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COMUNICAÇÕES LIVRES 
 
1. Participação de atividades corporais e desempenho acadêmico de estudantes de Ensino Médio.  
Guilherme da Silva Gasparotto, Gislaine Cristina Vagetti, Beatriz Oliveira Pereira e Valdomiro de Oliveira 

guilhermegptt@gmail.com 

 

O desempenho acadêmico é resultante de fatores externos e internos ao indivíduo, pode sofrer influência de 

fatores psicológicos, emocionais ou do ambiente e contextos nos quais o estudante está inserido. Atividades 

corporais possivelmente são boas estratégias para melhorar o rendimento escolar e a escola tem papel 

importante na oferta dessas atividades. Esse estudo se propôs comparar o rendimento acadêmico de estudantes 

do ensino médio, participantes e não participantes de projetos extracurriculares institucionais, desportivos, de 

outras práticas corporais e entre estudantes ativos e insuficientemente ativos. Fizeram parte da amostra 330 

estudantes de ensino médio do IFPR - Brasil, 167 meninas e 163 meninos. Os adolescentes foram categorizados 

em participantes de projetos esportivos ou não, participantes de projetos relacionados a outras práticas 

corporais ou não e ativos e insuficientemente ativos. O conceito (nota) obtido no último bimestre de estudo, nas 

disciplinas do núcleo comum, foi utilizado como rendimento acadêmico. Por meio do teste t-Student foi realizada 

comparação do rendimento acadêmico entre os estudantes envolvidos nas atividades corporais e os não 

envolvidos. Os meninos foram proporcionalmente os mais envolvidos em todas as atividades corporais. Nos 

esportes foram 65,6 % contra 43,3% para as meninas (p=0,03), em outras práticas corporais foram 45,4% contra 

34,1% para as meninas (p=0,01) e ativos foram 59,3% contra 41,3% para as meninas (p=0,01). Os envolvidos em 

práticas corporais apresentaram conceitos superiores aos que não participavam desse tipo de projeto (p<0,05) 

nas disciplinas: Artes, Biologia, Física, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Matemática, Química, 

Sociologia e na média dos conceitos. Similarmente os envolvidos com projetos esportivos apresentaram 

conceitos superiores aos não participantes (p<0,05), nas disciplinas: Biologia, Educação Física, Física, História, 

Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia e na média dos conceitos. O rendimento escolar dos ativos 

não diferiu dos insuficientemente ativos. Estudantes envolvidos em atividades corporais apresentaram em geral 

rendimento acadêmico superior aos não envolvidos. Isso não se repetiu em relação ao nível de atividade física.  

 

Palavras-Chave: Esportes, Atividade física, Estudantes, Sucesso acadêmico  

 

14. Motivos para a prática desportiva em crianças e jovens de um clube de basquetebol. 
Pedro Forte, Bruno Sousa, Pedro Flores, Luís Ferreira, Carlos Moreira e Carlos Soares 

pedromiguel.forte@iscedouro.pt 

 

A motivação é considerada como essencial para um bem-estar psicológico e biológico. Mais ainda, a motivação 

intrínseca permite avaliar o propósito individual para a prática de uma determinada modalidade. O questionário 

de motivação para as atividades desportivas (QMAD) é um instrumento que permite mensurar as motivações de 

crianças e jovens para a prática de um desporto. Tanto quanto sabemos poucos estudos avaliaram a motivação 

para a atividade desportiva de basquetebol em crianças e jovens. Desta forma, foi objetivo deste estudo 

comparar a motivação para a prática desportiva entre os escalões de formação e de competição de um clube de 

basquetebol. A amostra deste estudo foi composta por 23 sujeitos do sexo masculino. Entre eles, 12 pertenciam 

ao escalão de Sub-14 com 11,58 (± 1,24) anos e 11 ao escalão de Sub-16 com 15,09 (± 0,70) anos de idade. O 

teste de Kruskall-Wallis permitiu a comparação entre os dois escalões competitivos acerca das motivações para 

a prática desportiva com um nível de significância de 5%. Apenas se verificaram diferenças significativas entre os 
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escalões de Sub-14 e Sub-16 na questão 7 “ter emoções fortes” (F = 4.210; p = 0.040) e na questão 27 “Influência 

dos treinadores” (F = 4.064; p = 0.044). Os sub-14 consideram em relação aos Sub-16 que “ter emoções fortes” 

é em média mais importante. Por outro lado, o escalão de Sub-16 considera que a influência do treinador é de 

menor importância para a motivação à prática desportiva, quando comparados aos Sub-14. Os dados do presente 

trabalho sugerem que as principais diferenças entre o escalão de Sub-14 e Sub-16 residem na importância das 

emoções e do contributo do treinador. Assim, os treinadores dos escalões de Sub-14 devem preocupar-se em 

proporcionar situações que provoquem emoções fortes aos basquetebolistas. No caso dos Sub-16, a 

preocupação dos treinadores deve ser munirem-se de estratégias motivacionais que influenciem positivamente 

os jogadores. 

 

Palavras-chave: Motivação, Desporto, Basquetebol, Crianças, Jovens 

 

32. Prevalência da obesidade em crianças e adolescentes asmáticos na região do Vale do Sousa 

Pedro Flores, Luís Ferreira, Carlos Moreira, Emília Alves, Carlos Soares e Pedro Forte  

pedroflores@hotmail.com 

 
Vários estudos com crianças revelaram uma associação entre a asma e a obesidade. O excesso de peso é 

apontado como um fator de risco para diminuir o controlo da asma, aumentar as exacerbações e, ainda, conduzir 

à procura dos serviços de emergência. O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência da obesidade em 

crianças e adolescentes asmáticos na região do Vale de Sousa por níveis de atividade física (AF). A amostra incluiu 

1468 alunos do 2.o e 3.o ciclos e secundário, dos quais 712 eram do género masculino e 756 do género feminino. 

A idade média total foi de 13,77 ± 2,10 anos, dos quais 170 eram asmáticos. Os instrumentos utilizados para a 

recolha dos dados relativos à asma foram o questionário do “International Study of Asthma and Allergies in 

Childood” que permitiu diagnosticar sintomas associados à asma e o questionário “Teste para o Controlo da 

Asma” para verificação do controlo da asma. Para avaliação da obesidade foi utilizado o índice de massa corporal 

(IMC) e o perímetro abdominal (PA). O teste de Wilcoxon-Mann-Whitney foi utilizado para a comparação entre 

grupos e o teste de Spearman para a avaliação associativa. Foi considerado o nível de significância para um p 

<0.05. Os indivíduos asmáticos apresentaram maior prevalência de obesidade e do perímetro abdominal em 

risco (IMC: Pré obesidade asmáticos = 17,6%; não asmáticos = 13%; Obesidade: asmáticos = 17,6%; não asmáticos 

= 9,7%; PA em risco: asmáticos = 28,2%; não asmáticos = 25,3%). Os indivíduos asmáticos que praticam exercício 

físico regular apresentaram uma menor prevalência de pré obesos e obesos comparativamente aos asmáticos 

sedentários (pré obesidade: ativos = 16%; sedentários = 18,9%; obesidade: ativos = 14,6%; sedentários = 20%). 

Verificou-se que com o aumento da prática de AF ocorre uma menor prevalência de PA em risco (ativos = 20%; 

sedentário = 34,7%) e que esta prática leva a uma diminuição significativa da sua classificação (r = - 0,162; p = 

0,034), mas não da classificação do IMC (r = - 0,08; p = 0,25). Os resultados sugerem que, com o aumento do IMC 

em asmáticos há tendencialmente um aumento do “ter de ir ao médico por apresentar falta de ar” (r = 0,259; p 

= 0,001). A conclusão deste estudo é que a prática de AF e a classificação do IMC parece influenciar os eventos 

de 

exacerbações. 

 

Palavras-Chave: Prevalências, Asma, Atividade Física, Crianças, Adolescentes 
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37.  Estudo longitudinal da postura corporal de crianças do 5.º ao 8.º ano de escolaridade, do concelho de 
Penafiel. 
Emília Alves, Duarte N Carneiro, Jorge Alves, José A. Duarte, Pedro Flores e Pedro Forte  

emilia.alves@iscedouro.pt 

 

Posturas adotadas nas atividades de vida diária, podem vir a comprometer o desenvolvimento ósseo. As 

assimetrias em crianças tendem a ser preditoras das mesmas assimetrias na idade adulta. O objetivo deste 

estudo foi avaliar as alterações no alinhamento postural na posição em pé e sentado ao longo da idade, em 

crianças de uma escola do concelho de Penafiel. Foram realizados quatro momentos de avaliação em 178 alunos 

desde o 5.º (11,10 ± 0,60 anos) até ao 8.º ano de escolaridade (14,18 ±0,30 anos). Dos avaliados, 95 sujeitos eram 

do sexo masculino e 83 do sexo feminino. A avaliação postural de scan visual, com um instrumento baseado num 

simetógrafo, fio de prumo e marcadores nas vertebras da coluna vertebral, permitiu identificar os 

desalinhamentos à direita, esquerda e bilaterais. Foram avaliados para postura em pé e sentado: (i) o 

desalinhamento; (ii) a localização do desalinhamento e (iii) o número de vértebras desalinhadas. Para a 

comparação dos quatro momentos de avaliação, recorreu-se ao teste de Kruskall-Wallis e para a comparação 

entre sexos o teste de Mann-Whitney, com um grau de significância de 5%. Verificaram-se diferenças 

significativas entre os diferentes momentos na localização do desalinhamento na região torácica e no número 

de vértebras desalinhadas tanto na postura em pé (F = 90,814; p< 0,001 e F = 185,796; p< 0,001, respetivamente) 

como na postura sentado (F = 59,446; p< 0,001 e F = 164.004; p< 0.001, respetivamente). Quanto à comparação 

entre sexos, verificaram-se diferenças significativas no 6.º ano na localização do desalinhamento na região 

torácica em pé (U = 2,843; p = 0.024) e sentado (U = 2,180; p< 0,001) e no número de vértebras desalinhadas 

sentado (U = 3,081; p = 0,006); no 7.º ano, na localização do desalinhamento na região torácica (U = 3.292; p = 

0,038) e no número de vértebras desalinhadas (U = 4,542; p = 0,049); no 8.º ano, apenas se verificaram diferenças 

no número de vértebras desalinhadas, em pé (U = 759,00; p< 0.001) e sentado (U = 773,00; p< 0.001). O número 

de vértebras desalinhadas e a localização do desalinhamento na região torácica, foi onde se verificou maior 

expressão nas alterações. Constataram-se diferenças significativas entre sexos a partir do 6.º ano de 

escolaridade, no “número de vértebras desalinhadas”. O presente estudo permitiu verificar que a postura 

corporal está sujeita a alterações ao longo do tempo. Tal facto poderá ser explicado pela influencia dos fatores 

do crescimento associado à idade. 

Palavras-chave: Postura, Alinhamento, Crianças, Longitudinal  

 

62. Impacto do uso do material facilitador no aprendizado da remada no skate  
Marcílio Dias, Daniella Medeiros e Thiago Ferreira 

 

Ainda que a prática seja fator indispensável para aprendizagem, outros fatores são essencialmente importantes 

na aquisição de novas habilidades motoras, dentre eles o fornecimento de instrução e feedback. A prática do 

Skate teve sua origem na Califórnia e se expandiu nos últimos anos, alcançando recentemente status de desporto 

olímpico, entretanto, são escassos os estudos que investiguem o processo de ensino aprendizagem desta 

modalidade. O objetivo do estudo foi investigar o impacto do uso de material facilitador (elástico) como 

ferramenta pedagógica na aquisição da remada no skate. Foram avaliadas 21 crianças de 5 à 10 anos de idade, 

de ambos os sexos, inexperientes com a prática do skate, divididas em dois grupos distintos: grupo controle 

(GC=11) sem uso do material facilitador e grupo experimental (GE=10) com uso de material facilitador. O 

movimento da remada no skate foi avaliado através de um Check list criado por profissionais da modalidade, 

tendo como base o teste TGMD-II proposto por Ulrich (2004). A habilidade foi dividida em cinco fases, sendo 
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elas: (I) O pé de base se mantém reto na frente do skate próximo aos quatro parafusos do eixo (II) O pé de trás 

fica no chão, pronto para fazer o movimento de impulso. (III) O pé de trás ao subir se posiciona no Skate e o pé 

da frente faz um giro de 90° (IV) mantém o equilíbrio do corpo sem apresentar oscilações (V) descida do skate: 

gira o pé da frente no ângulo de 90° saindo da posição de base. Cada criança foi filmada com a câmera GO-PRO 
Sports para duas tentativas, para posteriormente serem avaliadas através do programa de análise de vídeo 

KINOVEA, sendo atribuído um ponto para cada critério observado. Em seguida os grupos foram divididos 

aleatoriamente e submetidos a cinco semanas de intervenção, contendo três treinos por semana de 60 minutos. 

Ao final do período de intervenção foram aplicados o pós-teste para verificar mudanças no desempenho e um 

teste de transferência da aprendizagem, que consistiu em realizar a remada do Skate com a base de apoio 

invertida. O teste t para amostras pareadas identificou diferenças significativas para ambos os grupos entre o 

pré e pós teste (GC p=0,000 / GE p=0,001), já para o teste de transferência não foram identificadas diferenças 

estatísticas. Os resultados permitem concluir que o programa de intervenção foi eficiente parta aprendizagem 

independente do uso de material facilitador, não se observando transferência bilateral na remada no Skate.  

 

Palavras-chave: aprendizagem motora, crianças, intervenção, instrução e feedback 

 

64. A influência do número de irmãos no nível de atividade física e na coordenação motora de crianças 

Daniella Medeiros, Marcos Silva, Nathalia Correia, Bianca Rubio, Thiago Nascimento e Thiago Ferreira 

 

O desenvolvimento da coordenação motora (CM) tem sido associado com níveis de atividade física (NAF) 

moderada e vigorosa em crianças. Ainda assim, muitos são os fatores que contribuem para adoção de hábitos 

fisicamente ativos na infância, dentre eles: o índice de massa corporal, o sexo, a prática esportiva organizada, os 

jogos e brincadeiras, o nível socioeconômico e a relação entre pares. No que se refere as relações interpessoais 

(RI) o convívio com irmãos tem influência direta nas atividades cotidianas das crianças, entretanto, tem se 

observado nos últimos anos uma redução na dimensão familiar, resultante do menor número de filhos. Diante 

disto, o objetivo do presente estudo foi investigar a influência do número de irmãos no nível de atividade física 

(NAF) e na coordenação motora (CM) de crianças de 7 e 8 anos de idade. Trata-se de um estudo correlacional, 

com delienamento transversal e abordagem quantitativa. Participaram do estudo 32 crianças de ambos os sexos 

(13 meninas), com média de 7,7 anos de idade, da cidade de Santos-SP, Brasil. O NAF foi acessado através do 

questionário de autorelato proposto por Godin e Shipard (1985), através de entrevista assistida, na qual as 

crianças indicaram com que frequência realizavam atividades físicas vigorosas (AFV), moderadas (AFM) e leves 

(AFL). Já a coordenação motora (CM) foi avaliada através do teste körperkoordinationstest Fűr Kinder - KTK 
proposto por Khipard e Schilling (1974) que apresenta confiabilidade de 0.83 a 0.95, sendo composto por quatro 

subtestes: equilíbrio de retaguarda, transposição lateral, saltos monopedais e saltos laterais. O quociente motor 

foi calculado através da somatória dos valores brutos da competência motora atingida nos quatros subtestes 

propostos. Para verificar associações entre o número de irmãos, o NAF e a CM, foi aplicado o teste de coorrelação 

de Pearson, com nível de significância aceito em p≤0,05. Os resultados indicaram associações positivas entre o 

número de irmãos e as AFV (r=0,368; p=0,38), já em relação a CM, não foram observadas relações significantes 

com o AFV (r=0138; p=0,453), AFM (r=136; p=457) e AFL (r=205; p=259). Isto posto, é possível concluir que para 

o grupo estudado, o maior número de irmãos se faz uma variável importante para o aumento das AFV na infância.  

 

Palavras chave: atividade física, irmãos, competência motora.  
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82. O uso de dicas no processo de ensino-aprendizagem de habilidades motoras com crianças do primeiro ano 
do Ensino Fundamental 
Adilson Spinelli, Iverson Ladewig, Thiago Rogel e Beatriz Pereira 

 

No ambiente escolar, seja nos conteúdos de sala de aula, seja nas aulas de Educação Física, diversos conteúdos 

devem ser repassados aos alunos, que muitas vezes demonstram pouco entusiasmo para prestar a atenção e 

interagir. A atenção é extremamente importante para a aprendizagem. Segundo Ross (1976) as crianças possuem 

dificuldades para prestar atenção, devido à falta de estratégias de atenção seletiva. De acordo com Ladewig et 

al. (2001), atenção seletiva é a habilidade de direcionar o foco de atenção para pontos específicos no meio 

ambiente, a fim de selecionar informações relevantes. Uma maneira de auxiliar as crianças prestarem mais 

atenção durante o ensino de uma tarefa, é através da utilização de dicas de aprendizagem. Dicas de 

aprendizagem são formadas por uma ou duas palavras, frases curtas, com um alto significado para o aprendiz. O 

objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do uso de dicas de aprendizagem no ensino do arremesso sobre o 

ombro. Vinte crianças da Rede Municipal de Ensino da cidade de Curitiba, do primeiro ano do ensino fundamental 

foram divididas em dois grupos, com dicas e sem dicas. As avaliações ocorreram em três momentos: pré-teste, 

pós-teste e retenção. A intervenção foi composta de quatro aulas de 40 minutos, onde cada alunos executou 20 

arremessos sobre o ombro. Todos receberam instruções básicas sobre a técnica do arremesso, sendo que as 

crianças no grupo dicas, receberam informações extras, em forma de dicas com o objetivo de direcionar a 

atenção para os pontos críticos da tarefa. Os arremessos foram subdivididos em seis segmentos para análise dos 

dados. A estatística apresentou resultados significativos em todos os seis segmentos, em favor do grupo dicas: 

Preparação, p=0.03; Movimento do pé, p=0.005; Movimento do quadril, p=0.009; Movimento do úmero, 

p=0.006; Movimento da bola, p=0.02; Reversão, p=0.001. Com base nos resultados, pode-se inferir que o uso de 

dicas influenciou significativamente a aprendizagem do arremesso sobre o ombro. As dicas impactaram 

positivamente a memória das crianças, oportunizando a retenção das informações por mais tempo, facilitando 

a lembrança após o período de retenção. 

 

92.  Concepções de Educadores e Professores titulares sobre o Ensino das Expressões e a Cultura Motora na 
Escola 

Daniela De Fátima Costa e Maria Isabel Condessa 

niela_na@hotmail.com 

 

Na Lei de Bases do Sistema Educativo e, mais atualmente, nos documentos Currículo Nacional do Ensino Básico 

e da Educação Pré-Escolar, vemos que desde cedo a escola deve proporcionar uma educação global da criança 

enquanto futuro cidadão expressivo e comunicativo, abrangendo as várias formas de expressão que são 

importantes para que ela crie as suas relações, tanto com o mundo como com o outro, e mais tarde se torne 

num indivíduo consciente, afetivo, participativo, livre, social, imaginativo e saudável.  

Com esse intuito é de extrema importância o educador/ professor titular do 1.o Ciclo do Ensino Básico (1.o CEB) 

criar situações de aprendizagem variadas e orientadas para a aquisição dessas competências pelas crianças, 

recorrendo aos domínios das expressões, artísticas e plástica, dramática e musical, na dança e educação física 

(EF), estas duas últimas com maior reforço na Cultura Motora da infância.  

Realizámos este estudo com o objetivo de conhecer as conceções destes educadores e professores face à 

importância destas áreas no desenvolvimento da criança e quanto ao ensino das expressões na escola, com 

realce para o enriquecimento da cultura motora das crianças, tentando conhecer as limitações/dificuldades 

encontradas no seu ensino e as (dis)semelhanças das realidades vividas na Educação Pré-Escolar e no 1.o CEE.  
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Este estudo exploratório e qualitativo, antecedeu o estágio pedagógico, contámos com 10 docentes: 2 

educadores de infância (crianças 4-5 anos); 7 professores 1.o CEB – 4 lecionavam 1.o e 2.o ano (crianças de 6-7 

anos) e outros 4 aos 3.o e 4.o ano (crianças de 8-9 anos). Recorremos à análise documental para suporte de 

legislação e enquadramento teórico e à entrevista semiestruturada para inquirir os profissionais de duas escolas. 

Foi realizada uma análise de conteúdo e as conceções serão reforçadas com alguns testemunhos.  

Os resultados obtidos reforçam a ideia de que estes profissionais, independentemente das idades a que ensinam 

e os desafios com que se deparam – existência, ou não, de recursos adequados e de provas de aferição – 

consideram a área das expressões, com maior realce para as que reforçam a cultura motora (motricidade fina – 

expressão plástica e educação física; motricidade geral – dança e educação física) muito importantes para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Detetou-se que existem diferenças acentuadas entre o seu 

ensino no pré-escolar e no 1.o ciclo, e embora a EF seja reforçada no 1.o ciclo com a presença do especialista de 

EF em dois dos três tempos semanais, existe uma forte pressão sobre estes profissionais.  

 

Palavras-chave: Conceções de Docentes, Ensino das Expressões, Educação Física  

 

94.  A cultura motora no contexto pré-escolar: condições, oportunidades e práticas educativas (in)formais 

Linda Maria Saraiva e César Sá 

 

Analisar as orientações, condições, oportunidades e práticas promotoras da cultura motora foi o principal 

objetivo de um estudo que levamos a efeito em onze Jardins de Infância (26 salas de atividade), do concelho de 

Viana do Castelo. Para efeito, recorreu-se à observação direta dos contextos educativos envolvidos através do 

instrumento EPAO (Environment and Policy Assessment and Observation, Wards, et al., 2008), que permitiu 

avaliar 8 dimensões, nomeadamente: as oportunidades de atividade física (estruturada e não estruturada); as 

oportunidades para comportamentos sedentários; o ambiente físico sedentário; o equipamento fixo e portátil, 

o comportamento da equipa pedagógica na supervisão dos jogos e atividade motora; a promoção de atividades 

formativas dirigidas para as crianças, staff pedagógico e pais, bem como as orientações educativas dos diferentes 

agrupamentos de escola no que atividade motora diz respeito.  

Os principais resultados evidenciam que os contextos educativos apresentam várias e importantes debilidades 

que comprometem um efetivo desenvolvimento das crianças em termos de atividade motora, bem como 

revelam uma ausência quase generalizada de referências e de objetivos para esta área nos documentos 

estruturantes (projetos educativos, projeto curricular de turma) que norteiam atividade educativa. Importa pois 

refletir de forma urgente como ultrapassar e reverter esta situação, provavelmente apostando em verdadeiros 

planos de formação que integrem todos os intervenientes que direta ou indiretamente intervenham neste 

domínio.  

 

Palavra-chave: Educação Pré-escolar; Atividade Motora; Contexto Educativo.  
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POSTERS 
 

56. Formas de manifestação do cyberbullying em escolas do ensino médio no Brasil 
Paulo Oliveira e Beatriz Pereira 

paulofoliveira1982@hotmail.com 

 

A violência é um fenômeno que está muito presente na sociedade moderna e que apresenta diferentes formas 

de manifestação, entre elas podemos destacar o Bullying, que ocorre principalmente no quotidiano escolar. Com 

o avanço no desenvolvimento das tecnologias de informação e Comunicação, bem como com a facilidade de 

aquisição de aparelhos eletrônicos com acesso à internet, este fenômeno passou a se manifestar também através 

do meio virtual, ficando conhecido como Cyberbullying. No Brasil o Cyberbullying ainda é pouco estudado e 

merece ser observado com atenção, pois seus efeitos a longo prazo podem trazer grandes transtornos às suas 

vítimas. Pretendemos através deste estudo descrever as formas como o Cyberbullying se manifesta nas Escolas 

de Referência em Ensino Médio localizadas na Gerência Regional de Educação da Secretaria de Educação do 

Estado de Pernambuco, Brasil. A amostra de nossa pesquisa contará com 66 turmas de estudantes de 22 escolas, 

do 1o ao 3o ano do Ensino Médio, com idades entre 14 e 18 anos. Para a coleta de dados será utilizado um 

Questionário online de Cyberbullying elaborado pelo pesquisador especialmente para este estudo. Será realizada 

a solicitação do pedido de autorização da pesquisa à Gerência Regional de Educação, aos gestores das escolas 

participantes do estudo, bem como será solicitado aos responsáveis pelos estudantes que assinem o Termo de 

Livre Consentimento e Esclarecido para que os estudantes possam participar da pesquisa. Para participar da 

pesquisa, os estudantes devem ter a autorização dos responsáveis, estarem regularmente matriculados nas 

escolas onde será realizada a coleta dos dados, bem como ter uma frequência de no mínimo 75% do total da 

carga horária das aulas até o momento da coleta de dados. O questionário será preenchido através de auto relato 

em um formulário através da internet e suas respostas serão direcionados para um banco de dados, que somente 

o pesquisador terá acesso. Através deste estudo esperamos identificar as formas como o Cyberbullying é 

praticado pelos estudantes para poder sugerir propostas de intervenção para a prevenção, o controle e o 

combate a este tipo de violência presente nas escolas brasileiras.  

 

Palavras-chave: cyberbullying, bullying, criança, escola  

 

61. Determinantes socioambientais no desenvolvimento da coordenação motora: um estudo longitudinal  
Thiago Rogel e Beatriz Pereira 

thiago_rogel@hotmail.com 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 80% da população mundial estará morando em 

cidades urbanas até o ano de 2030, este rápido crescimento na densidade demográfica tem amplificado as 

desigualdades sociais, através de fenómenos como a segregação sócio-espacial. A vulnerabilidade destes 

ambientes marginalizados, por sua vez, implicam em prejuízos ao desenvolvimento infantil, entretanto, no que 

se refere as relações entre o nível socioeconómico e o desenvolvimento da coordenação motora (CM), os 

achados na literatura são inconsistentes quando observados diferentes contextos. Diante disso, são objetivos 

deste projeto: 1) investigar o impacto de determinantes socioambientais no desenvolvimento da CM; 2) verificar 

associações entre a CM, o desempenho académico e as relações interpessoais das crianças ao longo dos anos de 

escolaridade. Trata-se de um estudo observacional prospectivo, com delineamento longitudinal de dupla coorte. 

A amostra será composta por 400 crianças de 6 à 7 anos de idade, de ambos os sexos, matriculadas nos anos 
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iniciais do Ensino Fundamental, na cidade de Santos-SP, que serão avaliadas entre os anos de 2019 (baseline) e 

2021 (Follow up). Será aplicada uma bateria composta por múltiplos testes e medidas, sendo eles: 1) Informações 
sociodemográficas acessadas através de um questionário destinado aos pais das crianças, contendo informações 

sobre o período gestacional, características do parto, nível de escolaridade dos pais e nível socioeconómico do 

bairo residencial da família; 2) Coordenação Motora Geral (CM): avaliada através do protocolo 

KörperkoordinationsTest fűr Kinder - KTK proposto e validado por Khipard e Schilling (1974); 3) Relações 
interpessoais (RI): mensurada através de um questionário para análise sociodemográfica e identificação de 

grupos de amizades entre pares e 5) Desempenho académico (DA): acessado através da média anual de todas 

avaliações internas realizadas durante os anos letivos de 2019 e 2020. Após a tabulação dos dados, será realizado 

o tratamento estatístico através do software SPSS 25, para análises descritivas, comparativas e correlacionais 

das variáveis. Espera-se dos resultados que as crianças que residem em regiões periféricas apresentem menor 

níveis de CM e associações negativas com o DA e as RI, e ainda, que tais diferenças se mantenham consistentes 

ao longo dos anos de escolaridade, dadas as maiores restrições socioambientais do contexto.  

 

Palavras-chave: crianças; coordenação motora; segregação sócio espacial.  

 

70. Desenvolvimento motor de crianças nas séries iniciais inseridas em escolas com maior e menor índice de 
desenvolvimento da Educação Básica  
Fernanda Ribeiro, Raquel Rezende, Wallemberg CalÁcio, Luciane Gianasi e Heslley Silva 

nandaribeiro1234@hotmail.com 

 

O desenvolvimento motor caracteriza-se por meio de um processo contínuo, o qual é influenciado por aspectos 

afetivos, cognitivos, psicossociais e motores. É na infância que a criança adquire habilidades básicas como saltar, 

correr, galopar, arremessar, rebater, andar e saltar, as quais terão repercussão para toda a sua vida (Neto, 2007; 

Marques e Medina-Papst, 2010).  

As escolas públicas na cidade de Formiga, MG, recebem o Programa do UNIFOR/MG e do Governo brasileiro 

Residência Pedagógica, que propicia aos estudantes dos cursos de licenciatura uma inserção na realidade escolar. 

Os bolsistas deste programa avaliaram e compararam o desenvolvimento motor de crianças inseridas nas séries 

iniciais. O estudo ocorreu nas escolas públicas do município que possuem o maior e menor Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), indicador de qualidade que estabelece metas para o ensino no 

Brasil (BRASIL, 2002).  

O estudo foi transversal, teve uma amostra de 45 alunos com idade entre 9 a 11 anos, de ambos os sexos, 

provenientes de duas escolas da rede estadual do município de Formiga – MG. Para a avaliação foi utilizada a 

Escala de Desenvolvimento Motor (EDM). A escala avalia as valências motoras, motricidade fina, motricidade 

global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial/temporal e lateralidade de acordo com a idade 

cronológica da criança (Rosa Neto, 2002).  

O resultado dos alunos em relação ao desempenho motor satisfatório - crianças que obtiveram um desempenho 

motor adequado ou superior a sua idade cronológica - foi de 45% escola com IDEB alto e 24% da escola com IDEB 

baixo, enquanto que no resultado de desempenho motor insatisfatório - desempenho motor inferior à sua idade 

cronológica - foi de 55% escola com IDEB alto e 76% da escola com IDEB baixo.  

Pode-se aventar algumas hipóteses para explicar os resultados díspares entre as escolas. Escolas que priorizam 

o exercício físico regulamentar contribui efetivamente para o desenvolvimento cognitivo; o apoio familiar e as 

condições socioeconômicas podem influenciar no desenvolvimento dos infantes.  
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Serão necessárias novas etapas de investigação para refutar, confirmar ou gerar novas hipóteses, buscando 

detectar os fatores positivos ou negativos para este desenvolvimento próprio de cada comunidade escolar, que 

possam ser replicados ou evitados nas escolas para incrementar o desenvolvimento motor dos alunos. 

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento motor. Infância. Motricidade. 
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PROGRAMA 
 

QUARTA-FEIRA, 3 DE JULHO 
 

14:00                Abertura do Secretariado 

14:15                Sessão de abertura (Auditório Multimédia) 

Apresentação Cultural 

“Terra Crua” – CERCI Braga 

 

Mesa de Abertura 

Presidente do Instituto de Educação 

Presidente do Conselho Pedagógico 

Diretora do Centro de Investigação em Estudos da Criança  

Diretora do Doutoramento em Estudos da Criança 

Representante dos alunos do Doutoramento em Estudos da Criança 

Representante da Comissão Organizadora das Jornadas em Estudos da Criança (aluno) 

14:30 – 15:30  CONFERÊNCIA (Auditório Multimédia) 

Moderadora: Teresa Sarmento, CIEC, Universidade do Minho. 

Oradora: Maria da Conceição Passeggi, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN e Universidade 

Cidade de São Paulo, Brasil. 

"Reflexividade narrativa na infância: uma via de investigação na pesquisa (auto)biográfica com crianças". 

15:30 – 17:15   COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 1 - Sociologia da Infância (Sala 9) 

Moderador:  Manuel Sarmento 

 

3. Culturas Infantis: uma etnografia com crianças pantaneiras, suas histórias de vida em contexto escolar 

Janaina Nogueira Maia Carvalho e Marta Regina Brostolin  
 

22. Case study on Filial Piety and the Children´s Right of Participation in contemporary urban China An exploratory 
analysis of the meanings of Xiào for a group of Chinese children  
Jessica Dreyer 
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34. A relação família-escola na perspectiva das crianças  

Denise Maia e Marlene Rozek 
 

44. Vincenzo Pastore e um olhar sobre crianças paulistanas - ou como algumas fotografias nos fazem pensar  
Maria Cristina Leite  

 

 15:30 – 17:15   COMUNICAÇÕES LIVRES 

 Painel 2 – Metodologia e Supervisão em Educação de Infância e Outros Temas em 
Estudos da Criança                      (Sala 10) 

Moderador: Cristina Parente 
 

59. Vamos lá para fora? Brincando com o incerto, os imprevistos, os medos, as dificuldades...  
Joana da Silva Pinto  
 

93. Breves notas de estagiários do pré-escolar e 1.º ciclo sobre a importância do brincar e jogar na folha da vida  
Marisa Botelho Faria e Maria Isabel Dias de Carvalho Neves Condessa 
 

100. Os Jogos Cooperativos com crianças Compromisso e aprendizagem 

António Camilo Cunha e Christine Vargas Lima 
 

       68. Um projeto transversal de leitura no 1º ciclo 

Carla Dimitre Alves, Maria Nazaré Coimbra e  Alcina Manuela Martins 
 

24. O professor bibliotecário e a mediação leitora: leitura e transformação social  
Fátima Manuel Caeiro Bonzinho e Angela Maria Franco Balça 
 

Intervalo 
 

17:30 – 19:00   APRESENTAÇÃO DE POSTERS (Sala 9) 

Moderador:  Teresa Vilaça 

 

25. Violência na escola: a experiência de professores no Brasil 
Milena Maciel e Fatima Cruz 
 

31. Entre tramas e interações: as múltiplas linguagens e manifestações expressivas das crianças pequenas numa creche 
de Campo Grande/MS. 
Laura Puerta e Marta Brostolin 
 

71. Projeto sucata que diverte 

Natália Morais Castro, Débora Alves de Carvalho Favarini, Gabriela Aparecida Moura de Oliveira, Sabrina Nascimento de 

Sousa, Stéfanie Damasceno Gomes e Heslley Machado Silva 
 

90. O diagnóstico a partir do olhar de famílias de crianças com deficiência na educação precoce 

 Dayse Santos da Cunha, Patricia C. Campos Ramos e Valéria dos Santos Pedrosa  
 

56. Formas de manifestação do cyberbullying em escolas do ensino médio no Brasil 
Paulo Oliveira e Beatriz Pereira 
 

61. Determinantes socioambientais no desenvolvimento da coordenação motora: um estudo longitudinal  
Thiago Rogel e Beatriz Pereira  
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70. Desenvolvimento motor de crianças nas séries iniciais inseridas em escolas com maior e menor índice de 
desenvolvimento da Educação Básica  
Fernanda Ribeiro, Raquel Rezende, Wallemberg CalÁcio, Luciane Gianasi e Heslley Silva 
 

2. Trauma psicológico e implicações futuras  

Debora Raquel Marques 
 

 

33. As atividades quotidianas e o bem-estar e desenvolvimento de crianças em idade escolar: um estudo prospetivo e 
multi-métodos 

Vitor Hugo Oliveira, Paula Cristina Martins e Graça Simões Carvalho 
 

88. Potencialidades do envolvimento parental num projeto de cocriação de promoção de estilos de vida saudáveis em 
crianças na educação pré-escolar  

Anabela Fonseca Reis e Teresa Vilaça 
 

55. Dire(i)to ao Hospital - Estudo de Caracterização e Melhoria dos Serviços de Saúde da cidade de Lisboa 

Ana Lourenço, Anabela Fonseca Reis, Inês Agostinho e Vera Abecasis 
 

91. O impacto de um programa de promoção do direito a brincar no 1º ciclo de Educação Básica  

Ana Lourenço e Beatriz Pereira 
 

 

78.  A escola pública como espaço de diagnóstico das práticas musicais de crianças de 3 anos. Um estudo de caso 
múltiplo de tipo etnográfico em Curitiba 
Vivian Agnolo Madalozzo e M. Helena Vieira 
 

 

103.  A escola pública como espaço de diagnóstico das práticas musicais de crianças de 3 anos. Um estudo de caso 
múltiplo de tipo etnográfico em Curitiba 

Vivian dell’Agnolo Barbosa Madalozzo, M. Helena Vieira 
 

104. Panorama organológico do Ensino Básico da música em Portugal. Oferta educativa e preferências das crianças. 
Um survey 

Jorge Manuel Martins Pires,  M. Helena Vieira 
 

105. O professor especialista de música na educação pré-escolar portuguesa e na educação infantil brasileira. Estudo 
de caso múltiplo  
Ana Paula Ribeiro Cardoso Malotti, M. Helena Vieira 
 

QUINTA-FEIRA, 4 DE JULHO 
 

9:00 – 10:30    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 3 – Saúde Infantil                                          (Sala 5) 
Moderador: Zélia Anastácio 

 

29. Possíveis contribuições do Teatro Espontâneo no desenvolvimento de habilidades sociais em crianças identificadas 
com Transtorno do Espectro Autista 
Bruna Teixeira, Isabela Carvalho, Amanda Gozdziejewski e Lara Teixeira 
 

40.  SOS Costas (vídeo): avaliação da satisfação dos profissionais 
 Sonia Gonçalves-Lopes, José Luís Sousa, Luís Moreira, Rita Barros e Angélica Monteiro 
 

46. Educação para a sexualidade em idade pré-escolar: validação de instrumento para conhecimento de 
atitudes/crenças e nível de conforto de educadores de infância face ao desenvolvimento e à aprendizagem da criança  

Vânia Beliz e Zélia Anastácio 
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54. Questionário dos Domínios do Processamento Auditivo (QDPA): Estudo piloto numa turma do 4º ano do Ensino 
Básico 

Inês Martins, Cristiane Lima Nunes, Graça S. Carvalho e Simone Capellini 
 

9:00 – 10:30    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 4 – Literatura para a Infância                      (Sala 9) 
Moderador:  Fernando Azevedo 

 

5. Intersecção entre o mundo real e o mundo imaginário: conversas com os personagens da Terra do Nunca por meio de 
um Gravador Mágico  

Patricia Costa, Fernando Azevedo e Elvira Cristina Martins Tassoni  
 

7. O currículo de Língua Portuguesa e a Literatura Infantil: o trabalho dos docentes com o projeto de criança para criança.  
José Francisco Aparecido e Ângela Balça 
 

9. Histórias para TODOS.  
Clarisse Nunes e Encarnação Silva 
 

19. A empatia através da Literatura Infantil Indígena 

Maria Da Luz Sales e Ângela Balça  
 

9:00 – 10:30    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 5 – Outros Temas em Estudos da Criança (Sala 10) 
Moderador: Sandra Palhares 

 

12. O manual didático nas práticas pedagógicas do coro infantil: o que dizem os regentes?  

Micheline Gois, Fernando Guimarães e Guilherme Romanelli 
 

45. Imagens, infância e docência na Educação Infantil: luta por reconhecimento 
Roseli Gonçalves Ribeiro Martins Garcia 
 

67. As crianças nas fotografias da professora Alice Meirelles Reis (1923-1935)  
Margarida de Sousa Barbosa  
 

79. "A cidade é muito": experiência de desenhar com crianças na Praça da República, São Paulo, Brasil. 
Lilith Neiman  
 

99. A Educação Infantil apanhou “a carruagem” do tempo acelerado 
António Camilo Cunha Cunha e Christine Vargas Lima   
 

Intervalo 

 

10:45 – 12:30    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 6 – Educação Musical                                   (Sala 9) 
Moderador: Maria Helena Vieira 

 

39. O Lugar da Composição Musical no Ensino Artístico Especializado da Música. 
José Moura e António Pacheco 
 

48. O Ensino da Música em Contexto Escolar e não Escolar em Guimarães  

João Ribeiro e António Pacheco 
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52.  O ensino de instrumentos musicais no 1º, 2º e 3º ciclos do ensino genérico da música a partir da década de 1960 
em Portugal  
Eugénia Martins e Maria Helena Vieira 
 

53.  As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar em 1997 e em 2016. Reflexão sobre as propostas de 
aprendizagem musical. 
Natália Ferreira e Maria Helena Vieira 
 

58. “Eu quero [ouvir] de novo!”: um estudo do envolvimento de crianças de cinco anos na musicalização infantil. 
Tiago Madalozzo  
 

10:45 – 12:30    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 7 – Educação Física.                                      (Sala 10) 
Moderador: Guilherme da Silva Gasparotto 

 

1.  Participação de atividades corporais e desempenho acadêmico de estudantes de Ensino Médio.  
Guilherme da Silva Gasparotto, Gislaine Cristina Vagetti, Beatriz Oliveira Pereira e Valdomiro de Oliveira 
 

14.  Motivos para a prática desportiva em crianças e jovens de um clube de basquetebol. 
Pedro Forte, Bruno Sousa, Pedro Flores, Luís Ferreira, Carlos Moreira e Carlos Soares 
 

32. Prevalência da obesidade em crianças e adolescentes asmáticos na região do Vale do Sousa. 
Pedro Flores, Luís Ferreira, Carlos Moreira, Emília Alves, Carlos Soares e Pedro Forte  
 

37.  Estudo longitudinal da postura corporal de crianças do 5.º ao 8.º ano de escolaridade, do concelho de Penafiel. 
Emília Alves, Duarte N Carneiro, Jorge Alves, José A. Duarte, Pedro Flores e Pedro Forte  
 

62. Impacto do uso do material facilitador no aprendizado da remada no skate  
Marcílio Dias, Daniella Medeiros e Thiago Ferreira 

 

Almoço 

14:00 – 16:00    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 8 – Literatura para a Infância e Psicologia do Desenvolvimento  (Sala 9)                              

Moderador: Sara Silva 
 

26. Acessibilidade na literatura infantil por meio dos livros multissensoriais: O Projeto SENSeBOOK na Leitura para 
Todos/as  
Alessandra Lopes de Oliveira Castelini, Célia Sousa, Regina de Oliveira Heidrich e Denise Regina Quaresma da Silva 
 

80. Álbum Poético Crianceiras: um encontro com Manoel de Barros  
Rosiane Pinto Machado, Jilvania Lima dos Santos Bazzo e Fernando Fraga de Azevedo 
 

96. Expectativas dos pais em relação à ação de instituições educativas e dos professores de educação infantil no cuidar 
e no educar dos seus filhos.  
Franciana Dayana Pereira e Maria Teresa Ceron Trevisol  
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14:00 – 16:00    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 9 – Educação Física  (Sala 10) 

Moderador: Linda Maria Saraiva 
 

64. A influência do número de irmãos no nível de atividade física e na coordenação motora de crianças 
Daniella Medeiros, Marcos Silva, Nathalia Correia, Bianca Rubio, Thiago Nascimento e Thiago Ferreira 
 

72.  Exploración del desarrollo profesional de los docentes de Educación Infantil en su relación con la Educación Física  

Cristina Honrubia e Pedro Gil Madrona 
 

82. O uso de dicas no processo de ensino-aprendizagem de habilidades motoras com crianças do primeiro ano do 
Ensino Fundamental 
Adilson Spinelli, Iverson Ladewig, Thiago Rogel e Beatriz Pereira 
 

92.  Concepções de Educadores e Professores titulares sobre o Ensino das Expressões e a Cultura Motora na Escola 

Daniela De Fátima Costa e Maria Isabel Condessa 
 

94.  A cultura motora no contexto pré-escolar: condições, oportunidades e práticas educativas (in)formais 

Linda Maria Saraiva e César Sá 
 

Intervalo 

16:15– 18:00    APRESENTAÇÃO DE POSTERS (Anfiteatro IE) 
Moderador: Fernando Ilídio Ferreira 

 

4. Tempos e espaços do brincar, quando as crianças decidem?  
Angelica Nascimento 
 

36.  A experiência da inclusão de aulas práticas no Ensino Fundamental através do Programa Brasileiro Residência 
Pedagógica.  

Lívia De Ferreira, Thais Neves Mendes, Micaely Diniz Lamonuier, Paloma Favarine, Leticia Rosa, Tânia Fonseca e Hesley 

Silva  
 

16. Utilização de videos e programas de televisão na educação infantil: relatos de professoras  
Ana Claudia Bortolozzi Maia, Tatiana de Cássia Ramos Netto e Ana Carla Vieira Ottoni  
 

41. Gênero na Infância: análise de uma literatura infantil  

Leilane R. Spadotto de Carvalho, Ana Cláudia Bortolozzi Maia, Mirela Bosco, Tamires Giorgetti Costa e Marina Ramos 

Coiado  
 

42. Quebrando barreiras da inclusão na Escola Estadual Doutor Abílio Machado.  

Caroline Oliveira, Ellen Santos, Cristiane Ferreira, Tânia Fonseca e Heslley Silva 
 

13. Uso e apropriação das redes sociais por crianças digital influencers: A produção de culturas infantis em espaços on-
line no Brasil e em Portugal 
Bianca Orrico Serrão e Manuel Sarmento 
 

28. A pesquisa com crianças no cotidiano: refletindo sobre questões metodológicas  

Renata Silva e Andreia Santos 
 

35. Protagonismo infantil: por entre os (des)caminhos da corporificação  

Jairo Roberto Paim Ferreira e Maria Teresa Sarmento  
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38. Complexidades da Proteção, Paradoxos dos Direitos: Estudo de caso sobre Participação Infantil em contextos de 
Acolhimento Institucional no Brasil e Portugal.  
Luciana Souza e Natalia Fernandes 
 

57. A palavra da Criança Quilombola 

Paulo Jose Gonçalves De Souza e Fernando Ilidio Ferreira 
 

60. Por uma socioantropologia da pequena infância na Amazônia indígena 
Clarisse Filiatre Ferreira Silva e Manuel Jacinto Sarmento 
 

11. The multidimensional language evalution in preschoolers; preliminary studies for the development of speech 
measurement 

Aliaska Aguiar, Ana Maria Tómas Almeida and Irene Maria Dias Cadime 
 

15. Comunicação e Expressão Oral: falar, ouvir e ler no 3.º ciclo do Ensino Básico: Um Programa de desenvolvimento das 
Competências Comunicativas Orais 

Carla Monteiro, Fernanda Leopoldina Viana e João Veloso 
 

47. Escritas de vida: Uma experiência de criação autobiográfica na infância  

Carolina Pezzoni, Ana Paula Oliveira e Margarida Henriques  
 

87. Mutismo seletivo: estudo de caso 

 Vera Ramalho 
 

18. Intervenção em linguagem oral pré-escolar em contextos inclusivos: Um estudo de controlo randomizado 

Sara Sapage and Anabela Cruz-Santos 
 

30. Avaliação da comunicação expressiva de crianças em idades precoces: Aferição do Early Communication Indicator 
em Portugal  

Sandra Cristina Ferreira, Anabela Cruz-Santos e Leandro Almeida  
 

66. A Transição de crianças com Perturbação do Espetro do Autismo para o 1º ciclo do ensino básico  
Susana Teixeira e Ana Paula Pereira 
 

86. A divulgação científica mediática para crianças e os seus objetivos ilocutórios. Um caso exemplar. 
Gabriela Gonçalves, Beatriz Almeida, Rafaela Figueiredo, Sara Pereira e Rui Ramos 
 

8. Semear o gosto pela ciência – análise do género de divulgação científica mediática para crianças  
Ana Raquel Santos, Mariana Cerqueira, Mário Bruno Matos, Soraia Vaz  Rui Ramos 
 

18:00 – 18:30    LANÇAMENTO DE LIVROS (Anfiteatro IE) 
 

JANTAR DAS JORNADAS EM ESTUDOS DA CRIANÇA 
 
 

SEXTA-FEIRA, 5 DE JULHO 
 

9:00 – 10:30    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 10 – Educação Especial                                          (Sala 9)                              
Moderador: Anabela Cruz-Santos 

 

27. Comunicação entre fonoaudiólogos e professores no caso das alterações fonoaudiológicas: Uma revisão da 
literatura 
Vanissia Vendruscolo, Aliaska Aguiar and Anabela Cruz-Santos 
 

43. Perceções de profissionais e de pais acerca da utilização do Ages and Stages Questionnaires (ASQ-PT) 
Rita Laranjeira e Ana Serrano  
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69. Impacto de intervenção fonolinguística em dislexia  

Maria Vieira e Joaquim Ramalho  
 

73. Adaptações do teste de linguagem infantil ABFW para crianças com deficiência visual: Um estudo com crianças dos 
3 aos 7 anos, no Estado do Rio de Janeiro  

Eline Rodrigues, Anabela Cruz-Santos e Jáima Pinheiro de Oliveria  
 

9:00 – 10:30    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 11 – Outros Temas em Estudos da Criança        (Sala 10) 
Moderador: Maria Teresa Ceron Trevisol 

 

10. A microbiologia nos programas de ensino e manuais escolares do ensino secundário geral de Moçambique  
Manecas Azevedo, Brigída Singo, Paulo Mafra e Graça Carvalho 
 

95. Bullying na escola: compreensões do problema por meio de análises e avaliações efetuadas por alunos 
adolescentes  

Maria Teresa Ceron Trevisol, Maria Beatriz De Oliveira Pereira, Dandara Isabela Spies e Patricia Mattana  
 

97. A vivência dos jovens na escola: os processos educativos favorecem a estruturação de foregrounds? 

Mônica Tessaro e Maria Teresa Ceron Trevisol  
 

98. Um estudo de caso(s) sobre a gestão do tempo em atividades das crianças nos CATLs: quanto estudar e se divertir? 
Paulo César Fróes Bulhões e Maria Isabel Dias De Carvalho Neves Condessa  

 

Intervalo 

 

10:45 – 12:30    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 12 – Saúde Infantil                                                 (Sala 9)                              

Moderador: Cristina Martins 
 

74. Desafios para o atendimento educacional da criança hospitalizada  
Rosilene F. Goncalves Silva, Cristina Martins e Graça S. Carvalho 
 

83. A participação das crianças nas pesquisas sobre uso de psicofármacos na infância 

Elisangela Reinheimer de Bittencourt, Magale de Machado de Camargo e Ricardo Lugon Arantes 
 

85. Trajetos de subjetivação na escrita de crianças  

Magale de Camargo Machado 
 

89. A voz dos Jovens e dos Encarregados de Educação na Promoção e Educação para saúde em Meio Escolar (PEpS-ME) 
Leonel Lusquinhos e Graça S. Carvalho 
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10:45 – 12:30    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 13 – Sociologia da Infância                                  (Sala 10) 

Moderador:  Natália Fernades 
 

50. A construção das identidades das meninas de Kolda-Senegal. 
Silvana Bezerra de Castro Magalhães e Matheus Marlisson Oliveira Matos 
 

51. O que revelam as investigações sobre os bebés e as crianças ciganas. Um breve estudo da arte.  
Fernanda Seára Cera 
 

65. A dança por crianças que dançam 

Danielle Berbel Leme de Almeida 
 

76. Nas entrelinhas do vivido na creche: os processos de socializ(ação) entre bebês e bebês/adultos  

Rachel Freitas Pereira 
 

101. Levantamento inicial a respeito do estado da arte sobre o ‘Direito’ à Educação Infantil de Crianças Acometidas com 
Zika: vozes de crianças e famílias   
Rozana Machado Bandeira de Melo e Teresa Sarmento  
 

Almoço 

 

14:00 – 15:30    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 14 – Educação Dramática, Educação Visual e Matemática Elementar (Sala 9)                                                            

Moderador: Carla Antunes  
 

17. “Eu brinco” – um espetáculo de teatro para e com bebés. 

Carla Ribeiro e Cunha  e Carla Antunes  
 

21. Folhas de rosto dos livros de LIJ: uma tipologia e uma discussão transnacional.  
Sandie Mourão e Gabriela Sotto Mayor 
 

23. De que cor são as questões fraturantes?  
Gabriela Sotto Mayor e João Manuel Ribeiro  
 

6. Tarefas de probabilidade propostas em manuais escolares dos primeiros anos de escolarização 

Michaelle Renata Moraes de Santana, José António Fernandes e Rute Elizabete de Souza Rosa Borba  
 

14:00 – 15:30    COMUNICAÇÕES LIVRES 

Painel 15 – Outros Temas em Estudos da Criança                                             (Sala 10) 

Moderador: milia Vilarinho 
 

49. Criança(s), infância(s) e produção de sentido, nas teias configuracionais  

Patricia Celli Da Ribeiro 
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75. Educação Infantil: direito da criança e dever do Estado  

Regina Tereza Cestari de Oliveira  
 

77. Ocupar e morar: a luta por moradia na região central da cidade de São Paulo a partir de representações criadas por 
suas moradoras crianças  

Marcia Gobbi  
 

81. A participação das famílias no sistema de promoção e proteção: conceitos e práticas  

Duarte Silva  
 

84. As crianças e os seus direitos: reflexões a partir do cenário legal brasileiro e português  
Jerusa Almeida e Daiane Valasques  
 

15:30 – 16:30    MESA REDONDA 1 (Anfiteatro) 

Moderador: Inês Martins e Rosilene Gonçalves 

Partilha de experiências sobre os desafios da pesquisa em Estudos da Criança 

 

1. The pathway as a doctoral student at the Institute of Education, University of Minho. 
Hala Marwan Mousa Jarrar (Doutora em Estudos da Criança - Ed. Especial) (vídeo-conferência) 
 

2. Qual a história da tua tese? 
Ana Isabel Silva (Doutora em Estudos da Criança - Ed. Física) 
 

3. Influência das atividades com blocos na visualização espacial em crianças de 5 anos de idade - Construção de 
formas, puzzles e padrões 

Manuel Zenza (Doutor em Estudos da Criança - Matemática Elementar)  

 
4. Quando o doutoramento não é um segmento de reta 

Helga Castro (Doutora em Estudos da Criança - Sociologia da Infância)  
 

5. Polifonias de um Doutoramento - entre silêncios e ação 

Janete Costa Ruiz (Doutora em Estudos da Criança - Educação Artística) 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO (Anfiteatro IE) 16h30 
Sessão Cultural:  

Apresentação musical Harmony (Flauta, Harpa e Violoncelo) 

 

 

Comissão Organizadora das IV Jornadas em Estudos da Criança 

 

 
 

 


