoriais, 

motores e comportamentais; 

 Reconhecer que no indivíduo portador de Deficiência Intelectual 

coexistem limitações e aspectos fortes; 

 A descrição das limitações tem como principal objectivo a 

elaboração de um Plano Individual de apoios necessários; 

 Os apoios personalizados e apropriados permitem melhorar a 

funcionalidade dos indivíduos com Deficiência Intelectual. 

Para além destes princípios enunciados, na avaliação das necessidades 

dos indivíduos com Deficiência Intelectual deve ser realizada com base em 

áreas fundamentais, sendo algumas delas: comunidade, emprego, saúde e 

segurança, comportamento, relação social e auto-protecção (Martins, 2005). 

Vejamos agora a definição de Deficiência Intelectual, exposta pela 

Associação Americana de Deficiência Mental (AAMR, 2002). A Deficiência 

Intelectual não é mais vista como uma condição pessoal, implicando uma 

incompetência funcional e relacional, mas como um conjunto de limitações que 

condicionam a forma como o indivíduo se adapta ao meio social que o envolve 

e às condições de vida que possui, com as suas limitações e as suas 

capacidades. Desta forma, tem mais sentido classificar não as pessoas, mas 

os tipos e quantidades de apoios que as pessoas necessitam para funcionar no 

dia-a-dia. De acordo com este pressuposto, a Associação Americana de 

Deficiência Mental (AAMR, 2002) apresenta os seguintes níveis de apoio: 

 Intermitente – apoio prestado apenas quando necessário; 

 Limitado – apoio prestado para a realização de uma tarefa 

específica, durante um período de tempo determinado; 
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 Moderado – apoio regular em alguns ambientes e sem prazo 

determinado; 

 Difusivo – apoio constante de alta intensidade, em diversos 

ambientes mais intrusivos que os anteriores. 

 

2.1.3. Caracterização da Deficiência Intelectual 

 

Silva (1991) indica algumas características físicas inerentes às pessoas 

com Deficiência Intelectual e que provocam um atraso no desenvolvimento 

psicomotor. Citam-se os pés rasos, os desvios da coluna vertebral, as lesões 

neurológicas associadas e as alterações do tónus muscular. 

Segundo Quiroga (1989), as pessoas com Deficiência Intelectual revelam 

estados de ansiedade, falta de auto-controlo, tendência para evitar situações 

de fracasso, mais do que procurar êxitos, possíveis perturbações de 

personalidade e falta de motivação. A nível social, têm dificuldades em assumir 

funções sociais, estabelecer laços afectivos, afectando a sua capacidade de 

integração. 

 

Em 1992, Quiroga refere mais algumas características da Deficiência 

Intelectual, que passamos a enunciar: 

 Físicas – falta de equilíbrio, dificuldades de locomoção, 

coordenação e manipulação; 

  Pessoais – ansiedade, falta de auto-controlo, tendência para evitar 

o fracasso (mais do que procurar o êxito), possível existência de perturbações 

da personalidade e fraco controlo interior; 

 Cognitivas – problemas de memória (activa e semântica), 

categorização, dificuldades de atenção, auto-regulação, problemas de 

aprendizagem escolar, resolução de problemas e défices linguísticos; 

 Sociais – atraso evolutivo em situações de jogo, lazer e actividade 

sexual. 
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Jasme e French (1994) acrescentam ainda como características: 

 Sociais – dificuldades em adquirir desempenhos vocacionais, em 

melhorar os desempenhos de comunicação e de socialização. Poderão, ainda, 

necessitar de apoio quando estão a viver situações de depressão e 

apresentam problemas na obtenção de empregos, casar e viver muito perto 

daquilo que as pessoas ditas “normais” vivem; 

 Psicomotoras – situam-se, normalmente, 2 a 4 anos abaixo das 

crianças ditas “normais”. 

 

São quatro as áreas em que as crianças com Deficiência Intelectual 

diferem das crianças ditas “normais” (Kirk & Gallagher, 1996): 

 

I. Área motora 

 Por norma, as crianças portadoras de Deficiência Intelectual não diferem 

em relação aos seus pares sem Necessidades Educativas Especiais, podendo 

apenas, por vezes, apresentar alterações na motricidade fina. 

Em casos mais severos, as incapacidades motoras acentuam-se ao nível 

da mobilidade, falta de equilíbrio, dificuldades na locomoção, de coordenação e 

na manipulação. 

Comparativamente aos seus pares sem Necessidades Educativas 

Especiais, as crianças com Deficiência Intelectual podem começar a andar um 

pouco mais tarde, sendo geralmente de estatura mais baixa e mais 

susceptíveis a doenças. Apresentam uma maior incidência de problemas 

neurológicos, de visão e audição. 

 

II. Área cognitiva 

As crianças com Deficiência Intelectual apresentam dificuldades na 

aprendizagem de conceitos abstractos, em focar a atenção, ao nível da 

memória e tendem a esquecer mais depressa do que as crianças ditas 

“normais”. Demonstram dificuldades na resolução de problemas e em 

generalizar, para situações novas, a informação apreendida, conseguindo, 

porém, generalizar situações específicas, utilizando um conjunto de regras. 
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Os objectivos escolares podem ser atingidos, tal como conseguem os 

seus pares ditos “normais”, até determinado ponto, mas de uma forma mais 

lenta. 

 

III. Área da comunicação 

Embora existam variadas formas de comunicar, é através da linguagem 

falada e escrita que, geralmente, o fazemos. Comunicamos por meio de 

símbolos, tão importantes pelo seu papel de ponte entre o pensamento e a 

linguagem. A Linguagem desempenha um papel de grande importância como 

instrumento do pensamento ao serviço da resolução de problemas cognitivos, 

na planificação e regulação da conduta. Logo, se possuirmos dificuldades a 

este nível, tal como muitos portadores de deficiência, teremos mais dificuldade 

em viver em sociedade e em interagir com a mesma. 

 

IV. Área social educativa 

As pessoas com Deficiência Intelectual apresentam, normalmente, 

dificuldades na generalização para novas situações de aquisições e 

comportamentos anteriormente experienciados, assim como nas interacções 

sociais. Por conseguinte, o desenvolvimento desta área é de extrema 

importância para que possa existir uma real e efectiva inserção na sociedade. 

A aprendizagem de competências sociais é, pois, fundamental para as 

crianças com Deficiência Intelectual, com vista à sua inclusão quer no ambiente 

escolar quer na sociedade. 

Há uma enorme necessidade de realizar uma avaliação complexa e 

exaustiva, de forma a possibilitar ao indivíduo o seu processo geral do 

desenvolvimento. Ou seja, é necessário dar ênfase àquilo que o indivíduo é 

capaz de realizar e elaborarmos programas de ensino-aprendizagem 

individualizados e motivantes através de um conjunto de actividades, de 

carácter lúdico, que impliquem a vivência de experiências pelo corpo, para que 

se minimizem as dificuldades e maximizem as potencialidades. 
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2.2. Síndrome de Down 

 

2.2.1. Definição do conceito de Síndrome de Down 
 

Segundo Lefèvre (1985) a Síndrome de Down ou Trissomia 21 não se 

agrava ao longo da vida, fazendo parte do grupo de encefalopatias não 

progressivas. 

A primeira descrição clínica da Síndrome de Down foi realizada em 1896 

por Langdon Down, que detectou características comuns que algumas pessoas 

apresentavam (Morato, 1995). 

A Síndrome de Down não é uma doença, mas uma alteração genética 

que ocorre durante a formação do bebé, no início da gravidez. Atinge 1 em 

cada 600 nascimentos, sendo a síndrome de mal formações congénitas mais 

frequente (Rynders, 1986, cit. por Morato, 1995). 

Uma vez que o sistema nervoso da criança com Síndrome de Down 

possui um amadurecimento mais lento, é necessário fornecer à criança 

estruturas interventivas adequadas, de forma a desenvolver uma aceleração no 

seu desenvolvimento. 

A criança com Síndrome de Down é portadora de uma anomalia 

cromossómica que implica perturbações de diversas ordens. Uma célula 

normal recebe 46 cromossomas (estruturas celulares onde se encontra todo o 

código genético e hereditário), 23 provenientes do óvulo da mãe e 23 

provenientes do espermatozóide do pai, ficando assim agrupados 23 pares de 

cromossomas. 

O indivíduo com Síndrome de Down possui uma anomalia cromossómica 

no par 21 (designando-se também, por isso, de Trissomia 21) pela presença de 

um cromossoma extra. 

Esta cromossopatia enquadra-se na etiologia geral da Deficiência 

Intelectual, como sendo uma causa intra-individual, nomeadamente uma causa 

genética (Pacheco & Valência, 1993). A Associação Americana de Deficiência 

Mental (AAMR, 2002) refere que a causa da Síndrome de Down prende-se com 

factores biomédicos. 
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2.2.2. Tipos de Síndrome de Down 

 

A Síndrome de Down pode ter variadas origens, existindo três tipos de 

Trissomia 21 (Jiménez, 1993; Escribá, 2002): 

 Trissomia Homogénea – afecta cerca de 90% das gravidezes, em 

que o indivíduo é portador de Síndrome de Down, sendo o caso mais frequente 

desta síndrome. Consiste num erro de distribuição do cromossoma, estando 

presente antes da fertilização, sendo que todas as células serão idênticas; 

 Trissomia em Mosaico (Mosaicismo) – surge apenas em 5% dos 

casos. Neste caso o erro na distribuição ocorre na 2ª ou 3ª divisões celulares, 

sendo que quanto mais cedo ocorrer o erro mais graves serão as 

consequências. A criança terá, no par 21, células normais e células 

trissómicas; 

 Trissomia por Translocação – ocorre nos restantes 5% dos casos. 

O indivíduo possui os habituais 46 cromossomas, mas a sua estrutura 

cromossómica não é a correcta. Parte de um cromossoma está unida à 

totalidade de um outro, sendo mais afectados os grupos 13-15 e 21-22. A 

translocação pode acontecer no momento em que se produz a divisão celular. 

Sabendo que um em cada três casos de translocação ocorre porque um dos 

progenitores é portador da mesma, aumentando, pois, o risco de ter outro filho 

afectado pela síndrome, é importante que se faça uma análise ao cariótipo 

(análise da distribuição cromossómica). Apesar dos progenitores, tanto a mãe 

como o pai, serem física e intelectualmente normais, as células do progenitor 

portador da translocação apenas possuem 45 cromossomas. 

A existência de diferentes tipos de Trissomia poderia supor diferentes 

formas de abordagem e intervenção. Porém, a forma de expressão das 

diferentes Síndromes de Down não evidencia grandes disparidades, pelo que 

também não necessita de diferentes formas de intervenção (Loeches et al., 

1991; Albrisqueta, 1999, cit. por Sousa, 2005). 
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2.2.3. Factores de Risco 

 

Não existe nenhum factor que possa determinar a presença de Síndrome 

de Down no feto. No entanto, há conhecimento de que existem indivíduos que 

apresentam um risco maior, nomeadamente casais com historial familiar de 

Síndrome de Down, casais com uma gravidez anterior afectada e a idade da 

mãe. As mulheres, a partir dos 35 anos de idade têm uma maior probabilidade 

de gerar um filho afectado com Síndrome de Down. Esta probabilidade vai 

aumentando à medida que a mãe envelhece (Escribá, 2002). Podemos referir a 

título de exemplo que para uma mulher com 35 anos, a incidência de 

nascimento de descendência com Síndrome de Down é de 1/400, para uma 

mulher com 38 anos é de 1/180 e para uma mulher com 40 anos é de 1/105 

(Guerrera, 1995, cit. por Escribá, 2002). 

 

2.2.4. Caracterização da Síndrome de Down 

 

As características da Síndrome de Down reportam-se a quatro áreas: 

 

I. Físicas 

As características físicas mais frequentes são (Lambert & Rondall, 1982): 
 Cabeça – é menor que o normal; 

 Fontanelas - podem ser relativamente grandes e encerrarem mais tarde 

do que na criança dita “normal”; 

 Nariz – é pequeno e com a parte superior achatada; 

 Olhos – são ligeiramente rasgados, com uma prega de pele nos cantos 

anteriores. A parte exterior da íris pode apresentar manchas de cor ligeiras 

(chamadas manchas de Bruschfield); 

 Orelhas – são pequenas, assim como os lóbulos auriculares; 

 Boca – é relativamente pequena e a língua é do tamanho normal, mas 

em consequência da boca pequena, associada ao baixo tónus muscular da 

criança, pode sair ligeiramente da boca; 
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 Dentes – são pequenos e, muitas vezes, mal formados e mal 

implantados. Podem mesmo faltar alguns dentes; 

 Pescoço – é tipicamente curto; 

 Mãos – são pequenas e apresentam dedos curtos. Frequentemente a 

mão apresenta uma só prega palmar, em vez de duas, e o dedo mindinho pode 

ser um pouco mais curto que o normal e ter apenas duas falanges. A parte 

superior do dedo mindinho está frequentemente curvada na direcção dos 

outros dedos da mão; 

 Pés – podem apresentar um ligeiro espaço entre o primeiro e o segundo 

dedos, com um pequeno sulco entre eles na planta do pé; 

 Pele – é ligeiramente arroxeada e tende a tornar-se seca, à medida que a 

criança cresce; 

 Cabelos – São finos, relativamente ralos e lisos. 

 

II. Fisiológicas 

Estas características são também comuns na Síndrome de Down. 

Diversos autores (Lacerda, 1997a; Faura, 2001; Escribá, 2002) referem a 

prevalência de cardiopatias congénitas, em cerca de 40-50% dos casos. A 

cardiopatia é um dos factores mais importantes na sobrevivência dos 

indivíduos com Síndrome de Down, sendo que 50% dos casos vivem para além 

dos 50 anos de idade (Izquierdo, 2001). 

Os indivíduos portadores de Síndrome de Down apresentam, associados 

aos problemas cardíacos, problemas músculo-esqueléticos, com sequelas ao 

nível neurológico (Coutinho, 1999; Escribá, 2002), problemas de obesidade 

(Sampedro et al., 1993; Lacerda 1997a, Faura, 2001), problemas visuais e 

auditivos, como, por exemplo, estrabismo e formação de cataratas (Lacerda, 

1997b, Faura, 2001, Izquierdo, 2001, Escribá, 2002) e complicações 

imunológicas, aumentando o risco de sofrer infecções. 

Por conseguinte, os indivíduos portadores de Síndrome de Down 

apresentam problemas associados, dos quais se destacam (Tezza, 1995, cit. 

por Cidade & Freitas, s/d): 

 Cardiopatia – 50%; 
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 Problemas respiratórios – 40%; 

 Hipotonia generalizada – quase 100%; 

 Variação térmica – 100%; 

 Obesidade – acima de 50%; 

 Problemas de linguagem – quase 100%; 

 Atraso mental – 100%; 

 Instabilidade atlantoaxial – 12 a 20%; 

 Problemas de visão – 60%;  

 Problemas de audição – 50%; 

 Má formação da tiróide – 4%; 

 Problemas odontológicos – quase 100%; 

 Distúrbios digestivos – 12%; 

 Hepatite (A ou B) – 70%. 

 

De todas estas características, a instabilidade atlantoaxial é talvez a 

menos divulgada. É descrita como uma instabilidade, subluxação ou 

deslocamento da primeira e segunda vértebras cervicais (C1 e C2). Deve ser 

tida em consideração, uma vez que pode impedir o indivíduo com Síndrome de 

Down de realizar certas actividades. 

Desta forma, os indivíduos com Síndrome de Down que pretendam iniciar 

uma actividade física devem submeter-se a um exame prévio. 

 

III. Psicossocial 

O desenvolvimento das crianças com Síndrome de Down é mais lento 

que o das crianças ditas “normais”. Este atraso pode ser classificado como 

sendo de grau leve, moderado ou grave, sendo que a maioria dos casos está 

classificado como grau moderado e apenas 10% como grau grave. 

Por conseguinte, o indivíduo deve ser estimulado desde o seu 

nascimento, com vista a desenvolver todo o seu potencial cognitivo. 

De acordo com Sampedro et al. (1993), os indivíduos com Síndrome de 

Down possuem maiores défices nos domínios: 
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 Percepção - capacidade de descriminação visual e auditiva, 

reconhecimento táctil, cópia e reprodução de figuras geométricas, rapidez 

perceptiva; 

 Atenção - necessitam de maior tempo para dirigir a atenção de um 

estímulo para outro e têm dificuldade de inibir ou reter as respostas, sendo 

esse o motivo do maior número de resposta erradas; 

 Memória - dificuldades na categorização conceptual e na codificação 

simbólica; 

 Linguagem - atraso no desenvolvimento da linguagem relativamente a 

outras crianças, desajustamento entre os níveis compreensivo e expressivo, 

alguma falta de relação lógica na narração. 

 

Os seguintes comportamentos têm grande frequência de ocorrência 

(Escribá, 2002): 

 Falta de iniciativa para começar uma tarefa com um objectivo pré-

definido; 

 Inconstância na realização das próprias tarefas; 

 Tendência para se distraírem, com frequência, com pequenos estímulos 

do meio ambiente; 

 Tendência para a hiperactividade e movimento. 

Nos indivíduos com Síndrome de Down, as dificuldades de adaptação 

social a novas situações, causam dificuldades na aprendizagem e lentidão na 

realização de novas tarefas. Segundo Kirk e Gallagher (1996) e Sherrill (1998), 

cabe à família a responsabilidade de adaptá-lo socialmente, favorecendo o 

desenvolvimento da independência e autonomia. 

 

IV. Desenvolvimento Motor 

As crianças portadoras de Síndrome de Down passam por uma sequência 

de desenvolvimento semelhante às crianças ditas “normais”. Não obstante, 

esse desenvolvimento realiza-se de uma forma mais lenta. Ao longo do tempo 

o atraso nas capacidades motoras vai ficando cada vez mais distante da 

normalidade (Troncoso, 2003). 
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O comportamento motor das crianças portadoras de Síndrome de Down 

inclui movimentos lentos, pouco precisos, parecendo pouco coordenados e 

menos eficientes que os movimentos das crianças ditas “normais” (Henderson 

et. al., 1981; Latsh & Anson, 1996, cit. por Oliveira, 2006). 

Os indivíduos com Síndrome de Down apresentam uma hipotonia 

generalizada e reflexos lentos, bem como um atraso intelectual e psicomotor, 

nomeadamente ao nível da aquisição do andar. Esta hipotonia afecta toda a 

musculatura do indivíduo e origina-se no sistema nervoso central. Ao longo da 

vida tende a diminuir, mas não regredirá na sua totalidade, apresenta apenas 

graus diferentes (Coutinho, 1999). 

Maia, em 2002, afirma que a criança com Síndrome de Down, aquando 

do seu nascimento, apresenta o corpo flácido, demorando a obter força e tónus 

muscular, de forma a manter-se firme e segura em variadas posições. Sendo 

assim, é de extrema importância que exista uma estimulação precoce e 

adequada ao nível da gravidade. Contudo, a evolução é lenta e gradativa, 

apresentando um desenvolvimento mais lento do que as crianças ditas 

“normais”. 

As crianças com Síndrome de Down apresentam ainda uma consciência 

imatura do seu corpo, tornando-se por isso necessário a realização de 

exercícios que envolvam o esquema corporal. Uma evolução positiva nesta 

área permite uma maior independência da criança (física, pessoal e social) 

(Maia, 2002). 

O rendimento psicomotor dos indivíduos é directamente influenciado 

pelos problemas cardíacos já referidos, uma vez que se cansam mais 

facilmente (Escribá, 2002). 

 

Em suma, os indivíduos com Síndrome de Down apresentam-se como 

semelhantes aos seus pares ditos “normais”, mas possuem características 

próprias no seu desenvolvimento. Como exemplo, podemos referir que o seu 

desenvolvimento psicomotor é mais lento. 
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2.3. Actividade Física e Síndrome de Down 

 

O indivíduo com Síndrome de Down deve ser estimulado de forma 

adequada, no sentido de promover o desenvolvimento de todo o seu potencial 

físico. 

Na história do Homem, a actividade física esteve sempre associada 

enquanto elemento cultural (Bouchard, 1995). Na actualidade, a actividade 

física é um factor de crescente importância na qualidade de vida do ser 

humano. 

Segundo Barbanti (1990), os termos actividade física, exercício físico e 

aptidão física são caracterizadores de uma pessoa fisicamente activa. Porém, 

têm significados diferentes: 

 Actividade Física – é todo o movimento corporal que acarreta 

dispêndio energético; 

 Exercício Físico – é actividade física voluntária, planeada e 

estruturada, com vista a melhorar a condição física e a saúde; 

 Aptidão Física – é o conjunto de parâmetros, como a resistência, a 

flexibilidade e a força, caracterizadores da aptidão individual para praticar 

actividade física. 

De acordo com Barbanti (1990), os principais factores que contribuem 

para a actividade física são as actividades diárias que envolvem movimentos 

do corpo, tais como caminhar, andar de bicicleta, subir escadas, arrumar a 

casa, ir às compras, etc. 

Araújo (2004) afirma que o exercício físico pode incluir actividades, tais 

como a marcha rápida, o ciclismo e a ginástica aeróbica. 

A aptidão física é, em grande parte, o resultado dos nossos níveis de 

actividade física. Contudo, há alguns factores genéticos que podem também 

intervir. Assim, alguns indivíduos possuem uma capacidade física natural que 

lhes permite um melhor desempenho em determinadas actividades (Barbanti, 

1990). 

A actividade física surge ainda relacionada com o aumento de qualidade 

de vida. Assumpção et. al. (2002) referem que, devido ao estilo de vida 
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contemporâneo, as potencialidades corporais são cada vez menos usadas, 

levando a que a actividade física seja cada vez mais diminuta, sendo um factor 

importante para o aparecimento de doenças. Surge, assim, o interesse em 

conceitos como a actividade física, o estilo de vida e a qualidade de vida. 

Actualmente, tende-se a falar num estilo de vida activo, de promoção da saúde 

e da qualidade de vida da população. Encontra-se, deste modo, uma relação 

entre o estilo de vida saudável e o hábito da prática de actividade física, tendo 

como consequência melhores padrões de saúde e qualidade de vida (Araújo, 

2004). 
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2.4. Coordenação Motora 

 
2.4.1. Definição do conceito de Coordenação Motora 

 

Em 1998, Tavares afirma que as capacidades são determinadas a nível 

genético, isto é, por exemplo, todas as pessoas nascem com uma certa porção 

de força, resistência, flexibilidade. Em termos de habilidades, estas têm de ser 

aprendidas, desenvolvidas, porque traduzem-se numa forma de movimento 

específico, dependentes da experiência do movimento que foi autorizado com 

repetição. 

De acordo com Marques (1995), o desenvolvimento das capacidades 

motoras ocorre com uma sistemática e regular interacção, ou seja, o nível 

motor é estabelecido pela conexão de interacção entre capacidades 

coordenativas e condicionais. O aperfeiçoamento de determinadas 

capacidades coordenativas actua sobre o grau de utilização dos potenciais 

funcionais energéticos em solicitações de resistência, velocidade, flexibilidade 

e força, possibilitando uma superior economia, duração e eficácia na 

actividade. É neste sentido que Tavares (1998) acrescenta que a dimensão da 

influência do desenvolvimento de uma capacidade motora perante as outras 

deriva de dois factores: a característica de sobrecarga utilizada e o nível de 

treino físico. 

Por sua vez, Kiphard (1976) define capacidade motora como sendo uma 

capacidade que depende da proficiência do sistema nervoso em produzir 

estímulos motores com uma intensidade adequada, permitindo a execução de 

um movimento preciso no espaço e no tempo e com uma economia energética 

máxima. Ainda segundo este autor, a coordenação pode ser definida como 

uma interacção harmoniosa e económica dos músculos, nervos e órgãos dos 

sentidos, com o objectivo da produção de acções cinéticas precisas e 

equilibradas (movimentos voluntários) e reacções rápidas e adaptadas à 

situação ou objectivo (movimentos reflexos). 
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Não existe consenso na definição do conceito de coordenação motora 

entre os vários autores, apesar de existirem alguns pontos em comum (Hirtz, 

1986). 

 

Apresentamos, seguidamente, diferentes definições de coordenação, 

segundo variados autores. 

Bernstein (1967) define coordenação motora como sendo um modelo 

ideal para alcançar a solução final na realização da acção, de acordo com o 

objectivo definido, ponderando dois aspectos essenciais: os graus de liberdade 

do aparelho motor e a variabilidade relacionada com o contexto. O primeiro 

aspecto refere-se ao imenso número de variáveis livres (músculos e 

articulações) a ser controlado por um comando central e o segundo ponto 

refere-se à possibilidade de regulação dos muitos movimentos executáveis, 

num ambiente em mudança constante, e à capacidade de influenciar essa 

mesma regulação. Assim, segundo este autor, a coordenação será então o 

processo de manutenção de onde resulta o maior grau de liberdade do 

segmento em movimento num sistema controlado. 

Por seu lado, Piaget (1968) afirma que a coordenação é um jogo de 

assimilação e acomodação dos esquemas sensoriomotores. Para Piret e 

Bezziers (1971) a coordenação é referida como uma síntese de anatomia e da 

fisiologia ao nível do movimento, como a composição que permite obter um 

equilíbrio entre os grupos musculares antagonistas, organizados pelos 

músculos condutores. Assim, a coordenação é, num sentido lato, o processo 

pelo qual é assegurada, nos centros nervosos, a combinação de ordens a 

serem emitidas aos aparelhos efectores, que por exercitação ou inibição fazem 

com que os diversos grupos musculares actuem com vista a um objectivo 

definido. A coordenação motora requer a capacidade de controlar grupos 

musculares com a maior precisão, a fim de efectuar com êxito determinada 

tarefa. 

Sage (1977) corrobora esta definição, ao afirmar que um movimento 

coordenado implica que o grupo ou grupos musculares apropriados sejam 
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activados na sequência temporal mais adequada e que a inibição do grupo ou 

grupos musculares que se opõe ao movimento, seja exacta e precisa. 

Em 1980, Magill considera que a coordenação motora é o resultado da 

união de sequências de movimentos independentes. Nesta cadeia, cada 

resposta motora resulta das ordens efectoras corrigidas pela retroacção do 

movimento antecedente. O autor considera que a retroacção é elementar para 

o controlo do movimento, sendo este controlado pelos centros motores 

superiores, portadores das informações fundamentais para dirigir um 

movimento complexo do princípio ao fim. 

Kelso (1982) refere-se à coordenação como uma estrutura, na qual um 

grupo de músculos, habitualmente ligado a diversas articulações, é obrigado a 

actuar como uma unidade funcional, enquanto Meinel e Schnabel (1987) 

referem que o conceito de coordenação relaciona-se com a ordenação e 

organização de acções motoras no sentido de uma meta objectivada. 

Em contrapartida, Bompa (1990) sugere que a coordenação é uma 

capacidade motora que engloba diversas formas de manifestação, com alguma 

independência entre si. 

Moreira (2000) tem também esta ideia, pois entende que a coordenação é 

uma capacidade motora complexa, com diferentes formas de manifestação, 

relativamente independentes. 

Em 2001, Gallahue e Ozmun reportam-se à coordenação como sendo 

uma habilidade de integração, em padrões eficazes de movimento, de sistemas 

motores distintos com mobilidades sensoriais diversas. Quanto mais complexas 

as tarefas motoras, maior o nível de coordenação necessário para um 

desempenho eficiente, de velocidade e agilidade. No entanto, esta capacidade 

não está estreitamente ligada à força e à resistência. O comportamento 

coordenado requer, assim, que se executem movimentos específicos em série, 

rápidos e precisos. Assim, o movimento coordenado requer a integração dos 

sistemas motor e sensorial num protótipo de acção harmonioso e lógico, como 

que uma combinação concordante dos deslocamentos dos segmentos 

corporais no tempo e espaço, com o objectivo da execução de determinada 

tarefa. 
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Neste seguimento, Teixeira (2003) refere que esses gestos coordenados 

e exactos, ajustados na sua organização e em relação a uma referência ou 

quadro de referências exteriores, constituem a manifestação mais óbvia de 

perícia de uma criança ou jovem atleta. A sua aprendizagem, consolidação e 

aperfeiçoamento são, habitualmente, associados a uma capacidade geral de 

coordenação motora. 

 

A coordenação é a condição base para todas as qualidades específicas 

desportivas. Da iniciação até à excelência ocorrem diferentes fases gradativas: 

aprendizagem, aperfeiçoamento, optimização e estabilização do gesto. A 

concepção de uma técnica realiza-se em função de um estereótipo que deve, 

contudo, ser adaptado ao indivíduo, segundo as suas qualidades fundamentais 

(Vasconcelos, 2006). 

Findada esta revisão acerca das diferentes concepções de coordenação 

motora, podemos concluir que existem vários pontos em comum, apesar da 

grande diversidade de autores aqui referenciados. Partindo desses pontos 

comuns, podemos caracterizar as capacidades coordenativas como uma 

classe dos elementos das capacidades motoras de rendimento corporal e como 

qualidades do comportamento relativamente estáveis e generalizadas dos 

processos específicos da condução motora. 

 

2.4.2. Capacidades Coordenativas 

 

Vários autores estudaram as capacidades coordenativas. Pela literatura 

que encontrámos parece não existir um consenso sobre a definição conceptual, 

a operacionalização e as formas de avaliação destas capacidades. 

Hirtz (1986) refere que não existe uma unidade entre os autores 

relativamente à natureza e conceito das capacidades coordenativas. As 

diferenças resultam dos diferentes objectivos perspectivados nos estudos 

(Educação Física Escolar, Desporto de Rendimento ou Desporto de 

Reabilitação) e das variadas perspectivas das múltiplas disciplinas. 
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Assim sendo, este autor afirma que as capacidades coordenativas são 

uma classe das capacidades motoras (corporais) e, conjuntamente com as 

capacidades condicionais e habilidades motoras, elementos da capacidade de 

rendimento corporal. Na estrutura do rendimento desportivo as capacidades 

coordenativas inter-relacionam-se com o factor de rendimento técnico-

coordenativo. 

Em 1997, Pimentel e Oliveira referem que as capacidades coordenativas 

são determinadas por processos de condução do sistema nervoso e dependem 

da maturação biológica. O seu desenvolvimento depende, em grande parte, da 

variedade, da adequabilidade e do número de repetições das actividades 

motoras realizadas. 

 

Meinel e Schnabel (1987) afirmam que se pode deduzir e descrever 

empiricamente sete qualidades coordenativas, com base nas características 

gerais da condução e regulação do movimento nas actividades desportivas: 

(i) Capacidade de acoplamento; 

(ii) Capacidade de diferenciação; 

(iii) Capacidade de reacção; 

(iv) Capacidade de adaptação. 

 

Estas capacidades fazem parte de um processo de interacção de três 

capacidades funcionais de coordenação: 

 Capacidade de aprendizagem motora – que se fundamenta em 

mecanismos de recolha, tratamento e retenção de informação, ou seja, 

processos perceptivos, cognitivos e mnemónicos; 

 Capacidade de condução – assentando nos diferentes elementos de 

uma acção a serem ligados em simultâneo ou de uma forma permanente e no 

número de graus de liberdade a serem dominados; 

 Capacidade de adaptação - baseia-se na programação da acção, 

sua correcção e transformação ou adaptação, em função de situações que se 

modificam ou que se afiguram de previsão difícil. 
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Contudo, a classificação geralmente considerada é a de Hirtz (1986): 

 Capacidade de diferenciação cinestésica - qualidades de 

comportamento relativamente estáveis e generalizadas necessárias para a 

realização de acções motoras correctas e económicas, com base numa 

recepção e assimilação bem diferenciada e precisa de influências cinestésicas 

(dos músculos, tendões e ligamentos); 

 Capacidade de reacção – qualidades de comportamento 

relativamente estáveis e generalizadas necessárias a uma rápida e oportuna 

preparação e execução no mais curto espaço de tempo de acções motoras 

desencadeadas por sinais mais ou menos complicados ou por anteriores 

acções motoras ou estímulos; 

 Capacidade de ritmo – qualidades de comportamento relativamente 

estáveis e generalizadas necessárias à percepção, acumulação e interpretação 

de estruturas temporais e dinâmicas pretendidas às contidas na evolução do 

movimento. Importante para acções motoras cuja realização exige um cunho 

rítmico e para as convenientes estruturas da evolução do movimento que exige 

uma determinada acentuação; 

 Capacidade de equilíbrio – qualidades necessárias à conservação 

ou recuperação do equilíbrio pela modificação das condições ambientais e para 

a conveniente solução de tarefas motoras que exigem pequenas alterações de 

plano ou situações de equilíbrio muito instável; 

 Capacidade de orientação espacial – qualidades do comportamento 

relativamente estáveis e generalizadas necessárias para a determinação e 

modificação da posição e movimento do corpo como um todo no espaço, as 

quais precedem a condução de orientação espacial de acções motoras. 

Dependem de uma lateralidade bem definida, permitindo ao indivíduo 

diferenciar o lado esquerdo do lado direito, o lado de cima do lado de baixo, o 

atrás do à frente, etc. 

O desenvolvimento das capacidades coordenativas depende, ainda, dos 

processos de maturação biológica, da quantidade e da qualidade de actividade 

motora, das acções realizadas para a formação e educação e ainda dos 

factores da actividade social (Hirtz, 1986). 
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Em qualquer estudo ou investigação acerca das capacidades 

coordenativas, esta complexidade de intervenções deverá estar sempre em 

consideração (Vasconcelos, 2006). 

 

2.4.2.1. Destreza Motora 

 

Consultando um dicionário de Língua Portuguesa verificamos que a 

palavra “destreza” aparece-nos como sinónimo de qualidade de destro; 

agilidade; jeito; sagacidade; habilidade manual, particularmente nos 

movimentos delicados, que se manifesta pela precisão e pela rapidez (Costa & 

Sampaio e Melo, 1999). 

Segundo Costa e Costa (2006), a “destreza” motora pode ser definida 

como capacidade motora que permite a realização de movimentos com 

precisão, agilidade e sem hesitação. 

A destreza motora (tendo como sinónimos habilidade e agilidade) é uma 

capacidade complexa que permite ao sujeito adaptar-se rapidamente a acções 

motoras de difícil execução. Permite também adaptar-se às circunstâncias do 

movimento e, além disso, aprender rapidamente novas acções motoras. A base 

para uma boa destreza é, por conseguinte, possuir em elevado grau a 

capacidade de condução do sistema nervoso central, a qual possibilita aos 

indivíduos dominar a coordenação de movimentos complexos, aprender e 

aperfeiçoar outros (Carvalho, 1983). 

 

Em 1995, Lisitskaya classifica a destreza motora em geral e específica. A 

destreza motora geral é a capacidade de coordenar adequadamente os 

movimentos e de solucionar rapidamente qualquer tarefa motora. Por seu lado, 

a destreza motora específica é a capacidade de aplicar convenientemente e, 

segundo a situação, a técnica correcta correspondente à modalidade 

desportiva em causa, estando estreitamente relacionada com a preparação 

técnica. 

Knapp (s/d) e Schmidt e Wrisberg (2000) definem a “destreza” como uma 

capacidade adquirida para atingir determinados resultados com um máximo de 
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êxito e muitas vezes com um mínimo de tempo e/ou energia. Afirmam ainda 

que a “destreza” é melhorável através da prática. 

Lucea (1999) interpreta a destreza motora como a capacidade do 

indivíduo ser eficiente numa determinada acção. Esta pode ser adquirida por 

meio de aprendizagem. Na realização de uma habilidade existem diferentes 

níveis ou graus na qualidade da execução, denominando esta capacidade de 

destreza. Esta encontra-se em função do nível de eficácia e eficiência na 

consecução de uma habilidade, ou seja, está implícita na sua execução. Assim, 

as habilidades motoras são capacidades que se podem expressar em 

determinadas condutas, em qualquer momento, com um maior ou menor grau 

de destreza. O autor evidencia ainda que o desenvolvimento desta capacidade 

é um conteúdo importante para práticas futuras. Assim, não deve ser apenas 

orientadas para o mundo do desporto e da actividade física, mas também para 

as actividades da vida diária, de forma a possibilitar ao indivíduo uma boa 

qualidade de vida. 

Latash e Turvey (1996) concordam com Lucea (1999) e referem que a 

destreza não é inata. Esta capacidade pode ser exercitada, desenvolvida e 

treinada, sendo as diferenças observadas entre indivíduos simplesmente 

qualitativas. 

Corroborando estes autores, Pinto (2003) sustenta que as destrezas não 

podem ser desenvolvidas sem treino. Normalmente, exigem numerosas 

repetições e bastante tempo de treino, pois a destreza implica e impõe 

aprendizagem. Este autor salienta ainda que a “destreza” é uma acumulação 

de experiências de vida no campo dos movimentos e acções. 

Nesta linha de pensamento, Knapp (s/d) enuncia os factores que afectam 

a aquisição da destreza motora: 

 Conselhos e Direcção Pedagógica: a) o auxiliar visual – a 

demonstração; b) o auxiliar mecânico ou manual – assistir o indivíduo na 

execução dos movimentos ou fornecer-lhe ajuda (artificial); c) directivas orais – 

conselhos e instruções que correspondam ao nível do sujeito. 

 Conhecimento dos resultados – o conhecimento dos resultados deve 

ser tão exacto quanto possível. Serve de guia ao indivíduo para as suas 
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tentativas posteriores e permite-lhe solucionar o que é válido para a sua 

execução. O aperfeiçoamento da “destreza” só tem probabilidade de se 

produzir se este conhecimento conduzir o sujeito a treinar-se modificando 

atitudes, movimentos e acções. Assim, na aprendizagem da destreza o 

indivíduo deve esforçar-se por utilizar o conhecimento das suas performances 

para aperfeiçoar movimentos posteriores. 

 Motivação – a aquisição da destreza é favorecida pela satisfação 

sentida quando são efectuados os movimentos correctos. Quando os 

movimentos são incorrectos é prejudicada. Uma prática sem motivação é 

totalmente ineficaz, porque a destreza não é desenvolvida sem esforço e sem 

uma atenção intensa por parte do indivíduo. De facto, a motivação é o factor 

mais importante na aquisição da destreza motora. 

 Periodicidade do treino – pode dizer-se que do ponto de vista da 

aprendizagem da destreza, um período curto de esforço e atenção intensos é 

superior a um período mais longo, mas sem entusiasmo por parte do indivíduo. 

A qualidade do treino é a principal orientação. Quando as bases forem 

adquiridas as sessões poderão ser mais longas e menos frequentes. 

 Velocidade e precisão – na aprendizagem de destrezas, nas quais a 

velocidade é o factor essencial do êxito, os resultados mais eficazes são 

obtidos graças à insistência precoce na velocidade. No que respeita às 

destrezas, nas quais a velocidade e a precisão são igualmente importantes 

para o êxito, é a insistência em ambas que produz os melhores resultados. No 

entanto, pode limitar-se a velocidade dos movimentos durante os primeiros 

estádios de treino até que seja atingido um alto grau de precisão. 

 Aprendizagem global e aprendizagem analítica – com o método 

global, a tarefa é aprendida, executando-a integralmente de cada vez. Com o 

método analítico é dividida em partes que são estudadas separadamente para 

depois serem ligadas umas às outras. Parece não existir uma coerência nos 

métodos a aplicar, uma vez que o melhor método depende, até certo ponto, do 

próprio indivíduo e da tarefa em questão. 
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Pérez (1994) utiliza o termo destreza para classificar movimentos hábeis, 

que se realizam com as mãos. 

Para Turgeon et al. (1999) a destreza é uma capacidade complexa das 

mãos para manipular objectos. Dessa forma, permite executar actividades com 

a vida diária. 

Nesta linha de pensamento, Vasconcelos (2006) refere que o 

desenvolvimento do conhecimento do domínio das destrezas reflecte-se em 

vários domínios, como por exemplo nas acções da vida diária e profissional, 

nas actividades físicas, no campo do desporto de alto rendimento e no campo 

da actividade física adaptada. 

Fernandes (2004) acrescenta que a destreza manual é fundamental em 

tarefas tão prosaicas do quotidiano, como vestir (apertar botões) ou na cozinha 

(descascar batatas). 

 

Relativamente à destreza manual, esta está dividida em duas importantes 

categorias: destreza manual fina e destreza manual global. 

A destreza manual fina refere-se à habilidade para manipular objectos, 

usando as partes distais dos dedos. Envolve movimentos rápidos e precisos 

dos dedos, quando se manipulam pequenos objectos entre os mesmos 

(Desrosiers et al., 1997). 

Na destreza manual global (vulgarmente designada, apenas, de destreza 

manual), os objectos a manusear são, geralmente, maiores e a sua 

manipulação requer movimentos mais globais, em detrimento de movimentos 

interdigitais (Desrosiers et al., 1997). 

 

2.4.2.2. Destreza Motora e Síndrome de Down 

 

Alguns estudos foram realizados procurando avaliar a destreza motora. 

Eichstaedt e Lavay (1991) afirmam que a prática de exercício físico, cada 

vez mais regular, é um aspecto a ter em atenção, quando se trabalha com 

indivíduos com Deficiência Intelectual, pois proporciona uma melhoria das 

habilidades motoras. 
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Pires (1992) realizou um estudo com indivíduos com Deficiência 

Intelectual profunda. Avaliou a coordenação geral dos alunos através do teste 

de Proficiência Motora de Bruininks. Concluiu que a coordenação geral destes 

indivíduos aumentou significativamente com o programa de actividade física. 

Por seu lado, Teles (2004) procurou avaliar o desenvolvimento da 

coordenação motora através de um programa de actividades motoras. A 

amostra deste estudo foi constituída por indivíduos de ambos os sexos, 

portadores de Deficiência Intelectual, com idades compreendidas entre os 17 e 

os 39 anos. Para a avaliação da coordenação motora usou os testes: 

Minnesota Manual Dexterity Test (destreza manual), Bassin Antecipation 

Timing (antecipação-coincidência), Pursuit Rotor, Tapping Pedal (destreza 

pedal), Mira Stamback (coordenação óculo-manual) e Teste de Equilíbrio à 

Retaguarda (KTK-equilíbrio). A autora concluiu que o programa de actividades 

motoras contribuiu para a melhoria da coordenação motora geral. 

Sousa (2005), no seu estudo com indivíduos portadores de Síndrome de 

Down, em idade escolar (10-19 anos), constatou que quanto maior é a 

frequência semanal de actividade física, maiores são os benefícios referentes à 

coordenação motora. Como instrumentos de avaliação da coordenação motora 

utilizou o Minnesota Manual Dexterity Test, o Tapping Manual e o Pursuit 

Rotor. 

Também Silva (2006) obteve um contributo positivo do programa de 

natação no aumento da coordenação motora no aluno portador de Deficiência 

Intelectual ligeira com quem desenvolveu o seu estudo. O programa de 

actividades físicas era constituído pela modalidade de natação, tendo uma 

duração de 21 semanas. Foram leccionadas 12 aulas de 60 minutos. Os testes 

utilizados para a avaliação da coordenação motora foram o Tapping Manual, o 

Minnesota Manual Dexterity Test e o Tapping Pedal. 

Varela (2006) comparou a coordenação motora em indivíduos com 

Síndrome de Down, praticantes e não praticantes de actividade física. Como 

instrumentos de avaliação da coordenação motora utilizou o Tapping Manual, o 

Tapping Pedal, o Mira Stamback, o Teste de Equilíbrio à Retaguarda (KTK) e o 

Teste de Velocidade de Reacção Manual, Pedal e de Movimento de Nelson. 
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Evidenciou que a prática regular de actividade física contribuiu para o 

desenvolvimento da coordenação motora de indivíduos com a síndrome em 

questão. 

Brito (2008) realizou um estudo com indivíduos de ambos os sexos, 

portadores de Síndrome de Down com Deficiência Intelectual ligeira e com 

idades compreendidas entre os 8 e os 39 anos. O objectivo do seu estudo foi 

avaliar os efeitos de um programa de capoeira na coordenação motora de 

indivíduos com Síndrome de Down. O programa de actividade física teve a 

duração de 14 semanas, com uma frequência bissemanal de 45 minutos cada 

sessão. Os testes utilizados na avaliação da coordenação motora foram o 

Teste de Corrida de Mudança de Direcção (10 x 5 metros), o Tapping Pedal e o 

Minnesota Manual Dexterity Test. O autor constatou que, em termos da 

amostra total, existiram diferenças estatisticamente significativas entre o 

primeiro momento e o segundo momento de avaliação. O segundo momento 

de avaliação obteve melhores resultados de desempenho, relativamente ao 

primeiro momento de avaliação. 
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2.5. Assimetria Motora Funcional 

 

A lateralidade é uma característica que se traduz numa assimetria. Cuk et 

al. (2001) referem que a assimetria lateral nos humanos é conhecida. Idarreta, 

em 2004, acrescenta que é um facto consubstancial à motricidade humana. 

Porém, o corpo humano tem como características a presença de partes 

anatómicas pares e globalmente simétricas (Barroso, 2008). 

Apesar de existirem algumas assimetrias estruturais relativas aos pares 

de membros e órgãos, direito ou esquerdo, eles são morfologicamente 

idênticos, parecendo terem sido construídos para o mesmo objectivo 

(Vasconcelos, 1991). 

Para Rigal (1985), esta simetria anatómica desdobra-se, no entanto, 

numa assimetria funcional, uma vez que em certas actividades não intervém 

uma das partes do corpo. 

Em termos de assimetria lateral de desempenho, existe uma grande 

variação de tarefa para tarefa, porque a supremacia do desempenho não é 

ditada apenas por um único factor (Teixeira & Paroli, 2000). 

Vasconcelos (1991) refere dois motivos para a existência de uma 

assimetria motora. Por um lado, uma das características substanciais da 

assimetria motora é o tipo de preferência lateral, que se manifesta no 

desenvolvimento preferencial de uma metade do corpo. Por outro lado, a 

assimetria motora é o resultado do treino e da orientação espacial. 

Neste sentido, Teixeira e Paroli (2000) salientam a capacidade das 

experiências motoras para criar assimetrias laterais, sendo estas um factor 

específico da tarefa. 

 

A nossa postura bípede é uma das principais características que nos 

distinguem dos restantes animais. A postura bípede possibilitou a libertação 

dos membros superiores e das mãos, promovendo um vasto número de 

oportunidades para o desenvolvimento da expressão e de habilidades manuais, 

onde se inclui a preferência manual. 



34 

 

Segundo Steenhuis e Bryden (1999) e Schmidt et al. (2000), a preferência 

manual define-se como a mão que é usada com mais frequência para executar 

tarefas unimanuais. Em termos populacionais, 90% da população tem 

preferência pela mão direita, enquanto os restantes 10% preferem a mão 

esquerda. 

Bisazza et al. (1996) definem preferência manual como sendo a opção 

por uma mão em detrimento da outra, quando há possibilidade de escolha. 

No entanto, Vasconcelos, em 2004, adverte que preferir uma mão para 

realizar uma determinada tarefa nem sempre é sinónimo de uma maior 

proficiência por parte dessa mão. Nem sempre a mão preferida é a mais 

eficiente. Strien (2002) refere que se deve considerar a preferência e a 

proficiência manuais, quando se fala da preferência manual. 

Vasconcelos (1991) afirma que na avaliação de uma tarefa unimanual 

torna-se claro que a determinação da mão dominante se baseia numa 

combinação da preferência e da performance manuais. 

De acordo com Rigal (1985), a utilização de uma mão em certas 

actividades desenvolve-se por uma maior habilidade de aprendizagem de uma 

mão sobre a outra. 

No entanto, o problema da preferência lateral, nas tarefas bimanuais 

assimétricas, deve ser formulado no contexto de gestos bimanuais. Vários 

autores atribuem papéis diferenciados, como a motricidade fina ou funções de 

suporte ou de equilíbrio, à mão dominante e mão não dominante, 

respectivamente. É comum dizer-se que a mão direita é capaz de produzir 

movimentos finos melhor do que a mão esquerda (Guiard, 1987). 

Porac e Coren (1981) consideram ser mais correcto referirmo-nos à mão 

preferida como a mão hábil activa e à mão não preferida como a mão hábil 

passiva. A mão hábil passiva - não preferida - apresenta uma função de 

suporte e facilita a acção da sua parceira, mantendo o corpo e suportando o 

material necessário para a execução da actividade durante a manipulação. 

Para Vasconcelos (2004), a mão que se designa como preferida, é 

normalmente utilizada nas actividades de destreza que implicam coordenação 

fina. A mão não preferida é principalmente responsável por funções de suporte, 



35 

 

ou seja, é a mão que segura, agarra, sustenta e suporta, acabando por se 

tornar a mão preferida para este tipo de tarefas. Contudo, a preferência por 

uma mão não implica a perda de destreza de uma relativamente à outra, mas a 

ideia de que as duas se encontram especializadas ou diferenciadas de acordo 

com conjuntos distintos de actividades funcionais. 

Segundo Arango (2003), a menor habilidade da mão esquerda para os 

destrímanos ocorre visto que a mão esquerda permanece inactiva. No 

nascimento não é inferior em termos de habilidade, pois se assim fosse as 

mãos teriam uma forma diferente. Para esta autora, as duas mãos seriam 

igualmente hábeis se treinassem igualmente desde o início, pois a alteração 

que sofreram aconteceu por repetição. Sendo assim, Vasconcelos (1991) 

refere que a lateralidade e a preferência manual, em especial, desenvolveram-

se através da manipulação. 

A noção de que a mão preferida é a melhor ou a mais forte, está implícita, 

quando a designamos por mão dominante. Porém, segundo Vasconcelos 

(1991), a mão preferida nem sempre é a que melhor desempenha as 

performances motoras. Um indivíduo pode preferir o uso de uma mão para 

certa actividade que desempenharia de forma mais eficaz com a outra. 

 

Parece, então, necessário fazer a distinção entre preferência manual e 

proficiência manual. São conceitos que quando se relacionam fazem emergir a 

área do desempenho motor. 

Porac e Coren (1981) referem que preferência manual é a escolha de 

uma mão para a realização de uma determinada tarefa, quando apenas uma 

delas pode ser escolhida. 

Strien (2002) define proficiência motora como uma competência ou 

habilidade. Consequentemente, avaliar a proficiência é conhecer e comparar a 

força muscular e a destreza de uma mão em relação à outra, tendo sempre 

presente que factores como a força, a velocidade, a coordenação e a precisão 

podem influenciar a proficiência. 

Existem diferentes formas de avaliar a proficiência manual. Para isso, 

utilizam-se testes como o Teste de Destreza Manual de Minnesota, o Purdue 
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Pegboard, o Grif Strenght Test e o Finger Tapping, entre outros. Estes são 

instrumentos que permitem comparar a mão preferida e a mão mais proficiente. 

 

Alguns estudos foram realizados com o intuito de compararem a mão 

preferida com a mão mais proficiente. 

Steenhuis e Bryden, em 1999, avaliaram 100 universitários, sendo 52 

destrímanos e 48 sinistrómanos. Utilizaram na avaliação actividades hábeis, 

como o escrever ou atirar um dardo, e actividades menos hábeis, como pegar 

em objectos ou fazer festas a um cão. Concluíram que a mão preferida era a 

menos proficiente. 

Kilshaw e Annett (1983) realizaram um estudo, com a pretensão de 

avaliar a preferência manual e a proficiência manual relativamente ao sexo e à 

idade. A amostra era constituída por indivíduos com idades compreendidas 

entre os 3 anos e meio e os 50 anos. Verificaram que as crianças mais novas 

eram mais rápidas com a mão direita que as crianças com mais idade, mas 

com resultados mais variáveis. Porém, a relação dos tempos entre as duas 

mãos foi semelhante ao longo das idades. Neste estudo, verificou-se que os 

sinistrómanos masculinos foram os mais rápidos em quase todos os grupos 

etários. 

Um grupo de 81 indivíduos destrímanos (40 jovens e 41 idosos) constituiu 

a amostra do estudo de Francis e Spirduso, em 2000. Foi avaliada a 

coordenação manual, a precisão e a velocidade. Os autores verificaram que 

todos os indivíduos obtiveram um melhor desempenho com a sua mão 

preferida. Concluíram que a maior parte das pessoas utilizam a sua mão 

preferida para realizarem a maioria das tarefas, uma vez que é essa mão que 

as executa com maior rapidez e eficácia em comparação com a mão não 

preferida. 

Um outro estudo realizado para avaliar a preferência e a proficiência 

manual foi o de Teixeira e Paroli (2000). Avaliaram 16 estudantes 

universitários, sendo que para a avaliação da preferência manual utilizaram o 

Edinburgh Handedness Inventory e para a avaliação da proficiência manual 

utilizaram tarefas representativas de diferentes parâmetros de controlo de 
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movimento (contactos repetidos, controlo da força manual e posicionamento 

linear do braço). Estes autores concluíram que a preferência manual é mais 

assimétrica que as diferenças de assimetria no desempenho motor, ou seja, os 

resultados não demonstraram vantagem no desempenho da mão preferida 

sobre a mão não preferida em certas tarefas. Estes resultados sugerem como 

errada a ideia de que a mão preferida apresenta uma superioridade universal 

de desempenho sobre a mão não preferida. Enquanto alguns indivíduos 

obtiveram um desempenho melhor com a mão preferida, uma boa parte da 

amostra conseguiu melhores resultados com a mão não preferida. Este facto 

leva a acreditar que a primazia de desempenho motor não é prescrita por um 

único factor, sugerindo uma grande variação de tarefa para tarefa quanto à 

proficiência manual. 

 

A preferência pedal é, a seguir à preferência manual, a assimetria mais 

notória do comportamento (Peters, 1998). 

Gobbi et al. (1999) afirmam que embora exista a assimetria do pé ou da 

perna preferida, existe alguma divergência relativamente à definição e 

características do membro inferior preferido. Estudos de preferência pedal têm 

definido como pé preferido aquele utilizado para manipular um objecto ou 

iniciar um movimento, enquanto o pé utilizado como suporte postural 

estabilizador é referido como pé não preferido. 

A perna preferida é expressa pela tíbia mais forte, normalmente do lado 

oposto ao do lado do braço preferido (Cuk et al., 2001). 

Também Macho (1991) partilha da mesma opinião. No seu estudo sobre a 

assimetria bilateral concluiu que a perna esquerda era mais forte na maioria 

das pessoas, independentemente de ter um braço preferido direito ou 

esquerdo, por ser a perna de suporte. A perna direita era usada para outras 

funções. 

Por conseguinte, também nos membros inferiores se verifica uma 

preferência por um dos lados, de acordo com as tarefas a realizar. Nas acções 

que implicam saltar a um pé verificamos uma tendência para um dos lados, a 

que vulgarmente referimos como pé de chamada ou pé de impulsão, embora o 
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acto de impulsão possa ser realizado com a totalidade do membro inferior - 

coxa, perna e pé (Barroso, 2008). 

 

Concluindo, o ser humano apresenta uma preferência por uma das suas 

mãos e por um dos seus pés, a qual gera assimetrias funcionais com 

consequências no comportamento motor, seja ao nível do desenvolvimento 

motor, seja ao nível da aprendizagem motora. 
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3. OBJECTIVOS 
 

3.1. Objectivo Geral 

- Estudar os efeitos de um Programa de Actividade Física Adaptada, num 

indivíduo com trissomia por translocação do cromossoma 14, ao nível da 

destreza manual global, da destreza manual fina e da destreza pedal. 

 

3.1.1. Objectivos Específicos 

I. Investigar em que tipo de destreza manual ocorreu maior alteração, na 

unimanual ou na combinada. 

II. Na destreza manual unimanual, investigar a evolução ao nível da mão 

preferida e da mão não preferida. 

III. Na destreza pedal, observar a evolução ao nível do pé preferido e do 

pé não preferido. 

IV. Observar em que tipo de destreza manual ocorreu maior alteração, na 

global ou na fina. 

V. Constatar em qual capacidade motora (destreza manual global ou 

destreza pedal) houve maior evolução. 

VI. Analisar as alterações ao nível da assimetria motora funcional, ao 

nível do membro superior, do início para o fim do programa, na destreza 

manual global e na destreza manual fina. 

VII. Verificar as alterações ao nível da assimetria motora funcional, ao 

nível do membro inferior, do início para o fim do programa, na destreza pedal. 

VIII. Comparar as alterações na assimetria motora funcional, entre a 

destreza manual global e a destreza pedal, do início para o fim do programa. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Estudo de caso – Caracterização 

 

O presente estudo foi desenvolvido no concelho de Espinho. O sujeito 

deste estudo foi um indivíduo do sexo feminino, utente da CERCIESPINHO há 

27 anos. Foi integrada na instituição por ser portadora de Deficiência Intelectual 

Moderada, associada a Síndrome de Down (Trissomia por translocação do 

cromossoma 14). É nesta instituição que ocupa uma grande parte do seu dia 

(das 09h às 17h). 

A utente nasceu a 16 de Fevereiro de 1977, tendo assim 32 anos. O seu 

agregado familiar é constituído pela mãe, pai e irmã mais nova. Esta família 

tem um nível sócio-económico baixo. 

Desde 1993, a utente frequenta a Valência Centro de Actividades 

Ocupacionais (C.A.O.). 

O seu programa de intervenção está estruturado de acordo com as suas 

características. Frequenta actividades de estimulação global (Educação Física, 

Expressão Plástica, Natação, Actividades de Vida Diária, Tecnologias de 

Informação e Comunicação – TIC – e Dança Expressiva. Desenvolve 

actividades socialmente úteis de carácter produtivo na área dos Bordados. 

Em todas as actividades, a utente apresenta um bom desempenho, é 

responsável e gosta de colaborar. No entanto, apresenta alguns 

comportamentos dotados de insegurança e não apresenta espírito de iniciativa 

em algumas actividades, tendo, por vezes, que ser incentivada. 

Embora continue a manifestar algum retraimento psico-emocional, está 

mais comunicativa e expansiva. É calma e carinhosa. 

Está bem integrada nos grupos, gosta de ajudar os que apresentam 

maiores dificuldades e tem um bom relacionamento com os seus pares, 

professores, monitoras e técnicos. 

Apresenta um padrão de comportamento regular e possui compreensão e 

expressão verbal. Tem autonomia na satisfação das necessidades básicas 
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(alimentação, higiene, etc.) e na realização de actividades de vida diária, 

necessitando, contudo, de alguma supervisão. 

Não tem capacidade de futuramente ser integrada em contexto 

profissional e irá necessitar, ao longo da sua vida, de supervisão e 

acompanhamento por parte da família. 

 

Para um melhor conhecimento das experiências motoras desta utente, 

procurámos conhecer as modalidades desportivas em que esta já esteve 

envolvida. A sua preferência manual e pedal para a realização de diferentes 

tarefas foram também alvo da nossa investigação. 

Relativamente às experiências motoras da utente, podemos referir que 

existiram três momentos de elevada importância: infância, entrada na idade 

adulta e idade adulta. 

Na sua infância a aluna realizava aulas de educação física com uma 

duração de uma hora semanal. Além destas aulas, tentaram que a utente se 

motivasse pelo Atletismo. Contudo, nesta modalidade a aluna não demonstrou 

interesse e acabou por desistir. As aulas de natação a que a propuseram, 

devido ao receio da água que a aluna demonstrava ter, foram também 

canceladas. 

Ao entrar na idade adulta (cerca dos 17-18 anos) as aulas de natação 

com esta utente foram retomadas. No entanto, apenas se resumiam a jogos 

lúdicos, de adaptação ao meio aquático, pois a utente continuava a demonstrar 

pouco interesse. 

Já na idade adulta (perto dos 25 anos) a utente começou a progredir nas 

aulas de natação. Esta evolução atingiu o patamar das técnicas de nado, crol e 

costas. Constatou-se que esta evolução foi incentivada por modelação, isto é, a 

aluna começou a demonstrar interesse pela natação, em aprender a nadar, 

após a sua irmã começar a ter aulas de natação paralelamente. 

Quando a utente atingiu os 28 anos, transmitiu um enorme interesse em 

realizar uma caminhada com uma duração de uma hora, com uma frequência 

de 3 a 4 vezes por semana. Esta caminhada é realizada com familiares e 

amigos. 
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Quanto à sua preferência manual, a aluna demonstra preferir a mão 

direita para a realização de tarefas unimanuais. Porém, na alimentação a 

utente usa o garfo na mão direita e a faca na mão esquerda. Esta é a única 

tarefa em que a utente demonstra usar a mão esquerda para a condução do 

movimento. 

Reportando-nos à preferência pedal, podemos referir que a aluna tem o 

pé esquerdo como sendo o seu pé preferido. 
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4.2. Caracterização do Contexto 

 
4.2.1. CERCIESPINHO (Cooperativa para a Educação e Reabilitação 

do Cidadão Inadaptado de Espinho) 

 

I. Contexto Histórico 

A CERCIESPINHO é uma instituição de solidariedade social, sem fins 

lucrativos e de utilidade pública. 

Foi construída, em Julho de 1976, por um grupo de cidadãos de Espinho, 

pertencentes à Associação de Pais. Estes estavam preocupados com a 

inexistência de respostas dirigidas à população com Deficiência Intelectual. 

Surgiu, assim, no concelho de Espinho, uma instituição vocacionada para a 

intervenção junto de pessoas com Deficiência Intelectual. Ao longo dos seus 33 

anos de existência, diversificou as suas actividades, passando a incluir 

também, nas suas valências, respostas para os grupos desfavorecidos. 

 

II. Objectivos da Instituição 

Esta instituição tem como missão a promoção de estruturas, respostas e 

intervenções, visando a cidadania e a qualidade de vida de pessoas com 

Deficiência Intelectual e em situação de acentuada exclusão social. 

Os princípios e valores orientadores de toda e qualquer intervenção são: 

 A centralização na pessoa, suas especificidades e circunstâncias; 

 A valorização da abertura ao meio através de sinergias inter-

valências e inter-institucionais; 

 A inovação e dinamismo; 

 A diversidade de metodologias e actividades resultantes da postura 

teórica relativa aos fenómenos sociais – fenómenos globais e com implicações 

em diversas dimensões. 

Estes princípios orientadores traduzem-se numa diversidade de valências 

e projectos que procuram, de forma global, actuar sobre causas múltiplas de 

exclusão social. 
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III. Valências 

São seis as valências que a CERCIESPINHO possui: 

 E.E.C.R.I. (Ensino Especial e Centro de Recursos para a 
Inclusão) – esta valência é dirigida a jovens com Deficiência Intelectual e com 

Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente, com idades 

compreendidas entre os 6 e os 18 anos. Pretende a certificação escolar, de 

acordo com as potencialidades de cada aluno, tendo em conta o seu 

desenvolvimento global, bem como promover o bem-estar e a qualidade de 

vida dos alunos. Procura ainda a aquisição de competências psicossociais, 

promotoras de autonomia pessoal e social, através do desenvolvimento de 

programas de transição para a vida activa, da inserção dos alunos ao nível da 

comunidade envolvente e da sociedade e da promoção da cidadania activa. 

 C.A.O. (Centro de Actividades Ocupacionais) – destina-se a 

jovens e adultos, portadores de Deficiência Intelectual grave ou profunda, com 

idade superior a 16 anos. Procura promover o desenvolvimento máximo das 

capacidades destas pessoas, potenciando a sua integração sócio-familiar e 

comunitária. Pretende desenvolver também o bem-estar e a qualidade de vida 

dos utentes e das suas famílias, através da estimulação e do desenvolvimento 

das competências pessoais e sociais, do desenvolvimento de competências 

instrumentais no domínio das actividades socialmente úteis e valorizar e 

dignificar a imagem da pessoa com Deficiência Intelectual grave. 
 C.F.R.P. (Centro de Formação e Reabilitação Profissional) – a 

população-alvo desta valência são pessoas que, face à sua incapacidade, não 

reúnem condições para usufruir da oferta formativa das estruturas regulares. É 

obrigatório ter a idade mínima legal para o efeito. O principal objectivo é 

potenciar a inserção sócio-profissional de pessoas com deficiência. Para tal é 

fundamental fomentar a aquisição de competências psicossociais, de 

competências técnicas, associadas a uma profissão, de uma cultura e de um 

projecto profissional. Torna-se ainda importante promover comportamentos e 

atitudes responsáveis e conscientes, motivar os jovens para a aprendizagem, 

prevenindo assim a exclusão social. Para além do processo formativo esta 

valência visa apoiar, orientar e encaminhar os formandos na resolução de 
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problemas, quer do foro pessoal quer familiar. Junto dos formandos 

desenvolvem-se ainda as seguintes dimensões psicológicas/cognitivas: 

desenvolvimento da autonomia pessoal, de atitudes profissionais, de 

comunicação, reforço da auto-imagem e da auto-estima, da motivação e de 

condições de empregabilidade/aprendizagem. 
 Serviço de Apoio Domiciliário – destina-se a idosos, pessoas com 

dependência ou portadoras de deficiência e famílias que não possam satisfazer 

temporária ou permanentemente as suas necessidades básicas e/ou as 

actividades da vida diária. Pretende favorecer e privilegiar a permanência das 

pessoas idosas e/ou dependentes no domicílio e no seu meio sócio-familiar, 

prestando-lhes uma diversidade de cuidados e serviços em função das suas 

necessidades. Procura ainda prevenir o isolamento e a dependência, 

promovendo condições que facilitem a autonomia e o bem-estar, contribuir para 

retardar ou evitar a institucionalização e promover e facilitar o acesso à 

prestação de cuidados de saúde e aos apoios sociais. 
 C.E.F.P. (Centro de Educação e Formação Profissional) - a 

população-alvo engloba jovens e adultos, com baixos níveis escolares e com 

baixas qualificações profissionais, desempregados (de longa duração ou não), 

mulheres com dificuldades acrescidas na inserção profissional, jovens em 

abandono escolar e/ou de trabalho infantil, jovens à procura do primeiro 

emprego, ex-reclusos, ex-toxicodependentes, alcoólicos, sem-abrigo, minorias 

étnicas e activos empregados. Esta valência pretende dotar os seus 

destinatários de competências psico-sócio-profissionais, contribuindo para a 

sua integração económica e social, através da transição para a vida activa e da 

realização de projectos de vida concretizáveis. Procura, por conseguinte, 

potenciar o quadro de qualificação de jovens e adultos, por via da valorização 

das competências adquiridas ao longo da vida, em contextos formais e não 

formais. Tem em vista a integração sócio-profissional dos intervenientes, a sua 

estabilidade no mercado de trabalho e a sua mobilidade profissional 

ascendente. 
 Centro Comunitário da Ponte de Anta – as actividades destinam-

se a idosos, adultos, jovens e crianças, moradores do Bairro da ponte de Anta. 
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Contudo, a intervenção tem abrangido o meio envolvente, nomeadamente Anta 

e S. Félix da Marinha. O trabalho desenvolvido consiste numa intervenção 

direccionada para grupos etários específicos, como as crianças, os jovens, os 

adultos e os idosos. Procura fomentar o desenvolvimento sócio-cultural da 

comunidade em geral, favorecer a inserção socio-económica da população e 

promover uma maior abertura da comunidade ao meio envolvente. Assim, 

desenvolve um conjunto de 17 actividades distintas. O combate à exclusão 

social implica necessariamente uma mudança de atitudes e valores da 

população-alvo. Esta mudança, que é lenta, passa por um processo de 

implicação da comunidade na resolução dos seus problemas e por um maior 

acesso à informação, no que diz respeito aos seus direitos cívicos de forma a 

garantir os seus direitos civis, políticos e sociais. Uma outra mudança, que está 

intimamente ligada a esta, é a da atitude e dos valores da comunidade. Uma 

vez que as realidades estão interligadas, qualquer mudança num factor vai 

provocar mudança no meio. Assim, a intervenção comunitária nunca é um 

trabalho acabado, implicando a reflexão sistemática e reajustamentos à 

realidade em constante mudança. O trabalho desenvolvido neste conjunto 

habitacional obriga portanto a reformulações e a adaptações sistemáticas. O 

Centro Comunitário procura atenuar as desigualdades no acesso à educação, 

através de um conjunto de serviços, metodologias e estratégias implementadas 

que consideram importantes para a redução do insucesso e abandono 

escolares. Procura também criar sistemas de informação e métodos de 

intervenção que apoiem os indivíduos na realização dos seus projectos de vida, 

fomentando e facilitando a sua inserção profissional. O Centro Comunitário da 

Ponte de Anta é um espaço de formação e lazer, um centro de vida social e 

cultural, um espaço gerador de dinâmicas na colectividade. 
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4.3. Procedimentos Metodológicos 

 

O presente estudo foi possível realizar-se apenas após a solicitação 

prévia de uma autorização, por escrito, à instituição CERCIESPINHO, para que 

pudesse ser realizado o estudo (Anexo 1). 

A recolha de dados foi feita em dois momentos, uma avaliação inicial e 

outra final (Anexo 3). 

O programa teve uma duração de 18 semanas, com uma frequência 

semanal de duas sessões, tendo cada sessão a duração de 60 minutos (Anexo 

4). 

 

4.3.1. Programa de Actividade Física Adaptada 

 

As condições de realização do programa de intervenção procuraram 

cumprir um conjunto de rotinas, que passavam desde a criação de um 

ambiente calmo e com uma temperatura adequada à prática desportiva à 

socialização com o professor e aos seus métodos de trabalho. O participante 

sempre utilizou um vestuário apropriado à prática de exercício físico (simples, 

prático e confortável). 

O programa de actividade física adaptada foi ministrado por uma 

profissional com frequência do último ano da licenciatura em Desporto e 

Educação Física, opção de Desporto de Reeducação e Reabilitação, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O programa foi desenvolvido 

através de actividades aeróbias, duas vezes por semana, com uma duração de 

60 minutos cada sessão. A duração do programa foi de 32 sessões, decorridas 

entre Dezembro de 2008 e Abril de 2009. 

Os objectivos gerais do programa de actividade física adaptada 

coadunam-se com o desenvolvimento da destreza manual e da destreza pedal. 

Os objectivos específicos prenderam-se com a predisposição do 

organismo para a aula, a mobilização das principais estruturas mio-articulares e 

dos diferentes segmentos corporais, o aumento da motivação, o 
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desenvolvimento da interacção social, da atenção e da memória de curto e 

médio prazo. 

A parte inicial da aula tinha uma duração de cerca de 15 minutos, de 

forma a promover a predisposição do organismo para a actividade física. A 

aluna realizava uma corrida, seguida de mobilização articular activa e 

alongamentos das principais articulações. 

Na parte fundamental da aula realizavam-se actividades, procurando 

promover o gosto pela actividade física, bem como o desenvolvimento da 

destreza motora da aluna. 

Na parte final da aula ocorria uma pequena conversa com a aluna, de 

forma a promover ainda mais a interacção professora-aluna e um 

esclarecimento do que a aluna iria realizar na aula seguinte para continuar a 

evoluir no seu desempenho motor. A arrumação do material era sempre 

realizada pela professora e pela aluna, para que a aluna também desenvolve-

se a responsabilidade. 

No início do programa de actividade física, o aquecimento era menos 

intenso, uma vez que a resistência cardio-respiratória da aluna não estava 

desenvolvida. À medida que a aluna ia adquirindo uma maior resistência 

cardio-respiratória e o gosto pela actividade física foi aumentando, o 

aquecimento foi sendo ligeiramente alterado de forma a ir sempre de encontro 

às capacidades da aluna. Por exemplo, o número de voltas ao espaço de aula 

em corrida foi aumentado. 

Por conseguinte, a estrutura da aula foi sempre pensada com um intuito 

de trabalho individual, mas com interacção social entre professora-aluna. 

 

Digest, em 1994, enuncia algumas ideias que se devem ter em conta, 

quando se projecta um ensino individualizado, com o intuito de melhor se 

adaptar às necessidades de uma criança com Deficiência Intelectual: 

 As aprendizagens processam-se de uma forma lenta, portanto é 

importante focar a atenção apenas nos objectivos que realmente queremos 

ensinar, criar situações de aprendizagens positivas e significativas, de 
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preferência nos ambientes naturais do aluno, e de uma forma o mais concreta 

possível, para que este se sinta motivado e com predisposição para aprender; 

 É necessário dividir as tarefas em conjuntos de subtarefas mais 

simples, de forma a graduar a dificuldade das aquisições, tornando-a mais 

acessível e positiva, tendo sempre em mente que o sucesso gera sucesso e o 

insucesso sucessivo gera desmotivação, recusa de novas aprendizagens e 

mais sucesso, criando uma baixa auto-estima logo, uma pessoa infeliz, para 

quem a escola passa a ser um penoso fardo a carregar todos os dias; 

 Ter sempre em mente que todas as aprendizagens têm como 

objectivo principal a facilitação da vida futura numa perspectiva funcional, ou 

seja, permitir uma inclusão e participação activa e válida na vida em sociedade, 

visando sempre uma progressiva autonomia do indivíduo. Podemos concluir 

que há necessidade de atribuir um significado eminentemente prático a estas 

aprendizagens. 

 
4.3.2. Instrumentos 
 

Avaliação da Preferência Manual e Pedal 
 

Para a avaliação da preferência manual e pedal do indivíduo em estudo 

utilizámos o Questionário de Preferência Lateral (Van Strien, 2002) (Anexo 2). 

Este questionário está dividido em quatro partes. Para a aferição da 

preferência manual existem 10 questões, para a preferência pedal 5 questões, 

para a preferência auditiva 5 questões e para a preferência visual também 5 

questões. Porém, no nosso estudo, apenas utilizámos as questões de aferição 

da preferência manual e pedal. 

Em cada questão é registado se a tarefa referida é realizada com o 

membro direito ou esquerdo ou com qualquer um deles. 

Como a aluna é portadora de Deficiência Intelectual, foi necessário 

adaptar este questionário à capacidade intelectual da aluna. Por conseguinte, o 

preenchimento do questionário foi realizado por nós, enquanto a aluna 

realizava as tarefas motoras referentes a cada questão. 
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Após o preenchimento do questionário, calculámos o quociente de 

lateralidade (QLAT) para os dois índices (preferência manual e pedal), 

aplicando a fórmula: 

QLAT= (D-E) / (D+E) x 100. 

Segundo esta fórmula, o Quociente de Lateralidade é igual à subtracção 

do número de respostas dadas com o lado esquerdo ao número de respostas 

dadas com o lado direito, a dividir pela soma do número de respostas dadas 

com o lado direito com o número de respostas dadas com o lado esquerdo, 

multiplicando por 100. 

Esta fórmula serviu para conhecermos a direcção da preferência lateral 

da aluna. Assim, se o resultado fosse superior a zero, estaríamos na presença 

de preferência lateral direita. Se o resultado fosse igual ou inferior a zero, 

existiria preferência lateral esquerda. 

 
Avaliação da Destreza Manual Global 
 

Para a avaliação da destreza manual foi utilizado o Minnesota Manual 

Dexterity Test, nas suas versões de colocação (mão direita e mão esquerda) e 

de volta. 

O Teste de Destreza Manual de Minnesota é constituído por uma matriz 

de 60 orifícios e 60 discos pretos e vermelhos, que encaixam nesses orifícios 

perfeitamente. Este teste engloba duas vertentes: o Teste de Colocação (TC) e 

o Teste de Volta (TV). 

O Teste de Colocação consiste em colocar todos os discos nos orifícios 

do tabuleiro, no menor tempo possível, utilizando apenas uma mão. 

Inicialmente o avaliador coloca todos os discos no tabuleiro, levanta a matriz 

para que os discos caiam dos orifícios, mas se mantenham no mesmo lugar, ou 

seja, dispostos em colunas e linha rectas. A mesa onde deverá ser colocado o 

tabuleiro deverá ter medidas entre os 71,12 e os 81,28cm de altura. O sujeito 

deverá estar de pé, em frente à mesa. O tabuleiro deverá ficar a 2,54 cm do 

bordo da mesa mais próximo do sujeito. O teste inicia-se pela coluna da direita 

com a mão direita. O indivíduo deverá pegar no disco que se encontra na base 
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e colocar no primeiro orifício do lado superior direito da matriz. Seguidamente, 

pega no segundo disco da coluna e coloca no orifício imediatamente abaixo do 

primeiro, e assim, sucessivamente, até preencher todos os orifícios da matriz, 

seguindo a lógica de pegar no disco mais próximo do tabuleiro e colocar no 

orifício correspondente sempre da direita para a esquerda e de cima para 

baixo. O teste termina quando todos os discos estiverem colocados 

correctamente nos orifícios. O avaliador deverá registar o tempo em segundos 

de cada tentativa. Deve encorajar sempre o sujeito durante a realização de 

cada tentativa. 

O Teste de Volta tem como objectivo pegar os discos com uma mão, virá-

los com a outra mão e voltar a colocá-los nos orifícios iniciais, no menor tempo 

possível. Ambas as mãos são utilizadas e o percurso no tabuleiro é em S. Na 

primeira linha do tabuleiro o participante segura o disco com a mão esquerda e 

volta-os com a mão direita e é esta que coloca o disco no orifício. O sentido do 

percurso nesta linha é da direita para a esquerda. Na segunda linha o sentido é 

da esquerda para a direita e as funções das mãos trocam, ou seja, a mão 

direita segura o disco e a esquerda volta-o e coloca no orifício. Na linha 

seguinte ocorre o contrário e na última invertem-se novamente as funções das 

mãos e o sentido. O avaliador deverá registar em segundos o tempo de cada 

tentativa e encorajar o participante no início da mesma. 

O avaliador demonstra os testes ao participante. Após esta demonstração 

o participante terá que realizar quatro tentativas para o Teste de Colocação e 

duas para o Teste de Volta. A pontuação em ambos os testes refere-se aos 

segundos necessários para completar as diversas tentativas. Quanto mais 

baixos foram os valores recolhidos melhor a performance do participante. 

Foi calculada a média e o respectivo desvio-padrão, relativamente às 

quatro tentativas, quer para a mão preferida, quer para a não preferida, no 

Teste de Colocação, e às duas tentativas, no Teste de Volta. 

 

Figura 1: Teste de Destreza Manual de Minnesota 
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Avaliação da Destreza Manual Fina 

 

Na avaliação da destreza manual fina foi utilizado o Purdue Pegboard 

Test. 

Inicialmente foi demonstrado ao participante o funcionamento do teste. 

O teste consiste em colocar o maior número de pinos nos orifícios, de 

cima para baixo, o mais rapidamente possível, tendo para isso, um total de 30 

segundos em cada uma das situações: primeiro com a mão preferida, depois 

com a mão não preferida e, finalmente, com ambas as mãos. Se, por algum 

motivo, algum pino cair, o participante terá que ir buscar outro pino e colocá-lo 

no seu devido lugar, continuando rapidamente o teste. No final do tempo 

contam-se os pinos que o participante conseguiu inserir correctamente. 

Existem três tentativas para cada situação. Foi calculada a média e 

respectivo desvio-padrão relativamente a essas três tentativas, quer para a 

mão preferida, quer para a não preferida, quer ainda para ambas as mãos. 

 

Figura 2: Teste Purdue Pegboard 

 
Avaliação da Destreza Pedal 
 

A avaliação da destreza pedal foi realizada através do teste Tapping 

Pedal. 

São necessários, para a aplicação deste teste, uma cadeira, uma régua 

de madeira com 1m de comprimento, 1 cm de largura e 2mm de espessura, um 

cronómetro e 2 quadrados de cartolina com 10 cm de lado. 

O participante tem que estar sentado durante todo o teste. Os membros 

inferiores deverão estar flectidos a cerca de 90º e ligeiramente afastados, de 
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forma, a que os calcanhares fiquem próximos das pernas anteriores da cadeira 

e os pés deverão conseguir contactar o solo. 

A régua deverá ser colocada a meia distância entre os dois pés no 

sentido longitudinal, sendo fixada ao solo com fita adesiva e os quadrados de 

cartolina, um de cada lado da régua com uma distância entre eles de 45 cm. 

O tempo de teste é de 10 segundos, sendo a contagem decrescente. Ao 

comando do avaliador “pronto…começa!”, o participante deverá realizar o mais 

rapidamente possível batimentos alternados nos quadrados de cartolina, de um 

lado e do outro da régua. O teste é realizado primeiro com o pé preferido e 

depois com o pé não preferido. Existem duas tentativas para cada pé, 

executadas de forma alternada e com um intervalo de 120 segundos entre elas. 

Foi calculada a média e o respectivo desvio-padrão das duas tentativas, 

quer para o pé preferido, quer para o pé não preferido. 

 
Figura 3: Teste Tapping Pedal 
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4.4. Procedimentos Estatísticos 

 

Terminada a recolha dos resultados, referente à avaliação da destreza 

manual e pedal, foi utilizado o Microsoft Office Excel 2007 para o seu registo. 

Neste programa informático, calculou-se a média e o desvio-padrão dos 

resultados nos diferentes testes. 

Uma vez que este estudo apenas foi realizado com um sujeito do sexo 

feminino, para a análise dos resultados utilizámos a percentagem de melhoria 

da avaliação inicial para a avaliação final. 

A percentagem de melhoria foi calculada através da fórmula:  

Avaliação Inicial – Avaliação Final x 100 
Avaliação Inicial 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

5.1. Destreza Manual Global e Fina e Destreza Pedal – evolução da 
avaliação inicial para a avaliação final 

 

No Quadro 1 apresentamos as percentagens de melhoria obtidas nos 

testes de destreza manual global (unimanual e combinada). 

 
Quadro 1: Resultados do Teste de Destreza Manual Global - Minnesota Manual Dexterity 

Test (valores médios em minutos). 

  Avaliação Inicial Avaliação Final % Melhoria 

Destreza manual global 
unimanual 

MP 1,43±0,09 1,30±0,02 9,09 

MNP 1,48±0,01 1,32±0,10 10,81 

Destreza manual global 
combinada  1,30±0,01 1,27±0,02 2,30 

 

Legenda: MP – Mão Preferida; MNP – Mão Não Preferida 

 

Observando o Quadro 1, verificamos que a destreza manual global 

unimanual obteve uma melhoria de 9,09% para a mão preferida e 10, 81% para 

a mão não preferida. Relativamente à destreza manual global combinada 

verificamos que esta melhorou 2,3%. Assim, concluímos que a destreza 

manual global unimanual beneficiou mais do programa de intervenção 

relativamente à destreza manual global combinada. 

 

Apresentamos, seguidamente, no Quadro 2 as percentagens de melhoria 

obtidas no teste de destreza manual fina (unimanual e combinada). 
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Quadro 2: Resultados do Teste de Destreza Manual Fina - Purdue Pegboard (valores 

médios em número de pinos em 30 segundos). 

  Avaliação Inicial Avaliação Final % Melhoria 

Destreza manual fina 
unimanual 

MP 11,3±0,57 11,6±0,57 2,6 

MNP 9,3±1,15 10±1 7,5 

Destreza manual fina 
combinada 

 7,6±0,57 8,3±0,57 9,2 

 

Legenda: MP – Mão Preferida; MNP – Mão Não Preferida 
 

Analisando o Quadro 2, observamos que a destreza manual fina 

unimanual melhorou 2,6% na mão preferida e 7,5% na mão não preferida. A 

destreza manual fina combinada alcançou uma melhoria de 9,2%. Como tal, 

podemos verificar que, comparativamente à destreza manual fina unimanual, a 

destreza manual fina combinada obteve maior benefício com o programa de 

actividade física adaptada.  

 

Expomos, em seguida, no Quadro 3 as percentagens de melhoria obtidas 

no teste de destreza pedal. 

 
Quadro 3: Resultados do Teste de Destreza Pedal - Tapping Pedal (valores médios em 

número de batimentos em 10 segundos). 

  Avaliação Inicial Avaliação Final % Melhoria 

Destreza pedal 
PP 19,5±0,7 28±1,41 43,5 

PNP 20±1,41 25±1,41 25 

Legenda: PP – Pé Preferido; PNP – Pé Não Preferido 
 

Observando os resultados dos testes da destreza pedal, podemos 

verificar que o pé preferido melhorou 43,5% e o pé não preferido 25%. Deste 

modo, podemos concluir que o programa de intervenção promoveu uma 

melhoria superior no pé preferido. 
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Os nossos resultados suportam a opinião de Eichstaedt e Lavay (1991). 

Estes autores afirmam que a prática de exercício físico, cada vez mais regular, 

é um aspecto a ter atenção quando se trabalha com populações com 

Deficiência Intelectual, uma vez que proporciona uma melhoria das habilidades 

motoras. 

Pires (1992) realizou um estudo com indivíduos com Deficiência 

Intelectual profunda. A avaliação da coordenação geral dos alunos foi realizada 

através do Teste de Proficiência Motora de Bruininks. Concluiu que a 

coordenação geral destes indivíduos aumentou significativamente com o 

programa de actividade física. Os resultados de Pires (1992) são corroborados 

pelos nossos, uma vez que também obtivemos melhorias na coordenação 

motora, nomeadamente na destreza manual e pedal. 

Por seu lado, Teles (2004) procurou avaliar o desenvolvimento da 

coordenação motora através de um programa de actividades motoras. A 

amostra deste estudo foi constituída por indivíduos de ambos os sexos 

portadores de Deficiência Intelectual, com idades compreendidas entre os 17 e 

os 39 anos. Os testes que esta autora utilizou na avaliação da coordenação 

motora foram o Minnesota Manual Dexterity Test (destreza manual), o Bassin 

Antecipation Timing (antecipação-coincidência), o Pursuit Rotor, o Tapping 

Pedal (destreza pedal), o Mira Stamback (coordenação óculo-manual) e Teste 

de Equilíbrio à Retaguarda (KTK – equilíbrio). Concluiu que o programa de 

actividades motoras contribuiu para a melhoria da coordenação motora geral. 

Assim, os nossos resultados vão de encontro aos obtidos por Teles (2004), 

pois também obtivemos melhorias na destreza manual e pedal do primeiro para 

o segundo momento de avaliação. 

Os nossos resultados confirmam ainda os obtidos por Sousa (2005) na 

sua pesquisa. Esta autora constatou que, quanto maior é a frequência semanal 

de actividade física, maiores são os benefícios referentes à coordenação 

motora de indivíduos portadores de Síndrome de Down. Os instrumentos de 

avaliação da coordenação motora foram o Minnesota Manual Dexterity Test, o 

Tapping Manual e o Pursuit Rotor. 
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Também Silva (2006) obteve um contributo positivo do programa de 

natação no aumento da coordenação motora no aluno portador de Deficiência 

Intelectual ligeira com quem desenvolveu o seu estudo. Como instrumentos de 

avaliação da coordenação motora utilizou o Tapping Manual, o Minnesota 

Dexterity Test e o Tapping Pedal. Assim, os resultados obtidos no nosso 

estudo confirmam os obtidos por Silva (2006). 

Varela (2006) comparou a coordenação motora em indivíduos com 

Síndrome de Down, praticantes e não praticantes de actividade física. O 

Tapping Manual, o Tapping Pedal, o Mira Stamback, o Teste de Equilíbrio à 

Retaguarda (KTK) e o Teste de Reacção Manual, Pedal e de movimento de 

Nelson foram os instrumentos utilizados para a avaliação da coordenação 

motora. Este autor evidenciou, tal como no nosso estudo, que a prática regular 

de actividade física contribui para o desenvolvimento da coordenação motora 

de indivíduos com a síndrome em questão. 

Brito (2008) realizou um estudo com indivíduos de ambos os sexos, 

portadores de Síndrome de Down com Deficiência Intelectual ligeira e com 

idades compreendidas entre os 8 e os 39 anos. Como instrumentos de 

avaliação da coordenação motora foram utilizados o Teste de Corrida de 

Mudança de Direcção (10 x 5 metros), o Tapping Pedal e o Minnesota Dexterity 

Test. O autor constatou que existiram diferenças estatisticamente significativas 

entre o primeiro momento e o segundo momento de avaliação. O segundo 

momento de avaliação obteve melhores resultados de desempenho, 

relativamente ao primeiro momento de avaliação. Assim, os nossos resultados 

vão de encontro aos obtidos por Brito (2008), pois também obtivemos melhores 

resultados no desempenho dos testes no segundo momento de avaliação. 
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5.2. Destreza Manual Global e Destreza Manual Fina 

 

No Quadro 4 apresentamos a percentagem de melhoria da destreza 

manual global e da destreza manual fina. 

 
Quadro 4: Resultados da Destreza Manual Global (valores médios em segundos) e da 

Destreza Manual Fina (valores médios em número de pinos em 30 segundos). 

 MP MNP Ambas 

 Global Fina Global Fina Global Fina 

% Melhoria 9,09 2,6 10,81 7,5 2,30 9,2 

 

Legenda: MP – Mão Preferida; MNP – Mão Não Preferida 
 

Observando o Quadro 4, verificamos que a destreza manual global 

melhorou mais do que a destreza manual fina, quando as tarefas eram 

realizadas unimanualmente. Na destreza manual global a mão preferida 

melhorou 9,09% e a mão não preferida 10,81%. A mão preferida, na destreza 

manual fina melhorou 2,6%, enquanto a mão não preferida melhorou 7,5%. 

Quando as tarefas exigiam uma destreza manual combinada, a destreza 

manual fina evoluiu mais que a destreza manual global. Na destreza manual 

fina houve uma melhoria de 9,2%, enquanto na destreza manual global essa 

melhoria foi de 2,3%. 

Concluindo, o programa de actividade física adaptada beneficiou mais a 

destreza manual global, em tarefas unimanuais, comparativamente à destreza 

manual fina. Já em tarefas combinadas, o programa promoveu uma maior 

melhoria na destreza manual fina, comparativamente à destreza manual global. 

 

Em 1999, Steenhuis e Bryden realizaram um estudo com o propósito de 

compararem a mão preferida com a mão mais proficiente. A avaliação foi 

realizada a estudantes universitários, utilizando actividades hábeis (como 

escrever ou atirar um dardo) e actividades menos hábeis (como pegar em 

objectos ou fazer festas a um cão). Concluíram que a mão preferida era a 
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menos proficiente. Assim, os nossos resultados confirmam os resultados de 

Steenhuis e Bryden (1999). No entanto, o estudo de Steenhuis e Bryden (1999) 

apenas avaliou a destreza manual unimanual. 

Por seu lado, Francis e Spirduso (2000) obtiveram resultados 

contraditórios aos obtidos no nosso estudo. Estes autores realizaram um 

estudo, cujo objectivo foi avaliar a coordenação manual, a precisão e a 

velocidade. Verificaram que a mão preferida realiza com maior rapidez e 

precisão a maioria das tarefas, quando comparada com a mão não preferida. 

Tal como Steenhuis e Bryden (1999), no estudo de Francis e Spirduso (2000) 

apenas foi avaliada a destreza manual unimanual. 

Não encontrámos, na literatura ao nosso alcance, estudos realizados, 

com objectivo de comparar a destreza manual fina combinada com a destreza 

manual global combinada. Porém, os nossos resultados podem ser explicados 

pelas actividades realizadas durante a aplicação do programa de actividade 

física adaptada. As actividades combinadas realizadas voltaram-se 

maioritariamente para o recurso à destreza manual fina. Justifica-se, assim, a 

maior evolução positiva da destreza manual fina para as tarefas combinadas. 
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5.3. Destreza Manual Global Unimanual e Destreza Pedal 

 

No Quadro 5 são apresentadas as percentagens de melhoria da destreza 

manual global unimanual e da destreza pedal. 

 
Quadro nº 5: Resultados da Destreza Manual Global Unimanual e da Destreza Pedal 

(valores em percentagem de melhoria). 

 Membro Preferido Membro Não Preferido 

 Mão Pé Mão Pé 

% Melhoria 9,09 43,5 10,81 25 

 

 

Analisando o Quadro 5, podemos referir que a evolução da destreza 

pedal foi maior do que a destreza manual global unimanual, tanto para o 

membro preferido como para o membro não preferido (43,5% e 25%, 

respectivamente). A mão preferida apenas melhorou 9,09 e a mão não 

preferida 10,81%. Desta forma, a destreza pedal beneficiou mais do programa 

de actividade física adaptada do que a destreza manual global unimanual. 

 

Silva (2006) colocou como um dos objectivos específicos do seu estudo 

comparar a evolução no desempenho da destreza manual com o da destreza 

pedal antes e depois do programa de natação. A autora concluiu que a 

amplitude da melhoria dos testes de destreza manual foi superior à obtida na 

destreza pedal. Deste modo, estes resultados obtidos por Silva (2006) são 

contraditórios aos resultados obtidos no nosso estudo. 

Esta autora verificou ainda que os membros preferidos obtiveram 

percentagens de melhorias maiores do que os membros não preferidos. Por 

conseguinte, os nossos resultados vão de encontro aos obtidos por Silva 

(2006) apenas em parte, porque no nosso estudo a mão não preferida 

melhorou mais do que a mão preferida, enquanto na destreza pedal 

verificámos o inverso. 
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Apesar de não termos encontrado mais estudos que comparem a 

destreza manual global unimanual com a destreza pedal, podemos justificar os 

resultados obtidos com o facto de as melhorias serem maiores quando a 

aprendizagem está ainda no início. O que pretendemos afirmar é que como a 

aluna, no seu quotidiano, não realiza actividades com os membros inferiores, 

quando todos os membros, inferiores e superiores, são sujeitos a actividades 

físicas, a aprendizagem dos membros inferiores vai ser maior. Assim, a 

destreza pedal vai melhorar mais do que a destreza manual, uma vez que a 

destreza manual está já num estádio superior de aprendizagem. 

 

Numa síntese dos resultados descritos anteriormente, apresentamos o 

Quadro 6, que expõe a evolução, em percentagem de melhoria, de todas as 

capacidades avaliadas. 
 

Quadro 6: Evolução da Destreza Manual (global e fina) e Destreza Pedal, do início para 

o fim do programa (valores em percentagem de melhoria). 

   % Melhoria 

Destreza manual 

global 

Unimanual 
MP 9,09 

MNP 10,81 

Combinada  2,30 

Destreza manual 

fina 

Unimanual 
MP 2,6 

MNP 7,5 

Combinada  9,2 

Destreza pedal  
PP 43,5 

PNP 25 

 

Legenda: MP – Mão Preferida; MNP – Mão Não Preferida; PP – Pé Preferido; PNP – Pé 

Não Preferido 

 

Analisando o Quadro 6, podemos observar que a destreza manual (global 

e fina) e a destreza pedal tiveram uma evolução positiva com o programa de 
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actividade física adaptada, ou seja, os desempenhos na realização dos testes 

melhoraram. Sintetizando: (i) a destreza manual global unimanual evoluiu mais 

do que a destreza manual fina unimanual; (ii) a destreza manual fina 

combinada evoluiu mais do que a destreza manual global combinada; e (iii) a 

destreza manual pedal evoluiu mais do que a destreza manual global 

unimanual. 
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5.4. Assimetria Motora Funcional na Destreza Manual e na Destreza 

Pedal – evolução da avaliação inicial para a avaliação final 

 

No Quadro 7 são apresentadas as diferenças de valores na destreza 

manual global unimanual, na destreza manual fina unimanual e na destreza 

pedal da avaliação inicial para a avaliação final. 

 
Quadro 7: Assimetria Motora Funcional (diferencial entre o membro preferido e o 

membro não preferido) na destreza manual e na destreza pedal. Resultados da primeira e da 

segunda avaliação. 

 Avaliação Inicial Avaliação Final 

Destreza manual global unimanual 0,05 0,02 

Destreza manual fina unimanual 2 1,6 

Destreza pedal 0,5 3 

 

 

Atentando no Quadro 7 e reportando-nos à destreza manual global 

unimanual, verificamos que a diferença entre as duas mãos passou de 0,05 

minutos para 0,02 minutos. Assim, através do programa de actividade física 

adaptada, a diferença entre as duas mãos diminuiu. 

Relativamente à destreza manual fina unimanual, observamos que a 

diferença entre as mãos passou de 2 pinos para 1,6 pinos. Desta forma, o 

programa de intervenção promoveu uma diminuição na diferença entre a mão 

preferida e a mão não preferida. 

Na destreza pedal, verificamos o inverso, ou seja, a diferença entre o pé 

preferido e o pé não preferido aumentou. Na avaliação inicial a diferença entre 

os dois pés foi de 0,5 batimentos, enquanto na avaliação final foi de 3 

batimentos. 
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Em síntese, na destreza manual unimanual (quer global quer fina) a 

diferença entre a mão preferida e a mão não preferida diminuiu. Porém, a 

diferença entre as mãos diminuiu mais na destreza manual fina unimanual. 

A destreza pedal foi a única capacidade motora onde a diferença entre o 

membro preferido e o membro não preferido aumentou.  

 

Os nossos resultados confirmam parcialmente os obtidos por Teles em 

2004. Esta autora no seu estudo com indivíduos portadores de Deficiência 

Intelectual, com idades compreendidas entre os 17 e os 39 anos, constatou 

que a diferença entre o membro preferido e o membro não preferido diminuiu, 

tanto no teste de destreza manual global unimanual como no teste de destreza 

pedal. No nosso estudo, apenas na destreza manual global unimanual a 

diferença entre as mãos diminuiu. 

Por seu lado, Silva (2006) na sua investigação sobre os efeitos da 

natação na coordenação motora de um indivíduo com deficiência intelectual 

ligeira, verificou que as diferenças entre mãos no teste de destreza manual 

foram maiores na avaliação final do que na avaliação inicial. Como tal, os 

nossos resultados contradizem os resultados desta autora, pois no nosso 

estudo a diferença entre as mãos na avaliação final diminuiu. 

Esta autora ainda constatou que, relativamente à destreza pedal, a 

diferença entre os dois pés aumentou na avaliação final. Desta forma, os 

nossos resultados vão de encontro aos obtidos por Silva (2006). 

Procurando na literatura ao nosso alcance, não encontrámos estudos nos 

quais um dos objectivos fosse comparar a assimetria motora funcional na 

destreza manual fina unimanual com a assimetria motora na destreza manual 

global unimanual. No entanto, como durante a aplicação do nosso programa de 

actividade física adaptada, as tarefas combinadas direccionaram-se, como já 

foi referido, para o treino da destreza manual fina, ambas as mãos foram 

igualmente exercitadas, uma vez que tinham que executar a habilidade em 

conjunto e de forma coordenada. Justificamos, deste modo, o facto de a 

diferença entre as duas mãos ter diminuído. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

6.1. Conclusões 

 

Terminado o presente estudo, podemos referir as seguintes conclusões: 

 

 As destrezas motoras estudadas, manual (global e fina, unimanual e 

combinada) e pedal (unipedal), obtiveram melhorias com o programa de 

actividade física adaptada. 

 A destreza manual global unimanual evoluiu mais do que a destreza 

manual fina unimanual. 

 A destreza manual fina combinada evoluiu mais do que a destreza 

manual global combinada. 

 Na destreza manual unimanual, quer global quer fina, o membro não 

preferido (esquerdo) evoluiu mais do que o membro preferido (direito). 

 Na destreza pedal, o membro preferido (esquerdo) evoluiu mais do 

que o membro não preferido (direito). 

 A assimetria motora funcional diminuiu mais na destreza manual fina 

unimanual relativamente à destreza manual global unimanual. 

 A assimetria motora funcional diminuiu na destreza manual 

unimanual global e aumentou na destreza pedal. 

 

Em suma, podemos concluir que, do primeiro para o segundo momento 

de avaliação, verificam-se diferenças na coordenação motora do sujeito em 

estudo. Deste modo, sugerimos que, tal como o referido sujeito, também a 

população com Síndrome de Down beneficiará com a implementação de um 

programa de actividade física adaptada regular ao nível da coordenação 

motora, nomeadamente no que respeita à destreza manual e pedal. 
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6.2. Sugestões 

 

Como sugestões para futuros trabalhos propomos: 

 

 Após a aplicação de um programa de actividade física adaptada 

semelhante ao deste estudo, comparar a destreza manual e a destreza pedal 

no sexo feminino e no sexo masculino, em indivíduos portadores de Síndrome 

de Down. 

 Aumentar a amostra e, após a aplicação de um programa de 

actividade física adaptada semelhante ao do nosso trabalho, dividi-la em dois 

grupos, de forma a investigar as diferenças na destreza manual e na destreza 

pedal entre o grupo que diminui a frequência semanal e o outro que deixa de 

praticar actividade física. 

 Comparar indivíduos com Síndrome de Down com os ditos 

“normais”, avaliando as variáveis que investigámos neste estudo. 

 Comparar a destreza manual e pedal de indivíduos com Síndrome 

de Down com indivíduos portadores de outras deficiências, nomeadamente a 

Deficiência Intelectual. 

 Analisar a destreza manual e pedal de indivíduos com Síndrome de 

Down, praticantes e não praticantes de actividade física. 

 Comparar as variáveis investigadas neste estudo, mas em 

instituições com um programa de actividade física adaptada diferente. 

 Analisar todas as capacidades motoras em indivíduos com Síndrome 

de Down. 
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8. ANEXOS 

 
Anexo 1: Pedido de autorização para a realização do estudo 

 

Andreia Raquel Gomes Pereira 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

 

 

Ex.mo Sr. Director da CERCIESPINHO 

Apartado 177 - 4501-909  -  Espinho 

 

No âmbito da disciplina Seminário – Opção de Reeducação e 

Reabilitação, do 5º ano da licenciatura de Desporto e Educação Física da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, cujo objectivo é desenvolver 

um trabalho de investigação, promovendo o desenvolvimento de capacidades 

de análise e discussão de resultados observados, venho por este meio pedir a 

vossa colaboração. 

O cerne desta exposição prende-se precisamente com o trabalho a 

realizar nesta disciplina. Para desenvolver um trabalho subordinado ao tema “A 

influência da actividade física na destreza manual e destreza pedal num 

indivíduo com Síndrome de Down: estudo de caso de um indivíduo com 

Trissomia 14” necessito veementemente da colaboração da Vossa instituição. 

Para levar a cabo o meu objectivo, necessito de um utente com Trissomia por 

translocação do cromossoma 14 para lhe efectuar dois testes, um de destreza 

manual e outro de destreza pedal, bem como utilizar o ginásio da vossa 

instituição para desenvolver um programa de intervenção ao longo de 18 

semanas com sessões bissemanais, com uma duração de 60 minutos cada. 

Na verdade, a colaboração da Vossa instituição neste trabalho é deveras 

importante. Saliento ainda que tenho todo o interesse em partilhar convosco os 

resultados do estudo. Desta feita, comprometo-me a entregar-lhes um 

exemplar do trabalho, depois de terminado e devidamente avaliado pelos 

docentes da disciplina. 



XXIV 

 

Como se trata de um trabalho académico, com prazos rigorosos para 

cumprir, peço a Vossa Excelência que me responda com o máximo de 

celeridade possível. Para o efeito, deixo aqui a morada para a qual pode 

reencaminhar a Sua resposta: ______________________________________. 

Caso seja necessário algum esclarecimento adicional, fica também um número 

de telemóvel: _____________________________. 

 

Certos do melhor acolhimento, subscrevo-me 
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Anexo 2: Questionário de preferência lateral (Van Strien, 2002) 

 

Nome:_____________________________Sexo: Feminino    Idade: 32 

 

Mão Esquerda Direita 
Qualquer 

delas 

1- Qual das mãos usas para pegar no 

lápis quando desenhas? 
 X  

2- Qual das mãos usas para segurar a 

escova quando lavas os dentes? 
 X  

3- Qual das mãos usas para desenroscar 

a rolha de uma garrafa? 
 X  

4- Qual das mãos usas para lançar uma 

bola? 
 X  

5- Qual das mãos usas para dar cartas 

de um baralho? 
 X  

6- Qual das mãos usas para pegar numa 

raquete de ténis? 
 X  

7- Qual das mãos usas para abrir a 

tampa de uma caixa? 
 X  

8- Qual das mãos usas para pegar numa 

colher quando comes a sopa? 
 X  

9- Qual das mãos usas para safar com 

uma borracha? 
 X  

10- Qual das mãos usas para abrir uma 

porta com uma chave? 
 X  
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Pé Esquerdo Direito 
Qualquer 

deles 

1- Qual dos pés usas para saltar ao pé-

coxinho? 
X   

2- Qual dos pés usas para chutar uma 

bola? 
X   

3- Qual dos pés usas para fazer um 

desenho com o pé no chão? 
 X  

4- Qual dos pés usas para subir para um 

plano superior? 
X   

5- Qual dos pés usarias se tivesses que 

apanhar uma pedrinha com os dedos? 
 X  
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Anexo III: Resultados da Avaliação Inicial e da Avaliação Final 

 

Teste de Destreza Manual de Minnesota 
 

 

Local: Ginásio da CERCIESPINHO  

Data do Teste inicial: 12/12/08 

Data do Teste final: 27/04/09 

Avaliação Idade 
Teste de Colocação Teste de Volta 

1ª MP 1ª MNP 2ª MP 2ª MNP 1ª 2ª 

Inicial 31 1’50’’53 1’49’’50 1’36’’19 1’47’’06 1’29’’65 1’31’’32 

Final 32 1’32’’69 1’40’’25 1’28’’09 1’25’’82 1’29’’28 1’25’’54 

Legenda: MP – Mão Preferida; MNP – Mão Não Preferida 
 

 

Purdue Pegboard 
 

 

Local: Ginásio da CERCIESPINHO  

Data do Teste inicial: 12/12/08 

Data do Teste final: 27/04/09 

Avaliação Idade 
Mão Preferida Mão Não Preferida Ambas as Mãos 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Inicial 31 12 11 11 8 10 10 8 7 8 

Final 32 11 12 12 9 10 11 8 9 8 
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Tapping Pedal 
 

 

Local: Ginásio da CERCIESPINHO 

Data do Teste inicial: 12/12/08 

Data do Teste final: 27/04/09 

Avaliação Idade 
Pé Preferido Pé Não Preferido 

1ª 2ª 1ª 2ª 

Inicial 31 19 20 19 21 

Final 32 27 29 24 26 
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Anexo IV: Planos de aula e relatórios 
 

Plano de Aula 
Aula nº: 1                    Data: 12 Dez 08                    Hora: 17:;00                   Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: folha de registo de dados, Minnesota Manual Dexterity Test, Purdue Pegboard Test, 
cadeira, régua e cartolina. 
 
Objectivos da aula: Avaliação inicial da destreza manual e da destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

10’  
A professora explica à aluna todo o 
desenvolvimento do trabalho a realizar e 
a forma como irão decorrer os testes. 

 

Parte Fundamental 

  

A aluna realiza o teste Minnesota Manual 
Dexterity: 
- teste de colocação; 
- teste de volta. 

Coloca os discos nos 
orifícios o mais 
rápido possível. 

  

A aluna realiza o teste Purdue Pegboard: 
- mão direita; 
- mão esquerda; 
- ambas as mãos. 

Coloca os pinos nos 
orifícios o mais 
rapidamente 
possível. 

  
A aluna realiza o teste Tapping Pedal: 
- pé direito; 
- pé esquerdo. 

Bate com o pé nas 
folhas de cartolina 
alternadamente o 
mais rápido possível. 

Parte Final 

10’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  

 

Relatório de Aula 

 

Esta aula apenas serviu para que a aluna realizasse a avaliação inicial da 

sua destreza manual e pedal. 

A aluna reagiu muito bem à aplicação dos testes, não tendo mostrado 

qualquer objecção em os realizar. Mostrou-se muito animada com este novo 

desafio que se depara pela sua frente. 
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Plano de Aula 
Aula nº: 2                    Data: 15 Dez 08                    Hora: 17:;00                   Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: colchões, bola de basquetebol, bola de futebol, pinos, arcos 
 
Objectivos da aula: Familiarizar-se com o material a utilizar nas aulas e com a metodologia 
do professor. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

10’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 
 
Flexibilidade 

A aluna realiza uma corrida contínua à 
volta do ginásio, em conjunto com o 
professor. 
 
De um lado ao outro do ginásio a aluna 
realiza: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 
 
De frente para o professor, a aluna 
realiza: 
- flexão do tronco à frente com os MI 
juntos; 
- flexão do tronco à frente com os MI 
afastados; 
- afundos laterais. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ 

Coordenação 
óculo-manual 
 
Destreza manual 

A aluna coloca 10 pinos que se 
encontram deitados no solo, dentro do 
círculo delimitado. 

Coloca os pinos em 
pé o mais rápido 
possível. 

10’ 
Destreza manual 
 
Drible progressão 

A aluna lança ao cesto a bola depois de 
progredir em drible. 

Controla a bola em 
drible; 
 
Lança, 
impulsionando a bola 
com a mão do lado 
do lançamento. 

10’ 
Destreza pedal 
 
Condução de bola 

A aluna remata à baliza após conduzir a 
bola aleatoriamente no campo. 

Controla a bola em 
drible; 
 
Remata com a parte 
interior do pé. 

10’ Destreza manual A aluna sentada no solo realiza Realiza os 
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sucessivos batimentos dentro dos 
círculos delimitados: 
- mão direita; 
- mão esquerda; 
- ambas as mãos de fora para dentro; 
- ambas as mãos de dentro para fora. 

batimentos o mais 
rápido possível; 
 
Ambas as mãos 
tocam no interior dos 
círculos ao mesmo 
tempo. 

Parte Final 

10’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  

 

Relatório de Aula 

 

Esta aula e as próximas servirão para que a aluna se habitue à forma 

como a professora trabalha e a criar rotinas de aquecimento. 

Como primeira aula prática não correu mal, embora alguns aspectos 

devem ser modificados aos poucos, tais como a forma como a aluna encara a 

professora e a teimosia em apenas realizar aquilo que gosta e conhece. 
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Plano de Aula 
Aula nº: 3                    Data: 17 Dez 08                    Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: cones, bola pequena, stick de hóquei em campo, bicicleta ergométrica. 
 
Objectivos da aula: Familiarizar-se com o material a utilizar nas aulas e com a metodologia 
do professor. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

10’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza uma corrida contínua à 
volta do ginásio, em conjunto com o 
professor. 
 
De um lado ao outro do ginásio a aluna 
realiza: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ 
Condução de bola 
 
Destreza manual 

A aluna realiza condução de uma bola 
com um stick, através de um percurso 
delimitado pela professora. 

Conduz a bola o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Não perde o controlo 
da bola. 

10’ Destreza manual 

A aluna remata à baliza, delimitada por 
dois cones, utilizando o stick de hóquei 
em campo. Existem várias bolas na zona 
de remate e a professora à medida que a 
aluna remata volta a colocar as bolas 
nesta zona. 

Remata o mais 
rapidamente 
possível; 
 
Direcciona o remate. 

10’ Destreza pedal A aluna pedala na bicicleta ergométrica, 
programada para baixa resistência. 

Pedala o mais 
rapidamente 
possível; 
 
Não pára. 

Parte Final 

10’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  
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Relatório de Aula 

 

Nesta aula o comportamento da aluna, apesar de mais ajustado, ainda 

precisa de ser trabalhado, pois ainda não conseguiu entender que tem que 

trabalhar nas aulas e não apenas brincar como se estivesse fora do contexto 

escolar. 

Mostrou um pouco de resistência em realizar o exercício de remate, pois 

queixou-se que lhe fazia doer os braços. 

O exercício da bicicleta foi bastante motivante para a aluna, apesar de eu 

ter pensado que seria este que ela não gostaria muito de realizar. A aluna 

durante a execução deste exercício foi conversando comigo e relatando o 

passado infantil dela; ficou a relembrar como andava de bicicleta e onde ia 

quando era mais nova. 
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Plano de Aula 
Aula nº: 4                    Data: 22 Dez 08                    Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: cones, bola de futebol, stick de hóquei em campo,bola pequena, bicicleta 
ergométrica. 
 
Objectivos da aula: Familiarizar-se com o material a utilizar nas aulas e com a metodologia 
do professor. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

10’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza uma corrida contínua à 
volta do ginásio, em conjunto com o 
professor. 
 
De um lado ao outro do ginásio a aluna 
realiza: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 
A aluna conduz a bola de futebol, por um 
percurso delimitado pela professora. 

Conduz a bola o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Não perde o controlo 
da bola. 

10’ 
Condução de bola 
 
Destreza manual 

A aluna realiza condução de uma bola 
com um stick, através de um percurso 
delimitado pela professora. 

Conduz a bola o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Não perde o controlo 
da bola. 

10’ Destreza pedal 
A aluna pedala na bicicleta ergométrica, 
programada para baixa resistência. 

Pedala o mais 
rapidamente 
possível; 
 
Não pára. 

Parte Final 

10’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  
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Relatório de Aula 

 

Esta aula seguiu-se à festa de Natal realizada, neste dia, na instituição. A 

aluna chegou à aula bastante cansada, pois esteve a dançar com os amigos e 

professores. Por este motivo, o rendimento nesta aula foi bastante reduzido. 

Assim, este planeamento será realizado quando a aluna voltar das férias 

de Natal. 
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Plano de Aula 
Aula nº: 5                    Data: 05 Jan 09                    Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: cones, bola de futebol, stick de hóquei em campo, bicicleta ergométrica. 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

10’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza uma corrida contínua à 
volta do ginásio, em conjunto com o 
professor. 
 
De um lado ao outro do ginásio a aluna 
realiza: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal A aluna conduz a bola de futebol, por um 
percurso delimitado pela professora. 

Conduz a bola o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Não perde o controlo 
da bola. 

10’ 
Condução de bola 
 
Destreza manual 

A aluna realiza condução de uma bola 
com um stick, através de um percurso 
delimitado pela professora. 

Conduz a bola o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Não perde o controlo 
da bola. 

10’ Destreza pedal A aluna pedala na bicicleta ergométrica, 
programada para baixa resistência. 

Pedala o mais 
rapidamente 
possível; 
 
Não pára. 

Parte Final 

10’  Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 

 



XXXVIII 

 

Relatório de Aula 

 

Esta aula foi um pouco condicionada pelo frio, pelo que insisti um pouco 

mais de tempo no aquecimento para evitar lesões na aluna. 

A aluna teve bastantes dificuldades na condução de bola com os pés, 

desmotivando-se um pouco neste exercício. No entanto, fui conversando com 

ela, explicando-lhe que com o tempo iria conseguir realizar o exercício cada 

vez melhor. 



XXXIX 

 

Plano de Aula 
Aula nº: 6                    Data: 07 Jan 09                    Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: paralelepípedos, bola de basquetebol, círculos de madeira 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

10’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 10 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
De um lado ao outro do ginásio a aluna 
realiza: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza 10 percursos, passando 
por cima dos paralelepípedos colocados a 
dois pés de distância. 

Levanta bem os 
joelhos; 
 
Não pisa os 
paralelepípedos; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível. 

10’ Destreza manual 

A aluna começa o exercício sentada, 
levanta-se e volta a sentar-se, driblando 
uma bola de basquetebol: 
- mão esquerda 
- mão direita. 

Não perde o controlo 
da bola; 
 
Dribla a bola a 
diferentes 
velocidades. 

10’ Destreza manual 

A aluna, sentada no solo, realiza 
sucessivos batimentos dentro dos 
círculos delimitados: 
- mão direita; 
- mão esquerda; 
- ambas as mãos de fora para dentro; 
- ambas as mãos de dentro para fora. 

Realiza os 
batimentos o mais 
rápido possível; 
 
Ambas as mãos 
tocam no interior dos 
círculos ao mesmo 
tempo. 

Parte Final 

10’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  

 



XL 

 

Relatório de Aula 
 

O exercício do percurso por cima dos paralelepípedos foi bastante 

cansativo para a aluna, mas ao mesmo tempo foi uma nova experiência e, 

apesar de inicialmente a aluna mostrar algum receio em cair e se magoar, 

acabou por se tornar bastante agradável para ela, pois percebeu que não era 

tão difícil quanto ela pensava. 

A aluna mostrou bastante interesse também no exercício do drible da bola 

de basquetebol; foi um exercício que também nunca havia experienciado. 
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Plano de Aula 
Aula nº: 7                    Data: 12 Jan 09                    Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: paralelepípedos, arcos, bola de basquetebol 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

10’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 10 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
De um lado ao outro do ginásio a aluna 
realiza: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza 10 percursos, passando 
por cima dos paralelepípedos colocados a 
dois pés de distância. 

Levanta bem os 
joelhos; 
 
Não pisa os 
paralelepípedos; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível. 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza 10 percursos, realizando 
os apoios dentro dos arcos colocados 
lado a lado. 

Coloca os apoios 
dentro dos arcos; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Levanta bem os 
joelhos. 

10’ Destreza manual 

A aluna após correr um percurso em zig 
zag, espeta os alfinetes, que estão em 
cima da mesa, na bola de esponja: 
- com a mão esquerda; 
- com a mão direita; 
- com ambas as mãos. 

Corre o mais rápido 
possível; 
 
Espeta os alfinetes 
sem os deixar cair. 

Parte Final 

10’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 



XLII 

 

Relatório de Aula 
 

Alguns dos exercícios da aula transacta foram repetidos nesta aula, uma 

vez que a aluna manifestou muito interesse por eles. Assim, o seu empenho 

nas aulas vai aumentando. 

O exercício dos arcos foi apenas uma variante do exercício dos 

paralelepípedos, mas a aluna mostrou-se motivada na mesma, referindo que 

até parecia que estava em serviço militar. 

No exercício dos alfinetes a aluna demorou um pouco a espetá-los, pois 

queria que estes não caíssem. Assim, o objectivo do exercício não foi 

totalmente alcançado. 
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Plano de Aula 
 
Aula nº: 8                    Data: 14 Jan 09                    Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: Arcos, bola de basquetebol 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

10’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 10 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
De um lado ao outro do ginásio a aluna 
realiza: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza manual 

A aluna realiza lançamento em apoio, 
após percorrer o espaço de aula em 
drible: 
- mão direita; 
- mão esquerda. 

Realiza o drible 
rapidamente; 
 
Não perde o controlo 
da bola. 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza 10 percursos, realizando 
os apoios dentro dos arcos colocados 
lado a lado. 

Coloca os apoios 
dentro dos arcos; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Levanta bem os 
joelhos. 

10’ Destreza manual 

A aluna começa o exercício sentada, 
levanta-se e volta a sentar-se, driblando 
uma bola de basquetebol: 
- mão esquerda 
- mão direita. 

Não perde o controlo 
da bola; 
 
Dribla a bola a 
diferentes 
velocidades. 

Parte Final 

10’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 



XLIV 

 

Relatório de Aula 
 

A aluna mostrou-se muito motivada no exercício do lançamento em apoio 

do basquetebol. Apesar do lançamento em si não exercitar a destreza manual, 

no final da aula, deixei a aluna apenas realizar lançamentos ao cesto, pois é 

uma forma de mostrar à aluna que sempre que colaborar e realizar os 

exercícios adequadamente poderá realizar no final da aula actividades que 

goste, mesmo não trabalhando os conteúdos da aula. 

No exercício dos arcos, a aluna melhorou um pouquinho na parte da 

coordenação; já não errou tanto os apoios. 
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Plano de Aula 
 
Aula nº: 9                    Data: 19 Jan 09                    Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: bola de basquetebol, paralelepípedos 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

10’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 10 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
De um lado ao outro do ginásio a aluna 
realiza: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza manual 

A aluna após correr um percurso em zig 
zag, espeta os alfinetes, que estão em 
cima da mesa, na bola de esponja: 
- com a mão esquerda; 
- com a mão direita; 
- com ambas as mãos. 

Corre o mais rápido 
possível; 
 
Espeta os alfinetes 
sem os deixar cair. 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza 10 percursos, passando 
por cima dos paralelepípedos colocados a 
dois pés de distância. 

Levanta bem os 
joelhos; 
 
Não pisa os 
paralelepípedos; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível. 

10’ Destreza pedal 

A aluna realiza 10 percursos em 
sapateado cruzado: 
- pé direito no comando; 
- pé esquerdo no comando. 

Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Não pára. 

Parte Final 

10’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 



XLVI 

 

Relatório de Aula 
 

Nesta aula apenas há a salientar o medo que a aluna demonstrou em 

realizar o exercício do sapateado, pois tinha receio que ao cruzar as pernas se 

desequilibrasse e caísse. No entanto, após várias insistências minhas e várias 

demonstrações, a aluna comigo a realizar ao mesmo tempo e bem devagar, 

realizou o exercício, mas sem sucesso. Este exercício terá que ser trabalhado 

nas próximas aulas para que o receio vá desaparecendo. 
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Plano de Aula 
 
Aula nº: 10                   Data: 21 Jan 09                    Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: raquetes de praia e bola pequena, cordas 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 10 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 

A aluna realiza 10 percursos em 
sapateado cruzado: 
- pé direito no comando; 
- pé esquerdo no comando. 

Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Não pára. 

10’ Destreza manual A aluna realiza batimentos consecutivos 
com a raquete de praia. 

Não deixa cair a 
bola; 
 
Bate a bola 
rapidamente, 
 
Não impulsiona 
muito a bola. 

10’ Destreza manual A aluna realiza jogo de raquetes contra a 
professora, mas junto à rede. 

Não falha o 
batimento; 
 
Bate a bola para 
uma zona não 
alcançável. 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  



XLVIII 

 

Relatório de Aula 
 

A aluna mostrou grande interesse nas actividades com as raquetes, pelo 

que será uma actividade a repetir. Demonstra, no entanto, bastantes 

dificuldades em dominar a bola e em colocar a raquete em posição adequada 

para o batimento. 
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Plano de Aula 
 
Aula nº: 11                   Data: 26 Jan 09                    Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: cones, bola de futebol, raquete de praia e bola pequena 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 10 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 

A aluna realiza 10 percursos em 
sapateado cruzado: 
- pé direito no comando; 
- pé esquerdo no comando. 

Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Não pára. 

10’ Destreza pedal 
A aluna após realizar um percurso, 
delimitado pela professora, conduzindo 
uma bola de futebol, remata à baliza. 

Não perde o controlo 
da bola; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Remata para uma 
zona não alcançável 
pela professora. 

10’ Destreza manual A aluna realiza batimentos consecutivos 
com a raquete de praia. 

Não deixa cair a 
bola; 
 
Bate a bola 
rapidamente, 
 
Não impulsiona 
muito a bola. 

Parte Final 

5’  Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 



L 

 

Relatório de Aula 
 

A aluna demonstra que está a ganhar autonomia no aquecimento; quase 

jánão é preciso dizer-lhe quais os exercícios que tem que realizar. Os skippings 

andam a melhorar em termos técnicos, o que demonstra que a destreza pedal 

anda a evoluir. 

Nesta aula a aluna já conseguiu realizar um pouco melhor o exercício do 

sapateado. 

Relativamente ao exercício da condução de bola, a aluna apresenta ainda 

algumas dificuldades. 

O exercício das raquetes continua no mesmo nível, tendo a aluna 

dificuldades em manter o controlo da bola. 



LI 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 12                   Data: 28 Jan 09                    Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: raquetes de praia e bola pequena, cordas, cones e bola de futebol 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 10 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza manual 
A aluna realiza batimentos consecutivos 
com a raquete de praia. 

Não deixa cair a 
bola; 
 
Bate a bola 
rapidamente, 
 
Não impulsiona 
muito a bola. 

10’ Destreza manual A aluna realiza jogo de raquetes, perto da 
rede, contra a professora. 

Coloca a raquete em 
posição de um bom 
batimento; 
 
Não falha o 
batimento; 
 
Bate a bola para 
uma zona não 
alcançável pela 
professora. 

10’ Destreza pedal 
A aluna após realizar um percurso, 
delimitado pela professora, conduzindo 
uma bola de futebol, remata à baliza. 

Não perde o controlo 
da bola; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível; 
 



LII 

 

Remata para uma 
zona não alcançável 
pela professora. 

Parte Final 

5’  Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 

 

Relatório de Aula 
 

Esta aula correu dentro da normalidade, tendo a aluna pela primeira vez 

realizado o aquecimento de forma autónoma. 

O exercício de condução de bola mostrou uma ligeira evolução positiva, 

tendo a aluna realizado um percurso sem perder a posse de bola, o que levou 

a que a sua motivação aumentasse. 



LIII 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 13                   Data: 02 Fev 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: bola de futebol, cones, bola de esponja pequena, arcos, raquetes de praia e bola 
pequena 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 10 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 
A aluna após realizar um percurso, 
delimitado pela professora, conduzindo 
uma bola de futebol, remata à baliza. 

Não perde o controlo 
da bola; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Remata para uma 
zona não alcançável 
pela professora. 

10’ Destreza pedal A aluna realiza o “jogo da macaca” 

Salta rapidamente 
nos espaços 
adjacentes.; 
 
Acerca dentro do 
arco com a bola de 
esponja. 

10’ Destreza manual 
A aluna realiza jogo de raquetes, perto da 
rede, contra a professora. 

Coloca a raquete em 
posição de um bom 
batimento; 
 
Não falha o 
batimento; 
 
Bate a bola para 
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uma zona não 
alcançável pela 
professora. 

Parte Final 

5’  Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 

 
Relatório de Aula 

 

A aluna teve algumas dificuldades em manter o ritmo no jogo da macaca, 

pois eu pedi-lhe que no percurso de ida, nos espaços para colocar apenas um 

pé, usasse o direito e no percurso de volta o pé esquerdo. Quando a aluna 

deveria usar o pé esquerdo enganava-se e passava de um pé para o outro. 
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Plano de Aula 
 
Aula nº: 14                   Data: 04 Fev 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: arcos, stick de hóquei, bola pequena, pinos, bola pequena de esponja 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 10 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal A aluna realiza o “jogo da macaca” 

Salta rapidamente 
nos espaços 
adjacentes.; 
 
Acerca dentro do 
arco com a bola de 
esponja. 

10’ Destreza manual 

A aluna remata aos pinos com um stick 
de hóquei em campo, tentando deitá-los 
abaixo. Existem várias bolas na zona de 
remate e à medida que são utilizadas a 
professora volta a colocá-las nessa zona. 

Remata sem tempo 
de espera entre uma 
bola e outra; 
 
Direcciona o remate 
para os pinos. 

10’ Destreza manual 
A aluna coloca os pinos, que estão fora 
do arco, dentro deste. 

Coloca os pinos 
dentro do arco o 
mais rapidamente 
possível. 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  

 



LVI 

 

Relatório de Aula 
 

No jogo da macaca a aluna continua com os mesmos problemas de 

coordenação com o pé esquerdo, não conseguindo saltar sobre o pé esquerdo 

consecutivamente. 

A aluna não teve grande êxito no exercício de deitar abaixo os pinos, pois 

demorava muito tempo a rematar, não trabalhando por isso a destreza manual. 
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Plano de Aula 
 
Aula nº: 15                   Data: 09 Fev 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: arcos, stick de hóquei, bola pequena, pinos, bola pequena de esponja  e bicicleta 
ergométrica 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 10 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza manual 

A aluna remata aos pinos com um stick 
de hóquei em campo, tentando deitá-los 
abaixo. Existem várias bolas na zona de 
remate e à medida que são utilizadas a 
professora volta a colocá-las nessa zona. 

Remata sem tempo 
de espera entre uma 
bola e outra; 
 
Direcciona o remate 
para os pinos. 

10’ Destreza pedal A aluna pedala na bicicleta ergométrica, a 
baixa resistência. 

Não pára; 
 
Pedala o mais rápido 
que consiga. 

10’ Destreza pedal A aluna realiza o “jogo da macaca” 

Salta rapidamente 
nos espaços 
adjacentes.; 
 
Acerca dentro do 
arco com a bola de 
esponja. 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  

 



LVIII 

 

Relatório de Aula 
 

Nesta aula a aluna já conseguiu deitar mais pinos abaixo do que na aula 

anterior, mas ainda não conseguiu, para o tempo estipulado, completar a 

tarefa. 

Na bicicleta, a aluna precisa melhorar a velocidade da pedalada. 



LIX 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 16                   Data: 11 Fev 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: bicicleta ergométrica, círculos de madeira, bola de voleibol 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 10 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 
A aluna pedala na bicicleta ergométrica, a 
baixa resistência. 

Não pára; 
 
Pedala o mais rápido 
que consiga. 

10’ Destreza manual 

A aluna sentada no solo realiza 
sucessivos batimentos dentro dos 
círculos delimitados: 
- mão direita; 
- mão esquerda; 
- ambas as mãos de fora para dentro; 
- ambas as mãos de dentro para fora. 

Realiza os 
batimentos o mais 
rápido possível; 
 
Ambas as mãos 
tocam no interior dos 
círculos ao mesmo 
tempo. 

10’ Destreza manual A aluna realiza passe de voleibol de um 
lado ao outro do ginásio. 

Toque de dedos 
baixo; 
 
Não perde o controlo 
da bola. 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  



LX 

 

Relatório de Aula 
 

A aluna não conseguiu realizar o tempo estipulado no exercício da 

bicicleta, pois já chegou à aula muito cansada. 

No exercício dos círculos, na vertente de ambas as mãos, a aluna 

confundiu-se um pouco quanto aos locais em que tinha que realizar os 

batimentos, chegando a cruzar os braços. 

O exercício do passe de voleibol não correu muito bem, porque a aluna 

não domina o toque de bola, sendo necessário trabalhar este aspecto. 



LXI 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 17                   Data: 16 Fev 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: paralelepípedos, bola de voleibol 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza um sapateado cruzado: 
- com o pé direito no comando; 
- com o pé esquerdo no comando. 

Realiza o sapateado 
o mais rapidamente 
possível; 
 
Não troca os passos. 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza 10 percursos, passando 
por cima dos paralelepípedos colocados a 
dois pés de distância. 

Levanta bem os 
joelhos; 
 
Não pisa os 
paralelepípedos; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível. 

10’ Destreza manual 
A aluna realiza passe de voleibol de um 
lado ao outro do ginásio. 

Toque de dedos 
baixo; 
 
Não perde o controlo 
da bola. 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  



LXII 

 

Relatório de Aula 
 

A aluna nesta aula estava bastante contente, pois fazia anos neste dia. 

Assim, a concentração dela estava mais voltada para o que iria receber de 

presente em casa do que em realizar os exercícios propostos. Assim, o plano 

será repetido na próxima aula. 

De salientar que acrescentei duas voltas em corrida no aquecimento da 

aluna, porque esta mostra uma melhoria na performance. 



LXIII 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 18                   Data: 18 Fev 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: paralelepípedos, bola de voleibol 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza um sapateado cruzado: 
- com o pé direito no comando; 
- com o pé esquerdo no comando. 

Realiza o sapateado 
o mais rapidamente 
possível; 
 
Não troca os passos. 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza 10 percursos, passando 
por cima dos paralelepípedos colocados a 
dois pés de distância. 

Levanta bem os 
joelhos; 
 
Não pisa os 
paralelepípedos; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível. 

10’ Destreza manual 

A aluna após correr um percurso em zig 
zag, espeta os alfinetes, que estão em 
cima da mesa, na bola de esponja: 
- com a mão direita; 
- com a mão esquerda; 
- com ambas as mãos. 

Corre o mais rápido 
possível; 
 
Espeta os alfinetes 
sem os deixar cair. 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  



LXIV 

 

Relatório de Aula 
 

No aquecimento, a aluna não conseguiu realizar as 12 voltas em corrida, 

tendo necessidade de parar um pouco à 6ª volta. 

O exercício dos alfinetes continua a não ter o sucesso esperado. 



LXV 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 19                   Data: 25 Fev 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: raquetes de praia, bola pequena, cordas 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza manual 
A aluna realiza batimentos consecutivos 
com a raquete de praia. 

Não deixa cair a 
bola; 
 
Bate a bola 
rapidamente, 
 
Não impulsiona 
muito a bola. 

10’ Destreza manual A aluna realiza jogo de raquetes, perto da 
rede, contra a professora. 

Coloca a raquete em 
posição de um bom 
batimento; 
 
Não falha o 
batimento; 
 
Bate a bola para 
uma zona não 
alcançável pela 
professora. 

10’ Destreza pedal A aluna realiza saltos à corda, saltando 
com um pé de cada vez. 

Não pisa a corda; 
 
Salta o mais rápido 
possível; 
 
Salta penas o 
necessário para 



LXVI 

 

passar a corda. 
Parte Final 

5’  Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 

 
Relatório de Aula 

 

A aluna não pode realizar a aula por estar doente. 

Assim, o planeamento desta aula será realizado na próxima aula. 



LXVII 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 20                   Data: 02 Mar 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: raquetes de praia, bola pequena, cordas 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza manual 
A aluna realiza batimentos consecutivos 
com a raquete de praia. 

Não deixa cair a 
bola; 
 
Bate a bola 
rapidamente, 
 
Não impulsiona 
muito a bola. 

10’ Destreza manual A aluna realiza jogo de raquetes, perto da 
rede, contra a professora. 

Coloca a raquete em 
posição de um bom 
batimento; 
 
Não falha o 
batimento; 
 
Bate a bola para 
uma zona não 
alcançável pela 
professora. 

10’ Destreza pedal A aluna realiza saltos à corda, saltando 
com um pé de cada vez. 

Não pisa a corda; 
 
Salta o mais rápido 
possível; 
 
Salta penas o 
necessário para 



LXVIII 

 

passar a corda. 
Parte Final 

5’  Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 

 
Relatório de Aula 

 

A aluna continua doente nesta aula, pelo que impossibilitou a realização 

da mesma. 

Este plano será ministrado na próxima aula. 



LXIX 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 21                   Data: 04 Mar 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: raquetes de praia, bola pequena, cordas 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza manual 
A aluna realiza batimentos consecutivos 
com a raquete de praia. 

Não deixa cair a 
bola; 
 
Bate a bola 
rapidamente, 
 
Não impulsiona 
muito a bola. 

10’ Destreza manual A aluna realiza jogo de raquetes, perto da 
rede, contra a professora. 

Coloca a raquete em 
posição de um bom 
batimento; 
 
Não falha o 
batimento; 
 
Bate a bola para 
uma zona não 
alcançável pela 
professora. 

10’ Destreza pedal A aluna realiza saltos à corda, saltando 
com um pé de cada vez. 

Não pisa a corda; 
 
Salta o mais rápido 
possível; 
 
Salta penas o 
necessário para 



LXX 

 

passar a corda. 
Parte Final 

5’  Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 

 

Relatório de Aula 
 

Nesta aula o esforço da aluna teve que ser doseado, pois apesar de já 

poder realizar a aula, ainda estava um pouco doente. 

O controlo da bola com a raquete demonstrou hoje ser um pouco melhor, 

mas ianda muito diminuto. 

No jogo de raquetes a aluna demonstrou que já consegue manter um 

pouco a fluidez de jogo, demonstrando que já desenvolveu a habilidade de 

posicionar correctamente a bola e na velocidade de reagir. 

No exercício de saltar à corda a aluna demonstrou uma fraca resistência 

muscular, obrigando a vários intervalos de descanso. No entanto, nota-se que 

é uma habilidade que a aluna domina minimamente, não tendo grande 

dificuldade em saltar à corda na vertente solicitada. 



LXXI 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 22                   Data: 09 Mar 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: bola de basquete, bicicleta ergométrica, corda 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza manual 

A aluna espeta as setas no alvo: 
- com a mão esquerda; 
- com a mão direita; 
- com ambas as mãos. 

Espeta rapidamente 
as setas no alvo; 
 
Não deixa cair as 
setas. 

10’ Destreza pedal 
A aluna pedala na bicicleta ergométrica, a 
baixa resistência. 

Não pára; 
 
Pedala o mais 
rapidamente 
possível. 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza saltos à corda, saltando 
com um pé de cada vez. 

Não pisa a corda; 
 
Salta o mais rápido 
possível; 
 
Salta penas o 
necessário para 
passar a corda. 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  



LXXII 

 

Relatório de Aula 
 

Nesta aula não há nada a salientar, apenas que a aluna já conseguiu 

correr as 12 voltas propostas para o aquecimento. 



LXXIII 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 23                   Data: 11 Mar 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: bola de basquete, bicicleta ergométrica 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal A aluna pedala na bicicleta ergométrica, a 
baixa resistência. 

Não pára; 
 
Pedala o mais 
rapidamente 
possível. 

10’ Destreza manual 

A aluna começa o exercício sentada, 
levanta-se e volta a sentar-se, driblando 
uma bola de basquetebol: 
- mão esquerda 
- mão direita. 

Não perde o controlo 
da bola; 
 
Dribla a bola a 
diferentes 
velocidades. 

10’ Destreza manual 

A aluna espeta as setas no alvo: 
- com a mão esquerda; 
- com a mão direita; 
- com ambas as mãos. 

Espeta rapidamente 
as setas no alvo; 
 
Não deixa cair as 
setas. 

Parte Final 

5’  Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 



LXXIV 

 

Relatório de Aula 
 

A aluna melhorou bastante nesta aula o controlo da bola no exercício de 

drible começando sentada e terminando de pé. E o facto de conseguir melhorar 

motivou-a bastante. 

O exercício das setas mostrou melhorias por parte da aluna. A aluna 

pediu para treinar mais a variante de ambas as mãos. Assim, para aumentar a 

motivação, cedi ao pedido. 



LXXV 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 24                   Data: 16 Mar 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: corda, bola de esponja pequena, arcos, pinos 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza saltos à corda, saltando 
com um pé de cada vez. 

Não pisa a corda; 
 
Salta o mais rápido 
possível; 
 
Salta penas o 
necessário para 
passar a corda. 

10’ Destreza pedal A aluna realiza o “jogo da macaca”. 

Salta rapidamente 
nos espaços 
adjacentes.; 
 
Acerca dentro do 
arco com a bola de 
esponja. 

10’ Destreza manual 

A aluna após correr um percurso em zig 
zag, espeta os alfinetes, que estão em 
cima da mesa, na bola de esponja: 
- com a mão esquerda, 
- com a mão direita; 
- com ambas as mãos 

Corre o mais rápido 
possível; 
 
Espeta os alfinetes 
sem os deixar cair. 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 



LXXVI 

 

Relatório de Aula 
 

A aluna neste dia esteve com uma boa capacidade nos saltos à corda, 

não pisando muitas vezes a corda. 

Já no jogo da macaca a sua coordenação óculo-manual estava fraca, pelo 

que o jogo demorou muito tempo para ser terminado, não tendo sido possível 

depois realizar o último exercício. 

O exercício dos alfinetes foi ajustado pela própria aluna, pois, em certas 

alturas, quando lhe era pedido para espetar com a mão esquerda ou com a 

mão direita, a aluna optava por espetar com ambas as mãos. 



LXXVII 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 25                   Data: 18 Mar 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: banco sueco, bola de voleibol, pinos, arco, computador 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal A aluna realiza dança aeróbica e step, ao 
comando da professora. 

Realiza os passos 
coordenados; 
 
Não se engana na 
ordem dos passos. 

10’ Destreza manual 
A aluna realiza passe de voleibol de um 
lado ao outro do ginásio. 

Toque de dedos 
baixo; 
 
Não perde o controlo 
da bola. 

10’ Destreza manual 
A aluna coloca 10 pinos que se 
encontram deitados no solo, dentro do 
círculo delimitado. 

Coloca os pinos em 
pé o mais rápido 
possível. 

Parte Final 

5’  Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 



LXXVIII 

 

Relatório de Aula 
 

O exercício de dança foi bastante complicado para a aluna pelo que nesta 

aula, tive que recorrer a músicas mais lentas, mas com o decorrer das aulas 

acredito que as músicas poderão ser progressivamente mais rápidas. 

O passe de voleibol, continua com muitas dificuldades, pois a aluna toca 

na bola com a palma das mãos e não com os dedos. 



LXXIX 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 26                   Data: 23 Mar 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: banco sueco, computador, raquetes de praia e bola pequena, cordas 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal A aluna realiza dança aeróbica e step, ao 
comando da professora. 

Realiza os passos 
coordenados; 
 
Não se engana na 
ordem dos passos. 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza um sapateado cruzado: 
- com o pé direito no comando; 
- com o pé esquerdo no comando. 

Realiza o sapateado 
o mais rapidamente 
possível; 
 
Não troca os passos. 

10’ Destreza manual 
A aluna realiza jogo de raquetes, perto da 
rede, contra a professora. 

Coloca a raquete em 
posição de um bom 
batimento; 
 
Não falha o 
batimento; 
 
Bate a bola para 
uma zona não 
alcançável pela 
professora. 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 



LXXX 

 

Relatório de Aula 
 

Nesta aula ainda utilizei músicas lentas no exercício de dança, mas na 

última repetição utilizei já uma música um pouco mais rápida. 

No exercício de sapateado cruzado a aluna já não necessita de grandes 

feedbacks para o realizar, apenas precisa de o realizar um pouco mais 

rapidamente. 

O exercício de jogo de raquetes correu muito bem, tendo a aluna 

concretizado muitos batimentos seguidos, sem perder o controlo do jogo. 



LXXXI 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 27                   Data: 25 Mar 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: banco sueco, computador, pinos, stick de hóquei em campo, bola pequena, círculos 
de madeira 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal A aluna realiza dança aeróbica e step, ao 
comando da professora. 

Realiza os passos 
coordenados; 
 
Não se engana na 
ordem dos passos. 

10’ Destreza manual 

A aluna remata aos pinos com um stick 
de hóquei em campo, tentando deitá-los 
abaixo. Existem várias bolas na zona de 
remate e à medida que são utilizadas a 
professora volta a colocá-las nessa zona. 

Remata sem tempo 
de espera entre uma 
bola e outra; 
 
Direcciona o remate 
para os pinos. 

10’ Destreza manual 

A aluna sentada no solo realiza 
sucessivos batimentos dentro dos 
círculos delimitados: 
- mão direita; 
- mão esquerda; 
- ambas as mãos de fora para dentro; 
- ambas as mãos de dentro para fora. 

Realiza os 
batimentos o mais 
rápido possível; 
 
Ambas as mãos 
tocam no interior dos 
círculos ao mesmo 
tempo. 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  



LXXXII 

 

Relatório de Aula 
 

Esta aula correu bem, tendo a aluna realizado os exercícios com sucesso. 

Por motivos pessoais, a aluna teve que sair ligeiramente mais cedo (cerca 

de 5 minutos). 



LXXXIII 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 28                   Data: 30 Mar 09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: arcos, bicicleta ergométrica, círculos de madeira 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza 10 percursos, realizando 
os apoios dentro dos arcos colocados 
lado a lado. 

Coloca os apoios 
dentro dos arcos; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Levanta bem os 
joelhos. 

10’ Destreza pedal A aluna pedala na bicicleta ergométrica, 
programada a baixa resistência. 

Não pára; 
 
Pedala o mais 
rapidamente 
possível. 

10’ Destreza manual 

A aluna após correr um percurso em zig 
zag, espeta os alfinetes, que estão em 
cima da mesa, na bola de esponja: 
- com a mão esquerda, 
- com a mão direita; 
- com ambas as mãos 

Corre o mais rápido 
possível; 
 
Espeta os alfinetes 
sem os deixar cair. 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  



LXXXIV 

 

Relatório de Aula 
 

Nesta aula a aluna queixou-se com dores nos joelhos, pelo que 

condicionou o exercício da bicicleta. 

O exercício dos alfinetes foi realizado apenas na variante de ambas as 

mãos. 



LXXXV 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 29                   Data: 01 Abr  09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: arcos, raquete de praia e bola pequena, círculos de madeira 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza 10 percursos, realizando 
os apoios dentro dos arcos colocados 
lado a lado. 

Coloca os apoios 
dentro dos arcos; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Levanta bem os 
joelhos. 

10’ Destreza manual 

A aluna espeta as setas no alvo: 
- com a mão esquerda; 
- com a mão direita; 
- com ambas as mãos. 

Espeta rapidamente 
as setas no alvo; 
 
Não deixa cair as 
setas. 

10’ Destreza manual 

A aluna sentada no solo realiza 
sucessivos batimentos dentro dos 
círculos delimitados: 
- mão direita; 
- mão esquerda; 
- ambas as mãos de fora para dentro; 
- ambas as mãos de dentro para fora. 

Realiza os 
batimentos o mais 
rápido possível; 
 
Ambas as mãos 
tocam no interior dos 
círculos ao mesmo 
tempo. 



LXXXVI 

 

 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 

 
Relatório de Aula 

 

Esta aula decorreu sem aspectos a salientar. 



LXXXVII 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 30                   Data: 06 Abr  09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: Corda, arcos, bola de esponja, pinos 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza saltos à corda, saltando 
com um pé de cada vez. 

Não pisa a corda; 
 
Salta o mais rápido 
possível; 
 
Salta penas o 
necessário para 
passar a corda. 

10’ Destreza pedal A aluna realiza o “jogo da macaca”. 

Salta rapidamente 
nos espaços 
adjacentes.; 
 
Acerca dentro do 
arco com a bola de 
esponja. 

10’ Destreza manual 
A aluna sentada no solo coloca 10 pinos 
que se encontram deitados no solo, 
dentro do círculo delimitado. 

Coloca os pinos em 
pé o mais rápido 
possível. 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado.  



LXXXVIII 

 

Relatório de Aula 
 

A destreza manual e a pedal da aluna demonstram estar a evoluir, pois os 

exercícios são realizados com bastante sucesso. 

Desde o início do programa que as dificuldades que esta aluna 

demonstrava têm vindo a ser ultrapassadas, evoluindo também a execução 

técnica dos movimentos. 



LXXXIX 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 31                   Data: 08 Abr  09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: arcos, raquete de praia e bola pequena, círculos de madeira 
 
Objectivos da aula: Desenvolver a destreza manual e a destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

15’ 

Corrida 
 
Circundução dos 
MS 
 
Antepulsão e 
retropulsão dos 
MS 
 
Skipping 

A aluna realiza 12 percursos à volta do 
espaço de aula. 
 
A aluna realiza 4 percursos: 
- circundução dos MS para a frente no 
percurso de ida e para trás no percurso 
de volta; 
- antepulsão e retropulsão dos MS; 
- skipping baixo; 
- skipping alto; 
- skipping nadegueiro. 

Realiza com 
dinamismo a 
preparação das 
estruturas articulares 
para a prática de 
actividade física. 

Parte Fundamental 

10’ Destreza pedal 
A aluna realiza 10 percursos, realizando 
os apoios dentro dos arcos colocados 
lado a lado. 

Coloca os apoios 
dentro dos arcos; 
 
Realiza o percurso o 
mais rapidamente 
possível; 
 
Levanta bem os 
joelhos. 

10’ Destreza manual 

A aluna espeta as setas no alvo: 
- com a mão esquerda; 
- com a mão direita; 
- com ambas as mãos. 

Espeta rapidamente 
as setas no alvo; 
 
Não deixa cair as 
setas. 

10’ Destreza manual 

A aluna sentada no solo realiza 
sucessivos batimentos dentro dos 
círculos delimitados: 
- mão direita; 
- mão esquerda; 
- ambas as mãos de fora para dentro; 
- ambas as mãos de dentro para fora. 

Realiza os 
batimentos o mais 
rápido possível; 
 
Ambas as mãos 
tocam no interior dos 
círculos ao mesmo 
tempo. 



XC 

 

 

Parte Final 

5’  
Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 

 
Relatório de Aula 

 

Esta foi a última aula antes da avaliação final da destreza manual e pedal. 

A aula planeada foi realizada com sucesso, sendo que a aluna realizou os 

exercícios com rapidez, sendo que os intervalos entre as repetições foram 

curtos, pois a resistência da aluna ao longo das aulas aumentou. 



XCI 

 

Plano de Aula 
 
Aula nº: 32                   Data: 13 Abr  09                   Hora: 17:00                    Espaço: Pavilhão 
Duração: 60’ 
Professor: Andreia Pereira 
Material: folha de registo de dados, Minnesota Manual Dexterity Test, Purdue Pegboard Test, 
cadeira, régua e cartolina. 
 
Objectivos da aula: Avaliação final da destreza manual e da destreza pedal. 
 

 Conteúdos Organização Didáctico-Metodológica Critérios de êxito 

Parte Inicial 

10’  
A professora explica à aluna todo o 
desenvolvimento do trabalho a realizar e 
a forma como irão decorrer os testes. 

 

Parte Fundamental 

  

A aluna realiza o teste Minnesota Manual 
Dexterity: 
- teste de colocação; 
- teste de volta. 

Coloca os discos nos 
orifícios o mais 
rápido possível. 

  

A aluna realiza o teste Purdue Pegboard: 
- mão direita; 
- mão esquerda; 
- ambas as mãos. 

Coloca os pinos nos 
orifícios o mais 
rapidamente 
possível. 

  
A aluna realiza o teste Tapping Pedal: 
- pé direito; 
- pé esquerdo. 

Bate com o pé nas 
folhas de cartolina 
alternadamente o 
mais rápido possível. 

Parte Final 

5’  Conversa sobre a aula decorrida. 
Arrumação do material utilizado. 

 

 
Relatório de Aula 

 

Esta aula foi de avaliação da destreza manual e pedal após a aplicação 

do programa de actividade física. 

A aluna demonstrou alguma tristeza, no final da aula, devido ao facto de 

saber que esta foi a última. 



XCII 

 

 


