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RESUMO 
O estudo aborda a psicomotricidade na primeira etapa da Educação Básica. Trata-
se de uma pesquisa que busca entender a psicomotricidade na Educação Infantil. 
Essa pesquisa consiste inicialmente em um estudo bibliográfico, tendo como ponto 
de partida a leitura de textos de autores que abordam o tema, a fim de conhecer os 
conceitos e discutir sobre a psicomotricidade na Educação Infantil. Além disso, parte 
dos documentos norteadores da Educação Infantil no Brasil, tais como a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (RCNEI), e as demais diretrizes. Por fim, se configura em uma 
pesquisa descritiva tendo como instrumento as observações da rotina e das práticas 
pedagógicas realizadas em um Centro Municipal de Educação Infantil – creche. 
Diante dos estudos e das observações realizadas em campo, pode-se constatar a 
importância da psicomotricidade como ferramenta pedagógica para alcançar direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento da criança na primeira etapa da Educação 
Básica. Assim, esse estudo traz uma reflexão acerca dessa prática na Educação 
Infantil, destacando favoravelmente suas contribuições nessa etapa de ensino. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Atualmente, a psicomotricidade têm sido alvo de várias pesquisas 

relacionadas à Educação Infantil. Sendo assim, é importante discuti-la, já que 

documentos norteadores, diretrizes e propostas pedagógicas para a Educação 

Infantil tem acrescentado satisfatoriamente novos rumos para esse tipo de 

educação. A antiga visão da creche como espaço para abrigo e cuidados vem desde 

então sendo substituída por um espaço de aprendizagem que busca o 

desenvolvimento integral da criança. Com a inclusão da Educação Infantil na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), mais um importante passo é dado nesse 

processo de mudança de visão, integrando-a ao conjunto da Educação Básica.  

A BNCC traz direitos de aprendizagem e desenvolvimento que buscam 

assegurar, na Educação Infantil, as condições para que as crianças aprendam em 
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situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as 

convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais 

possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Diante 

desses direitos e levando em conta a criança como: 

sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura (BRASIL, 2010, p.12). 

vê-se a psicomotricidade como ferramenta pedagógica para alcançar direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança na Educação Infantil. 

 Partindo-se dessa concepção, questões surgem acerca desse tema, e este 

trabalho levanta o seguinte problema: como se dá a psicomotricidade na primeira 

etapa da Educação Básica? Diante desse questionamento, o presente trabalho 

busca entender a psicomotricidade como ação pedagógica e discuti-la nessa etapa 

de ensino. 

 Sendo assim, o trabalho tem como objetivo estudar a psicomotricidade na 

Educação Infantil. O estudo pretende contribuir com informações sobre o assunto 

visando uma reflexão acerca desse tema. Este estudo justifica-se pelo foco desse 

tema na Educação Infantil e pela necessidade de conhecer, esclarecer e ressaltar 

práticas importantes na educação de crianças. 

O trabalho consistirá inicialmente em um estudo bibliográfico, pois terá como 

ponto de partida a leitura de textos de autores que abordam o tema da 

psicomotricidade na Educação Infantil. Além disso, utilizaremos documentos 

norteadores da Educação Infantil. De acordo com Boccato (2006, p.266): 

a pesquisa  bibliográfica  busca  a  resolução  de  um  problema  
(hipótese)  por  meio  de referenciais  teóricos  publicados,  
analisando  e  discutindo  as  várias contribuições científicas. Esse 
tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi 
pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o 
assunto apresentado na literatura científica. 

Segundo Salvador (1986), a pesquisa bibliográfica envolve quatro fases: a 

elaboração do projeto de pesquisa, a investigação das soluções, a análise 

explicativa das soluções e a síntese integradora. A primeira etapa consiste na 

escolha do assunto, na formulação do problema de pesquisa e na elaboração do 

plano que visa buscar as respostas às questões formuladas. A seguinte é 

comprometida com a coleta da documentação, levantamento da bibliografia e das 



informações contidas na bibliografia. A terceira consiste na análise da 

documentação e das informações contidas na bibliografia. Por fim, a última etapa é o 

produto final do processo de investigação, resultante da análise e reflexão dos 

documentos.  

Essa pesquisa se configurará em descritiva tendo como instrumento as 

observações realizadas em um Centro Municipal de Educação Infantil – creche. A 

pesquisa será do tipo descritiva pois tem por objetivo observar, registrar, analisar e 

correlacionar fatos ou fenômenos (variáveis), sem manipulá-los (RAMPAZZO, 2005, 

p.53). Ainda, de acordo com Rampazzo (2005), esse tipo de pesquisa procura 

descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua 

relação e sua conexão com os outros, sua natureza e suas características, 

buscando conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social. 

 
1 A PSICOMOTRICIDADE 
 
1.1  Conceitos de psicomotricidade 

No seu livro, “Psicomotricidade: filogênese, ontogênese e retrogênese‖, 

Fonseca (2009) afirma que o corpo e a mente têm sido erradamente encarados 

como entidades separadas, opostas e desequilibradamente abordadas. O estudioso 

afirma que a expressão ―Penso, logo existo‖ marcou profundamente o estudo do 

desenvolvimento humano. Como não somos apenas seres de pensamentos, mas 

também de movimentos e de sentimentos, o autor apresenta a expressão ―Ajo, sinto 

e penso, logo existo e coexisto‖. Fonseca afirma que é a motricidade que leva ao 

desenvolvimento do cérebro e acrescenta que sem movimento, não há 

desenvolvimento nem pensamento. Ainda, ressalta que o desenvolvimento 

adequado da motricidade constitui a via para um desenvolvimento intelectual 

ajustado. Assim, os distúrbios no desenvolvimento motor comprometem sempre o 

desenvolvimento da linguagem e da cognitividade. 

Quando se fala em psicomotricidade, Bueno (2014) afirma que os 

questionamentos derivam-se para o estudo da ação do corpo em movimento, ou 

seja, envolvem-se com a motricidade, com a maturação do desenvolvimento, bem 

como com as interações desse corpo com o meio. Botelle (2016) aponta que a 

psicomotricidade significa uma série de movimentos realizados pelo sujeito, em 

função das experiências vividas, onde a ação resulta da sua socialização, sua 



individualidade e sua linguagem. Além disso, que a psicomotricidade baseia-se em 

três vertentes: o afeto, o intelecto e o movimento. Para Botelle (2016), é através do 

corpo que a criança percebe que existe um mundo exterior, e que pode se relacionar 

com esse mundo, e é a ação corporal que interliga essa relação, assim a criança 

desenvolve três noções essenciais: noção de esquema corporal, noção de objeto e 

noção dos demais. 

De acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade, psicomotricidade 

é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em 

movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao 

processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas 

e orgânicas. É sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto 

e o afeto. Baseada numa visão holística do ser humano, a psicomotricidade encara 

de forma integrada as funções cognitivas, sócio emocionais, simbólicas, 

psicolinguísticas e motoras, promovendo a capacidade de ser e agir num contexto 

psicossocial. Le Boulch (1982, p.15) afirma que a imagem do corpo representa uma 

forma de equilíbrio entre as funções psicomotoras e a sua maturidade. Ela não 

corresponde só a uma função, mas sim a um conjunto funcional cuja finalidade é 

favorecer o desenvolvimento. 

1.2  A psicomotricidade na Educação Infantil 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), importante documento normativo 

que estabelece as aprendizagens essenciais que os alunos deverão adquirir ao 

longo da Educação Básica, afirma que a expressão educação ―pré-escolar‖, utilizada 

no Brasil até a década de 1980, expressava o entendimento de que a Educação 

Infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização, 

que só teria seu começo no Ensino Fundamental. Situava-se, portanto, fora da 

educação formal. Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e 

pré-escola às crianças de zero a 6 anos de idade torna-se dever do Estado. Com a 

publicação da LDB, em 1996, a Educação Infantil passa a ser parte integrante da 

Educação Básica, situando-se no mesmo patamar que o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio. E a partir da modificação introduzida na LDB em 2006, que antecipou 

o acesso ao Ensino Fundamental para os 6 anos de idade, a Educação Infantil 

passa a atender a faixa etária de zero a 5 anos. Como primeira etapa da Educação 

Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A 



entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira 

separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a 

uma situação de socialização estruturada.  

Desde então, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que 

vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo 

educativo. Nesse contexto, de acordo com a BNCC, as creches e pré-escolas, ao 

acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da 

família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas 

pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e 

habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, 

atuando de maneira complementar à educação familiar – especialmente quando se 

trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve 

aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a 

socialização, a autonomia e a comunicação.  

A BNCC apresenta seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para 

assegurar, na Educação Infantil, condições para que as crianças aprendam em 

situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as 

convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais 

possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Dentre 

esses, está o direito de brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes 

espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 

imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. E ainda, o direito de 

explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na 

escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 

modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

Além disso, a BNCC traz os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

organizados em três grupos por faixa etária, que correspondem, aproximadamente, 

às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das 

crianças. Entre eles, destacamos o Campo de experiências ―Corpo, Gestos e 

Movimentos: 



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Bebês (zero a 1 ano e 6 

meses) 

Crianças bem pequenas (1 

ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses) 

Crianças pequenas (4 anos a 

5 anos e 11 meses) 

(EI01CG01) Movimentar as 

partes do corpo para exprimir 

corporalmente emoções, 

necessidades e desejos. 

(EI02CG01) Apropriar-se de 

gestos e movimentos de sua 

cultura no cuidado de si e nos 

jogos e brincadeiras. 

(EI03CG01) Criar com o 

corpo formas diversificadas 

de expressão de 

sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações 

do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro, 

música. 

(EI01CG02) Experimentar as 

possibilidades corporais nas 

brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e 

desafiantes. 

(EI02CG02) Deslocar seu 

corpo no espaço, orientando-

se por noções como em 

frente, atrás, no alto, embaixo, 

dentro, fora etc., ao se 

envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes 

naturezas. 

(EI03CG02) Demonstrar 

controle e adequação do uso 

de seu corpo em brincadeiras 

e jogos, escuta e reconto de 

histórias, atividades 

artísticas, entre outras 

possibilidades. 

(EI01CG03) Imitar gestos e 

movimentos de outras 

crianças, adultos e animais. 

(EI02CG03) Explorar formas 

de deslocamento no espaço 

(pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e 

seguindo orientações. 

(EI03CG03) Criar 

movimentos, gestos, olhares 

e mímicas em brincadeiras, 

jogos e atividades artísticas 

como dança, teatro e música. 

(EI01CG04) Participar do 

cuidado do seu corpo e da 

promoção do seu bem-estar. 

(EI02CG04) Demonstrar 

progressiva independência no 

cuidado do seu corpo. 

(EI03CG04) Adotar hábitos 

de autocuidado relacionados 

a higiene, alimentação, 

conforto e aparência. 

(EI01CG05) Utilizar os 

movimentos de preensão, 

encaixe e lançamento, 

(EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais, 

(EI03CG05) Coordenar suas 

habilidades manuais no 

atendimento adequado a 



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Bebês (zero a 1 ano e 6 

meses) 

Crianças bem pequenas (1 

ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses) 

Crianças pequenas (4 anos a 

5 anos e 11 meses) 

ampliando suas 

possibilidades de manuseio 

de diferentes materiais e 

objetos. 

adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

seus interesses e 

necessidades em situações 

diversas. 

 Fonte: BNCC,2017.  

De acordo com Le Boulch (1982, p. 129): 

a educação psicomotora na idade escolar deve ser antes de tudo uma 
experiência ativa de confrontação com o meio escolar, tem a finalidade não 
de ensinar à criança comportamentos motores, mas sim de permitir-lhe, 
mediante o jogo, exercer sua função de ajustamento, individualmente ou com 
outras crianças. No estágio escolar, a primeira prioridade constitui atividade 
motora lúdica, fonte de prazer, permitindo a criança prosseguir a organização 
de sua imagem do corpo ao nível do vivido e de servir de ponto de partida na 
sua organização práxica em relação com o desenvolvimento das atitudes de 
análise perceptiva. 

Semelhante a isso, Kyrillos e Sanches (2004, p.154) afirmam que na Educação 

Infantil começamos a exploração intensa do mundo, das sensações, das emoções, 

ampliando estas vivências como movimentos mais elaborados. A linguagem corporal 

começa então, a ser substituída pela fala e pelo desenho, no entanto, é essencial 

que continue sendo explorada. O trabalho com movimentos e ritmos, de grande 

relevância para a organização das descobertas feitas, torna-se mais sofisticado. 

Nesta etapa, a atenção é voltada para o desenvolvimento do equilíbrio e de uma 

harmonia nos movimentos. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, 

p.15):  

o movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da 
cultura humana. As crianças se movimentam desde que nascem, 
adquirindo cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e se 
apropriando cada vez mais das possibilidades de interação com o 
mundo. Engatinham, caminham, manuseiam objetos, correm, saltam, 
brincam sozinhas ou em grupo, com objetos ou brinquedos, 
experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu 
movimento. Ao movimentar-se, as crianças expressam sentimentos, 
emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso 
significativo de gestos e posturas corporais. O movimento humano, 
portanto, é mais do que simples deslocamento do corpo no espaço: 
constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre 



o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as 
pessoas por meio de seu teor expressivo.  

Conforme Negrine (1995), a educação psicomotora é uma técnica, que através de 

exercícios e jogos adequados a cada faixa etária leva a criança ao desenvolvimento 

global de ser. Devendo estimular, de tal forma, toda uma atitude relacionada ao 

corpo, respeitando as diferenças individuais (o ser é único, diferenciado e especial) e 

levando a autonomia do indivíduo como lugar de percepção, expressão e criação em 

todo seu potencial. 

1.3  Contribuições da psicomotricidade na Educação Infantil 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para  a Educação Infantil (2010), a 

Educação Infantil é definida como a primeira etapa da educação básica, oferecida 

em creches e pré-escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não 

domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 

educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de 

ensino e submetidos a controle social. Destaca-se nesse documento o tópico 

―Articulação com o Ensino Fundamental‖ no qual aborda que na transição para o 

Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a 

continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, 

respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão 

trabalhados no Ensino Fundamental. 

Segundo Le Boulch (1982, p.24): 

a educação psicomotora deve ser enfatizada e iniciada 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, ao mesmo 
tempo em que desenvolve a inteligência. Deve ser praticada desde a 
mais tenra idade, conduzida com perseverança, permite prevenir 
inadaptações, difíceis de corrigir quando já estruturadas. 

 Partindo de Piaget, Le Boulch (1982, p.28) afirma que a assimilação é a integração 

do exterior às estruturas próprias do sujeito. A acomodação é a transformação das 

estruturas próprias em função das variáveis do meio exterior. O ajustamento é o 

aspecto que toma a acomodação logo que dá a resposta motora às solicitações do 

meio. A organização perceptiva representa um dos processos de assimilação 

quando se dá a tomada de informação a partir dos receptores sensoriais. A 



educação psicomotora pode contribuir especificamente nestes dois grupos 

funcionais. 

Ainda, Le Boulch (1982, p.90) aponta que os jogos funcionais e simbólicos 

possibilitam à criança inúmeras atividades motoras, fonte de progresso; mas são as 

situações da vida cotidiana que enriquecem seu repertório gestual. Segundo ele, a 

alimentação, o banho, o vestir-se, a ajuda das crianças nos trabalhos domésticos, a 

jardinagem, as novas aquisições de locomoção (bicicleta, patins), eventualmente o 

contato com a água, os diferentes materiais utilizados na escola maternal propiciam 

experiências motoras, tornando a coordenação mais aprimorada. 

Isso pode ser constatado a partir das observações realizadas no Centro 

Municipal de Educação Infantil, do diálogo com as professoras e da leitura dos 

registros diários e relatórios de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. A 

rotina da creche compreende todas essas atividades mencionadas por Le Boulch 

(1982, p.90). A rotina é dividida em: acolhida, café da manhã/lanche, leitura 

incidental, brincadeiras dirigidas, roda de conversa, hora da atividade, hora do 

banho, hora do almoço/jantar, higiene bucal, hora da história, e despedida. A 

acolhida é feita com música, jogo ou brinquedo.  No café da manhã, lanche, almoço 

ou jantar, as crianças comem sozinhas até mesmo o grupo das crianças muito 

pequenas. A leitura incidental consiste na leitura do ambiente letrado das salas: 

alfabeto, chamadinha, janelinha do tempo, números, quanto somos, e cartazes. As 

brincadeiras dirigidas são realizadas com objetivos específicos pelas professoras. 

Essas brincadeiras podem ter objetivos diversos como permitir a interação entre as 

crianças, desenvolver a atenção, aprender cores, números, etc. A roda de conversa 

se refere ao tema trabalhado durante a semana. É o momento no qual a professora 

expõe o assunto a ser trabalhado e utiliza diferentes recursos como imagens, 

fantoches, objetos. Após a roda de conversa, inicia a hora da atividade relacionada 

ao tema. A hora da atividade pode ser a produção de um cartaz, a pintura de um 

material ou atividade pedagógica, a confecção de um brinquedo de sucata, dentre 

outras atividades. A hora da história é feita através de livros, de fantoches, TV/DVD, 

e pode ser relacionada ao tema ou apenas uma leitura deleite. Na hora do banho e 

higiene bucal, as crianças são incentivadas a tirarem as roupas do corpo, os 

calçados, e a escovarem sozinhas. 

Percebe-se como é rica essa rotina, através dos relatos das professoras, dos 

registros individuais das crianças que demonstram o processo de aprendizagem e 



desenvolvimento delas. A criança começa a agir de maneira independente, 

atividades antes realizadas pelos pais das crianças, como alimentar, vestir, escovar 

os dentes, passam a ser realizadas por elas. Elas passam a adotar hábitos de 

autocuidado. Além disso, fora do lar, e no ambiente escolar, as crianças passam a 

interagir com outras crianças e adultos ampliando as relações interpessoais, passam 

a comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, 

palavras, apropriam de gestos e movimentos da cultura e passam a perceber as 

possibilidades e os limites de seu corpo. Além do desenvolvimento da autonomia e 

da linguagem, a partir dos relatos e registros, observa-se o progressivo 

desenvolvimento da coordenação motora através das atividades realizadas, a 

criança começa do manuseio de objetos, no Infantil I (Berçário), e passa ao 

manuseio do lápis, no Infantil IV e V (Jardim I e II). Através das atividades de 

desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, da manipulação de objetos, dos 

movimentos de encaixe, preensão, lançamento, do deslocamento e controle do seu 

corpo em brincadeiras e jogos, as crianças desenvolvem progressivamente as 

habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. Esses são alguns dos muitos benefícios da educação psicomotora. 

 

CONCLUSÕES 
 

Partindo da proposta inicial de entender os conceitos de psicomotricidade e 

como se dá na Educação Infantil, este estudo aponta a relevância desse tipo de 

educação (psicomotora) na primeira etapa da Educação Básica. A partir da 

observação da rotina da creche bem como da leitura dos registros diários das 

crianças e dos relatórios individuais de acompanhamento da aprendizagem e 

desenvolvimento desenvolvidos pelas professoras, pode-se constatar a importância 

das atividades de psicomotricidade no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança. 

A partir das atividades de rotina, desde aquelas aparentemente com simples 

caráter higiênico como o banho, percebe-se a educação psicomotora, já que a 

criança começa a conhecer o próprio corpo, perceber as possibilidades e os limites 

do mesmo, agir de maneira independente e adotar hábitos de autocuidado. A 

psicomotricidade permite além do conhecimento do próprio corpo, o conhecimento 

do outro, do espaço e do mundo. Ainda, a educação psicomotora, através das 



interações permite a criança diversas experiências emocionais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais. Através da simples manipulação de objetos, a 

criança pode entrar em contato com diferentes conhecimentos, cores, sons, formas, 

texturas, além de propiciar a experiência motora que vai lhe possibilitando a 

coordenação motora mais adequada.  

Desenvolver a coordenação motora é um dos maiores objetivos das 

professoras já que esse trabalho prepara a criança para a etapa seguinte – a da 

alfabetização. Sendo assim, é indispensável que o professor tenha conhecimento 

dos benefícios dessa prática sobre a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, 

e saiba utilizá-lo adequadamente no meio escolar, já que não faltam referenciais a 

serem seguidos e estudos que comprovam sua relevância. 
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