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 Objetivo:  Complementar o conteúdo ministrado em sala de aula através da leitura dos livros 

do pesquisador Dr. Richard Magill e dos pesquisadores Dr. Richard Schmidt e Dr. 
Craig Wrisberg. 

 
 Tarefa: 

v Realize a leitura dos capítulos indicados. 
v Discuta os principais pontos abordados nos capítulos. 
v Responda às seguintes questões: 

 
 [1] Qual a diferença entre prática cognitiva e prática física? Qual destes dois tipos de 

prática é mais eficiente no aprendizado motor? Quais as explicações para o efeito da 
prática cognitiva e quando esta é mais aconselhada para ser realizada no lugar da 
prática física? 

 [2] O que deve ser levado em consideração para a escolha do método de composição 
da tarefa (método analítico ou sintético)? Forneça 2 exemplos, com diferentes 
habilidades motoras para a escolha do método de fragmentação, segmentação e 
simplificação. 

 [3] Qual a diferença entre prática maciça e prática distribuída? O que deve ser levado 
em consideração para a escolha entre estes dois métodos de organização da prática? 

 [4] O que é feedback? Que tipo de efeito o feedback pode ter sobre o aprendizado 
motor? Quais os principais objetivos do feedback? 

 [5] O que é o efeito da Interferência Contextual? Diferencie os tipos de prática: bloco, 
randômico, seriado, constante, variado e sequencial. 

 [6] Quais as 3 explicações que podem ser realizadas para os benefícios no aprendizado 
da prática com maior variabilidade em comparação à prática com menor variabilidade 
contextual? 

 [7] O que é transferência de aprendizagem? Aponte 2 exemplos de transferência 
neutra, positiva e negativa no aprendizado de habilidades motoras. Aponte 2 exemplos 
de transferência inter-membros, inter-contextos e inter-tarefas. 

 [8] Quais as explicações que podem ser realizadas para os diferentes tipos de 
transferência de aprendizagem (inter-membros e inter-contextos/tarefas)? 

 
 Instruções: 

v As questões deverão digitadas e entregues no dia da prova individualmente ou em grupos de 
até no máximo 4 pessoas.  

v Esta será uma avaliação que irá compor parte da nota deste bimestre. 


