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AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DE UM PROJETO DE EDUCAÇÃO PELO 
ESPORTE: DESEMPENHO ESCOLAR E SATISFAÇÃO DE VIDA. Aline Nunes Mocelin, Juliana 
Lopes de Araujo, Caroline dos Santos Crisostomo, Carmela de Lima Tubino, Fernanda Mohr Rohde, 

Debora Dalbosco Dell Aglio (orient.) (UFRGS). 
Este estudo teve como objetivo avaliar o desempenho escolar e a satisfação de vida de participantes de um projeto de 
educação pelo esporte, desenvolvido na ESEF-UFRGS, em parceria com o Instituto Airton Senna. O projeto atende 
cerca de 120 crianças e tem por objetivo colaborar para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais, 
produtivas e cognitivas das crianças atendidas, sendo desenvolvido ao longo do ano letivo. As crianças participam de 
atividades recreativas e pedagógicas, no turno oposto ao escolar, que envolvem as áreas de educação física, 
pedagogia, psicologia, nutrição e artes. O objetivo deste estudo é avaliar o impacto deste projeto no desenvolvimento 
das crianças. Para isso, foi realizada uma coleta inicial de dados, utilizando-se os instrumentos Teste do 
Desenvolvimento Escolar (TDE) e Escala Multidimensional de Satisfação de Vida para Crianças (EMSV). 
Participaram 51 crianças de seis a doze anos (m=9, 02; d.p.=1, 36), sendo 26 meninos e 25 meninas, que freqüentam 
entre a primeira e sexta série de escolas estaduais. As análises indicaram que a EMSV apresentou uma consistência 
interna de .84, média de 3, 97 (d.p.=0, 39) para meninos e média de 4, 12 (d.p.=0, 24) para meninas. O TDE 
apresentou média de 89, 06 (d.p=22, 8) para meninos e média de 96, 72 (d.p.=24, 5) para as meninas. As análises não 
apontaram diferenças significativas entre os sexos e também não foi observada correlação significativa entre os 
instrumentos. No entanto, estes dados iniciais permitirão, no final do ano letivo, quando será realizada nova coleta de 
dados, com os mesmos instrumentos, observar a influência do projeto no desempenho escolar e nos níveis de 
satisfação de vida das crianças. Assim, pode-se contribuir para uma avaliação mais objetiva dos resultados deste 
projeto de educação pelo esporte e sua repercussão no desenvolvimento dos participantes. 
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