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Resumo
A atividade que o aluno com -

--
--liar as habilidades perceptivo-mo-
--nas de Educação Psicomotora do -
-

e de acordo com as suas possi-bilidades. Participaram vinte alu--
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--
EDM. O tratamento dos dados 
O estudo mostrou vinte alunos 
sendo que doze estão no terceiro -tanto os bolsistas necessitam de --
devido à necessidade de respeito -
motor acentuado nas áreas da -

-
-

-
-tas devem centrar seus estudos 
-rir e melhorar essas áreas do de-senvolvimento motor.Palavras-Chave: Avaliação -al; PIBID.

AVALIAÇÃO MOTORA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DO PIBID/UNICRUZ/EDUCAÇÃO FÍSICA
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MOTOR ASSESSMENT OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES FROM PIBID/ UNICRUZ/PHYSICAL EDUCATION
Abstract

-
--

--

that the activities are developed 

-
--

Development Scale - MDS. Des-

---
-

--

---

--

-tor development areas.Keywords: Motor Assessment; 

Introdução

proposta predominante da Edu--que a inclusão escolar de porta-
-do se torna importante analisar como acontece a interação social. -
-
-lidade mostrou que esses alunos 

menos aceitos e são mais rejeita--
--te do tempo de recreio sozinho 
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-da a questão da inclusão esco-

e implementar meios para que esse processo aconteça com su-cesso. “A inclusão escolar requer a atenção para as necessidades 
cada criança possa se desenvol-ver de acordo com suas caracte-

---

---
---

-tando em sua rotina de atendi-

possibilidades das pessoas com 
-te participar de todos os mo-

da prática do movimento. Es-
-

que reúne e sistematiza os co-
voltada ao acolhimento dos alu-
de possibilitar o aprendizado ou desempenho de uma habilida---mento. Importante salientar que -

-
-

Essa situação está sendo vi--
Institucional de Bolsas de Inicia---

-
-PES tem como proposta a inser-ção dos alunos de Licenciatura 

-senvolvimento de atividades di--
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-cas que acompanham as ativida-des dos bolsistas no espaço es-
no processo de iniciação à do---cação Básica são inseridos nas 
um elemento de articulação en- 

-
-mação nas licenciaturas pelo po-tencial e pela amplitude de vi-

---ladas ao PIBID-UNICRUZ e as 
---tário do curso de licenciatura em -
-

-

crianças dos anos iniciais do en--te com relação ao desenvolvi-
-dizado de mais de novecentas 

-
perspectiva desenvolvimentista. -
especial aos alunos com necessi-

o desenvolvimento dos aspectos -
---
---

-zar um ambiente adequado à re-
elaborar planos de aula adapta--do desenvolver suas habilidades -dades. “Em todas as atividades deve-se considerar as potencia--

--

--
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--
-sica ad quire um papel impor-
-

-

promotora do desenvolvimento 

-te salientar que “para que um 
os objetivos esperados em re-lação aos componentes moto--
de desenvolvimento motor das -

estabelecer instrumentos de con--lisar o desenvolvimento de alu-
desenvolvimento e respeitando -cessários estudos sobre o desen--
a avaliação motora torna-se um 

-vorece o conhecimento de dados relacionados ao desenvolvimento --des relacionadas às necessidades 

vai realizar deve ser bem pensa--

-to avaliar as habilidades percep-
-
-ra do PIBID/UNICRUZ/Educação -

partir das necessidades dos alu-nos e de acordo com as suas possibilidades. 
Metodologia 

Estudo descritivo de caráter --
Institucional de Bolsa de Inicia--

-
-denação institucional do PIBID/

-dual de cada aluno e realizado 
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uma entrevista simples com as 
que mencionassem observa--
seu comportamento e habilida-des escolares. Esse procedimen-

estudo optou pelos alunos com --

-cala de Desenvolvimento Motor 

de testes envolvendo motricida---
temporal. A EDM compreende -
elemento básico da motricidade. 
utilizada a análise descritiva. -

-ca em Pesquisa da UNICRUZ e aprovado pelo número 721.582 em 27/06/2014. 
Resultados e discussão

--
-

-

-terizam os sujeitos estudados e 
-
-

e habilidades escolares. As escolas totalizaram 21 -
--

constituindo a amostra do estu-

A maioria desses alunos está 
nove entre nove e onze anos e sete entre doze e quinze anos; e apenas quatro alunos estão en-tre seis e oito anos. 

e um no quinto ano. Na Escola 
-

no quarto ano. ---

sendo que a maioria mencio--sos e imaturos. Apenas dois alu-nos apresentam problemas de 
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rebeldes. Ambos estão na mes---namento e são respeitosos. A capacidade dos alunos com 
-

porque mais do que a limitação 

---

-

O comportamento dos alunos -penderá obviamente do tipo de ---

mesmos e a preparação do pro-
--vas e sociais. 

-
-

intelectual
o maior número e com os dois -cionamento e de aceitação. Por-
necessitam de uma atenção es-

--

---
--dos os terceiros anos possuem --dos os bolsistas dos terceiros anos poderão realizar estudos e 

apresentação e discussão da ava-liação motora dos alunos investi-

-
--

avaliado o Quociente Motor Geral --liados e estão apresentados na ta-
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-cala de Desenvolvimento Motor -

motora como dentro do aceitá-vel. Como o estudo está avalian--

--
-telectual leve apresentada pelos -mento motor desses alunos.Ao relacionar a Idade Crono-

pela escala de desenvolvimento 
-

Mas o que chama especial atenção são as duas áreas que 

--

--

--ram diretamente na Idade Mo-
---
-mica das atividades a serem de-senvolvidas pelos alunos.Importante salientar que o desvio padrão de -10 determina que esses alunos estejam mui--volvimento motor.

Intelectual Leve do PIBID/ UNICRUZ/ Educação Física
Variáveis Média Desvio 

padrão
Valor 

mínimo
Valor 

máximo Moda Mediana

IC 138,5 30,45 85 185 156 138

IMG 92,8 13,63 57 114 94 98

IM1 100 19,98 48 132 108 102

IM2 98 20,24 30 108 108 108

IM3 97.6 20,21 60 132 108 108

IM4 98,4 27,28 60 132 84 84

IM5 86,8 16,79 72 126 72 84

IM6 76 13,35 60 108 84 72

QMG 69,16 8,69 58 78,1 N/D 70
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Em um estudo semelhan-te que utilizou o mesmo instru--senvolvimento Motor - EDM para 

e que teve como objetivo inves---
no desenvolvimento dos compo--

-

as crianças apresentaram atra-so motor no desenvolvimento da maioria dos componentes ava-
mais velhas. Os resultados apon-taram maior atraso no desen-volvimento do esquema corpo-

-
-

dos componentes motores que as -
-

Importante salientar uma pes-
-

estudo teve como objetivo ava-liar o desenvolvimento motor 

--
estudantes de uma escola muni--liados sob os aspectos do desen-volvimento motor pelo Projeto de Avaliação e Intervenção Mo-tora de 3 a 10 anos do CEFID/

--da a análise da distribuição de --
--

Esses dados levam a crer ain-
--sas crianças apresentaram maior -
-

Em mais um estudo semelhan-
-ção temporal de crianças com di--

áreas onde essas crianças mais --ral. A amostra compreendeu 34 --tes de escolas estaduais da cidade 
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de Londrina - PR. Para a coleta de -dimentos da Escala de Desenvol-

--sultados demonstraram que apro-
-

--
---
--zado para o avanço no processo de melhoria do desempenho es-

-
-da que aumenta a idade crono--

---ral e espacial tendem a resultar em atraso no desenvolvimento da --
tempo não poderá ser compre-
à evolução do esquema corporal 

-car outro estudo que teve como objetivo caracterizar e comparar -rial e perceptiva de escolares com 
-colares com bom desempenho -portamento. Participaram 22 es-

GI - 11 escolares com Transtor--peratividade; e GII - 11 escolares com bom desempenho escolar e -
aplicação do Protocolo de Avalia--sorial e Perceptiva e da Escala de --

--
O estudo concluiu que os Escola-
Atenção com Hiperatividade apre-
escolares com bom desempenho 

--

que comprometem o desenvolvi---
-perar que essas crianças apresen--
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relacionam desenvolvimento mo-tor e rendimento escolar demons--

Todos os alunos do estudo -

--tivos apresentaram resultados 

O estudo realizou a avaliação 
-lectual leve do PIBID/UNICRUZ/-dores que possibilitarão um tra-

possibilidades desses alunos. A avaliação motora dos alu-
-
---
-
-cando que os bolsistas PIBID/-vem centrar seus estudos e pla--

melhorar essas áreas do desen-volvimento motor.  Ao comparar com resul-tados de outros estudos seme-

-

avançar da idade. Ainda se torna importante salientar que esses --pacidade de aprender e a capa-cidade de se mover e que essas crianças necessitam de um aten-dimento especializado.
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