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RESUMO

Este estudo teve como objetivo principal, relacionar o ambiente social de crianças, com a sua 

prática em escolinha de futebol não seletiva da cidade de Curitiba, Pr. Muitos estudos vêm 

dando ênfase ao problema da falta de espaço nos grandes centros urbanos, acarretando em um 

sedentarismo precoce do jovens de hoje. Para BIELINSKI, “a escolinha de futebol não 

seletiva, surge para tentar resolver este problema” (BIELINSKI, 1998). Este estudo tenta 

mostrar a importância de coincientizar, pais, professores e a sociedade em geral, de buscar 

alternativas para que as crianças tenham um espaço adequado na sua infância, para um melhor 

desenvolvimento de suas habilidades físicas e motoras. Através desta pesquisa, pode-se 

constatar a importância que o ambiente social tem na vida do ser humano desde o seu 

nascimento. Foram feitas duas comparações simultâneas nesta pesquisa. Uma, comparando os 

resultados obtidos nos testes físicos e motores pelas crianças, somente entre as próprias 

crianças e seus respectivos ambientes sociais. A outra comparando com o que alguns autores 

dizem a respeito dos testes motores, para saber se a médias das crianças testadas foi boa ou 

ruim, em relação à prática do futebol.
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1.0 INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMA

Para Ferreira Neto, “as atividades corporais da criança, estão diretamente ligadas às 

qualidades de espaço e de materiais que ela utiliza ou tem oportunidade de conquistar”. 

(FERREIRA NETO, 1995, pag. 107).

Para Carvalho (1996) o ambiente em que a criança está inserida deve ser 

primordialmente rico e estimulador.

Lepre (1998) afirma que algum tempo atrás, a criança adotava um comportamento 

motor ativo naturalmente, possibilitado pela liberdade de movimento, quantidade de 

espaços exploratórios e vivências motoras, oferecidas por um ambiente propício, livre, 

seguro e aberto.

Para a autora, hoje, em decorrência da crescente urbanização, do processo de 

modernização e das inovações tecnilógicas, as capacidades de mobilidade e exploração 

corporal, vem se tomando um drama na vida das populações infantis.

A respeito dos fatos acima citados, gostaria de propor a seguinte questão: Qual é a 

relação entre o ambiente social e o desenvolvimento físico e motor de crianças nas faixas 

etárias de 7 a 9 anos e de 12 a 14 anos, que praticam futebol organizado?

1.2 JUSTIFICATIVA

Este estudo justifica-se ao demonstrar, através da análise do ambiente social, 

comparando-o com as habilidades físicas e motoras, de crianças do sexo masculino nas 

faixas etárias de 7 a 9 anos e de 12 a 14 anos.

Também justifíca-se pelo fator comparação entre as duas faixas etárias, sendo estas 

importantes para o processo de desenvolvimento motor do ser humano, sendo o primeiro 

período uma fase em que a criança adquire as habilidades motoras básicas, que poderão 

ser utilizadas na prática do futebol. A Segunda faixa etária compreenda crianças que já 

estão praticamente com as essas habilidades definidas, no qual é importante a observação 

na aplicação dos testes, para comparar com o seu respectivo ambiente social.

Justifica-se ainda pelo fato de alertar pais, principal mente, professores e a sociedade 

em geral, a importância de ter uma infância rica de descobertas, em um ambiente saudável,



agradável e espaçoso para a criança desenvolver a sua criatividade, suas habilidades e sua 

coragem.

1.3 OBJETIVOS

* Analisar o ambiente social de crianças do sexo masculino, nas faixas etárias de 7 a 

9 anos e de 12 a 14 anos, praticantes de futebol da Escolinha São Paulo Center -  Unidade 

Curitiba, na cidade de Curitiba, Pr.

* Verificar o quanto o ambiente influência na prática do futebol.

* Alertar pais, principalmente, professores e a sociedade em geral, a importância de 

ter uma infância rica de descobertas, em um ambiente saudável, agradável e espaçoso para 

a criança desenvolver a sua criatividade, suas habilidades e sua coragem.

2



2.0 REVISÃO DA LITERATURA

2 .1 0  desenvolvimento Motor

O desenvolvimento motor é um processo pelo qual o ser humano sempre está 

relacionado. Desde a sua vida intra-uterina até a sua morte. Por isso, a importância de sempre 

estar preocupado com um bom relacionamento do corpo com a mente.

Esse desenvolvimento é mais acentuado nos primeiros anos de vida, tomando-se de 

extrema importância para o indivíduo.

Para TANI (1988), “nesta fase as experiências motoras que a criança vivência podem 

determinar em grande extensão o tipo de adulto que ela se tomará” (TANI, 1988, pg.66).

Existe uma correlação muito forte com o que se esta desenvolvendo agora, no presente, 

com movimentos que serão aprendidos no futuro, ou seja, o estado inicial, fornecerá uma base 

motora que dará suporte para que o estado subsequente se consolide.

Para KEOGH, “todo conjunto de mudanças que ocorrem durante o processo de 

desenvolvimento refletem em modificações motoras, o que se traduz numa constante e 

contínua evolução em direção a uma maior capacidade de controlar movimentos”. (KEOGH 

citado por TANI, 1988, pg.65).

O Desenvolvimento humano, “é o conjunto de mudanças que ocorrem no comportamento 

motor de um indivíduo decorrentes dos processos de maturação, características individuais e 

experiências” (HAYWOOD & CLARK WHITALL citados por PERROTI Jr, 1995,pg. 1).

È necessário respeitar todas as fases do desenvolvimento do ser-humano, sem atropelos, pois 

cada fase tem a sua importância que não deve ser esquecida. Para TANI, “por mais que se 

treine uma criança, ela jamais correra antes de andar: porém, no desenvolvimento do andar, 

diferentes crianças apresentam padrões distintos em termos de velocidade” (TANI, 1988, pg. 

65).

A atividade motora evolui do mais simples para o mais complexo, seguindo uma 

sequência céfalo - caudal e próximo -  distai.

Quando bebê, o ser humano possui movimentos reflexos e involuntários, que vão 

evoluindo até que a criança tem um controle maior sobre a sua musculatura. Os movimentos 

vão tomando-se mais complexos a medida que a criança aprende a dominar uma série de ações 

e dar a elas um sentido coordenado e intencional do padrão do movimento. Logo a criança



dominará habilidades motoras necessárias para a realização de atividades específicas sobre 

uma base recreativa ou competitiva.

HARROW, elaborou um esquema para o domínio motor que apresenta as seguintes 

níveis:

Movimentos reflexos: respostas automáticas e involuntárias que permitem a sobrevivência do 

recém-nascido e sua interação com o ambiente; Habilidades Básicas (Pré-escola e Ia a 4a 

série): atividades motoras voluntárias que permitem a locomoção e manipulação em diferentes 

situações, servindo como base para a aquisição futura de tarefas mais complexas, como o 

andar, correr, saltar, chutar. Habilidades Específicas (5a a 8a série) atividades motoras mais 

complexas com objetivos específicos, como arremesso do Handebol. (HARROW citado por 

TANI, 1998, pg. 67).

É necessário que a criança conviva em um ambiente saudável que favoreça a vivência de 

experiências motoras, através de atividades, materiais, que possibilitem a exploração do meio e 

uma grande variedade de movimentos, principalmente ao nível das primeiras idades.

Deve haver uma coincientização de pais, professores e da sociedade em geral , da 

importância de se proporcionar a seus filhos, uma infância rica de descobertas, vivências e 

diferentes experiências corporais, em um lugar apropriado.
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2.2 Habilidades físicas e motoras

É de extrema importância o desenvolvimento de habilidades físicas e motoras no ser 

humano desde a sua primeira infância, período considerado por pesquisadores como sendo a 

fase mais crítica dentro do processo de desenvolvimento motor, para a aquisição dessas 

habilidades (ECKERT, 1993, pg. 19).

Habilidades motoras básicas como, trepar, rolar, galopar, saltitar, saltar em um mesmo 

pé, além de movimentos de manipulação e equilíbrio, devem ser sempre incentivados na 

criança, assim como as habilidades físicas como, a força, a velocidade, a potência, a 

flexibilidade, a resistência aeróbica, entre outros.



“A capacidade de resistência aeróbica das crianças e jovens é notável. Visto de forma 

relativa, ela corresponde à do adulto; só existem diferenças nos valores absolutos”. (BUHL, 

GUERTLER, HAEKKER, 1983, pg. 854)

Segundo FERREIRA NETO, “as crianças tem em si uma grande necessidade de se 

movimentar, e da qualidade de seu comportamento motor vai depender todo seu processo de 

desenvolvimento. Assim os aspectos de seu desenvolvimento motor até uma fase mais 

avançada não devem ser descuidados e sim estimulados tanto quanto possível (FERREIRA 

NETO, 1995, PG. 17).

A criança deve ter uma vivência ampla de movimentos para que possua uma maior 

conhecimento do seu próprio corpo, dominando as habilidades motoras com maior facilidade, 

chegando a um estágio maduro. Segundo TANI, “a estimulação deste período deve ser 

contínua para que a criança, exercitando suas habilidades motoras, ganhe gradativamente mais 

eficiência biomecânica e incorpore novos elementos aos seus movimentos, o que a levará a 

padronização das habilidades motoras básicas”(TANI, 1988, pg. 72).

É importante que haja uma padronização do movimento, que resultará em um padrão 

maduro das habilidades motoras básicas, essenciais para a aquisição de habilidades específicas.
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2.3 A criança, o ambiente social e o futebol

É extremamente importante a relação criança, ambiente social. E essa relação afeta na 

prática do futebol, como afeta em qualquer outra prática motora desenvolvida pela criança.

Para FERREIRA NETO, “as atividades corporais da criança estão diretamente ligadas às 

qualidades de espaço e de materiais que ela utiliza ou tem oportunidade de conquistar” 

(FERREIRA NETO, 1995, pg. 107).

FERREIRA NETO afirma ainda que,

O movimento para a criança é a sua realidade imediata e espontânea, pela forma como 

experimenta as coisas e lhes da vida própria. O domínio do corpo e a conquista sensorial e 

intelectual do espaço estabelece-se a partir do momento em que são facilitadas as oportunidades 

de iniciativa através de múltiplas experiências de movimento nos diversos locais em que se 

encontram. Esta possibilidade da criança poder percepcionar, programar e realizar ações, favorece



a aquisição dos padrões básicos, importantes para o desenvolvimento corporal. Estes níveis de

evolução motora são dependentes no espaço em que se movem (FERREIRA NETO, 1995, pg.

117).

Segundo BELINSKI, “para tentar solucionar o problema de poucos espaços e aumento 

da procura de praticantes do futebol, surgiu a escolinha de futebol não seletiva, destinados 

àqueles que querem aprender e praticar o futebol como lazer, não importando que tenha 

aptidão para o esporte, bastando interesse”.

E é nesse caminho que esse trabalho esta se baseando, fazendo uma comparação do 

ambiente social, com crianças praticantes de futebol em escolinhas não seletivas.
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3.0 METODOLOGIA

3.1 POPULAÇÃO / AMOSTRA

Serão selecionadas 30 crianças do sexo masculino, sendo 15 na faixa etária de 7 a 9 anos 

e 15 na faixa etária de 12 a 14 anos. Todas as crianças, são alunos da escola de futebol São Paulo 

Center / Unidade Curitiba, situada na cidade de Curitiba, Pr.

3 .2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS

3.2.1 QUESTIONÁRIO

Foi elaborado um questionário com perguntas fechadas, para ser respondido pelas 

próprias crianças, com o objetivo principal de verificar o ambiente social dessas crianças. 

(Ver anexo A).

3.2.2 TESTES DE APTIDÃO FÍSICA 

3.2.2.1 TESTE DOS 50 METROS

Este teste tem como objetivo medir a velocidade, que é a capacidade de realizar 

movimentos sucessivos e rápidos, de um mesmo padrão, no menor tempo possível. 

(CARNAVAL, 1998).

Nesse teste, o indivíduo deverá se posicionar em pé, com um afastamento ântero- 

posterior das pernas e o tronco inclinado a 5 metros da linha da marca zero. Ao ser dado o 

sinal, o testado inicia a corrida e, ao atingir a linha da marca zero, o cronômetro será 

acionado, com o objetivo de medir o tempo gasto pelo indivíduo para percorrer os 50 metros, 

quando o cronômetro será travado.



O posicionamento a 5 metros da linha inicial é recomendado para que o indivíduo 

realize o teste partindo de uma aceleração prévia, com o objetivo de não deixar que o tempo 

de reação interfira na performance da velocidade de deslocamento. (CARNAVAL, 1998).

8

3.2.2 2 TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL

Designado para medir a potência do testado, este teste realiza-se da seguinte forma: O 

indivíduo deverá estar de pé, na marca zero da escala desenhada até 400 cm no chão. Sem 

realizar corrida de aproximação, podendo fazer o balanceio com os braços, procurar saltar o 

mais distante possível.

Mede-se a distância da marca zero à marca mais próxima alcançada pela parte do 

corpo, que tocou o solo. (CARNAVAL,1998).

3.2.2 3 TESTE DE FLEXIBILIDADE

Como o próprio nome diz, é um teste para medir a flexibilidade corporal do testado. 

Flexibilidade é o grau de amplitude do movimento de uma articulação.

Um teste conhecido é o teste de “sentar e alcançar” de Wells; consiste em medir a 

distância, em centímetros, que os pontos dactylion em relação ao ponto zero, situado ao nível 

da região plantar, estando o indivíduo, sentado no chão, com os joelhos estendidos. Os valores 

serão positivos quando o testado, ao flexionar o tronco, conseguir ultrapassar o nível da região 

plantar; negativos caso aconteça o contrário. (CARNAVAL, 1998).

3.2.2 4 TESTE DE RESISTÊNCIA AERÓBICA

Resistência aeróbica é a capacidade do indivíduo em sustentar um exercício, que 

proporcione um ajuste cárdio-respiratório e hemodinâmico global do esforço, realizado com 

intensidade e duração mais ou menos longa, onde a energia necessária para a realização desse 

exercício provém principalmente do metabolismo oxidativo. (CARNAVAL, 1998).



Um teste recomendado para jovens e crianças, é o teste dos 1000 metros. A criança 

corre 1000 metros, forçando o máximo possível, sendo o seu tempo cronometrado.
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3.2.3 TESTES DE HABILIDADE MOTORA

3.2.3.1 TESTE DA PAREDE

O teste da parede (McABLE, McARDLE,1978, citado por CAMPOS e 

LADWIG,1996), consiste em chutar a bola dentro de uma área retangular demarcada na 

parede, a distância de 1,83 metros do avaliado, cujas dimensões são de 2,44 metros de 

comprimento por 1,22 metros de altura. O resultado é obtido através do número máximo de 

toques da bola na parede no período de 20 segundos, desde que a bola ao ser chutada, não 

esteja dentro do limite de 1,83 metros demarcado no solo. E considerado o melhor resultado 

em três tentativas (CAMPOS e LADWIG, 1996).

3.2.3 2 TESTE DO DRIBLE

No teste do drible (McABLE, McARDLE,1978), o indivíduo conduz a bola entre 4 cones 

colocados em linha reta a distância de 3,27 metros entre si e a 5,45 metros da linha da saída. O 

indivíduo posiciona-se na linha de saída e ao comando procura conduzir a bola entre os cones 

devendo retomar ao ponto de saída no menor tempo possível. Foi considerado o melhor 

resultado em 3 tentativas. (CAMPOS e LADWIG, 1996)



4.0 RESULTADOS / DISCUSSÃO

A comparação entre os resultados foi feita de duas maneiras distintas. Uma feita somente 

entre as próprias crianças, comparando os resultados dos testes físicos e motores, com os seus 

respectivos ambientes sociais. A outra fazendo uma comparação dos testes motores, relacionados 

à prática do futebol, com os mesmos testes realizados por autores da área.

Foi levado em consideração o nível sócio econômico e as atividades diárias da criança. O 

tamanho do espaço usado para brincar em casa, bem como quantas horas por dia usa a televisão, 

o computador e o video-game, além de o que brinca mais ffeqüentemente, foram questões de 

extrema relevância para a conclusão do trabalho.

Com respeito aos resultados do questionário e testes aplicados , alguns pontos chaves foram 

observados como de grande importância para a realização desta pesquisa.

Em relação às condições sócio econômicas, foram abordados temas como escolaridade dos 

pais, renda familiar, moradia, entre outras.

Foi possível compreender que se tratavam na sua maioria de crianças da classe 

média/média. Dados importantes para esta conclusão foram que 30% dos entrevistados possuem 

o pai com o 2o grau completo e 23, 33% com o 3o grau completo. Já em relação a mãe, 20% 

possui o 2o grau completo e 23,33% o 3o grau completo. Outro item importante foi que 56,66% 

dos pais das crianças, possuem uma renda familiar somada de 5 a 10 salários mínimos, e ainda 

96,66% desses mesmos pais, possuem casa própria.

Outro item de estrema importância abordado no questionário, foi o relacionado às 

atividades diárias da criança.

Foi observado que 80% das crianças possuem de 2 a 3 aula de Educação Física semanais, 

sendo que apenas uma criança não possui nenhuma aula na semana. Isso mostra que a grande 

maioria, além das aulas de futebol organizado possuem outra atividade esportiva durante a 

semana.

Um dado interessante, é que 70% dos entrevistados brincam dentro de casa, sendo que 

53,33 possui um espaço relativamente grande, em suas casas, para brincar. Porém, um fato é 

preocupante. Mesmo com um bom espaço físico em suas casas, esses jovens passam muito 

tempo de seus dias em frente a televisão, video-game, ou computador. 33,33% gastam de 3 a 4 

horas diárias em frente a estes eletrônicos e, 16,66%, gastam mais de 4 horas diárias.



A última pergunta do questionário não mostra muita coisa, já que a pesquisa foi feita em 

uma escola de futebol organizado. 93,33% das crianças brincam mais ffeqüentemente de bola, no 

caso futebol.

Relacionando os questionários com os testes aplicados, sendo que os testes têm como 

objetivo demonstrar as condições físicas das crianças assim como a sua habilidades para a prática 

do futebol, alguns critérios importantes são enfatizados.

Os entrevistados foram divididos em 3 grupos diferentes, de acordo com a média dos 

resultados por eles alcançados, sendo estes grupos propostos e citados como; “acima da média”, 

“na média” e “abaixo da média”.

Esta média referida, é a média dos resultados de cada teste aplicado nos dois diferentes 

grupos etários. A criança que na maioria dos testes, teve resultados acima da média de sua faixa- 

etária, foi considerada “acima da média”, e vice-versa. Esta seria a primeira comparação.

Das 30 crianças testadas, 43% ficaram abaixo da média, 53% ficaram acima e 3,33% 

ficaram na média.

Algumas relações importantes são observadas; das 13 crianças que obtiveram resultados 

abaixo da média, 92,30% ocupam mais de 3 horas do seu dia em frente a televisão, video-game 

ou computador, sendo que destas, 66% ocupam mais de 4 horas nas mesmas atividades. Já das 

crianças com resultados acima da média, 75% ocupam mais de 3 horas com essas atividades e 

apenas 25% destas, ocupam mais de 4 horas diárias.

Outro item importante observado nas respostas do questionário foi o ato de brincar, se a 

criança brinca muito ou pouco em suas atividades diárias. Das crianças “abaixo da média”, 

61,5% brincam pouco e 68,75% das crianças “acima da média”, brincam muito em suas 

atividades diárias. Foram observados vários motivos de as crianças brincarem pouco, como 

poucos amigos, filho único, não saem de casa para brincar, entre outros. E importante citar 

também que das crianças “acima da média” 68,75% além de brincar em casa, brincam nas ruas 

e/ou clubes, enquanto que 46,15% das crianças “abaixo da média” só brincam dentro de casa.

Com relação às aulas de Educação Física, não houve muita diferença, já que 83,33% dos 

entrevistados ffeqüentam de 2 a 3 aulas de Educação Física Por semana.

Porém, no geral, os resultados podem ser tidos como satisfatório, já que todas as crianças, 

sem exceção, concluíram todos os testes aplicados. Algumas com mais facilidades outras com 

menos, o que já era previsto. Fazendo agora uma comparação dos testes motores, não só entre os
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resultados dos testados, mas com o que alguns autores citam a respeito desses resultados, 

podemos ter algumas conclusões diferentes.

A respeito dos testes motores, comparamos.

TABELA 01:

FONTE 7 A 9 ANOS 

M ÉD IA -D . P.

AUTOR 

M É D IA -D  P.

12 A 14 ANOS 

M ÉD IA -D . P.

AUTOR 

MÉDIA - D. P.

PAREDE 13,2 - 2,366 18,9 -2,8 19,133 -2,774 17,2 -1,2

DRIBLE 15,404 - 1,816 11,6 -0,8 12,769 -3,103 11,8 -0,9

D.P -  Desvio Padrão

Os resultados dos testes motores foram comparados com resultados de pesquisa feita por 

Campos, Gallagher e Ladwig, publicada na Sinopsis, revista do Departamento de Educação 

Física, 1996.

A média dos resultados alcançados pelos testados são normais segundo o que os autores 

determinam que deve ser alcançado por crianças e jovens nestas duas faixas etárias, mostrando 

que apesar de muitas da crianças não terem uma vida ativa, é importante a prática de algum 

esporte.

As crianças mais novas, obtiveram resultados um pouco abaixo dos resultados propostos 

pelos autores. Porém, muitas destas crianças estavam apenas começando no futebol, enquanto 

que as crianças dos testes propostos pelos autores já tinham alguma experiência na prática do 

futebol.

As duas comparações feitas neste tópico do trabalho, foram para observar dois itens importantes 

a salientar. O primeiro, quando comparado os resultados somente entre os testados, para saber 

quem obteria os melhores resultados. Se seriam os de maior ou menor vida ativa. O segundo, 

quando comparados com resultados de testes citados por autores, para salientar a importância da 

prática esportiva na vida daquelas crianças.



5.0 CONCLUSÃO

Vimos a importância de proporcionar uma infância repleta de espaço físico, onde a criança 

pode ter um desenvolvimento motor mais apropriado, aprendendo a viver em harmonia consigo 

mesma e com outras crianças.

“O brincar faz parte do comportamento da criança, o brincar é um jogo que resulta num 

processo de criatividade” (MELO, 1999).

A criança deve ter oportunidade de desenvolver a sua criatividade, sem a ajuda de adultos, 

perdendo o medo da vida a medida em que aprende com suas brincadeiras.

Na comparação entre as crianças observou-se os melhores resultados foram obtidos por 

crianças que , na sua infância são ou foram providas de um ambiente rico no que se diz respeito 

ao ambiente social. Essas crianças brincam muito, tem muitos amigos, tem uma determinada 

liberdade para desenvolver a sua criatividade, além de praticar esportes.

Também é importante citar, que no geral os resultados obtidos pelas crianças nos testes 

motores, relacionados somente à prática do futebol, foi considerado bom se comparado aos 

resultados propostos por autores da área.

Com esse estudo pudemos observar que é necessário que a criança viva em um ambiente 

social adequado, proporcionando um melhor desenvolvimento na infância, acarretando uma 

melhor condição de vida no futuro.
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ANEXOS



ANEXO A

QUESTIONÁRIO

IDENTIFICAÇÃO:

1- Nome:
2- Data de nascimento: / /

CONDIÇÕES ECONÔMICAS:

3- Ocupação do pai:
4- Ocupação da mãe:
5- Escolaridade do pai:

( ) sem escolaridade 
( ) Io grau incompleto 
( ) Io grau completo 
( ) 2o grau incompleto 
( ) 2o grau completo 
( ) 3o grau incompleto 
( ) 3o grau completo

6- Escolaridade da mãe:
( ) sem escolaridade 
( ) Io grau incompleto 
( ) Io grau completo 
( ) 2o grau incompleto 
( ) 2o grau completo 
( ) 3o grau incompleto 
( ) 3o grau completo

7- Renda familiar:
( ) 0 a 1 salário mínimo 
( ) 1 a 2 salários mínimos 
( ) 2 a 3 salários mínimos 
( ) 3 a 4 salários mínimos 
( ) 4 a 5 salários mínimos 
( ) 5 a 10 salários mínimos 
( ) 10 ou mais salários mínimos

8- Moradia:
( )casa ( ) própria
( ) apartamento ( ) alugada
( ) sobrado

9- Número de irmãos:
( )1
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( )2 
( ) 3
( ) Mais que 3

10- Bens familiares: Quantidade:
( ) T V  
( ) vídeo 
( ) geladeira 
( ) fogão 
( ) carro 
( ) computador 
( )video-game

( )
( )
( )
( )
( )
( ) 
( )

11- Freqüenta algum clube? 
( )Não
( ) Sim. Qual(is)?

ATIVIDADES DIÁRIAS DA CRIANÇA / ADOLESCENTE:

12- Quantas aulas de Educação Física tem por semana na escola?
( )0  
( )1  
( ) 2  
( ) 3 
( ) 4 
( )5

13- Você brinca fora da escola? Em que lugar?
( )rua 
( ) parques 
( ) clubes 
( ) em casa
( ) outros________________________

14- Com quem você brinca?
( ) sozinho 
( )irmão(s)
( )amigo(s)

15- Qual o espaço para brincar em casa?
( ) pequeno -  até 5 m 
( ) médio -  de 6 a 10m 
( ) grande -  acima de 10m

16- Quantas horas de televisão você assiste por dia? 
( ) 0 a 1 hora 
( ) 1 a 2 horas 
( ) 2 a 3 horas



( ) 3 a 4 horas 
( ) mais que 4 horas

17- Quantas horas brinca de video-game por dia?
( ) 0 a 1 hora 
( ) 1 a 2 horas 
( ) 2 a 3 horas 
( ) 3 a 4 horas 
( ) mais que 4 horas

18- Se tem computador, quantas horas usa por dia?
( ) 0 a 1 hora 
( ) 1 a 2 horas 
( ) 2 a 3 horas 
( ) 3 a 4 horas 
( ) mais que 4 horas

19- Do que você brinca mais freqüentemente?
( )bola
( ) esconde-esconde, pega-pega,...
( ) bicicleta, patins, skate,. ..
( ) jogos intelectivos (quebra-cabeça,...)
( ) outros. Quais?______________


