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INTRODUÇÃO: Recentemente, uma possibilidade crescente nas escolas brasileiras tem se 

evidenciado, e esta, tem sido denominada de atividades físicas extracurriculares. As possibilidades 

da união entre espaço físico ocioso (quadras, campos e salas) encontrado nas escolas em horários 

onde não ocorrem as aulas, somado, às constantes evidências acadêmicas sobre o efeito da 

quantidade de atividade física na qualidade de vida de jovens no período escolar, apontam para uma 

resultante positiva na valorização do papel do profissional de educação física e a maximização dos 

resultados de seus efeitos sobre organismos jovens. Entretanto, ainda não são robustas as 

proposições de delineamentos com intenção de inferir a interação entre as cargas extras de atividade 

física, somadas às cargas horárias das aulas de educação física da instituição. OBJETIVO: Analisar 

o efeito da experiência entre cargas distintas de atividade física na escola. METODOLOGIA: 

Foram avaliadas 16 crianças do gênero masculino com idade média de 3,93 (0,77) anos 

pertencentes a uma escola particular da cidade de Santos-SP, sendo 6 participantes apenas da 

atividade de EDUCAÇÃO FISÍCA (EF) 2 vezes por semana com duração de 50 minutos cada aula 

e 10 além de participarem da atividade de EDUCAÇÃO FISICA, ainda, participaram de aulas 

extracurriculares de karatê (EF+K) -  2 aulas semanais com duração média de 50 minutos cada, 

totalizando uma carga com volume dobrado quando comparado a condição somente EF. Para 

análise dos efeitos foram aplicadas as seguintes avaliações: estatura, massa corporal índice de massa 

corporal, força explosiva de membros inferiores (salto horizontal e vertical). ANALISE 

ESTATÍSTICA: Após a não normalidade dos dados optou-se por utilizar o teste de Mann Whitney 

U para a comparação entre os grupos.  RESULTADOS: Ver tabela 1. 

 

Tabela 1. Apresenta os resultados dos testes de antropometria (Peso, Altura e IMC) e aptidão física 

salto vertical (SV); Salto Horizontal (SH) de jovens escolares envolvidos em cargas distintas de 

atividade física. 

Grupo Idade Peso Altura IMC SV SH 

EF (média) 3,83 18,33 107,50 18,33 104,17 137,83 

DP 0,41 0,71 1,87 0,71 19,85 4,45 
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 EF +K (média) 4 19,44 104,2 19,44 134,25* 90,5# 

DP 0,94 3,24 6,56 3,24 12,00 22,67 

*Indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos para p=0,008 e  # p=0,001 

 

CONCLUSÃO: Os resultados demonstraram que o grupo com uma carga de atividade física maior, 

apresentou resultados superiores para os testes de aptidão física quando comparado ao grupo que 

realizava somente a aula de Educação Física. Uma proposição seria aumentar o numero de aulas de 

Educação Física para crianças da mesma idade podendo resultar em uma possível melhora da 

aptidão física, que está diretamente relacionada aos índices de saúde.  

 

1. UNIP – Universidade Paulista 

2.  UNIMES/ FEFIS – Universidade Metropolitana de Santos/ Faculdade de Educação Física. 


