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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho aborda a importância da psicomotricidade no contexto escolar e da 
criança, visando discutir e analisar o papel do professor neste contexto. Assim, os 
objetivos são: Compreender as contribuições da psicomotricidade para que o 
pedagogo possa fazer uso da mesma no ambiente escolar; Averiguar o quanto a 
psicomotricidade pode intervir no contexto escolar da educação infantil; Verificar o 
quanto é importante a motricidade das crianças em seu desenvolvimento motor, 
cognitivo e intelectual; Elaborar uma proposta de Atividades Psicomotoras. Com 
base nas pesquisas bibliográficas realizados, podemos analisar o cenário brasileiro 
sobre o desenvolvimento psicomotor em seu contexto escolar. A classe de 
professores necessita de algumas orientações para se trabalhar com as crianças e 
com a educação psicomotora que é utilizada para ter a noção de um esquema 
corporal é indispensável para seu desenvolvimento humano. Esse esquema corporal 
é o elemento básico e indispensável para a formação da personalidade da criança. 
Portanto, a personalidade se desenvolverá graças a uma progressiva tomada da 
consciência de seu corpo. Assim, elaboramos uma proposta de atividades 
psicomotoras para crianças de 2 a 5 anos. Enfatizamos que é de extrema 
importância a continuidade dos estudos nesta área de ensino e contexto escolar, 
mas que a psicomotricidade implantada dentro da escola,  pode nos auxiliar muito.  
 
 
 
Palavras-chave: Criança. Psicomotricidade. Desenvolvimento-motor. Educação 
Infantil. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O movimento é a primeira manifestação na vida do ser humano, pois 

desde a vida intra-uterina realizamos movimentos com o nosso corpo, no qual vão 

se estruturando e exercendo enormes influências no comportamento. 

É sabido que a psicomotricidade é a educação do movimento com 

atuação sobre o intelecto, numa relação entre pensamento e ação, englobando 

funções neurofisiológicas e psíquicas. Além disso, possui uma dupla finalidade: 

assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta as possibilidades da 

criança, e ajudar sua afetividade a se expandir e equilibrar-se, por meio do 

intercâmbio com o ambiente humano. 

Os movimentos expressam o que sentimos, nossos pensamentos e 

atitudes que muitas vezes estão arquivadas em nosso inconsciente. Estrutura o 

corpo com uma atitude positiva de si mesma e dos outros, a fim de preservar a 

eficiência física e psicológica, desenvolvendo o esquema corporal e apresentando 

uma variedade de movimentos. 

Por meio da ação sobre o meio físico com o meio social e da 

interação como ambiente social, processa-se o desenvolvimento e a aprendizagem 

do ser humano. É um processo complexo, em que a combinação de fatores 

biológicos, psicológicos e sociais, produz nele transformações qualitativas. Para 

tanto, desenvolvimento envolve aprendizagem de vários tipos, expandindo e 

aprofundando a experiência individual. 

A psicomotricidade falará de uma globalidade, integrando os 

aspectos das atividades psíquicos, com seus componentes afetivos e cognitivos, aos 

da motricidade. Um instrumento de formação das habilidades e atitudes necessárias 

ao mundo do trabalho, ou seja, enquanto área do conhecimento que tem como 

objetivo o corpo e o movimento humano em suas relações sociais e de produção. 

Assim, o professor de educação infantil deve estar sempre atento às 

etapas do desenvolvimento da criança, colocando-se na posição de facilitador da 

aprendizagem e calcando seu trabalho no respeito mútuo, na confiança e no afeto. 

Diante disso, percebemos a importância do trabalho da 

psicomotricidade no processo de ensino e aprendizagem, pois a mesma está 

intimamente ligada aos aspectos afetivos com a motricidade, com o simbólico e o 

cognitivo. 
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A psicomotricidade integra várias técnicas com as quais se pode 

trabalhar o corpo (todas as suas partes), relacionando-o com a afetividade, o 

pensamento e o nível de inteligência. Ela enfoca a unidade da educação dos 

movimentos, ao mesmo tempo que põe em jogo as funções intelectuais. As 

primeiras evidências de um desenvolvimento mental normal são manifestações 

puramente motoras. 

Diante desta visão, as atividades motoras desempenham na vida da 

criança um papel importantíssimo, em muitas das suas primeiras iniciativas 

intelectuais. Enquanto explora o mundo que a rodeia com todos os órgãos dos 

sentidos, ela percebe, também, os meios como quais fará grande parte dos seus 

contatos sociais. 

Portanto, a educação psicomotora na idade pré-escolar deve ser 

antes de tudo uma experiência ativa, onde a criança se confronta com o meio. A 

educação proveniente dos pais e do âmbito escolar, não tem a finalidade de ensinar 

à criança comportamentos motores, mas sim permitir exercer uma função de 

ajustamento individual ou em grupo. 

As atividades desenvolvidas no grupo favorecem a integração e a 

socialização das crianças com o grupo, portanto propicia o desenvolvimento tanto 

psíquico como motor. Os movimentos, as expressões, os gestos corporais, bem 

como suas possibilidades de utilização (danças, jogos, esportes...), recebem um 

destaque especial em nosso desenvolvimento fisiológico e psicológico. 

Com base neste contexto, percebemos a importância das atividades 

motoras na educação, pois elas contribuem para o desenvolvimento global das 

crianças. Entretanto, as crianças passam por fases diferentes uma das outras e cada 

fase exige atividades propicias para cada determinada faixa etária. 

A psicomotricidade precisa ser repensada e analisada pelo 

profissional da educação, pois ela vem auxiliar o desenvolvimento motor e intelectual 

da criança, sendo que o corpo e a mente são elementos integrados da sua 

formação. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

 

Utilizamos como base para a elaboração desse trabalho, estudos e 

pesquisas bibliográficas que tratam do tema Psicomotricidade, a fim de averiguar a 

importância da psicomotricidade e a sua intervenção no contexto escolar, bem como 

a importância da motricidade das crianças em seu desenvolvimento motor e 

cognitivo e intelectual. 

Segundo Lakatos e Marconi (1987, p. 66) a pesquisa bibliográfica 

trata-se do levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já publicada 

sobre o assunto que está sendo pesquisado, em livros, revistas, jornal, boletins, 

monografias, teses, dissertações, material cartográfico, com o objetivo de colocar o 

pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o mesmo. 

Segundo Cervo e Bervian (1976, p. 69) qualquer tipo de pesquisa 

em qualquer área do conhecimento, supõe e exige pesquisa bibliográfica prévia, 

quer para o levantamento da situação em questão, quer para a fundamentação 

teórica ou ainda para justificar os limites e contribuições da própria pesquisa. 

Assim, afirmam que a pesquisa bibliográfica é um excelente meio de 

formação e juntamente com a técnica de resumo de assunto ou revisão de literatura, 

constituí geralmente o primeiro passo de toda pesquisa científica.  

Deste modo o presente trabalho se desenvolveu por meio de uma 

pesquisa, onde os dois primeiros capítulos tratam da temática. 

Por sua vez o quarto capítulo, apresenta propostas de atividades 

lúdicas, para crianças na faixa etária de 4 á 5 anos, partindo dos eixos temáticos, 

Movimento, Música , Artes, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e 

Matemática. Das atividades apresentadas algumas são citadas a partir de propostas 

de outros autores e as demais atividades são de minha autoria. Portanto, a partir das 

18 atividades sugeridas, pretendemos lançar mais uma alternativa de trabalho ao 

professor de educação infantil. 
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OBJETIVOS 
 
 

• Apontar as contribuições da psicomotricidade para que o pedagogo possa 

fazer uso da mesma no ambiente escolar. 

 

• Sinalizar o quanto a psicomotricidade pode intervir no contexto escolar da 

educação infantil. 

 

• Analisar o quanto é importante a motricidade das crianças em seu 

desenvolvimento motor, cognitivo e intelectual. 

 

• Elaborar uma proposta de Atividades Psicomotoras 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
 

Pensando em entender a criança no seu estado de desenvolvimento 

e construção é que pretendo desenvolver esta pesquisa em três capítulos. 

No Capítulo 1, Abordamos o Desenvolvimento motor da criança e a 

prática pedagógica na educação infantil, ainda neste capítulo falaremos da 

coordenação motora, descrevendo como é realizado desenvolvimento psicomotor da 

criança. 

No Capítulo 2, Discutiremos a Psicomotricidade e a criança no 

ambiente escolar, apontando qual o papel fundamental que o educador deve exercer 

dentro da escola. E, ainda, a evolução da psicomotricidade até sua situação atual. 

No Capítulo 3, Elaboraremos uma proposta de Atividades 

Psicomotoras para crianças de 2 a 5 anos como subsídio para o educador de 

educação infantil.  

E, por final, nas Considerações Finais, buscaremos responder as 

minhas indagações, bem como, os objetivos aos quais nos propusemos neste 

trabalho. 
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2 DESENVOLVIMENTO MOTOR DA CRIANÇA 

 

 

2.1 Desenvolvimento Motor  

 

 

O desenvolvimento motor da criança já se inicia na gestação com 

pequenos movimentos, podemos considerar que o esquema corporal é definido pela 

área de psicomotricidade como a organização de estruturas cerebrais que ao 

individuo a capacidade funcional, ou seja, o conhecimento progressivo das partes e 

funções do corpo, a partir de etapas sucessivas, determinadas pela maturação 

neurocortical e pela relação da pessoa com o meio físico e humano. 

O desenvolvimento mental infantil está diretamente ligado ao 

desenvolvimento motor cuja importância e extremamente fundamental. Isto é 

significa que a criança tem que ser capaz de controlar seu próprio corpo. Disso 

também depende sua saúde física e mental, afinal é através do corpo que a criança 

brinca e ganha recursos adequados para sua sociabilidade, garantindo sua 

independência e ainda contribuindo para que tenha um bom conceito de si mesmo. 

Na mobilidade corporal atuam um conjunto de músculos que fazem 

parte da ação coordenada do tipo voluntário, nesta ação observa-se o 

amadurecimento das estruturas neurais dos ossos, tendões e alguns tecidos 

corpóreos que juntos desencadeiam a coordenação motora. Porém isso não significa 

que devamos pressionar a criança para que realize movimentos prematuros, porque 

isso poderia desencadear uma série de efeitos desfavoráveis que poderiam acabar 

por deixar a criança retraída, cheia de temores e tensões. 

O papel da família, escola e de todos os adultos que cuidam da 

criança do decorrer de seu desenvolvimento é de suma importância, pois a 

estimulação precoce incentiva essa cadeia muscular e adquirir destreza e reflexos. 

O desenvolvimento motor é observado desde o terceiro mês de 

gestação, quando o feto começa a movimentar membros inferiores e superiores, 

depois no quarto mês observamos os famosos “pontapés” dos quais as mamães se 

referem. 
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A coordenação dinâmica global e o equilíbrio são resultados de uma 

sintonia perfeita entre ações musculares em repouso e em movimentos. 

A tomada de consciência do corpo requer a atuação de habilidades 

cognitivas especificas por esse motivo o desenvolvimento motor no decorrer dos 

primeiros anos de vida da criança, está em estreita relação com a inteligência, pois 

geralmente a criança que apresenta uma dificuldade motora, pode sofrer um atraso 

no seu desenvolvimento intelectual. 

O equilíbrio efetua-se através de exercícios para o equilíbrio 

dinâmico e estático. A postura constitui o padrão motor básico que garante a posição 

do corpo em seu equilíbrio energético o centro de gravidade. Existem conexões 

correspondentes a mecanismos de auto-regulamentação entre cerebelo e os centro 

superiores córtex cerebral onde se encontram os esquemas de conduta motora mais 

diferenciados. Por esse motivo a postura básica deve ser respeitada em qualquer 

movimento. 

De acordo com indicações de Condemarin (1989), os exercícios 

para o desenvolvimento da coordenação dinâmica global são realizados com a 

finalidade de aperfeiçoar o automatismo corporal. Entre estes exercícios a autora 

cita: a marcha, engatinhar, arrastar-se, marcha sobre uma barra de madeira, 

exercícios que promovam o equilíbrio estático e dinâmico, o balancim, a cama 

elástica, pular corda, jogar bola, relaxamento, flexões entre outros. 

A falta de habilidades na criança é resultado de uma variedade de 

fatores, como: estado físico, constituição somática, grau de inteligência, 

oportunidade para desenvolver controle muscular e incentivo para conseguir esse 

desenvolvimento. 

Algumas causas podem ser as responsáveis pela deficiência do 

desenvolvimento motor, podemos citar: as de origem neurológica, deficiência no 

controle dos esfíncteres, problemas de parto, meio ambiente, atraso na educação de 

hábitos de higiene, todas essas variáveis resultam em problemas de ordem 

emocional podendo variar desde a timidez até as alterações de conduta e formação 

de personalidade. Com o acompanhamento de profissionais ligados às áreas de 

movimentação corporal, a habilidade pode melhorar muito em termos de velocidade, 

firmeza e força. Nestes casos as indicações podem ser desde a natação, jogos 

esportivos e exercícios dirigidos.  
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Costallat (1985) afirma que a aprendizagem motora, se baseia no 

desenvolvimento, que vai aperfeiçoar, nessa época, certas formas de conduta que 

passarão a ser permanentes, pois mecaniza e transforma num movimento habitual, 

realizado independente da conciência momentânea do ato em si. Assim o exercicio 

frequente a transforma o andar na corrida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

3  A PSICOMOTRICIDADE  

 

 

3.1 Breve histórico 

 

 

A psicomotricidade surgiu no inicio do século XIX através da 

neurofisiologia e este termo foi criado na França em 1870, contudo o seu conceito é 

novo e muito diversificado devido as diferentes técnicas aplicadas, mas podemos 

entender a Psicomotricidade como uma ciência que estuda o ser humano através da 

sua motricidade em relação aos aspectos mentais. 

É uma ciência que tem como objeto o estudo do homem através do 

seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Portando, é 

um termo empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado, 

em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante de sua 

individualidade, sua linguagem e sua socialização. 

Tem como função proporcionar ao individuo noções de equilíbrio 

postural, afirmação de lateralidade, dentre outros. É ela responsável pelo movimento 

e ao mesmo tempo em que põem em jogo as funções intelectivas. O 

desenvolvimento das formas de atenção, dispositivo psicomotor importantíssimo na 

evolução de qualquer tipo de aprendizagem, se baseia no progressivo controle da 

posição dos olhos, da cabeça e da correta coordenação do sistema motor ocular. 

A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação 

que baseia na escola primária. Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares 

e escolares; leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a 

situar-se no espaço, a dominar o tempo, a adquirir habilmente a coordenação de 

seus gestos e movimentos (LE BOULCH, 1984). 

Os movimentos expressam o que sentimos nossos pensamentos e 

atitudes que muitas vezes estão arquivadas em nosso inconsciente. Estrutura o 

corpo com uma atitude positiva de si mesma e dos outros, a fim de preservar a 
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eficiência física e psicológica, desenvolvendo o esquema corporal e apresentando 

uma variedade de movimentos. 

Segundo Fonseca (1993) a vida é uma criação continua de formas 

cada vez mais complexas, e a procura de um equilíbrio progressivo entre as formas 

e o meio; esta sua linha é definida por Vigotski, para quem a adaptação é a procura 

de um equilíbrio dialético entre o indivíduo e o meio. Para tanto, desenvolvimento 

envolve aprendizagem de vários tipos, expandindo e aprofundando a experiência 

individual. 

 

 

3.2 Evoluções da psicomotricidade e situação atual      

 

 

A psicomotricidade tem nascido nos serviços de neuropsiquiatria 

infantil com o nome de reeducação psicomotora. Sua imagem está ligada à 

patologia. Atualmente, uma corrente educativa tem se superposto à pratica inicial. 

A reeducação psicomotora no quadro da neuropsiquiatria infantil, por 

meio psiquiátrico, numerosos autores tem posto em evidencia que em certos casos, 

o tratamento das enfermidades chamadas “mentais” passava pela ação sobre o 

corpo e seus movimentos. Assim é que a nosologia psiquiátrica tem 

progressivamente se isolado e descrito transtornos e síndromes chamadas 

psicomotoras: 

Segundo Dupré, entre 1909 e 1913, com seus alunos, chamou a 

atenção pela primeira vez sobre a “debilidade motriz”. Descreveu, com este nome, 

um estado de desequilibro motor, salientando as inabilidades, as paratonias destas 

crianças. 

Gourevitch e Ozeretski, em 1930, estudaram as contribuições 

psicomotoras apoiando-se nos trabalhos de Kretschemer. 

É evidente que “a debilidade motriz” de Dupré raramente aparece 

isolada. Ela está, com freqüência, associada a déficits intelectuais. Inversamente, 

em todos os casos de debilidade ou retardo mental, os transtornos motores são 

quase constantes. A partir destas observações clínicas, a noção de “debilidade 

psicomotora” substitui aquela de “debilidade motriz”. 
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Muitos trabalhos têm sido relacionados à detenção, à análise e à 

reeducação destes transtornos psicomotores. Os estudos sintomáticos têm feito com 

a ajuda de testes:  

 

• Testes de performances: bateria de Walter, testes de Heuyer-Bailler... 

• Testes visando a determinar uma idade motora, como o teste de 

Ozeretski, retomado por Guillemain e mais recentemente por Vayer. 

• Testes destinados a seguir a evolução do esquema corporal, como o 

teste de imitação de gestos de Berges e Irène Lézine. 

• Baterias de testes visando a descobrir o conjunto dos transtornos têm 

permitido estabelecer perfis psicomotores, sendo um dos mais práticos aquele de 

Piq e Vayer. 

 

Uma concepção solidamente estabelecida é que a reeducação 

psicomotora permite corrigir, por meio de técnicas apropriadas, os diversos 

‘transtornos detectados pelos testes. (site fonte). 

 

 

3.3 Psicomotricidade e a criança na educação infantil 

            

A educação psicomotora é indispensavel nas aprendizagem 

escolares. Assim a educação psicomotora se torna imprescindível nas escolas de 

educação infantil, no entanto, não pode ser desprezada a partir do momento em que 

a criança entra na primeira série ou segundo ano, onde muitas vezes acarreta em 

atividades grafo-motoras ou, ainda, atividades repetitivas sem um objetivo 

específico. 

Na educação infantil, a criança busca experiência em seu próprio 

corpo, formando conceitos e organizando o esquema corporal. A abordagem da 

psicomotricidade irá permitir a compreensão da forma como criança toma 

consciência  do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio desse 

corpo, localizando-se no tempo e no espaço. 

O movimento humano é construido em função de um objetivo. A 

partir de uma intenção como expressividade íntima, o movimento  transforma-se em 



19 

comportamento significante. 

A educação psicomotora é dirigida à atuação dentro do âmbito 

escolar, principalmente, nos segmentos da Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental. 

Segundo Fonseca (1993), o desenvolvimento psicomotor é de suma 

importância na preservação de problemas da aprendizagem  e na reeducação de 

tônus, da postura, da direcionalidade, da lateralidade e do ritmo. A educação da 

criança deve evidenciar a relação através do movimento de seu corpo, levando em 

consideração sua idade, a cultura corporal e os seus interesses. 

A educação psicomotora para ser trabalhada necessita que sejam 

utilizadas as funções motoras, perceptivas, afetivas e sócio-motoras, pois assim a 

criança explora o ambiente, passa por experiências concretas, indispensáveis a seu 

desenvolvimento intelectual, e é capaz de tomar consciência de si mesmo e do 

mundo que o cerca.  

Segundo Haywood (2004), o desenvolvimento tem várias 

caracteristicas definidas. Primeiro um processo contínuo de mudanças na 

capacidade funcinal. Os organismos vivos estão sempre em desenvolvimento, mas a 

quantidade de mudanças pode ser mais ou menos observável nos diversos periodos 

da vida.  

O desenvolvimento está relacionado à idade, a medida que o 

desenvolvimento acontece, a idade avança, ele pode ser mais rápido ou mais lento 

em diferentes periodos da vida. Assim, a criança consegue aliar uma coordenação 

motora fina, necessária a construção da escrita, a criança precisa desenvolver a 

motricidade ampla, organizar seu corpo, ter experiencias motoras que estruturam 

sua imagem e seu esquema corporal. 

Segundo Menel (1984) a formação metodologica do processo de 

aprendizagem, deve-se observar que as crianças ainda se orientam fortemente pela 

demonstração do movimento, é importante deixar que as crianças treinem 

intensivamente e dar-lhes multiplas oportunidades para testarem sua capacidade na 

competição. 

A primeira forma de movimento de locomoção autônoma é o 

arrastar. E grande parte das crianças é apoiada por um adulto que as ajuda, as 

passadas são bem ampla se consistem em essência de um movimento “socado” de 

pernas.  
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Uma criança que não consegue organizar seu corpo no tempo, no 

espaço não conseguirá sentar-se numa cadeira, concentrar-se, segurar num lápis 

com firmeza e reproduzir num papel o que elaborou em pensamento. 

Com a psicomotricidade é capaz de cuidar do processo de 

afetividade, pensamento, motricidade  e linguagem, onde a dinamica psicomotora 

auxilia no potencial de relação pela via do movimento, incentiva o brincar e, amplia a 

possibilidade de comunicação, com isso melhora a percepção do seu próprio corpo, 

o prazer do movimento pela brincadeira que pode despertar consequentemente um 

maior desejo no ato de aprender.  

Segundo Fonseca (1993), o jogo é um fator de liberação e de 

formação, que não pode faltar á criança em desenvolvimento, dado que alem da 

satisfação catártica que permite, implica também uma substimação dos instintos e 

tendências anti-sociais.  

Na brincadeira a criança pode buscar subsidios lúdicos para 

desenvolver-se, é por meio do brincar que o professor assume um papel 

fundamental neste processo, pois é ele que arma, de maneira planejada e não 

casual, para que ocorra o desenvolvimento. Contudo eles não devem reprimir o 

trabalho espontâneo de expressão gráfica da criança; esta cria seu próprio desenho 

que lhe de possibilita  a expressão de sua visão do mundo, a passagem do sonho à 

realidade, confirmação ou não aos ensinamentos recebidos.  

A criança durante o jogo expressivo, vai poder identificar-se aos 

personagens sociais marcantes: professor da escola, bombeiro, cow-boy, campeão. 

Gostará muito das transformações, das fantasias. A possibilidade de fazer e 

compreender diversas atitudes permitem o intercambio com a outra pessoa. Este 

intercambio é o sinal de socialização. 

A psicomotricidade ajuda a viver em grupo,  as crianças devem 

respeitar as regras dos jogos. Assim ela compreende rapidamente que o desrespeito 

as regras torna-se o jogo impossível ou injusto  e, por esse  meio,  aceita mais 

facilmente as regras da vida social.  

De acordo com a teoria piagetiana da equilibração que diz respeito 

que a criança, ao se confrontar com conflitos, para resolve-los, cria estratégias a 

partir de esquemas que já se dispõe. Assim a criança terá que recorrer as 

experiencias anteriores que são os movimentos psicomotores.  

Na Educação Infantil é que a criança irá aliar os movimentos com a 
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educação, é brincando que ela busca as experiencias em seu próprio corpo 

formando conceitos e organizando o esquema corporal. 

A criança reage relativamente bem com os movimentos 

correspondentes, a ritmos simples e expressos, por exemplo:  fraco–forte com 

batidas de pé ou galope, saltitadamente no passo galopado. Este “passo picado” no 

galope é observado frequentemente também  na atividade diaria das crianças, em 

alternância com o correr e o andar.  

Segundo Meur(1989), a criança poderá escolher livremente certos 

jogos ou material que o reeducador integra em um momento previlegiado da sessão: 

é um estimulo sempre apreciado. As conversas espontâneas da criança serão 

ouvidas na hora; sua extensão depende evidentemente do assunto mais não se 

pode admitir que interrompam a sessão constantemente. 

A psicomotricidade aliada com o desenvolvimento  parte da própria 

criança a chance de poder desenvolver da melhor forma suas proprias 

potencialidades. Isto é possivel num ambiente onde se beneficiará no contato com 

as crianças da mesma idade e com a possibilidade de crescer junto a elas. Através 

de atividades coletivas alternadas com tarefas mais individuais.  

Os indivíduos usam muitos métodos diferentes de locomoção, o tipo 

de locomoção usado depende das restrições que estão em jogo, na infância a altura, 

peso e comprimento mudam a forma considerável e pode ajir como controladores.  

O engatinhar é um tipo de locomoção sobre as mãos e joelhos, 

ocorre quando o sitema muscular e de equilíbrio da criança avançam para permitir 

uma posição de tripé e quando a criança demostram forte preferência por uma das 

mãos.  

A criança desenvolve a força e o equilíbrio para suportar o peso do 

corpo sobre um braço e a perna oposta enquanto outros dois membros se movem 

para frente.  

Meinel Kurt (1984) afirma que na idade de bebê realiza-se um 

desenvolvimento motor rápido e evidente. Formam-se os primeiros movimentos 

objetivos e com isso ações humanas. Pois o conteúdo principal do desenvolvimento 

motor, o periodo do quarto ao décimo segundo mês devem ser caracterizados como 

“fase de apropriação dos primeiros movimentos coordenados”. E é pelo movimento 

que o envolvimento atingem o pensamento. 

O autor também afirma que a coordenação devem ser compreendida 
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como princípio didático na terceira idade escolar, pois é onde ocorre de melhor 

maneira as atividades de mobilidades esportivas básicas e pela variação de 

exercícios solicitados.  

As crianças adquirem variadas experiências de movimentos e bases 

preciosas para o treinamento especificados da modalidade esportiva. É importante 

que os movimentos a serem aprendidos correspondam as melhores técnicas do 

momento. 

O professor deve estar sempre atento as etapas do desenvolvimento 

do aluno, colocando-se na posição de facilitador de apresndizagem e calcando seu 

trabalho no respeito mútuo, na confiança e no afeto. Ele deverá estabelecer com 

seus alunos uma relação de ajuda, atendo para as atitudes de quem ajuda e para a 

percepção de quem é ajudado. 

A psicomotricidade integra várias técnicas com as quais se pode 

trabalhar o corpo (todas as suas partes), relacionando com a afetividade, o 

pensamento e o nível de inteligência. Ela enfoca a unidade da educação dos 

movimentos ao mesmo tempo põe em jogo as funções intelectuais. As primeiras 

evidências de um desenvolvimento mental normal são manifestações puramente 

motoras.  

As habilidades motoras glorais são caracterizadas por desenvolver a 

grande musculatura como base principal do movimento. Para o desempenho dessas 

habilidades é preciso usar um movimento de motora fina.  

Os movimentos, as expressões, os gestos corporais, bem como as 

possibilidades de utilização (dança, jogos, esportes...) recebem um destaque 

especial em nosso desenvolvimento fisiológico e psicológico. Percebemos a 

importância das atividades motoras na educação. Pois elas contribuem para o 

desenvolvimento global das crianças. Entretanto, as crianças passam por fases 

diferentes umas das outras e cada fase exige atividades propícias para cada uma, e 

determinada faixa etária. 

A psicomotricidade precisa ser vista com bons olhos pelo 

profissional da educação, pois ela vem auxiliar o desenvolvimento motor e intelectual 

do aluno, sendo que o corpo e mente são elementos integrados da sua formação.  

 

 
3.4 Elementos básicos da psicomotricidade 
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3.4.1 O esquema corporal 

 
 

O esquema corporal é um elemento básico indispensável para a 

formação da personalidade da criança. É a representação relativamente global, 

cientifica e diferenciada que a criança tem de seu próprio corpo. 

A própria criança percebe-se e percebe os seres e as coisas que a 

cercam, em função de sua pessoa. Sua personalidade se desenvolverá graças a 

uma progressiva tomada de consciência de seu corpo, de seu ser, de suas 

possibilidades de agir e transformar o mundo à sua volta. 

A criança se sentirá bem na medida em que seu corpo lhe obedece, 

em que o conhece bem, em que pode utilizá-lo não somente para movimentar-se, 

mas também para agir. 

 

 

3.4.2 A lateralidade 

 

 

Durante o crescimento, naturalmente se define uma dominância 

lateral; será mais forte, mais ágil do lado direito ou do lado esquerdo. A lateralidade 

corresponde a dados neurológicos, mas também é influenciada por certos hábitos 

sociais.  

Não devemos confundir lateralidade e conhecimento “esquerdo-

direito”. Assim na educação infantil a ênfase é no trabalho para se definir o lado de 

domínio a lateralidade se define, assim aproximadamente aos 8 anos. 

 

 

3.4.3 A estrutura espacial 

 

 

É a orientação, a estruturação do mundo exterior referindo-se 

primeiro ao seu referencial, depois a outros objetos ou pessoas em posição estática 

ou em movimento. 
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Portanto a estruturação espacial parte integrante de nossa vida; 

aliás, é difícil dissociar os três elementos fundamentais da psicomotricidade: corpo – 

espaço – tempo, e quando operamos com toda essa dissociação, limitamo-nos a um 

aspecto bem preciso e restrito da realidade. 

 

 

3.4.4 A orientação temporal 

 

 

A estruturação temporal é a capacidade de situar-se em função da 

sucessão dos acontecimentos: antes, após, durante... da renovação cíclica de certos 

períodos: os dias da semana, os meses, as estações... do caráter irreversível do 

tempo: já passou... Não se pode mais revivê-lo, noção de envelhecimento (plantas, 

pessoas). 

As noções temporais são muito abstratas, muitas vezes bem difíceis 

de serem adquiridas por nossas crianças. 

 

 

3.4.5 Coordenação global, fina e óculo – manual  

 

 

A coordenação global fala a respeito das atividades dos grandes 

músculos. Depende da capacidade de equilíbrio postural do individuo. Este equilíbrio 

está subordinado às sensações preceptivo cinestesias e labirínticas. 

Essa coordenação global e a experimentação segundo Oliveira 

(1997) levam as crianças a adquirir a dissociação de movimentos. Isto significa que 

ela deve ter condições de realizar múltiplos movimentos ao mesmo tempo, cada 

membro realizado uma atividade diferente, havendo uma conservação de unidade 

do gesto. 

A coordenação fina é a habilidade e destreza manual que o individuo 

constitui um aspecto particular da coordenação global. Pois as condições de 

desenvolver formas diversas de pegar os diferentes objetos. Desse modo a 

coordenação óculo–manual se efetua com precisão sobre a base de um domínio 
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visual previamente estabelecido ligado aos gestos executados, facilitando, assim, 

uma maior harmonia do movimento. Esta coordenação é essencial para a escrita.  

 

 

 

3.4.6 Discriminação Visual e Auditiva  

 

 

A discriminação visual acontece quando a criança nasce, seus 

neurônios ligados as retinas estão ainda muito imaturo, pois só reage á luz muito 

forte, não percebe as nuanças luminosas. No qual a criança que tiver esse tipo de 

discriminação pode apresentar uma maior incidência na confusão de letras 

simétricas como, por exemplo, na forma das letras d e b, n e u, p e q.  

Outro tipo de troca pode ser registrado por pequenos detalhes: o e 

e, f e t , c e e, h e b , a e o . Desse modo o problema com a discriminação visual é 

decorrente da movimentação dos olhos de forma desordenada, pois as crianças não 

conseguem mantê-los na mesma direção quando lêem. 

A discriminação auditiva é a capacidade do individuo de captar e 

notar a diferença entre vários sons e entre intensidades diferentes. Capacidade de 

captar e diferenciar sons e a intensidade e a altura que lhes correspondem. 

Um educador desde cedo deve auxiliar os alunos a saber discriminar 

os sons dentro da linguagem oral, quando forem aprender a ler terão que associar o 

som percebido e uma grafia. 

 

 

3.4.7 Pré-escrita 

  

 

Domínio de gesto, estruturação espacial e orientação temporal são 

os três fundamentos da escrita.  

Os exercícios de pré-escrita e de grafismo são necessários para a 

aprendizagem das letras e dos números: sua finalidade é fazer com que a criança 

atinja o domínio do gesto e do instrumento, a percepção e a compreensão da 
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imagem a reproduzir. Esses exercícios são: puramente motores ou grafismo; 

exercícios preparatórios para a escrita na lousa e no papel. 

 

 

 

 

4 EDUCAÇÃO INFANTIL: POR UMA PROPOSTA DE ATIVIDADES 

PSICOMOTORAS  

 

 

4.1 Atividades psicomotoras: alternativas lúdicas 

 

 

Segundo Queiroz (2002) o espaço escolar pode e deve transformar-

se em um espaço agradável, prazeroso, de forma que as brincadeiras e jogos 

permitam ao professor alcançar sucesso em sala de aula.  

Desse modo sabemos que as brincadeiras devem ser entendidas 

como estratégias motivacionais da aprendizagem, não constituindo a aprendizagem 

em si, mas é um excelente meio que permite o diagnóstico, a intervenção e até 

mesmo a transmissão de conteúdos conceituais procedimentais e atitudinais que o 

professor não perceba. 

Pensamos que alternativas podem ser apresentadas para a prática 

educativa com as crianças e que estas devem comportar atividades que articulem o 

brincar, a fantasia, os jogos, a expressão corporal com as propostas educativas. 

E, pensando nestas alternativas buscamos apresentar neste capítulo 

propostas de atividades psicomotoras para as crianças de 4 a 5 anos. 

Entendendo a proposta lúdica por nós delineada para ser 

incorporado à prática pedagógica dos professores de Educação Infantil, não como 

uma lei, tampouco como uma verdade, mas sim como um instrumento didático que 

contribui para a dinamização da práxis pedagógica, ou seja, uma alternativa a ser 

desenvolvida em sala de aula. 

Lembramos ainda, que cada sala de aula, tem um contexto próprio, 

devendo, portanto, as idéias expostas aqui, caso sejam utilizadas, serem adequadas 

a cada situação especificidade de cada criança. 
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4.2 Atividade de 2 a 3 anos  

 

 

Atividade1. Brincadeiras de faz de conta 

 

 
   Figura1: Crianças brincando de faz de conta  

   Fonte: Colégio Interativa 

 

Objetivos: 

• Desenvolver a criatividade. 

• Desenvolver a imaginação. 

• Despertar a atenção.  
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Faixa etária: a partir de 2 anos  

 

Material:  

O material será selecionado a partir da temática do faz de conta: 

casinha, cozinha, cabeleireiro etc. 

Organização: 

Separar a turma em grupos de cinco alunos e dividir os espaços da 

sala com cantos, canto da historia, canto das princesas... 

 

Procedimentos:  

As brincadeiras de faz de conta não são descritas, mas somente 

citadas a partir do tema que as define. Cada grupo de crianças determina as regras 

de seu desenvolvimento. 

Algumas sugestões: desfilar como manequim, super heróis, índio, 

casinha, fantasias, monstros, soldadinho de chumbo. 
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Atividade 2. Caça ao tênis 

 
Figura 2: Brincando de caça ao tênis  

Fonte: www.static.flickr.com 

 

Objetivos: 

• Desenvolver habilidade manual 
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• Desenvolver a agilidade 

• Despertar a atenção 

• Aprender a calçar o tênis  

 

Faixa etária: a partir dos 2 anos  

 

Material:  

Os tênis das crianças  

 

Organização: 

As crianças serão separadas em duas equipes formando duas 

colunas ou de forma aleatória se preferir. 

 

Procedimentos:  

Dividir os participantes em equipes, pedir para tirarem os tênis e 

juntá-los em um lugar centralizado. Caso existam tênis muito parecidos, podemos 

colocar algo para diferenciá-los. 

Ao sinal de inicio, o primeiro de cada equipe deve procurar seu par 

e, depois de calçá-lo voltar para o último da coluna, passando a vez para o segundo 

e, assim, sucessivamente.  

Ganha a equipe que calçar primeiro seus tênis. 
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Atividade 3. Brincos de parlendas 

 
Figura3: Crianças brincando em roda  

Fonte: Folha de São Paulo  

 

Objetivos:  

• Desenvolver os movimentos 

• Se divertir com a música e buscar conhecer seu corpo  

• Despertar os movimentos corporais. 

 

Faixa etária:  

A partir dos 2 anos  

 

Material:  
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Letras de músicas, parlendas, histórias  

 

Organização: 

As crianças em roda e a educadora ao redor direcionando as 

crianças quando a musica começar.  

 

Procedimentos:  

Exemplo de brinco: Serra, Serra, Serrador (Sente a criança em suas 

pernas, de frente para você e fique de mãos dadas com ela, fazendo movimentos de 

balanceiro para frente e para trás). 

“Serra, Serra, Serrador, Serra o papo do vovô, O vovô está cansado, 

Deixa a serra descansar.”  

Exemplo de parlendas lá em cima do piano (pode ser usado para 

escolher quem vai começar uma brincadeira.)  

Lá em cima do piano, tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, 

O azar foi seu. 
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Atividade 4. Esta é leve, Está é pesada 

 

 
Figura 4: Crianças brincando com materiais diversificados  

Fonte: Colégio Integrado  

 

Objetivos:  

• Desenvolver a autonomia 

• Despertar as habilidades corporais 

• Relacionar o corpo com o peso e o volume dos objetos 

• Desenvolverem aspectos sociais afetivos e cognitivos. 

 

Faixa etária:  
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A partir dos 2 anos  

 

Material:  

Várias caixas de papelão resistente de diferentes tamanhos, jornais, 

revista cola, tesoura, fita adesiva larga, plástico adesivo. 

 

Organização:  

Colocar as crianças em 2 filas e ir passando criança por criança.  

 

Procedimentos:   

Deixe algumas caixas vazias e encham outros jornais. Fechem todas 

muito bem e decorrem-as com recortes de revistas ou fotos de bichos, brinquedos, 

objetos, meios de transportes, famílias, pessoas, situações de brincadeiras, de 

convívio social etc. 

A decoração deve ser feita de forma livre por você. Em alguns 

momentos, as imagens momentos, as imagens vão enriquecer suas aulas, quando o 

tema for bicho ou transporte, por exemplo. Encape as caixas com plástico adesivo 

para o material durar mais e para facilitar a limpeza. 

Espalha as caixas vazias e estimule as crianças e realizar diferentes 

atividades com elas, como carregar, empurrar, virar, rolar, empilhar. Etc.. Com as 

mais pesadas, elas vão explorar outros movimentos: debruçar, subir, pular, 

equilibrar, saltar, e vira. 
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Atividade 5. Corrida de obstáculos 

 

 
Figura5: Crianças brincando de corrida de obstáculos. 

Fonte: Arquivo da orientadora. 

 

Objetivos:  

• Desenvolver a coordenação motora 

• Despertar noções de espaço 

• Coordenar os elementos da lateralidade, equilíbrio, deslocamento, esquema 

corporal, ritmo e atenção. 

• Contribuindo com o crescimento e o desenvolvimento da criança   



36 

 

Faixa etária: a partir de 2 anos  

 

Material:  

Colchonetes, tatames, ou tapetes de EVA e obstáculos, como 

bancos, cordas, túneis, rampas. 

 

Organização: 

Separe as crianças em grupos e monte vários obstáculos no pátio 

cada grupo deve fazer o obstáculo em menor tempo.  

 

Procedimentos:  

Organize a sala forrada o chão com os colchonetes. Espalhe pelo 

ambiente alguns obstáculos. 

Proponha as crianças diferentes movimentos: ajude-as a rolar com 

os braços e pernas esticadas, para frente e para trás, sugira que engatinhem por 

baixo da mesa ou de uma corda amarrada a uma altura baixa, dentro de um túnel, 

em rampa,  em diferentes direções e em ziguezague, de uma força também  para 

elas andarem de frente e de costas , em cima de um banco ou sobre matérias 

diversos , devagar e rápido, com passos de formiguinha e  de gigante, incentive-as a 

trabalhar o impulso  com pulsos, saltos para frente e para trás, livres ou sobre 

obstáculos.  
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4.3 Atividade 3 aos 4 anos  

 

 

Atividade1. Boliche maluco 

 

 
Figura 6: Crianças jogando boliche  

Fonte: Colégio Integrado  

 

Objetivos:  

• Desenvolver a coordenação motora fina 
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• Despertar a concentração  

• Contribuir para a coordenação Viso – motora  

• Auxilia a percepção tátil e visual. 

 

Faixa etária:  

A partir de 3 anos  

 

Material:  

Sucatas, bolas de borracha ou de tênis, garrafas pet. 

 

Organização: 

Formar grupos de meninas e outra de meninos e soltar a bola nos 

pinos o grupo que fizer mais pontos é o vencedor. 

 

Procedimentos:  

Os educandos com a ajuda do educador fazem montes de sucatas 

recebem uma bola cada um e de um local determinado tentam acertar e derrubar a 

pilha de sucatas rolando a bola.  
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Atividade 2. Corre Cotia 

 
Figura 7: Crianças cantando em roda  

Fonte: Escola evolução  

 

Objetivos: 

•  Desenvolver a atenção  

• Auxiliar na concentração e agilidade  

• Despertar  a coordenação motora  
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Faixa etária: A partir de 3 anos  

 

Organização:  

Colocarem as crianças em circulo e sentadas no pátio ou na sala de 

aula e inicia a brincadeira  

 

Procedimentos:  

Crianças em circulo e sentados no chão. Uma criança com um 

lenço, ou qualquer outro objetivo leve percorre o circulo pela parte externa, enquanto 

as crianças cantam a seguinte musica: 

 

Corre cotia, na casa da tia  

Corre cipó, na casa da avó  

Lencinho na Mão caiu no chão  

Moça bonita do meu coração  

Galo que canta corococó 

Chupa cana com um dente só 

 

As crianças com o lenço perguntam: 

Pode jogar 

As crianças da roda dizem: 

Sim! 

Ninguém vai olhar: 

Não! 

 

Nesse momento todos da roda fecham os olhos e a criança que está 

com o lenço coloca-o atrás de alguma criança e sai correndo ao redor da roda,caso 

consiga dar uma volta sem o outro perceber que está  com o lenço atrás, ganha o 

direito de escolher um bicho para a  criança imitar . Caso a criança sentada perceba 

rápida e alcance a outra que está correndo, antes dela sentar no lugar da que estava 

com o lenço atrás, quem paga a prenda é ela. 
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Atividade 3. Seguir as sombras 

 

 
Figura 8: Crianças seguindo as sombras  

Fonte: Colégio Evolução  

 

Objetivos:  

• Desenvolver a localização espaço-temporal  

• Despertar a noção de atrás, frente, em cima, embaixo, direita e esquerda  

• Auxiliar no desenvolvimento do corpo e na coordenação  

 

Faixa etária: A partir de 3 anos  

 

Material: Crianças  
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Organização: As crianças se organizam um atrás do outro em uma fila. 

 

Procedimentos:  

As crianças em fila, um deles tenta seguir o outro pisando na sombra 

do colega. 

Atividade 4. Pingüim Maluco 

 

 

Figura 9: Crianças brincando de estátua  

Fonte: Escola Estadual Irene Ribeiro 
 

Objetivos:  

• Desenvolver a Coordenação 

• Desenvolver a noção espacial 

• Despertar a atenção e a concentração  

• Auxiliar  no desenvolvimento motor  

 

Faixa etária: A partir dos 3 anos  
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Material: crianças  

 

Organização: 

As crianças espalhadas na sala de aula ou em uma quadra. 

 

 

Procedimentos:  

Todas as crianças começam a imitar um pingüim e, ao sinal do 

educador, a criança pára, uma criança é apontada e deverá fazer um movimento 

para que todos imitem. Logo a seguir todos voltam a imitar o pingüim. Nesta 

atividade todos os participam ativamente, e pode-se mudar imitar outros bichos, por 

exemplo. 
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Atividade 5. Pique cor ou pique material 
 

 
Figura 10: Crianças brincando de pegar o objeto  

Fonte : Portal do professor  

 

Objetivos:   

• Despertar a localização  diferentes objetos 

• Desenvolver a diferenciação da cores  

• Auxiliar  

 

Faixa etária: 
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 A partir 3 anos  

 

Material:   

Cadeira, Mesa, bola   

 

Organização: Coloquem as crianças em roda.  

Procedimentos:  

Educando distribuídos á vontade pela quadra, o educador fala uma 

cor ou material (ferro, madeira,) e todos correm e tocam, quem ficar de fora precisa 

pagar uma prenda imitando um animal.  

O educador pode pedir para o primeiro educando que encontrar o 

material substituí-lo. 
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4.4 Atividade de 4 a 5 anos  
 
 
Atividade1. Bola-atrás 

 

 
Figura 11: Crianças em roda  
Fonte: Folha de Londrina  
 

Objetivos:  

• Desenvolver a atenção 

• Despertar a concentração e a observação   

• Desenvolver a noção de pegada e pinça  

• Auxiliar o desenvolvimento e na coordenação  

 

Faixa etária: A partir dos 4 anos  

 

Material: bola  
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Organização: As crianças se organizam com a ajuda do educador em duas colunas  

uniforme, formando dois times.  

 

Procedimentos:  

Um dos participantes, de posse da bola, fica de costas para os 

demais e arremessa para trás.  

O companheiro que pegar a bola deve esconde- la para que possa 

sair do lugar de arremesso, ou seja, apenas olhando tem que adivinhar com quem 

está a bola .  

Se isso acontecer, aquele que a pegou toma o lugar do 

arremessador, caso contrário, ele permanece numa nova tentativa.  
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Atividade 2. Boneco de botões 

 
        Figura 12: Crianças brincando de boneco 
          Fonte: Colégio Evolução 
 
Objetivos:  

•  Desenvolver  atenção e concentração  

•  Auxiliar no desenvolvimento da coordenação motora fina  

•  Despertar o interesse pelo seu corpo 

 

Faixa etária: A partir dos 4 anos  

 

Material: crianças  

 

Organização: Crianças sentadas em circulo e um estarão no meio.  
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Procedimentos:  

Educando em circulo, sentados. Um deles será o boneco que ficará 

no centro, imóvel, outro será afastado, enquanto os demais combinam com o boneco 

qual será o botão (ponto do corpo) que deverá ser tocado , para que ele se 

movimente .  

Atividade 3. Caracol 

 
    Figura 13: Crianças brincando de matematica no caracol 

     Fonte: Colégio Alfa  

 

Objetivos:   

•  Desenvolver a criatividade e atenção 

• Desenvolver a coordenação 

• Despertar o corpo para o ritmo  

• Auxiliar no trabalho do corpo como movimento  

 

Faixa etária: A partir 4 anos   

 

Material: giz  

 

Organização: com as crianças em fila com as mãos dadas.  
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Procedimentos: 

Risca-se no chão um caracol dividido em 10 partes numeradas: o 

centro do céu. O participante joga uma pedra no numero 1, pulando com um pé só a 

partir no numero 2. Pulando de um em um até chegar ao céu, voltar todos os 

números e ao chegar ao número 1, apanhar a pedra e sair do caracol. 
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Atividade 4.Geléia 

 
      Figura14: Crianças brincando de cantar  

       Fonte: Escola Evolução  

 

Objetivos: 

•  Desenvolvimento para apresentação 

• Desenvolver a criatividade 

• Auxiliar na coordenação motora. 

 

Faixa etária: A partir 4 anos  

 

Material: Crianças  

 

Organização: Colocar as crianças em circulo. 
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Procedimentos:  

Crianças em circulo, o educador começa perguntando para todos:  

- Vocês conhecem a geléia?   

- As crianças respondem que não conhecem e o educador faz um gesto ou 

movimento qualquer (bem engraçado) com o corpo ao mesmo tempo em que diz:  

- Uma geléia que faz assim! 
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Atividade 5. Seu lobo 

 

Figura15: Criança brincando de  roda com o lobo  

Fonte: Escola Evolução  

 

Objetivos: 

•  Desenvolver  a agilidade 

• Auxiliar no  ritmo e na concentração  

• Despertar o movimento e a respiração  

 

Faixa etaria : A partir de 4 anos  

 

Material :Crianças  
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Organização: crianças em fila indiana um atras  do outro. 

 

Procedimentos :  

Uma roda com uma criança no centro 

Coro: Vamos passear na floresta , enquanto o seu lobo não vem. 

Seu lobo está pronto  

Solo: Está tomando banho. 

Coro: Vamos passear na floresta , enquanto seu lobo não vem . 

Solo: Está vestindo etc. 

Assim vai até que o lobo esteja pronto. Entao os outros saem correndo e aquele que 

for preso ficará sendo o lobo,  

Origem : essa roda é muito popular na frança e fornece a seguinte versao francesa. 
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4.4 Atividade 5 aos 6 anos  
 

Atividade 1. Lá vai o meu Barquinho 
 

  

 Figura16: Crianças brincando de reconhecer as letras  

 Fonte: Portal do professor .gov .mec.br   

 

Objetivos:  

• Desenvolver a atenção raciocínio 

• Desenvolver a prontidão 

• Reconhecer e entender  as letras 

• Desenvolver a coordenação motora.  

• Auxiliar na leitura  

 

Faixa etária: A partir 5 a 6 anos  
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Material: nenhum  

 

Organização: pequenos círculos com as crianças no qual o educador irá perguntar 

para as crianças  

 

Procedimentos: 

 Os educando formarão um semi circulo, o educador inicia o jogo 

perguntando ao primeiro círculo: 

Lá vem meu barquinho carregando de: B  

Qual é fruta; Banana será qualquer fruta com B  

Lá vem meu barquinho carregado de legume C. 

Resposta; cenoura  

 Quando acertar receberá palmas e elogios dos colegas.  
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Atividade 2. Argolas coloridas 

 
Figura 17: Crianças brincando de argolas  

Fonte: Portal do professor  

 

Objetivos:  

• Desenvolver a percepção visual 

• Auxiliar na coordenação 

• Desenvolver a  agilidade. 

 

Faixa etária:  

 A partir dos 5 anos  

 

Material: Argolas coloridas  
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Organização: crianças espalhadas em um local e no chão as argolas coloridas 

começam a andar em volta e no grito do educador pega a argola o que pegar mais 

será o ganhador. 

 

Procedimentos: A brincadeira começa com as crianças andando ao redor das 

argolas de várias cores ao ritmo de uma musica. Quando a musica parar, as 

crianças tentam pegar o maior numero de argolas. Ganha quem conseguir pegar 

mais argolas, Pegar somente uma cor indicada pelo educador, colocar as argolas 

em um local determinado, fazer a atividade por equipes.  
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Atividade 3. Carimbo 

 
Figura 18: Crianças brincando de bola queimada  

Fonte: Portal do professor  

 

Objetivos: 

•  Desenvolver coordenação motora 

• Auxiliar na agilidade 

• Noções de orientação espacial. 

 

Faixa etária: apartir 5 anos  

 

Material; uma bola de borracha  
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Organização: crianças espalhada em uma sala ou em uma quadra de esportes 

onde a bola pegar essa criança estará queimada no qual estará fora do jogo. 

  

Procedimentos: Esse tipo de jogo pode acontecer em um pátio da escola ou em 

uma quadra da escola, é uma queimada de individual, onde o jogador que estiver 

em posse da bola atira a bola no qual queima o adversário.  
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Atividade4. Passa a bola 

 

Figura 19: Crianças brincando de bola  

Fonte : Edição da Folha de São Paulo  

 

Objetivos:  

• Desenvolver a agilidade 

• Desenvolver coordenação e o ritmo 

• Desenvolver a integração social  

 

Faixa etária: A partir 5 anos  

 

Material: uma bola para cada equipe  

 

Organização: crianças separadas em pequenos grupos e com a ajuda do educador 

vai passando a bola o mais rápido que puder. 
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Procedimentos: educandos divididos em colunas, um atrás do outro com os braços 

estendidos para o alto. O primeiro de cada coluna passa a bola por cima da cabeça 

para a colega que está atrás , Quando o ultimo da coluna pegar a bola, ele corre 

para frente da coluna e recomeça a passar a bola, o vencedor será coluna  que a 

crianças que começou a brincadeira volte a ser a primeira. 
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Atividade 5. Pega-pega do gatinho dodói 

 
   Figura 20: Crianças brincando de roda no pátio  

   Fonte: Escola Interativa  

 

Objetivos:  

• Desenvolver a coordenação motora 

• Desenvolver a agilidade 

• Auxiliar na Localização espacial e concentração  

 

Faixa etária: A partir dos 6 anos  

 

Material: nenhum  

 

Procedimentos: Educando dispersos pela quadra, um  será o pegador, Caso toque 

em alguém , este lhe ajudará sendo pegador também, mas  com a  Mao em cima do 

lugar que foi tocado . A brincadeira acaba quando todos forem pegos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Atualmente, assistimos que a sociedade do conhecimento e da 

informação exige cada vez mais rapidez na atividade intelectual, prescindindo da 

atividade motora. E, não podemos negar que as consequências se apresentam no 

tempo. E a educação? 

A escola ainda mantém o caráter mecanicista instalado na Educação 

Infantil, ignorando a psicomotricidade em seu espaço e, isto também ocorre nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Os professores de educacão infantil, 

preocupados com a leitura e a escrita, muitas vezes não sabem como resolver as 

dificuldades apresentadas por algumas crianças, rotulando-os como portadores de 

distúrbios de aprendizagem. Na realidade, muitas dessas dificuldades poderiam ser 

resolvidas na própria escola e até evitadas precocemente se houvesse um olhar 

atento e qualificado comunidade escolar como um todo para o desenvolvimento 

psicomotor. 

A iniciativa deste trabalho contribuiu muito para a compreensão na 

pesquisa da área da Psicomotricidade e quanto a sua importância no 

desenvolvimento motor, cognitivo e intelectual da criança, no contexto escolar.  

Buscando compreender o propósito,  além do objetivo de promover o 

reconhecimento dos principios teóricos e práticos que orientam as abordagens 

psicomotoras na Educação, vimos processo históricos que fundamentam os marcos 

teóricos dessas diversas linhas e a sua utilização no âmbito da Educação Infantil. 

Entendemos, a importância da psicomotricidade no constexto escolar, oportunizando 

as crianças condições de desenvolver capacidades básicas, aumentando seu 

potencial motor, utilizando o movimento para atingir aquisições mais elaboradas, 

como as intelectuais, ajudaria a sanar estas dificuldades. 

Neste sentido, pretendemos  com esta pesquisa proporcionar aos 

futuros pedagogos(as) a capacidade de analisar criticamente as práticas corporais 

presentes no cotidiano das Instituições Infantis, bem como suas implicações para o 

desenvolvimento psicomotor das crianças. As práticas corporais tendem a ser 

tratadas como experiências motoras, visando o desenvolvimento de habilidades 
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perceptivas e noções básicas tais como; coordenação motora, noção de espaço e 

tempo, coordenação óculo-manual. Enfim, neste contexto as práticas corporais 

tendem a ser consideradas como instrumentos de desenvolvimentos de pré-

requisitos para o aprendizado da leitura-escrita e dos conteúdos escolares básicos. 

Enfim, estimular atividades corporais, para além da sala de aula, propiciando 

experiências que favorecerão o movimento por meio das práticas corporais. 

Além disso, pode ser destacado o fato de que as brincadeiras e os 

jogos são importantes no mundo da fantasia da criança, que torna possível 

transcender o mundo imediatamente disponível, diretamente perceptível. O mundo 

perceptível das pessoas é sempre um mundo significativo, isto é, sempre um mundo 

interpretado por alguém e, portanto, singular e subjetivo tal como a escrita. 

As crianças estão sempre em movimento, se deslocando entre 

ações incertas, aleatórias, em função de sua curiosidade com o mundo, para a 

construção de interesses próprios mais claros. A escola pode aproveitar esse 

movimento ou, então, pode inibi-lo de tal modo que desencoraje a criança em sua 

pesquisa com o meio. 

A atitude da escola frente à espontaneidade do movimento de cada 

criança poderá senão determinar, pelo menos influenciar fortemente o rumo do 

processo de aprendizagem da criança. A escola que trabalha com especial atenção 

para o desenvolvimento psicomotor da criança tende a contribuir no bom 

aprendizado. 

A psicomotricidade assume uma nova ótica psicopedagógica, de 

caracteristícas marcadamente preventivas, e que lhe confere um papel 

importantíssimo no contexto educativo–social. É um meio inesgotável de afinamento 

perceptivo-motor, que põe em jogo a complexidade dos processos mentais, 

fundamentais para a polivalência preventiva e terapêutica das dificuldades de 

aprendizagem. Como método psicopedagógico revolucionário abre enormes 

horizontes de reflexão, no sentido de modificar e repensar toda a política 

educacional, que não  pode estar a serviços de processos de seleção social. 

Desta forma, a educação psicomotora nas escolas visa desenvolver 

uma postura correta frente à aprendizagem de caráter preventivo do 

desenvolvimento integral do indivíduo nas várias etapas de crescimento, ajudando a 

criança a adquirir o estágio de perfeição motora até o final da infância (7-11 anos), 

nos seus aspectos neurológicos de maturação, nos planos rítmico e espacial, no 
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plano da palavra e no plano corporal. 

Existe uma relação direta entre brincadeiras corporais e a 

psicomotricidade. Nestes aspectos as brincadeiras são meio de aprimorar funções 

as neuropsicomotoras e fortalecer conexões neurais, pois brincar com o corpo 

necessita de um estado de atenção, requer controle corporal em situações de 

deslocamento no espaço, uma percepção de seu corpo , uma tonicidade muscular, 

uma organização espaço-temporal, um controle viso- manual. Além disso quando a 

criança brinca em conjunto, isso vem a ser uma experiência de socialização rica, 

pois em contato com o outro a criança aprende a tomar conta de seus impulsos e 

respeitar o espaço do outro. 

O jogo e a brincadeira fazem parte do mundo da criança. E quando 

utilizamos nos espaços da educação infantil como motivação, como maneiras de 

explicar argumento, como atividade, constituem um importante fator educacional, 

favorecendo o desenvolvimento psicomotor e psíco-físico-social da criança. Nada 

melhor para esta sentir a realidade do que lhe foi ou lhe será ensinado por meio 

daquilo que ela mais gosta de fazer, brincar. 

Para finalizamos, gostariamos de elucidar que para procurar eliminar 

as dificuldades da criança podemos nos utilizar da psicomotricidade como medida de 

reestruturação psicopedagógica, é necessário que nós como futuros pedagogos 

devemos facilitar o desenvolviemento global das crianças do que de comandá-las, 

permitindo que elas se exprimam, antes de lhes impor o que devem pensar ou fazer, 

e solicitar-lhes as predisposições criadoras, antes de se preocuparem em cumprir 

programas e atingir resultados.  
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