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Introducao: Crianças na idade pré-escolar apresentam tempo reduzido para realizar brincadeiras ao ar livre, o que reduz as
oportunidades para o desenvolvimento de habilidades motoras grossas. O desempenho dessas habilidades é essencial para a realização
de habilidades motoras avançadas e a prática de esportes no futuro

Objetivos: Crianças na idade pré-escolar apresentam tempo reduzido para realizar brincadeiras ao ar livre, o que reduz as oportunidades
para o desenvolvimento de habilidades motoras grossas. O desempenho dessas habilidades é essencial para a realização de habilidades
motoras avançadas e a prática de esportes no futuro

Método: Foi utilizado o Teste de Desenvolvimento Motor Grosso – segunda edição (TGMD-2), que avalia12 habilidades motoras
grossas divididas em duas subescalas: habilidades de locomoção e controle de objetos. Os escores totais de cada subescala são somados e
representados como escores brutos, que podem ser convertidos em: (1) escores padronizados de cada subescala e; (2) quociente motor
grosso, que representa o resultado das duas subescalas. O escore padronizado apresenta um valor médio de 10, com desvio-padrão de 3
pontos. Já o quociente motor grosso apresenta um escore médio de 100, com desvio-padrão de 15 pontos e pode ser utilizado para
classificar o desenvolvimento motor grosso em muito pobre, pobre, abaixo da média, na média, acima da média, superior e muito
superior. Para análise, foi utilizada estatística descritiva, com registro da média, desvio-padrão, frequência e porcentagem.

Resultados: Foram avaliadas 52 crianças de um Centro Municipal de Educação Infantil de Diamantina-MG, com idade média de 54,02
(±7,7) meses. As crianças apresentaram escore padronizado médio nas subescalas de habilidades de locomoção e controle de objetos de
9,4 (±1,85) e 8,63 (±2,82), respectivamente. O quociente motor grosso apresentou valor médio de 94,19 (±11,55), sendo que 5 (8,9%)
crianças foram classificadas como desenvolvimento pobre, 17 (30,4%) desenvolvimento abaixo da média, 25 (44,6%) como
desenvolvimento dentro da média e 5 (8,9%) com desenvolvimento acima da média.

Conclusão: Apesar da maior parte das crianças ter apresentado desenvolvimento motor dentro da média, uma parcela considerável
apresentou desenvolvimento motor pobre ou abaixo da média esperada para a idade. A identificação de atraso do desenvolvimento nessa
faixa etária pode ser útil para elaboração de programas de desenvolvimento de habilidades motoras grossas."
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