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28 OUTUBRO (SEXTA-FEIRA)

Sessão de Posters 1 | Moderadora: Guida Veiga

Comunicações poster:

16h

Tatiana Sampaio

Avaliação dos níveis de atividade física em crianças da região de Trás-os-Montes: uma perspectiva pós-pandemia

Linda Saraiva

O impacto de um plano de melhoria no incremento e qualidade da atividade físico-motora num contexto pré-escolar

Ruben Matias

Pode a bioengenharia potenciar o desenvolvimento e controlo motor em crianças com paralisia cerebral?

Adriana Cavaco

Desenvolvimento e controlo motor na paralisia cerebral através da aprendizagem musical: kit orthomusic

Mónica Nascimento

Relação entre a coordenação motora e atividade física de crianças escolares de 5 a 10 anos de idade, com provável
perturbação do desenvolvimento da coordenação (PDC)

Mariana Milheiro

Estará a perturbação do desenvolvimento de coordenação associada à lateralidade em crianças do 1º ciclo do ensino
básico?

Sessão de Posters 2 | Moderadora: Sara Santos

Comunicações poster:
Joana Vilar Pereira

Materiais soltos no recreio: affordances para crianças do 1º ciclo

Bárbara Simões

A co-construção do espaço exterior por crianças de 3 anos: recrei(ando) affordances em contexto de jardim de infância

Isabel Silva

Brincar livre...um desenvolvimento mais ativo e explorador

Lídia Cerejeira

Desenho próprio de espaço reduzido conhecido e atividade de orientação em crianças de 4-5 anos: estudo exploratório

Daniela Custódio

Partilhas e reações ao brincar das crianças: um estudo de caso
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29 OUTUBRO (SÁBADO)
10h

Sessão de Posters 3 | Moderador: Pedro Esteves

Comunicações poster:

15h

Luísa Vieira

Efeitos de um programa de treino de força e de condição física na aptidão física em alunas do ensino secundário

Filipe Clemente

Estudo das determinantes físicas do Arrowhead Agility Test em jovens futebolistas

Eduardo Guimarães

Haverá períodos sensíveis para o desenvolvimento de habilidades técnicas no basquetebol durante a adolescência?

Fábio Flores

Avaliação do equilíbrio e tempo de reação de jovens jogadores de futebol: primeiras impressões do BLAZEPOD™

Daniela Alves

Caraterização da competência motora e aptidão física em bailarinas

Manuel Coelho-eSilva

Idade óssea pelos sistemas Tanner-Whitehouse (carpal, rus, 20-bone) de futebolistas adolescentes masculinos: erro
atribuível ao observador

Sessão de Posters 4 | Moderador: Luis Paulo Rodrigues

Comunicações poster:
André Pombo

O papel da competência motora na avaliação da composição corporal de crianças *

Diana Torres

Aprendizagem do nó de oito simples e materialidade social em crianças de 7-9 anos de idade

Rui Garganta

Uma abordagem da aptidão física centrada no treino funcional - FitSchool

Luís Castanheira

A perceção de Encarregados de Educação de Crianças da Educação Pré-Escolar sobre a Importância do Brincar

Gustavo Silva

Relações entre indicadores da aptidão física e competência motora em adolescentes

Ana Lima

Observações de uma estagiária sobre o bem-estar físico e motor de um grupo de crianças do pré-escolar
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