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A remodelação de jogos tradicionais, que é a re-organização de regras em jogos tem a finalidade de 

potencializar aumento no envolvimento dos alunos de educação física escolar para as variáveis 

frequência e intensidade. Este trabalho teve como objetivo analisar os seguintes aspectos: 

Frequência Cardíaca (FC) e Numero de Passos (NP) em estratégias distintas: em jogos tradicionais 

e remodelados (Pega-pega e corre-cotia). Foram avaliadas 23 crianças de uma escola infantil com 

idade de 6 a 9 anos da cidade de Santos. As intervenções ocorreram no momento das aulas de 

Educação física Escolar (EFE) e os jogos foram propostos em três fases com ordens aleatórias: 1- 

jogo tradicional; 2- jogo com uma remodelação e 3- jogo com duas remodelações. A análise das 

intervenções foram medidas durante o jogo tradicional com intervalos de dois minutos para troca de 

fase. Para analise da estatística, após a verificação da não normalidade optou-se pelo teste Wilcoxon 

com diferença estatística para α≤0,05. Os resultados apresentados em média e percentual da 

frequência cardíaca e numero de passadas, para as remodelações foram para o jogo pega pega  

97,7% da frequência máxima e 78,6%  do numero de passadas estimado. Já no jogo Corre cotia as 

crianças atingiram 80,3% da frequência cardíaca máxima e 48,4% do numero estimado de passos. 

Pode-se concluir que neste estudo as remodelações em jogos tradicionais aumentaram o nível de 

intensidade de esforço no exercício físico (jogo) desenvolvido com as crianças. 
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