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RESUMO: O projeto escola da bola busca colaborar com o processo sócio-educativo, de crianças e 
adolescentes, bem como na formação de futuros profissionais em Educação Física, busca também a 
integração social entre comunidade e universidade. O programa conta com as seguintes modalidades 
esportivas: vôlei, futsal, natação e ginástica artística. O objetivo, além da formação esportiva de 
futuras atletas busca melhora das capacidades físicas, como flexibilidade e força. Este estudo 
pretende verificar essas capacidades em quatro alunas que praticam a ginástica artística. Como 
procedimento de avaliação foram utilizados testes, em meninas de 12 anos, com dois meses de 
treino. Os testes aplicados foram abdominal 1 min-(repetições), Flexibilidade (sentar e alcançar)-(cm), 
Força braço com medicine Ball-(cm), Força de explosão pernas (salto horizontal)-(m). Estes testes 
compõem a bateria de testes do Projeto Esporte Brasil. Os resultados obtidos no teste aplicado, em 
comparação com as tabelas de referência do Projeto Esporte Brasil, mostram que, para a 
flexibilidade, todas as avaliadas se encontram abaixo da média de 39,5 estabelecida; para o teste de 
resistência abdominal, duas ficaram abaixo da média de 30 repetições e duas acima da média 
estabelecida pelo quadro de referência; para o teste de força de braço três das avaliadas estão entre 
o escore de 300 a 369, considerado muito bom, e uma alcançou o escore maior que 369, alcançando 
a classificação como excelente; no teste de força de explosão de pernas duas não atingiram o escore 
de 130 sendo classificadas como abaixo da média, ou seja, fraco para à idade, uma conseguiu 
chegar ao escore de 140, classificada como razoável, e outra em 141 e 154 escore que á classifica 
como muito bom. Os resultados apresentados mostram que mesmo com pouco tempo de 
treinamento, as alunas tem a força bem desenvolvida, já a flexibilidade capacidade mais específica 
dessa modalidade, necessita de maior tempo de treinamento para notar-se uma melhora. 
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