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O sedentarismo é alto e crescente entre crianças, e trás consigo uma série de
consequências de ordem física, psicológica e social. A prática de atividades
recomendada às crianças, em particular os esportes. Entretanto, a
esportiva está sujeita à competência motora prévia, à percepção
motora, e a auto-percepção. Um jovem que não possui os
mínimos, ou que não se percebe competente o suficiente
práticas esportivas, incorre em riscos de se ver excluído
auto-exclusão, seja pelos pares. As
jovem apresenta baixa competência
competências (para mais ou para
população é fundamental para permitir intervenções esportivas
incentivar a participação esportiva pelo jovem sem se observar às suas reais 
condições, e orientá-lo de acordo com suas necessidades. Isso remete diretamente 
a necessidades de avaliações do aspecto motor. Existem vários testes para
avaliação motora e de percepção (motora), mas muitas vezes eles são
desconhecidos dos professores ou, quando conhecidos, não se sabe
com usá-los no contexto escolar. O projeto Avaliar para
propósito identificar as característica
intervenções de conscientização para a
dados da própria população, e também
colaborar para o aumento na
motoras.  
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O sedentarismo é alto e crescente entre crianças, e trás consigo uma série de
consequências de ordem física, psicológica e social. A prática de atividades
recomendada às crianças, em particular os esportes. Entretanto, a
esportiva está sujeita à competência motora prévia, à percepção

percepção. Um jovem que não possui os requisitos motores 
mínimos, ou que não se percebe competente o suficiente para se engajar em 
práticas esportivas, incorre em riscos de se ver excluído dessas práticas; seja por 

exclusão, seja pelos pares. As indicações recentes são de que a população 
jovem apresenta baixa competência motora, e percepção irrealista de suas 
competências (para mais ou para menos). Conhecer essas características em uma 

para permitir intervenções esportivas efetivas, não basta 
participação esportiva pelo jovem sem se observar às suas reais 

lo de acordo com suas necessidades. Isso remete diretamente 
necessidades de avaliações do aspecto motor. Existem vários testes para
liação motora e de percepção (motora), mas muitas vezes eles são

desconhecidos dos professores ou, quando conhecidos, não se sabe
los no contexto escolar. O projeto Avaliar para movimentar tem como 

propósito identificar as características motoras de jovens escolares e realizar 
intervenções de conscientização para a importância da motricidade usando os 
dados da própria população, e também discutir essas condições com a escola e 
colaborar para o aumento na qualidade de suas investigações e 
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esportiva está sujeita à competência motora prévia, à percepção de competência 

requisitos motores 
para se engajar em 

dessas práticas; seja por 
recentes são de que a população 

motora, e percepção irrealista de suas 
menos). Conhecer essas características em uma 

efetivas, não basta 
participação esportiva pelo jovem sem se observar às suas reais 

lo de acordo com suas necessidades. Isso remete diretamente 
necessidades de avaliações do aspecto motor. Existem vários testes para 
liação motora e de percepção (motora), mas muitas vezes eles são 

desconhecidos dos professores ou, quando conhecidos, não se sabe exatamente 
movimentar tem como 

jovens escolares e realizar 
importância da motricidade usando os 

discutir essas condições com a escola e 
qualidade de suas investigações e intervenções 


