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RESUMO

Dificuldades, problemas de aprendizagem, condições socioeconômicas, são fatores que justificam o alto índice de repetência escolar no sistema 
educacional brasileiro. Cabe aos educadores o desenvolvimento de atividades práticas que possam fazer alguma diferença dentro da sala de aula 
para atenuar o sentimento de fracasso dos alunos. Considerando os diversos fatores positivos da Educação Física sobre a cognição, o trabalho 
interdisciplinar pode agregar ainda mais benefícios tanto sobre o crescimento e desenvolvimento físico como ao cognitivo. Nesse sentido, 
algumas alternativas que ajudem a potencializar as funções executivas são importantes para o desempenho escolar, é o caso de projetos com 
atividades físicas durante o horário de aula. O objetivo do estudo foi verificar os efeitos de aulas ativas de português e matemática sobre o 
desempenho escolar e o controle inibitório de crianças. 60 crianças foram submetidas a avalições de antropometria (massa corporal e estatura), 
desempenho escolar (TDE, aritmética, leitura e escrita), e atenção seletiva (Stroop Go/NoGo), após isso, foram divididas em grupo brincadeira 
(GBRI; n=39, 9,7 ± 1,0anos), que participou de 24 aulas ativas (60min) com os conteúdos de português e matemática (referente ao 4ºano do 
ensino fundamental) durante o turno escolar duas vezes por semana por três meses (172,8 ± 16,31bpm); e grupo controle (CON, n=21, 9,9 ± 
0,8anos) que permaneceu assistindo aulas tradicionais de português e matemática durante o mesmo período (92,4 ± 8,9bpm). A normalidade e a 
homogeneidade das variâncias foram verificadas pelo teste de Shapiro-Wilk e Levene. Teste t não-pareado ou teste U de Mann-Whitney foi usado 
na comparação das variáveis de caracterização da amostra. A ANCOVA paramétrica ou ANCOVA não-paramétrica de Quade também foram 
utilizadas para comparações. O nível de significância adotado foi de P < 0.05. O SPSS V.22.0 foi utilizado para as análises. A ANCOVA paramétrica, 
revelou um melhor resultado para GBRI no pós teste da capacidade de leitura em comparação com CON (65,2 ± 4,9 pontos vs 64,7 ± 3,0pontos ; 
p=0,038); e na etapa mais complexa do teste de Stroop, o GBRI foi mais rápido e errou menos em comparação com o pré teste (236,1 ±  39,9 vs 
327,9 ± 45,88 ms/%, Δ -90ms e -2% de erros p=0,09). Em conclusão, um programa de curto prazo de educação física interdisciplinar pode 
melhorar a capacidade de leitura e o controle inibitório em crianças. A união de abordagens lúdicas e multidisciplinares pode exercer importante 
influência na promoção da educação integral de crianças.
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