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RESUMO 

Alterações no desempenho motor e cognitivo podem ter grande impacto na 

interação da criança com o ambiente e consequentemente nas suas atividades de 

vida diária, necessários para o desenvolvimento saudável (GALLAHUE, D. L.; 

OZMUN, 2003). Mostra-se, portanto, necessário o estudo da influência e da relação 

entre esses dois domínios do desenvolvimento. O presente trabalho teve por 

objetivo investigar a relação entre o nível cognitivo e o desempenho motor de 411 

crianças com idades de 7 a 10 anos das escolas públicas da prefeitura de Belo 

Horizonte. Este estudo utilizou o teste de coordenação motora Movement 

Assessment Battery for Children (MABC-II), o questionário de detecção de 

problemas de coordenação motora Developmental Coordination Disorder 

Questionnaire (DCDQ-Brasil), o teste cognitivo Matrizes Progressivas de Raven, um 

questionário socioeconômico, além de, um questionário formulado especificamente 

para análise de histórico de saúde da criança. Foram encontradas correlações entre 

idade e o percentil total do MABC-II idade em meses e o percentil total do Mabc-II 

(r=0,22 e p<0,01), entre a idade e o DCDQ (r=0,12 e p<0,05), entre o Raven e o 

percentil total do MABC II (r=0,15 e p<0,01) e entre o DCDQ e o percentil total do 

MABC II (r=0,28 e p<0,01). A ANOVA identificou diferença no nível cognitivo entre 

crianças com e sem déficit motor (f=6,26; p=002). Os dados encontrados no estudo 

reforçam, que crianças com atraso motor podem apresentar nível cognitivo mais 

baixo e, consequentemente, maior dificuldade no processamento de informações e 

aprendizagem, e que isso deve ser considerado ao se propor estratégias de 

intervenção. 

 

Palavras-chave: Desempenho Motor. Atraso Motor. Habilidades Cognitivas. Nível 

Cognitivo. 

 



ABSTRACT 

Changes in motor and cognitive performance can have a great impact on the child's 

interaction with the environment and, consequently, on their daily life activities, 

necessary for healthy development (GALLAHUE, D. L.; OZMUN, 2003). Therefore, it 

is necessary to study the influence and relation between these two domains of 

development. The present study aimed to investigate the relation between the 

cognitive level and the motor performance of 411 children aged 7 to 10 years of Belo 

Horizonte’s public schools. This study used the motor coordination test Movement 

Assessment for Children (MABC-II), the Motor Developmental Coordination Disorder 

Questionnaire (DCDQ-Brazil), and the Raven Progressive Matrix cognitive test. 

Correlations were found between age and the total percentile of MABC-II age in 

months and the total percentile of Mabc-II (r = 0.22 and p <0.01) , between between 

age and DCDQ (r = 0.12 e <0.05), between the Raven and the total percentile of 

MABC II (r = 0.15 and p <0.01) and between the DCDQ and the total percentile of 

MABC II (r = 0.28 and p <0.01) ). ANOVA identified a difference in the cognitive level 

between children with and without motor deficiencies (f = 6.26, p = 002). The data 

founded in this study reinforce that children with poor motor development may 

present lower cognitive level and, consequently, greater difficulty in processing 

information and learning, and that this should be considered when proposing 

intervention strategies. 

Keywords: Motor Performance. Motor Delay. Cognitive Skills. Cognitive Level. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento motor na infância é definido pela conquista de habilidades 

motoras que permitem que a criança tenha domínio do seu corpo, a partir da 

exploração ativa do ambiente no qual a criança está inserida e do aperfeiçoamento 

de habilidades físicas e psicológicas (CAPISTRANO, 2016). Pode ser definido, 

ainda, como resultado das mudanças motoras contínuas e da interação do indivíduo 

com o ambiente e com as tarefas que lhe são exigidas, as quais são necessárias 

para o desenvolvimento motor saudável (GALLAHUE; OZMUN, 2003). No entanto, 

habilidades que consideramos básicas e importantes para o desempenho das 

tarefas e rotinas diárias da criança em casa e na escola como correr, pular e 

manipular objetos se tornam difíceis quando a criança apresenta algum déficit motor 

(MAGALHÃES; CARDOSO; MISSIUNA, 2011). 

 Muitas das causas para déficit no desenvolvimento motor já são conhecidas, 

entre elas as doenças neurológicas, condições genéticas, lesões traumáticas, entre 

outras (ZWICKER et al., 2013). No entanto, a criança também pode apresentar 

déficit no desempenho motor sem uma causa aparente, como é o caso do  

Transtorno de desenvolvimento da coordenação – TDC (Developmental 

Coordination Disorder – DCD)(APA, 2014).  

 A Associação Americana de Psiquiatria define a coordenação motora como o 

resultado de uma interação entre os processos físicos e cognitivos (APA, 2014). 

Além disso, estudos prévios mostram que as dificuldades de movimento podem 

estar ligadas a problemas de desenvolvimento associados, tais como: a 

aprendizagem, com problemas na leitura ou dislexia (DEWEY, 2002), por exemplo, 

os distúrbios comportamentais com dificuldade de atenção, problemas emocionais e 

baixo desempenho escolar e distúrbios na fala (HILL, 2001; HOARE, 1994). 

 Crianças com desempenho motor pobre muitas vezes apresentam 

dificuldades para desempenhar atividades de vida diária (AVDs) e participar de 

atividades escolares e/ou de lazer, o que pode contribuir para o desenvolvimento de 

problemas emocionais e comportamentais secundários, impactando no 



desenvolvimento psicossocial e cognitivo (MARTINI; POLATAJKO, 1998; ZHU; WU; 

CAIRNEY, 2011). 

 Para alguns autores, o desenvolvimento motor e a exploração do ambiente é 

a base das primeiras aprendizagens (GALLAHUE, D. L.; OZMUN, 2003; WALLON, 

1989), sendo necessários para organização e interação com o ambiente externo e a 

sua organização interna a nível neurológico (BEE, 2003).  A criança é um 

personagem ativo na construção do seu desenvolvimento, uma vez que explora e 

desenvolve maneiras cada vez mais eficientes de adequação ao seu contexto 

(BURTON; VANHEEST, 2007). A cognição está entre os aspectos desenvolvidos 

neste processo.  

 Segundo Fontana e colaboradores (2015), a cognição é considerada como 

um conjunto de capacidades que são subjacentes ao comportamento inteligente, 

sendo que este é por sua vez adaptativo, sofrendo influência do ambiente no qual a 

criança está inserida. De acordo Rosa Neto (2010), existe uma relação entre o que a 

criança aprende no domínio cognitivo e no motor, sendo estreita a relação entre o 

que a criança pode aprender e o que ela consegue realizar. Além disso, Fontana e 

Kemper, (2015) relatam que o desenvolvimento cognitivo da criança é constituído 

através das experiências motoras adquiridas, não devendo ser separados dos outros 

aspectos do desenvolvimento.  

  A aprendizagem motora tem, portanto, grande influência no desenvolvimento 

cognitivo infantil e alguns estudos já documentaram apontando a relação entre o 

desempenho motor e  processos cognitivos como o de aprendizagem e atenção 

(ASONITOU; KOUTSOUKI; CHARITOU, 2010; DEWEY et al., 2002; SILVA; 

BELTRAME, 2011). Nesse sentido, são necessários mais estudos que investiguem 

os fatores que influenciam as desordens motoras e sua relação com o desempenho 

cognitivo, a fim de auxiliar na identificação e no encaminhamento aos serviços de 

reabilitação, para que esses possam potencializar as habilidades e usar estratégias 

adequadas para auxiliar na melhoria do desempenho motor e cognitivo. 

 Diante disto, esse estudo tem por objetivo investigar a relação entre nível 

cognitivo e desempenho motor em crianças com idades de 7 a 10 anos de escolas 



públicas da Prefeitura de Belo Horizonte, inscritas nos Programas de Educação 

Integrada e no Segundo Tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 MATERIAIS E MÉTODO  

Trata-se de um estudo transversal, realizado no município de Belo Horizonte 

– MG entre março e dezembro de 2016. A pesquisa foi realizada com escolares do 

sistema de educação integral da Prefeitura de Belo Horizonte inscritos no Programa 

Segundo Tempo (PST), programa oferecido pela Secretaria de Esportes no contra-

turno escolar que dá a oportunidade às crianças de participarem de atividades 

físicas sistemáticas. Neste trabalho, foi feita análise secundaria de dados do projeto 

voltado para investigar a relação ente TDC e obesidade. 

 

2.1 Participantes 
 

A amostra foi composta por crianças de 7 a 10 anos de idade, de ambos os 

sexos, participantes e frequentes no PST da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

conforme os seguintes critérios de inclusão: que não apresentassem diagnósticos ou 

sinais evidentes de deficiência motora, transtorno neurológico ou ortopédico, sem 

histórico de fratura, cirurgia ou acidente nos últimos seis meses, sem sinais de déficit 

intelectual e aqueles que obtivessem 70% de frequência nas aulas do PST até o dia 

da coleta. Foram excluídas crianças que: (1) se recusaram a participar do estudo, (2) 

não assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO I), 

(3) tinham evidencia de déficit intelectual e (4) foram infrequentes ao PST. Para o 

projeto original, foi previsto recrutamento de 706 crianças, amostra representativa do 

programa, calculada com base no percentual de crianças eutróficas, com sobrepeso 

e obesidade nas regionais administrativas de Belo Horizonte. 

 Foi previsto recrutamento nas nove regiões administrativas de Belo 

Horizonte, sendo que em cada escola participante, as crianças foram sorteadas de 

acordo com estado nutricional. 

 

2.2 Instrumentos 
 
2.2.1 Movement Assessment Battery for Children II  

 

Para a avaliação da coordenação motora foi utilizado o teste 

MovementAssessmentBatteryforChildren-MABC II (SUDGEN; HENDERSON; 



BARNETT, 2007) (ANEXO II), um teste motor criado especificamente para 

identificação e avaliação de crianças com comprometimento motor de leve a 

moderado. O MABC-II é um teste de aplicação rápida, que exige cooperação da 

criança durante sua execução. O teste é dividido em duas partes - teste motor e 

Checklist (SUDGEN; HENDERSON; BARNETT, 2007), sendo que, nesse estudo foi 

utilizado apenas o teste motor. O MABC-2 é considerado uma ferramenta bastante 

útil para diagnóstico de déficits motores, devido a suas boas qualidades 

psicométricas (VALENTINI; RAMALHO; OLIVEIRA, 2014). 

O MABC-II visa avaliar as habilidades motoras em três domínios ou áreas de 

desempenho, abrangendo a destreza manual (3 itens), as habilidades com a bola (2 

itens) e o equilíbrio estático (1 item) e dinâmico (2 itens). O teste é organizado em 

três faixas etárias diferentes, de 3 a 16 anos, sendo que, as provas são modificadas 

para cada faixa etária (quanto mais velha a criança, mais difícil), porém sempre com 

oito itens, cobrindo habilidades semelhantes (VAN WAELVELDE, 2004).  

De acordo com as normas do teste, o escore total de comprometimento motor 

pode ser interpretado em termos de percentis, com pontuação de corte nos percentis 

5% e 15%. Se a criança tem pontuação menor ou igual ao percentil 5, é considerada 

como apresentando déficit motor, denominado nesse trabalho como atraso motor. Já 

um escore entre os percentis 6 e15 indica "risco" ou possível atraso motor e crianças 

com pontuação acima do percentil 16 presume-se que tenham  desenvolvimento 

motor típico para a idade (VENETSANOU, 2011). 

A confiabilidade do MABC-2 foi investigada em alguns estudos (CIVETTA; 

HILLIER, 2008; NAKAI et al., 2011).  Em um estudo realizado com uma amostra de 

144 crianças taiwanesas de 6 a 12 anos, foi encontrada consistência interna de 

α=0,90 e coeficiente de correlação intraclasse teste-reteste de 0,97 (WUANG; SU; 

SU, 2012). A confiabilidade foi também investigada no Brasil (VALENTINI; 

RAMALHO; OLIVEIRA, 2014), com amostra com 844 crianças de 4 a 10 anos do sul 

do Brasil, sendo encontrada alta confiabilidade inter-examinadores (0,86-0,99), intra-

examinadores (0,68 a 0,85) e alta confiabilidade teste-reteste p>0,0001 e r=0,85.  

Dados de Valentini, Ramalho e Oliveira (2014), sugerem que o MABC-2 é valido 

para identificar atraso motor em crianças brasileiras.  

 



2.2.2.Questionário do transtorno do desenvolvimento da coordenação (DCDQ) 

 

O DevelopmentalCoordinationDisorderQuestionnaire – DCDQ (ANEXO III) é 

um questionário desenvolvido no Canadá específico para triagem do TDC(WILSON 

et al., 2000). O DCDQ é constituído por 15 questões, de fácil aplicação e baixo 

custo, respondidas pelos pais ou responsáveis pela criança.  Os itens informam 

sobre o desempenho da criança nas atividades de vida diária, sendo divididos em 

três grupos: controle motor durante o movimento, motor fino e coordenação geral.O 

DCDQ é muito utilizado como complemento para o diagnóstico de TDC, 

caracterizando possíveis déficits no desempenho funcional em casa.  

Os itens do questionário descrevem o desempenho da criança típica em 

atividades de coordenação motora e os pais são orientados a comparara descrição 

com o desempenho de sua criança. A pontuação é feita em escala de 1 a 5, sendo 

que 1 sinaliza que o desempenho não é “nada parecido” com o da criança quando 

comparada a outra criança da mesma idade, e 5 “extremamente parecido com a 

criança”. A pontuação máxima obtida no teste é de 75 pontos, sendo que, quanto 

maior a pontuação melhor é o desempenho da criança em atividades motoras. A 

criança é classificada como possível TDC sede cinco anos a sete anos e onze 

meses obtiver escore total de 0-46; de oito anos aos nove anos e onze meses, 

obtiver escore total de 0-55; de 10 anos a 15 anos e seis meses, obtiver escore total 

de 0-57(WILSON; CRAWFORD, 2007). 

O DCDQ foi aplicado por meio de entrevista presencial com os pais, sendo 

lido pela pesquisadora para garantir melhor compreensão das perguntas. Foi 

utilizada versão traduzida e adaptada para o português (DCDQ-BR), de acordo com 

normas atuais para adaptação transcultural de instrumentos, onde a confiabilidade 

testereteste foi de 0,97, com consistência interna de 0,92 (PRADO; MAGALHÃES; 

WILSON, 2009). 

Nesse estudo o DCDQ foi utilizado para medida do desempenho funcional, 

como recomendado por Smits e Engelsman(2015) em uma revisão realizada com 

176 artigos. 

 

2.2.3 Questionário semiestruturado do histórico de saúde  

 



Foi elaborado pelas pesquisadoras um questionário (ANEXO IV) com 

perguntas sobre o histórico de saúde pregressa da criança, tais como: peso ao 

nascimento, idade gestacional, acompanhamento do pré-natal, histórico de terapia 

motora e doenças crônicas, entre outras. Este questionário foi enviado para os pais 

preencherem em casa junto ao TCLE, no entanto, devido a dificuldade no 

entendimento das perguntas, no momento da entrevista presencial foi realizada a 

conferência das respostas com os responsáveis 

 

2.2.4 Questionário Socioeconômico-ABEP  

 

Para a classificação socioeconômica foi aplicado o questionário com o Critério 

de Classificação Econômica do Brasil- CCEB (ABEP, 2016) (ANEXO V), que através 

de um sistema de pontuação baseado em: posse de itens, grau de instrução do 

chefe da família e acesso à serviços públicos, estima o poder de compra, 

classificando a população em classes econômicas. 

Através da pontuação é estimada a renda média familiar final e definida a qual 

das seis classes a família pertence: classe A de 45 – 100 pontos e renda de 

aproximadamente R$ 20.888,00; B1 de 38 - 44 pontos e renda de aproximadamente 

R$ 9.254,00; B2 de 29 – 37 pontos e aproximadamente R$4.852,00 de renda; C1 de 

23 – 28 pontos e aproximadamente R$2.705,00 de renda; C2 de 17 – 22 pontos e 

renda de aproximadamente R$1.625,00 e D/E de 0 – 16 pontos e aproximadamente 

R$768,00 de renda. Este questionário também foi enviado para ser respondido pelos 

pais, junto ao TCLE, e foi conferido no momento da entrevista. 

 

2.2.5 Matrizes progressivas do Raven 

Para a avaliação do desenvolvimento cognitivo das crianças utilizou-se as Matrizes 

Progressivas do Raven Infantil – teste de Raven (ColoredProgressiveMatrices - 

CPM) (ANGELINI 1999) (ANEXO VI) que consiste em um subconjunto de 36 figuras 

do conjunto de 60 das Matrizes Progressivas do Raven Geral. Este teste tem como 

referencial a Teoria Bifatorial de Charles Spearman (SPEARMAN, 1904), e tem 

como objetivo avaliar a capacidade intelectual geral (fator “g”) que, segundo 

Spearman, seria um fator subjacente comum às capacidades intelectuais. O Raven 

é um teste cognitivo tradicional, usado mundialmente e é normatizado para crianças 



brasileiras (ANGELINI, 1966). Esse teste vem sendo utilizado na avaliação do 

desenvolvimento cognitivo de crianças de 5 a 11 anos, recebendo este nome porque 

a maior parte de seus itens são impressos com um fundo colorido, cujo objetivo é 

atrair a atenção e motivar as crianças pequenas. O teste é constituído por três séries 

de 12 itens: A, Ab e B dispostos em ordem de dificuldade crescente em cada série, 

sendo cada série mais difícil do que a série anterior.  

 O teste avalia processos psicológicos não-verbais da inteligência, designado 

por capacidade edutiva (consiste em extrair novas informações, processo 

perceptivo) que contrapõe a capacidade reprodutiva (lembrança e reprodução de 

conhecimentos), avaliada por testes de vocabulário, por exemplo. Os itens são 

constituídos por um desenho ou matriz com uma parte faltando, abaixo do qual são 

apresentadas seis alternativas, uma das quais completa a matriz corretamente. A 

criança deve escolher a alternativa que melhor completa a matriz. (BANDEIRA 

2004), sendo atribuído 1 ponto para cada resposta correta. O somatório da 

pontuação é transformado em escore normativo e interpretado por tabela normativa, 

classificando os níveis cognitivos em: (1) intelectualmente superior - percentil 95 ou 

acima, (2) acima da média - entre os percentis 75 e 94, (3) intelectualmente médio - 

entre os percentis 26-74, (4) abaixo da média - percentil 10-26, e (5) 

intelectualmente deficiente - abaixo do percentil 10. (PASQUALI; WECHSLER; 

BENSUSAN, 2002). Alguns investigadores alegam que os itens da série B, os mais 

difíceis, avaliam a inteligência geral, mais especificamente, o raciocínio por analogia, 

enquanto outros consideram as CPM como uma medida do raciocínio (PASQUALI; 

WECHSLER; BENSUSAN, 2002). 

 Este teste foi usado como critério de inclusão no estudo da amostra original, 

motivo pelo qual crianças que obtivem percentil abaixo de 26 (intelectualmente 

abaixo da média ou intelectualmente deficiente) não foram incluídas nesse estudo.  

 

 

 

 



3  PROCEDIMENTOS  

Autorização para a realização da pesquisa foi emitida pela Secretaria 

Municipal de Educação, Secretaria do Segundo Tempo e COEP-UFMG (ANEXO VII) 

sob o número CAAE: 54548316.7.0000.5149, sendo que uma cópia foi entregue a 

todos os diretores das escolas participantes. Inicialmente, foi realizado sorteio das 

escolas que iriam participar do estudo. Nas escolas sorteadas, foi feito novo sorteio 

dos alunos a serem convidados para pesquisa, sempre utilizando um gerador 

eletrônico de números aleatórios (http://www.random.org).  

Para os alunos sorteados, foi enviado envelope contendo os questionários de 

pesquisa e uma carta aos responsáveis convidando-os a participar do estudo, com 

informações sobre a pesquisa e seus procedimentos. Após o retorno dos envelopes, 

as pesquisadoras entraram em contato com os responsáveis marcando a entrevista 

física com os pais em local, dia e horário pré-estabelecidos. Foi dada prioridade para 

as entrevistas em horário escolar e no próprio ambiente da escola, no entanto, em 

alguns casos a mesma foi efetuada nos finais de semana e horários alternativos. 

Nesta entrevista os pais responderam o questionário de saúde, e os 

questionários da ABEP e DCDQ foram conferidos. Após a entrevista com os pais, 

não necessariamente na mesma data, as crianças foram submetidas aos testes de 

Raven e MABC-2. 

A aplicação do teste de Raven foi realizada em locais disponibilizados pela 

direção das escolas (uma sala ou biblioteca) e aplicado por uma psicóloga ou 

estagiária da psicologia, treinada para a aplicação do teste e sob supervisão de um 

profissional da área. O teste foi aplicado de maneira individual para crianças com 7 

anos de idade ou em grupo de até quatro 4 pessoas, para as crianças com idade 

entre 8 e 10 anos.  

Já o MABC foi aplicado após o resultado do teste cognitivo por uma única 

examinadora, que foi devidamente treinada e com registro de boa confiabilidade 

intra examinadores. O teste também foi aplicado individualmente, em ambiente 

propício, cedido pela escola (salas de aula vazias), sem distrações externas.  

 

 

 

 



4 ANÁLISE DOS DADOS 

 
Os dados foram analisados com uso do StatisticalPackage for the social 

Sciencesversion 18.0 for Windows (SPSS 18.0). Estatística descritiva, com cálculo 

de frequência, porcentagem, médias e desvio-padrão, foi utilizada para caracterizar 

a amostra e variáveis em estudo. Correlação de Spearman foi utilizada para 

investigar a relação entre coordenação motora, nível cognitivo e outras variáveis de 

interesse. Foi utilizada ANOVA, com poshoc de Bonferroni de acordo com o 

coeficiente de variação da amostra, para comparar o nível cognitivo de crianças com 

diferentes níveis de desempenho motor. Para todas as análises foi considerado nível 

de significância p ≤ 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 RESULTADOS 

Um total de 22 escolas distribuídas em seis regionais administrativas 

participaram do estudo. Nessas escolas, 513 crianças foram convidadas a participar 

da pesquisa, e destas foram avaliadas 411 crianças com idades entre 7 e 10 anos, 

que se enquadravam nos critérios de inclusão e exclusão. Na Tabela 1 é 

apresentada a distribuição da amostra por gênero e idade, sendo que a idade média 

foi de 110,66 +/- 13,31 meses. 

 
TABELA 1- Caracterização da amostra por faixa etária e gênero. 

Idade 
(anos) 

Feminino Masculino 
Total da 
amostra 

N % N % N % 

7 45 63,4 26 36,6 71 17,3 

8 58 58 42 42 100 24,3 

9 50 48,5 53 51,5 103 25,1 

10 77 56,2 60 43,8 137 33,3 

Total 230 56 181 44 411 100 

 

 Conforme os dados do histórico pregresso de saúde, a média de peso ao 

nascimento foi de 3,18 +/-0,67 kg e idade gestacional média ao nascimento foi de 

38,49 +/- 2,19 semanas, conforme descrito na Tabela 2. É importante ressaltar que, 

de acordo com as informações descritas pelos responsáveis (tempo de gestação), 

15,3% (n=63) de crianças nasceram prematuramente (com 36 semanas ou menos). 

  



 

TABELA 2 - Caracterização dos participantes do estudo quanto ao peso ao 

nascimento, tempo de gestação e prematuridade por idade (média e desvio padrão). 

 

IDADE 
(anos) 

n 
Peso ao 

Nascimento 
(kg) 

Tempo de 
gestação 

(semanas) 

Prematuridade 
n 

7 71 3,34 ± 0,59 39,30 ± 2,12 8 

8 100 3,17 ± 0,66 38,65 ± 2,27 20 

9 103 3,19 ± 0,62 38,76 ± 2,00 14 

10 137 3,11 ± 0,61 38,94 ± 2,19 21 

 

Com relação ao nível socioeconômico, a amostra foi constituída 

principalmente por crianças das classes C-D (84,9%), somente 0,2% pertencentes a 

classe A, e 14,9% da classe B (Tabela 3). 

 

TABELA 3 – Frequência e Porcentagem dos sujeitos nas classes socioeconômicas 

de acordo com as faixas etárias. 

Idade / n  / % 
Classificação Econômica 

A B1 B2 C1 C2 D-E 

7 
Frequência - - 9 18 26 18 

Porcentagem - - 12,7% 25,4% 36,6% 25,4% 

8 
Frequência - 1 18 20 37 24 

Porcentagem - 1% 18% 20% 37% 24% 

9 
Frequência - 1 15 28 39 20 

Porcentagem - 1% 14,6% 27,2% 37,9% 19,4% 

10 
Frequência 1 - 17 50 49 20 

Porcentagem 0,7% - 12,4% 36,5% 35,8% 14,6% 

Total 
Frequência  1 2 59 116 151 82 

Porcentagem  0,2% 0,5% 14,4% 28,2% 36,7% 20% 

 



Com relação ao desempenho motor, avaliado por meio do teste MABC-2, a 

mediana do percentil do MABC-II para as idades de 7 e 8 anos foi 16, já para as 

idades de 9 e 10 anos foi 25, sendo que 20,19% de todas as crianças ficaram com 

percentil 5 ou abaixo dele, ou seja, com indicativo de atraso motor; 14,11% crianças 

obtiveram percentil 9, considerado de risco ou com suspeita de atraso motor e; 

65,69% das crianças apresentaram pontuação acima do percentil 15, indicativa de 

desempenho motor típico para a idade (Tabela 4). 

Quanto ao DCDQ-BR, respondido pelos pais ou responsáveis, a pontuação 

média no questionário foi 62,43 (+/- 7,71), com 62 crianças (15,4%) apresentando 

sinais de atraso motor em tarefas funcionais. A Tabela 5 mostra a classificação das 

crianças no DCDQ-BR, com a frequência por idade para pontuação ou classificação. 

 

TABELA 4 – Distribuição da frequência e porcentagem de crianças nas 

classificações do Teste motor MABC-II de acordo com as faixas etárias do estudo. 

Idade 
(anos) 

Percentil 
≤5 

Percentil 9≥ ≤15 
Percentil 

≥16 

n %   n %   n %  

7  16 23,9   14 19,7   41 56,3  

8  29 29   18 18   53 53  

9  16 15,5   16 15,5   71 68,9  

10  22 16,1   10 7,3   105 76,6  

 

  



 

TABELA 5 – Distribuição dos participantes do estudo considerando a 

classificação e a média de pontos do DCDQ-BR. 

IDADE 
(anos) 

Classificação Percentual 
Média do 
Escore 

7 

(n=67) 

Normal (n=64) 95,5 
61,43 ± 8,04 

Atraso (n =3) 4,5 

8 

(n=99) 

Normal (n=81) 81,8 
61,63 ± 8,03 

Atraso (n =18) 18,2 

9 

(n=101) 

Normal (n=83) 82,2 
62,85 ± 7,54 

Atraso (n=18) 17,8 

10 

(n=136) 

Normal (n=113) 83,1 
63,32 ± 7,28 

Atraso (n =23) 16,9 

Total 

(n=403) 

Normal (n=341) 84,6 
62,43 ± 7,71 

Atraso (n=62) 15,4 

 

TABELA 6 - Distribuição dos participantes do estudo considerando a classificação 

no Raven. 

IDADE 
(anos) 

Superior 
Intelectualmente 

Acima da média 
Intelectualmente 

Média 
Intelectualmente 

7 

(n=71) 

n = 16 n = 27 n = 28 

39,4% 22,5% 38% 

8 

(n=100) 

n = 24 n = 51 n = 25 

25% 24% 51% 

9 

(n=103) 

n = 29 n = 47 n = 27 

26,2% 28,2% 45,6% 

10 

(n=137) 

n = 30 n = 50 n = 57 

41,6% 21,9% 36,5% 

Total 

(n=411) 

n= 99 n= 175 n= 137 

24,1% 42,6% 33,3 



No teste cognitivo, o teste das Matrizes Progressivas de Raven, a pontuação 

média foi de 75,70 (+/- 19,73), sendo que 23,8% das crianças foram classificadas 

como intelectualmente superiores, 43,1% como intelectualmente acima da média e 

33,1% foram classificadas na média, conforme Tabela 6. 

Na Tabela 7 são apresentadas as correlações entre as variáveis estudadas, 

onde foi encontrado um baixo coeficiente de correlação positiva entre idade em 

meses e o percentil total do MABC-II (r=0,22 e p<0,01), entre a idade e o DCDQ 

(r=0,12 e p<0,05), entre o Raven e o percentil total do MABC II (r=0,15 e p<0,01) e 

entre o DCDQ e o percentil total do MABC II (r=0,28 e p<0,01). Além disso, a 

classificação econômica mostrou uma correlação negativa com o Raven (r= -0,11 e 

p<0,05). 

Na Tabela 8 são apresentadas as médias e desvio padrão para o percentil no 

teste de Raven para os três grupos de desempenho motor. ANOVA identificou 

diferença no nível cognitivo entre crianças com diferentes níveis de desempenho 

motor (f = 6,26; p = 002), sendo que o teste pos hoc de Bonferroni mostrou que o 

grupo de crianças classificadas como apresentando déficit motor tiveram nível 

cognitivo mais baixo que os grupos com suspeita de atraso e com desempenho 

motor adequado para a idade. Na comparação entre os grupos foi encontrada 

diferença significante entre o grupos com atraso e possível atraso (p= 0,036), entre o 

grupo com atraso e sem atraso (p=0,002) e entre os grupos provável atraso e sem 

atraso não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes. 



 

TABELA 7- Coeficientes de correlação (Spearman) entre os percentis nos testes de Raven e MABC-2 e demais variáveis. 

 

 

Idade 
em 

meses 
 

Peso 
ao 

nascer 
(kg) 

Classificação 
Econômica 

Percentil 
do Raven 

DCDQ-
Brasil 

MABC-2 
destreza 
manual 

MABC-2 
habilidades 

com bola 

MABC-2 
Equilíbrio 

Peso ao nascer (kg) -,080        

Classificação Econômica -,094 -,051       

Percentil do Raven -,010 -,010 -,111*      

Escore DCDQ-Brasil ,123* -,014 -,092 ,066     

MABC-2 destreza manual ,108* ,024 -,062 ,162** ,250**    

MABC-2 habilidades com 
bola 

,219** ,100* ,000 ,027 ,182** ,147**   

MABC-2 Equilíbrio ,168** -,069 -,067 ,105* ,185** ,324** ,209**  

MABC-2 Total ,224** ,002 -,066 ,146** ,284** ,662** ,500** ,830** 

 

Nota: * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01



 

Tabela 8- Percentil médio no teste de Raven para crianças com 

diferentes níveis de desempenho motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
n Média/ DP 

Normal  279 77,34+/- 18,119 

Provável Atraso  50 77,70 +/- 20,299 

Atraso motor  82 68,89 +/- 23,139 

Total 411 75,70 +/- 19,729 



 

6 DISCUSSÃO  

Este estudo teve como propósito estudar a relação entre 

desenvolvimento motor e o nível cognitivo de crianças em idade 

escolar, utilizando o MABCII e DCDQ para analisar a 

coordenação motora, e as Matrizes Progressivas de Raven para 

analisar o desempenho cognitivo. Era esperado encontrar 

correlação positiva e estatisticamente significante entre o 

desempenho motor e o cognitivo, uma vez que alguns estudos 

apontam para uma relação entre o desempenho motor e  

processos cognitivos como o de aprendizagem e atenção 

(ASONITOU; KOUTSOUKI; CHARITOU, 2010; DEWEY et al., 

2002; SILVA; BELTRAME, 2011). 

A idade média dos sujeitos do estudo foi de 110,66 +/- 

13,31 meses, esses apresentaram um peso médio ao 

nascimento de 3,18 +/-0,67 kg e idade gestacional média de 

38,49 +/- 2,19 semanas. A amostra teve uma maior frequência 

do sexo feminino e aproximadamente 85% da amostra 

pertenciam às classes C, D e E. 

Essa prevalência na classificação socioeconômica pode 

ter tido impacto nos resultados apresentados, já que segundo 

Gallahue (2003), as habilidades motoras são adquiridas através 

da exploração do ambiente e o fato de ser classes com menos 

poder aquisitivo pode interferir nas experiências motoras. 



 

Diferenças entre crianças de classes sociais desiguais foi 

analisada no estudo de Bobbio (2010). Na pesquisa realizada 

com 402 crianças no estado de São Paulo, foi comparado o 

desempenho motor entre crianças de escolas públicas e de 

escolas privadas e considerando a pontuação total, o grupo de 

escolas privadas teve uma pontuação mais alta (19,7 +/- 1,17) 

quando comparado com o grupo pertencente à escolas públicas 

(17,8 +/-1,92), t (391) = 10,4, P <0,01 (BOBBIO 2010). 

Em relação ao MABC II foi encontrada uma pontuação 

média de 26,504 (± 21,9822), e um alta incidência de crianças 

com atraso ou suspeita de atraso motor, 20% das crianças foram 

classificadas como apresentando déficit motor (percentil ≤5%) e 

12,2% com possível atraso motor (percentil ≤15%).  Os dados 

encontrados para déficit motor são bem próximos aos 

encontrados por Valentini (2012) em um estudo realizado com 

1587 crianças em idade escolar na região sul do Brasil, onde 

19,9% das crianças obtiveram percentil ≤5%. Já no que tange a 

crianças com possível atraso motor, Valentini (2012) encontrou 

uma porcentagem de 16,8% que está um pouco acima do 

encontrado no presente estudo (12,2%).  

 Esses dados, no entanto, diferem de um estudo realizado 

na cidade de Maringá - PR, onde participaram 89 crianças com 4 

e 5 anos. Os resultados demonstraram que 10,1% das crianças 

tiveram percentil ≤5% e 7,9% apresentaram percentil ≤15% 



 

(SANTOS, V; CONTREIRA, 2010). No entanto, deve-se 

considerar que a idade do grupo participante foi diferente e que a 

amostra desse estudo é original de um estudo sobre a relação 

entre coordenação motora e obesidade. Portanto, um maior 

número de crianças com sobrepeso e obesidade foi 

propositalmente recrutado, o que pode ter levado a alta 

incidência de atraso ou suspeita de atraso motor, uma vez que, 

segundo Bandini (2005), problemas de coordenação motora são 

mais comuns em crianças com excesso de peso ou obesidade. 

Como resultado a amostra ficou mais homogênea, o que 

possivelmente teve impacto na magnitude das correlações. 

Quanto a classificação cognitiva no teste de Raven, 

quando comparamos ao estudo do qual participaram 279 

crianças, de ambos os sexos, com idades entre 7 e 10 anos, de 

uma escola pública do interior do Estado de São Paulo, os 

autores encontraram uma porcentagem de 22,94% na 

inteligência superior (MARÍN RUEDA; SISTO, 2006), enquanto 

no presente estudo foram 24,09%. Entretanto, houve 

discrepância entre a quantidade de crianças que eram 

intelectualmente acima da média: 32,62% contra 42,58% 

(MARÍN RUEDA; SISTO, 2006). Além disso, no estudo realizado 

em São Paulo 12,94% tinham inteligência de nível médio 

(MARÍN RUEDA; SISTO, 2006) em comparação com 34,48% 

deste estudo. Ademais, em outro estudo realizado na cidade de 



 

Maringá com crianças de 4 e 5 anos encontrou que 24,7% das 

crianças tinham inteligência média, 50,6% tinham inteligência 

acima da média e 22,5 % tinham inteligência superior (SANTOS  

2010). Essa discrepância pode ser explicada pelo fato de a 

nossa amostra não possuir crianças com nível cognitivo abaixo 

da média, visto que foi um critério de exclusão para o teste 

motor, e de, no segundo estudo de Santos (2010) eles terem 

utilizado uma idade amostral diferente.  

Como esperado, foi encontrada correlação significativa, 

embora também de baixa magnitude, entre a idade e o 

desempenho no MABC-2 e no DCDQ, o que nos dá suporte a 

validade dos dois instrumentos. Em um estudo realizado por 

Schoemaker (2006) na Holanda com 608 crianças com idade 

entre 4 e 12 anos, foi concluído que o MABC é um instrumento 

válido e confiável para avaliar o desempenho do motor em 

crianças, quando relacionado ao DCD-Q. Os achados sugerem 

portanto, que as habilidades motoras crescem e se modificam 

com a idade, corroborando os achados de  Schoemaker e 

colaboradores (2006) que concluíram que o desenvolvimento de 

habilidades de motoras tendem a se tornar diferenciadas com o 

aumento da idade, assim como relatado anteriormente por 

Wilson ( 2007).  



 

Foi encontrada ainda em nossos resultados, uma 

correlação significante entre os percentis do Raven e do MABC-

2, mas de baixa magnitude (r=0,15 e p<0,01), o que pode ser 

explicado, como foi relatado anteriormente, pela pouca 

variabilidade da amostra, uma vez que as crianças que tiveram 

baixo desempenho no teste cognitivo foram excluídas do estudo. 

Na relação entre o desempenho motor e o cognitivo, numa 

amostra de 378 crianças holandesas de 5 e 6 anos de ambos os 

sexos, não foi encontrada relação entre os resultados globais, 

quando controlados para o domínio atenção. No entanto, os 

autores descrevem relações positivas entre alguns aspectos 

específicos dos componentes de cognição avaliados, entre o 

desempenho motor, a integração viso-motora, a memória de 

trabalho e a fluência verbal (WASSENBERG; FERON; 

KESSELS, 2005). 

Já em uma meta-análise de estudos publicados até 

janeiro de 2002, sobre a relação entre: atividade física, 

desempenho acadêmico e/ou o desempenho cognitivo, Sibley e 

Etiene (2003) concluíram que estes fatores se associavam 

positivamente e significativamente em crianças. Além disso, um 

estudo realizado nos Estados Unidos em crianças de 7 a 11 

anos, concluiu que crianças com maior aptidão motora, são mais 



 

rápidas no desempenho de tarefas cognitivas e possuem maior 

mobilização cerebral (DAVIS et al., 2011). 

 A ANOVA identificou diferença no nível cognitivo entre 

crianças com diferentes níveis de desempenho motor, onde no 

teste poshoc de Bonferroni, encontrou-se que o grupo de 

crianças com atraso motor (percentil ≤5%) tiveram nível cognitivo 

mais baixo que os grupos com suspeita de atraso (percentil 

≤15%) e desenvolvimento motor normal. Já na comparação 

entre os grupos, foi encontrada diferença significativa entre os 

grupos com atraso e possível atraso e nos grupos possível 

atraso comparado ao desempenho motor normal. Esses 

achados são sustentados por um estudo realizado com 108 

escolares de 5 e 6 anos no sul da Grécia, que identificou que os 

grupos que obtiveram percentil ≤5% ou ≤15%, tiveram também 

maiores problemas nos testes cognitivos (ANITASOU, 2010). 

 Os percentis e médias no desempenho nos testes motor e 

cognitivo encontrados foram parecidos com os reportados na 

literatura nacional e internacional (ANITASOU, 2010; BOBBIO, 

2010; MARÍN RUEDA, 2006; SANTOS, 2010; VALENTINI, 2012; 

WASSENBERG, 2005). Além disso, os dados encontrados 

nesse estudos reforçam que o desenvolvimento da criança não 

acontece de forma separada, uma vez que o desenvolvimento 

cognitivo ocorre através de experiências motoras adquiridas  



 

(FONTANA; KEMPER, 2015), e que a falta de movimentação 

não atrapalha apenas o desenvolvimento motor, afetando 

também a personalidade, o discurso, a interação social e a 

cognição (LOPES et al., 2011). 

 O estudo tem limitações, pois foram excluídas da amostra 

crianças com nível cognitivo abaixo do esperado para a idade, 

além disso, a amostra não pode ser considerada como 

representativa da população infantil brasileira, pois os dados 

foram coletados em uma única cidade e com crianças que 

frequentam o ensino público. Outros estudos, com amostras 

mais amplas e diversificadas, devem dar continuidade a 

trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 



 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pode-se concluir que o nível cognitivo foi 

significativamente menor em escolares com atraso do 

desenvolvimento motor, em comparação às crianças com 

desenvolvimento típico ou de risco para atraso motor. No 

entanto, correlações de baixa magnitude entre as medidas 

motoras e cognitiva evidenciam que outros fatores também 

contribuem para o desenvolvimento motor. Uma implicação 

clinica relevante é que, como crianças com déficit na 

coordenação motora tendem apresentar maior dificuldade no 

processamento de informações e aprendizagem, isso deve ser 

considerado ao se avaliar e propor estratégias de intervenção.  
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ANEXO I 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

 



 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: RELAÇÃO ENTRE COORDENAÇÃO MOTORA E ESTADO 
NUTRICIONAL EM ESCOLARES DE 7 A 10 ANOS DE IDADE 

Informações gerais 
Estamos fazendo um estudo sobre a coordenação motora em crianças que participam do Programa 
Segundo Tempo e gostaríamos de sua autorização para que sua criança participe desse estudo. Nosso 
objetivo é analisar a relação entre o peso da criança e a coordenação motora. Para fazer isso, 
observaremos as crianças fazendo atividades simples, como identificar formas geométricas, traçar linhas, 
arremessar e agarrar bola e saltar, que são comuns na sala de aula, nas aulas do Programa Segundo 
Tempo e nas brincadeiras infantis; também mediremos o peso e a altura da criança e avaliaremos sua 
participação em atividades de vida diária. Além disso, os pais responderão um questionário com algumas 
perguntas sobre as condições da família, sobre a saúde da criança, a coordenação motora e sua 
participação nas atividades em casa, brincadeiras e jogos.  
Procedimentos 
Inicialmente os pais receberão um envelope contendo as informações sobre a pesquisa e questionários. 
Leia com atenção essas informações e, se concordarem com a participação da criança no estudo, assinem 
esse termo de consentimento livre e esclarecido e preencham os questionários, retornando o envelope 
completo para a professora em uma semana. Após o recebimento da autorização dos pais faremos a 
avaliação da criança, com duração de cerca de 60 minutos, que será feita na própria escola, durante a aula 
do Programa Segundo Tempo, em horários definidos pelo professor e que não comprometam as 
atividades mais relevantes. Neste momento, a examinadora levará a sua criança a uma sala para avaliação, 
quando serão coletados seu peso e altura e observaremos como a criança faz algumas tarefas com bola, 
salto e encaixe. A examinadora explicará e demonstrará cada atividade e observará o desempenho da 
criança, para pontuá-lo de acordo com os critérios dos testes. A criança responderá também a perguntas 
simples, sobre seu desempenho em atividades diárias, como tomar banho sozinho e escovar os dentes, 
que serão apresentadas em um tablet, com desenhos coloridos e divertidos.  
Natureza voluntária do estudo/Liberdade para se retirar 
Nenhuma criança será forçada a fazer as atividades, podendo interromper a qualquer momento que 
desejar. A interrupção dos testes não implicará em nenhum tipo de prejuízo ou ônus para a criança e sua 
família. Ressaltamos que a participação de sua criança nessa pesquisa é voluntária e só será avaliado com 
a sua autorização.  
Riscos 
Os testes serão aplicados por uma educadora física, aluna do programa de doutorado em Ciência da 
Reabilitação da UFMG, e por alunas dos últimos anos dos cursos de Psicologia e de Terapia Ocupacional da 
UFMG, treinadas nos procedimentos dos testes. Os testes de coordenação motora, apesar de serem 
movimentos comuns para as crianças como, por exemplo, pular amarelinha, escrever em pontilhado, 
acertar um alvo, oferecem mínimo risco como, por exemplo, uma possível queda ou cansaço. A 
examinadora procurará deixar a criança à vontade, tornando a avaliação um momento agradável e 
divertido, minimizando os possíveis riscos. Além disso, o preenchimento do questionário não representará 
qualquer risco de ordem física ou psicológica para você ou sua criança. Em caso de desconforto durante 
seu preenchimento, você e sua criança poderá interromper a resposta ao questionário. 

Benefícios 



 

Os resultados obtidos são importantes para compreendermos melhor como o peso da criança influencia 
nas habilidades motoras e consequentemente no desempenho da criança na sala de aula, nas brincadeiras 
com os colegas, no parquinho, nas aulas de Educação Física e nas atividades do dia-a-dia. Essa informação 
será muito útil para o planejamento de atividades para crianças que apresentam dificuldade motora e para 
orientar pais e professores sobre como melhorar o desempenho da criança em diversas tarefas. Além 
disso, os pais das crianças que apresentarem resultado sugestivo de problema motor receberão uma 
cartilha educativa sobre Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, com sugestões sobre como lidar 
com os problemas motores da criança. 
Gastos financeiros 
Participar no projeto não haverá despesa aos pais e as crianças e também não receberão nenhum 
pagamento ou compensação financeira pela participação. 
Confidencialidade 
Para garantir confidencialidade, cada criança receberá um código numérico, que substituirá o nome, para 
não permitir sua identificação. Os dados pessoais das crianças que participarem da pesquisa não serão 
mencionados em nenhuma publicação ou relatório do trabalho.  
Caso você concorde com a participação de sua criança nesse estudo, por favor, assine no espaço indicado 
abaixo. Se precisar de mais informações e esclarecimentos, entre em contato conosco por meio dos 
telefones indicados abaixo. Ressaltamos que o consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, 
se você desejar, e estaremos a sua disposição para responder perguntas ou prestar esclarecimentos sobre 
o andamento ou resultados do trabalho. Caso tenha dúvidas sobre questões éticas, entre em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa – COEP/UFMG, no endereço indicado abaixo.  

Agradecemos sua colaboração,  

 

Marcella M. B. Starling 

Doutoranda em Ciências da 
Reabilitação, UFMG 

Fone: (31) 99895-3090 

Lívia C. Magalhães, PhD, TO 

Profa. Titular, Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Reabilitação, UFMG Fone: (31) 
3409-4790 

 Comitê de Ética em Pesquisa COEP/ UFMG – Fone: (31) 3409-4592  

Av. Antônio Carlos, 6627 Belo Horizonte - MG, Campus Pampulha (Unidade Administrativa II, 2º andar)  

Eu, __________________________________________________________, 

responsável por  _______________________________________________, estou 
esclarecido (a) sobre os objetivos da pesquisa “RELAÇÃO ENTRE COORDENAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO  



 

MOTORA E ESTADO NUTRICIONAL EM ESCOLARES DE 7 A 10  ANOS DE IDADE” e 
autorizo sua participação no estudo. 

 
Assinatura de um dos pais ou responsável – data 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Movement Assessment Battery for Children - MABC II 

 

 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III  

Developmental Coordination Disorder Questionnaire – DCDQ 

 



 

QUESTIONÁRIO DE COORDENAÇÃO ( DCDQ-Brasil ) 

A maioria dos itens deste questionário se refere a atividades motoras que sua criança 
faz com as mãos ou quando movimenta. A coordenação motora tende a melhorar a 
cada ano, à medida que a criança cresce e se desenvolve. Por esse motivo, será mais 
fácil responder às perguntas se você pensar em outras crianças que você conhece e 
que têm a mesma idade de sua criança. Faça um círculo em volta do número que 
melhor descreve sua criança. Se você quiser mudar sua resposta e assinalar outro 
número, por favor, faça dois círculos em volta da resposta correta.  

Ao responder as perguntas, compare o grau de coordenação de seu filho 

Sua criança... 

01. Lança uma bola de maneira controlada e precisa. 1 2 3 4 5 

02. Agarra uma bola pequena (por exemplo, do tamanho de uma 
bola de tênis) lançada de uma distância de cerca de 2 metros. 

1 2 3 4 5 

03. Se sai tão bem em esportes de equipe (como futebol e 
queimada) quanto em esportes individuais (como natação e skate), 
porque suas habilidades motoras são boas o suficiente para 
participar bem de um time. 

1 2 3 4 5 

 

com outras crianças da mesma idade.  

1   =   Não é nada parecido com sua criança  

2  =  Parece um pouquinho com sua criança  

3  =  Moderadamente parecido com sua criança  

4  =    Parece bastante com sua criança  

5  =  Extremamente parecido com sua criança  



 04. Salta facilmente por cima de obstáculos encontrados no 
quintal, parque ou no ambiente onde brinca.  

1 2 3 4 5 

05. Corre com a mesma rapidez e de maneira parecida com 
outras crianças do mesmo sexo e idade. 

1 2 3 4 5 

06. Se tem um plano de fazer uma atividade motora, ela 
consegue organizar seu corpo para seguir o plano e completar 
a tarefa de modo eficaz (por exemplo, construir um 
“esconderijo” ou “cabaninha” de papelão ou almofadas, 
mover-se nos equipamentos do parquinho, construir uma casa 
ou uma estrutura com blocos, ou usar materiais artesanais).  

1 2 3 4 5 

07. Escreve ou desenha rápido o suficiente para acompanhar o 
resto das crianças na sala de aula. 

1 2 3 4 5 

08. Escreve letras, números e palavras de maneira legível e 
precisa ou, se sua criança ainda não aprendeu a escrever, ela 
consegue colorir e desenhar de maneira coordenada, e faz 
desenhos que você  consegue reconhecer. 

1 2 3 4 5 

09. Usa esforço ou tensão apropriados quando está 
escrevendo (não usa pressão excessiva ou segura forte demais 
o lápis, não escreve forte ou escuro demais, nem leve demais). 

1 2 3 4 5 

10. Recorta gravuras e formas com precisão e facilidade. 1 2 3 4 5 

11. Tem interesse e gosta de participar de atividades 
esportivas ou jogos ativos que exigem boa habilidade motora. 

1 2 3 4 5 

12. Aprende novas tarefas motoras (por exemplo, nadar, 
andar de patins) facilmente e não precisa de mais treino ou 
mais tempo que outras crianças para atingir o mesmo nível de 
habilidade. 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. É rápida e competente em se arrumar, colocando e 
amarrando sapatos, vestindo-se etc. 

1 2 3 4 5 

14. Aprendeu a cortar carne com garfo e faca na mesma idade 
que seus amigos. 

1 2 3 4 5 

15. Não se cansa facilmente ou não parece desmontar ou 
“escorregar da cadeira” quando tem que ficar sentada por 
muito tempo. 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Questionário semiestruturado do histórico de saúde 

 

 

 



 

QUESTIONÁRIO DOS PAIS 

Caros pais: 

− Nós precisamos saber algumas informações sobre você sua criança que é 
participante do Programa Segundo Tempo - PST. Suas respostas serão mantidas no 
anonimato e as informações serão utilizadas somente para fins de pesquisa para que 
possamos melhorar cada vez mais o programa. Por isto, seja bastante sincero nas 
suas respostas.  

− Procure fornecer as informações solicitadas e indique-as marcando um “x”ou 
preenchendo os espaços no questionário.  

EM CASO DE DÚVIDA, LIGUE PARA: MARCELLA (31) 99895-3090. 

−  Sua participação é muito importante ! 

Muito Obrigada! 

Nome do aluno: ________________________________________________ 

Série:_________________  Escola: _________________________________ 

1  . Data de nascimento: ____/____/_____ 

2. Sexo: (  )Masculino (   )Feminino 

3. Participa de Escolinha de Esporte fora da escola: (  )Não (  )Sim.  

Qual esporte? _________________ 

4. A criança mora com os pais? (  )Sim  (  )Não  

5. Telefone para contato: _________________ 
APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DO HISTÓRICO  

DE SAÚDE DA CRIANÇA 

A seguir nos dê algumas informações sobre o histórico de saúde da criança, você 
poderá encontra-lás na CADERNETA OU CARTEIRA DE VACINAÇÃO da criança. 

Quando você iniciou o acompanhamento de Pré-Natal? 



 

 

(   ) 1° Trimestre (   ) 2° Trimestre  (   ) 3° Trimestre (    ) Não fiz 

Qual foi seu tipo de gravidez? 

(   ) Simples  (   ) Múltipla (Gêmeos) 

Qual foi seu tipo de parto? 

(   ) Normal (   ) Cesáreo  (   ) Fórceps 

Onde foi realizado seu parto? 

(   ) Maternidade / 
Hospital 

(   ) Domicílio  (   ) Casa de Parto (    ) Outro 

Informe o peso da sua criança ao nascer: _________________ Informe 
o tamanho da sua criança ao nascer: _____________ 

Informe com quantas semanas a sua criança nasceu: _______ Qual foi 
a alimentação dada ao seu bebê até os seis meses? 

(   ) Aleitamento Materno (Leite  

Materno - Peito) 

 (   ) Leite Artificial (Leite em Pó) 

(   ) Aleitamento Misto (Leite  

Materno e em Pó) 

 (   ) Outros tipos de leite 

Com relação ao peso atual da sua criança, você considera que: 

(   ) Está adequado (   ) Está um pouco 
acima do peso 

 (   ) Está muito acima do 
peso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Critério de Classificação Econômica do Brasil- CCEB( ABEP ) 



 

Marque com um “X” o grau de escolaridade do pai e da mãe da criança: 

Pai (   ) Analfabeto Fundamental I  

(1ª a 4ª série) 

(   ) incompleto  

(   ) completo  

Fundamental II  

(5ª a 8ª série) 

(   ) incompleto  

(   ) completo  

Médio 

(   ) incompleto  

(   ) completo  

Superior 

(   ) incompleto  

(    ) completo 

Mãe (   ) Analfabeta Fundamental I  

(1ª a 4ª série)  

(   ) incompleto  

(   ) completo  

Fundamental II  

(5ª a 8ª série) 

(   ) incompleto  

(   ) completo  

Médio 

(   ) incompleto  

(   ) completo 

Superior 

(   ) incompleto  

(    ) completo 

Assinale os itens ou serviços e as quantidades que você tem em sua casa: 

Banheiros (   ) não tem ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 (  ) 04 ou  + 

Empregada Mensalista (   ) não tem ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 (  ) 04 ou  + 

Motocicleta (   ) não tem ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 (  ) 04 ou  + 

Microondas  (   ) não tem ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 (  ) 04 ou  + 

Automóveis  (   ) não tem ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 (  ) 04 ou  + 

Secadora de Roupas  (   ) não tem ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 (  ) 04 ou  + 

Máquina de Lavar Roupas (   ) não tem ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 (  ) 04 ou  + 

Videocassete e/ou DVD (   ) não tem ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 (  ) 04 ou  + 

Computador (   ) não tem ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 (  ) 04 ou  + 

Máquina Lava-Louça (   ) não tem ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 (  ) 04 ou  + 

Geladeira (   ) não tem ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 (  ) 04 ou  + 

Freezer (aparelho independente 
ou parte da geladeira duplex) 

(   ) não tem ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 (  ) 04 ou  + 

A água utilizada neste domicílio é proveniente de: 

(   ) Rede geral de distribuição (   ) Poço ou nascente  (   ) Outro meio 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua em que você mora é: 

(   ) Asfaltada/Pavimentada  (   ) Terra/ Cascalho 

 

ANEXO 5 – QUESTIONARIO ECONOMICO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Colored Progressive Matrices - CPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Autorizações da secretária Municipal de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte e 
do Programa Segundo Tempo 



 

 



 

 


