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RESUMO 

Este trabalho refere-se à Psicomotricidade na Educação Infantil, destacando a sua 
importância e como desenvolve-la, com o objetivo de solucionar problemas no 
processo de aprendizagem nas escolas. O objetivo dessa pesquisa é garantir no 
processo de ensino aprendizagem da primeira infância, a possibilidade do pleno 
desenvolvimento psicomotor das crianças, além de conscientizar os professores da 
tamanha importância dos jogos e brincadeiras e o trabalho para o desenvolvimento 
motor e cognitivo nos anos iniciais da criança e auxiliar nas práticas de ensino com 
objetos ou instrumentos que possibilitem o desenvolvimento motor. A metodologia 
aplicada para esta pesquisa é integralmente bibliográfica, utilizando-se de recursos 
físicos e digitais, respaldando nas referências de KISHIMOTO (2014), OLIVEIRA 
(2015) e SANCHEZ (2003). A experiência pela busca da importância da 
psicomotricidade na Educação Infantil foi positiva, pois, contribui para o 
desenvolvimento psicomotor da criança e auxilia na prática educativa. 
 
PALAVRAS CHAVE: Desenvolvimento; Psicomotricidade; Educação Infantil. 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho refere-se à Psicomotricidade na Educação Infantil, destacando a 

sua importância e como desenvolve-la, com o objetivo de solucionar problemas no 

processo de aprendizagem nas escolas. 

A preocupação por abordar este tema, foi de levantar esta neurociência como 

ponto inicial para o desenvolvimento humano, garantindo que sua aplicação se 

perfaça durante os anos iniciais de aprendizagem, ainda criança, afim de 

estabelecer o aprimoramento de suas ações e reflexões, estabelecendo seu pleno 

desenvolvimento psicomotor. 

É na Educação Infantil que se trabalha a coordenação motora, algo muito 

importante para os próximos anos, tanto na escola, quanto em casa, na sociedade e 

no mundo, pois, os movimentos nos trazem a facilidade para realizarmos tarefas. 

 O trabalho parte de princípios teóricos, que auxiliam no desenvolvimento 

psicomotor da criança e dão ênfase na importância do brincar na primeira infância. 

Para que o processo de evolução da criança em relação à movimentos tenha 

sucesso, é importante seguir os princípios sociais, cognitivos, afetivos e motores, 

além de um profissional qualificado. 

A coordenação motora das crianças pode ser desenvolvida de maneira mais 

eficaz se for, mais profundamente, observada e analisada em atividades que 

requerem o ato motor, como por exemplo, jogos, brincadeiras e etc. 

O objetivo dessa pesquisa é garantir no processo de ensino aprendizagem da 

primeira infância, a possibilidade do pleno desenvolvimento psicomotor das crianças, 
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além de conscientizar os professores da tamanha importância dos jogos e 

brincadeiras e o trabalho para o desenvolvimento motor e cognitivo nos anos iniciais 

da criança e auxiliar nas práticas de ensino com objetos ou instrumentos que 

possibilitem o desenvolvimento motor (Friedman 1996). 

O jogo oferece uma importante contribuição para o desenvolvimento 
cognitivo, dando acesso a mais informações e tornando mais rico o 
conteúdo do pensamento infantil, paralelamente o jogo consolida 
habilidades já dominadas pelas crianças e a prática dos mesmos em novas 
situações (Friedman,1996, p. 64). 

CAPÍTULO I: PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade, o termo 

"psicomotricidade" aparece historicamente a partir do discurso médico neurológico 

(SBP, 2017), que foi necessário, no início do século XIX, nomear as zonas do córtex 

cerebral situadas mais além das regiões motoras. Adiantando, para que em 1925, 

Henry Wallon, médico psicólogo, se ocupasse do movimento humano dando-lhe 

uma categoria fundamental como instrumento na construção do psiquismo. 

Permitindo Wallon através dessa diferença relacionar o movimento ao afeto, à 

emoção, ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo.  

Em 1935, Edouard Guilmain, neurologista, desenvolve um exame psicomotor 

para fins de diagnóstico, de indicação da terapêutica e de prognóstico. Em 1947, 

Julian de Ajuriaguerra, psiquiatra, redefine o conceito de debilidade motora, 

considerando-a como uma síndrome com suas próprias particularidades. Mas, 

somente na década de 70 em que o conceito ao qual conhecemos de 

psicomotricidade é reconhecido, sendo a neurociência que envolve o movimento 

com o cognitivo, é neste momento também em que surgem novos conceitos 

relacionados à psicomotricidade, como por exemplo a Psicomotricidade Relacional, 

que se dá no desenvolvimento da interação do corpo e da mente em um âmbito 

social, ou seja, com valor conjunto, interação em meio a sociedade, inicialmente 

trabalhado através das brincadeiras. (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. (Associação 
Brasileira de Psicomotricidade). 
 

Considerando a citação, esta neurociência possibilita o desenvolvimento da criança 

em suas relações com o mundo e consigo mesmo, permitindo solucionar problemas 
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que necessitam da interação psicomotora, ou seja, um movimento organizado 

integrado: 

 a) Cognitivo                c) Motor 

    Movimento 

b) Afetivo     d) Social 

 

           Desenvolvimento 

Figura 1: fonte do autor 

a) processo de aprendizagem; 

b) personalidade da criança; 

c) desenvolvimento através do processo de aprendizagem; 

d) a integração entre corpo e mente (psicomotricidade). 

O desenvolvimento psicomotor é de suma importância na prevenção de 
problemas da aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura, da 
direcionalidade, da lateralidade e do ritmo (BARRETO, 2000, p. 32). 
 

No processo de aprendizagem, é de suma importância esta reeducação do 

tônus em que Barreto cita, o tônus é o estado de estabilidade corporal, ao qual se 

refere ao controle do sistema nervoso de maneira em que influencie em suas 

atividades e resultantes. Estes resultantes se dão em movimentos controlados ou 

involuntários, esta interação integra o homem às condições do meio e na ampliação 

do saber. A base para esta interação sistematizada se dá através do Sistema 

Nervoso. 

De acordo com o RCNEI (1998), a criança no primeiro ano de vida tem uma 

ligação com outras pessoas através das emoções, surgindo então, um aprendizado 

através da imitação. É nesta fase também que a criança vai adquirindo o equilíbrio 

do corpo. 

O diálogo afetivo que se estabelece com o adulto, caracterizado pelo toque 
corporal, pelas modulações da voz, por expressões cada vez mais cheias 
de sentido, constitui-se em espaço privilegiado de aprendizagem. A criança 
imita o parceiro e cria suas próprias reações: balança o corpo, bate palmas, 
vira ou levanta a cabeça etc. (Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, 1998, p. 21). 
 

Segundo Sánchez, Martinez &Peñalver (2003), dos dez até dezoito meses, a 

criança está na etapa de reconhecimento de si mesma, que vai desenvolvendo 

através do vínculo com o outro. Esta é a fase que surge o “eu” da criança, 

construído a partir do reflexo da cultura, linguagem e socialização. 
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De acordo com o RCNEI (1998), a criança de um a três anos, vai 

desenvolvendo os atos de pular, correr, e andar, ela se diverte por isso, andando 

para um lado e para o outro, brincando de fugir de alguém ou indo até a pessoa. 

Além destes atos motores, a criança vai desenvolvendo alguns gestos, como por 

exemplo, dar tchau, apontar e etc. Outros aspectos importantes nesta fase são o 

reconhecimento da imagem do próprio corpo e a imitação. 

No plano da consciência corporal, nessa idade a criança começa a 
reconhecer a imagem de seu corpo, o que ocorre principalmente por meio 
das interações sociais que estabelece e das brincadeiras que faz diante do 
espelho. Nessas situações, ela aprende a reconhecer as características 
físicas que integram a sua pessoa, o que é fundamental para a construção 
de sua identidade. (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 
1998, p. 23). 

Na faixa etária de quatro a seis anos, segundo RCNEI (Brasil,1998 p.24), a 

criança começa a desenvolver mais a fundo a coordenação, trabalhando com o ato 

de recortar, colar, e outras atividades. O fato da transição da fase anterior para esta 

fase é que a criança está desenvolvendo a habilidade de planejar suas ações, então, 

quando está fazendo alguma atividade que envolve sua coordenação motora fina, 

acaba se distraindo e de repente deixa esta atividade de lado e vai brincar. Ao longo 

do seu desenvolvimento, vai adquirindo experiências e habilidades, melhorando a 

coordenação e a capacidade de pensar antes de agir. 

A possibilidade de planejar seu próprio movimento mostra-se presente, por 
exemplo, nas conversas entre crianças em que uma narra para a outra o 
que e como fará para realizar determinada ação: “Eu vou lá, vou pular assim 
e vou pegar tal coisa” (Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil, 1998, p. 24). 

Entre os dezoito meses e oito anos de idade, segundo Sánchez (2003), existe 

a etapa da descentração, onde a criança se abre para o mundo e age com toda 

emoção.  

Nesta fase, a criança atua com todo potencial de expressões e emoções, 

iniciando um processo de evolução nas atividades e adquirindo a capacidade de 

analisar sua própria ação, criando um pensamento operatório, ou seja, ela começa a 

tomar consciência do próprio corpo. 

A criança com o emocional aflito e em conflito tendem a se desenvolver 

menos, pois, se depara com muitos obstáculos e não consegue estimular sua 

criatividade. A criança tem uma certa facilidade para desenhar, porém, seu estado 

emocional está em conflito, não vai atingir a mesma criação bela que atingiria se 

estivesse com o emocional sem conflitos. (Sánchez, Martinez &Peñalver, 2003, p72) 



5 
 

A descentração é a capacidade da criança de tomar distância de suas 
vivências, de diminuir a prioridade da ação, da invasão de seu imaginário e 
de suas emoções. (Sánchez, Martinez &Peñalver, 2003, p. 72) 
 

De acordo com Piaget (1975), a criança se desenvolve por meio de 

assimilação e acomodação de suas estruturas, onde foi criado pelo autor a 

construção do pensamento chamada de Estágios de Desenvolvimento. O primeiro 

estágio é o sensório-motor, de zero a dois anos de idade, é onde se inicia a 

coordenação motora, que trata de seu próprio corpo. O segundo estágio é o 

simbólico, de dois a sete anos, é neste estágio que a criança está centrada nela 

mesma, onde se forma o egocentrismo, e é nesta fase que o indivíduo apresenta a 

linguagem e o meio de socialização através de desenhos e dramatizações, é a fase 

que já sabem diferenciar a fantasia do real, a qual a criança faz muitas perguntas, 

tem muitas curiosidades. O terceiro estágio chama-se operacional concreto, desde 

os sete anos até onze anos. Nesta etapa, a criança consegue compreender regras e 

um diálogo razoável já é possível. O último estágio é o operacional formal, dos doze 

anos até os dezesseis. Este estágio é o ápice do desenvolvimento, onde o indivíduo 

consegue ter um diálogo e chegar a conclusões. Para a Educação Infantil, é 

considerável os dois primeiros estágios, o sensório-motor e o simbólico.  

Para Piaget (1975), os jogos são importantes para o desenvolvimento da 

criança e classificou de acordo com os estágios, sendo estabelecidos os jogos de 

exercício para o sensório-motor e os jogos simbólicos, como o próprio nome já diz, 

para o estágio simbólico. Os jogos de exercício podem ser desde mover os braços, 

até emitir sons, o importante é que essas atividades sejam contínuas e repetitivas, 

pois, proporcionam prazer à criança.  

Um chocalho, um piano de brinquedo, algum brinquedo que emite som ao 

pressionar, tudo isso pode ser utilizado para auxiliar no processo de 

desenvolvimento.  

Este aprendizado é importante para o desenvolvimento motor e para que a 

criança se adquira noções de seu próprio corpo, afinal, ela está começando a ser 

inserida no mundo e isso irá refletir positivamente no seu futuro. Os jogos simbólicos 

podem ser trabalhados com teatro, “faz de conta”, entre outras, porque este é o 

estágio em que a criança já produz imagens mentais e dominam a linguagem falada. 
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CAPÍTULO II – A PRÁTICA DA PSICOMOTRICIDADE PREVENTIVA E O PAPEL 

DO EDUCADOR 

Segundo Sánchez, Martinez &Peñalver (2003), a prática da psicomotricidade 

preventiva auxilia a criança a descobrir sensações de bem-estar e prazer que seu 

próprio corpo pode fornecer através de movimentos coordenados e complexos, 

fazendo com que desenvolva seu planejamento, sua organização, reflexão, 

vivências e suas competências cada vez mais. O educador estabelece a prática 

psicomotora através do seu conhecimento, respeitando a expressividade da criança. 

Este conhecimento é adquirido pela formação que unifica o espírito, as emoções e 

as atitudes, dentro de três blocos: 

Formação pessoal: facilita a conexão e consciência de suas atitudes, tendo 

como objetivo estabelecer a relação tônico-emocional.  

Formação teórica: agrega o processo de amadurecimento psicomotor e 

psicoafetivo da criança, permitindo a plena consciência de suas estratégias de 

intervenção. 

Formação prática: É adquirida através do contato supervisionado com as 

crianças na sala de psicomotricidade, favorecendo a unificação do conhecimento 

teórico com a prática. 

O educador precisa estar ciente que a criança na primeira etapa, segundo 

Sánchez, Martinez &Peñalver (2003), está começando a reconhecer sua imagem, 

construindo seu eu, já na segunda etapa, ao estabelecer controle do próprio corpo, a 

criança tem o objetivo de transformar o ambiente através de sua ação, esta é a fase 

do ápice da prevenção psicomotora, onde o educador deve considerar ainda mais os 

princípios metodológicos da prática preventiva. 

A prática psicomotora utilizada nas escolas, é preventiva e educativa, 

auxiliando a precaver algumas dificuldades comportamentais ou de aprendizagem.  

Esta prática é aplicada através de estratégias pedagógicas, por exemplo, 

jogos, dinâmica e um ambiente adequado, para que o aluno se sinta à vontade e 

estimule suas emoções.  

Além dessas estratégias pedagógicas, a prática psicomotora é estabelecida 

pela interação do aluno e educador, sendo assim, o educador precisa garantir a 

segurança de todos, saber ouvir, servir de espelho para refletir suas vivências e 

emoções e proporcionar um ambiente agradável a todos. Sánchez, Martinez 

&Peñalver, 2003, p. 75) 
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Para realizar as funções da prática psicomotora é necessário considerar os 

princípios metodológicos desta prática: espaciais, temporais, materiais e atitudinais. 

Princípios espaciais: Para a aplicação da prática psicomotora, o espaço deve 

ser amplo, arejado e acolhedor. Neste espaço deve ter alguns materiais e lugares 

fixos para utilizar do início ao fim da sessão e deve ter um local adequado para 

preparar atividade, jogos e brincadeiras. (Sánchez, Martinez &Peñalver, 2003, p. 77) 

Este princípio é necessário para que a criança, ao longo do desenvolvimento, 

construa a noção de espaço, sabendo determinar a posição de seu corpo em 

relação ao mundo, além de conhecer as situações, superfícies, tamanhos, direção, 

distância, entre outros. 

Princípios temporais: A prática acontece em encontros e etapas, sendo 

organizados nos horários disponíveis da criança para a sessão. O tempo depende 

das circunstâncias descritas, da idade, da etapa e da atividade. 

 O encontro da criança com o educador é um momento de acolhida e 

representa o ritual de entrada; os jogos, as atividades e brincadeiras são 

considerados o momento para a expressividade motora, onde acontece o momento 

central da sessão, o ápice do desenvolvimento da criança; existe o momento da 

narração, que facilita a comunicação entre a criança e o educador, construindo uma 

sequência da experiência vivida por eles; o momento para a representação é 

constituído pela produção de plástica, gráfica ou verbal, é a etapa em que a criança 

experimenta novas possibilidades; o momento final prepara a criança para outro 

local, pessoas e atividades.  

É neste momento que acontece a conversa sobre o que aconteceu na 

sessão, comentar sobre as atividades produzidas pela criança, brincar, etc.  

O momento final deve ser uma passagem para o seguinte, ensinando um 

ritmo de começo, meio e fim. (Sánchez, Martinez &Peñalver, 2003, p. 93-95) 

Considerando este princípio, a criança desenvolve seu próprio tempo e ritmo, 

que chamamos de tempo espontâneo, definindo uma estrutura individual.  

Através dessa estrutura, a criança adquire noções de velocidade, duração, 

continuidade, entre outras. 

Princípios materiais: Parte de objetos e estratégias de intervenção do 

educador, enriquecendo as atividades da sessão para conduzir as crianças. Esses 

objetos podem ser fixos, móveis, acessíveis, inacessíveis, duros, macios, estáveis, 

modificáveis, grandes, médios e pequenos (Sánchez, Martinez, 2003, p. 96). 
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Os princípios materiais são importantes para a evolução da criança em 

relação à objetos, por exemplo, construir, deslocar, jogar e manipular, adquirindo 

habilidades na coordenação motora ampla e fina. 

Princípios atitudinais: São as crenças e os valores que seguem a própria 

expressividade motora e a ação pessoal. Para acompanhar as crianças, o educador 

deve conscientizar seu corpo, pensamento e linguagem para desenvolver sua 

tecnicidade. Os princípios atitudinais estão ligados aos sentimentos do educador, 

por exemplo, o acolhimento, a compreensão, a escuta, aceitação, entre outros. 

(Sánchez, Martinez &Peñalver, 2003, p. 98) 

Estes valores são importantes para que a criança desenvolva a afetividade e 

o respeito em relação ao outro. A criança reproduz as atitudes do adulto, ou seja, se 

o educador criar um ambiente adequado e fornecer valores sentimentais, a criança 

adquire essas atitudes e vai levar em consideração para si e para os outros. 

CAPÍTULO III – OS RESULTADOS DA PSICOMOTRICIDADE 

Baseada numa visão holística do ser humano, a psicomotricidade encara de 
forma integrada as funções cognitivas, socioemocionais, simbólicas, 
psicolinguísticas e motoras, promovendo a capacidade de ser e agir num 
contexto psicossocial. (Associação Brasileira de Psicomotricidade) 
 

De acordo com o RCNEI (1998), a criança no primeiro ano de vida está na 

fase de imitação, é nesta etapa que a criança vai adquirindo o equilíbrio do corpo. 

De um a três anos de idade, vai desenvolvendo os atos de pular, correr e andar. 

Além destes atos motores, a criança vai desenvolvendo alguns gestos, como por 

exemplo, dar tchau, apontar e etc.  

Na faixa etária de quatro a seis anos, a criança desenvolve o ato de recortar, 

colar, e outras atividades. Ao longo do seu desenvolvimento, vai adquirindo 

experiências e habilidades, melhorando a coordenação e a capacidade de pensar 

antes de agir. 

Segundo Marinho, et. al. (2012), a psicomotricidade faz com que a criança 

desenvolva a lateralidade, percepção, linguagem, a dinâmica da coordenação 

psicomotora e sensório-motora, o equilíbrio e o perfil. 

A criança, ao desenvolver a lateralidade, adquire o ato de trabalhar os dois 

lados do corpo, podendo arremessar uma bola, colocar cubos em caixas, distribuir 

cartas, chutar uma bola mostrando domínios com os dois pés. 
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A percepção está presente na criança nos atos de organizar três objetos de 

tamanhos diferentes, em ordem de tamanho; organizar objetos e colar em linha; 

montar um quebra-cabeça. 

A linguagem se apresenta através da linguagem espontânea da criança, da 

repetição de frase maiores e mais complexas. 

Podemos encontrar as manifestações da dinâmica da coordenação 

psicomotora e sensório-motora em algumas atitudes e habilidades da criança, por 

exemplo, montar uma torre com quatro cubos, enfiar uma linha na agulha, fazer um 

nó no barbante, subir e descer de um banco, saltar com os dois pés. 

O equilíbrio oferecido pela psicomotricidade preventiva faz com que a criança 

adquira fique imóvel em cima de um banco, fique nas pontas dos pés, entre outras. 

Segundo Sánchez (2003), a psicomotricidade favorece a autonomia, a 

expressão de comportamento, o reconhecimento e aceitação da frustação e 

satisfação, entre outros aspectos resultantes. A criança, desenvolve seu próprio 

tempo e ritmo, que chamamos de tempo espontâneo, definindo uma estrutura 

individual. Através dessa estrutura, a criança adquire noções de velocidade, 

duração, continuidade, entre outras.  

Os princípios metodológicos auxiliam no desenvolvimento da criança, 

fornecendo habilidades psicomotoras. Os princípios materiais são importantes para 

a evolução da criança em relação à objetos, por exemplo, construir, deslocar, jogar e 

manipular, adquirindo habilidades na coordenação motora ampla e fina.  

O princípio espacial é necessário para que a criança, ao longo do 

desenvolvimento, construa a noção de espaço, sabendo determinar a posição de 

seu corpo em relação ao mundo, além de conhecer as situações, superfícies, 

tamanhos, direção, distância, entre outros. 

Considerando o princípio temporal, a criança desenvolve seu próprio tempo e 

ritmo, que chamamos de tempo espontâneo, definindo uma estrutura individual. 

Através dessa estrutura, a criança adquire noções de velocidade, duração, 

continuidade, entre outras. 

Os valores do princípio atitudinal são importantes para que a criança 

desenvolva a afetividade e o respeito em relação ao outro. A criança reproduz as 

atitudes do adulto, ou seja, se o educador criar um ambiente adequado e fornecer 

valores sentimentais, a criança adquire essas atitudes e vai levar em consideração 

para si e para os outros. 
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Segundo Gonçalves (2014), em seu primeiro ano de vida, a criança 

desenvolve aspectos relacionados à objetos e ao meio externo, sendo eles o 

controle da cabeça, alcance de objetos, rolamento lateral, preensão palmar, 

exploração do espaço por meio da movimentação voluntária, senta-se sem apoio, 

inicia o engatinhar, entre outros. 

Entre um e dois anos de idade, a criança tem como aquisições funcionais a 

locomoção, empilhar blocos grandes, reconhecer partes do corpo, autonomia nas 

ações, além das aquisições relacionais e cognitivas como interesse pela realidade 

externa, soluções para problemas, brincadeira de faz de contas, entre outros. 

Dos dois aos cinco anos de idade, as representações mentais norteiam o 

planejamento motor da criança, fazendo com que adquira como resultados o ato de 

correr com mais equilíbrio, apontar com o indicador, subir escadas usando um pé 

por degrau, pular com os dois pés, usar corretamente a colher, recortar com tesoura, 

aperfeiçoar a coordenação geral, nadar, pedalar, manipular objetos, vestir-se e 

também outros resultados relacionados à jogos e brincadeiras. 

De seis até sete anos, a criança adquire competências mais complexas e 

apuradas, pois, já tem um domínio de seu próprio corpo em relação ao espaço e 

tempo. Nesta fase, a autonomia vai crescendo a cada experiência e exigência 

encontradas em seu trajeto, fazendo com que o indivíduo adquira funções como 

aperfeiçoamento da coordenação motora fina, manipulação de objetos, construção 

estruturas, representação gráfica dos símbolos. 

A estimulação psicomotora na Educação Infantil tem, então, por objetivo a 
utilização o corpo como via de comunicação com o mundo, para colocar a 
criança em situações variadas de exploração e experimentação concretas, 
apropriando-se e resgatando sua memória motora, cognitiva, emocional e 
social (GONÇALVES, 2014, p. 24) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, de acordo com as pesquisas elaboradas, se faz de suma 

importância o trabalho da psicomotricidade na educação inicial, para que haja um 

melhor desenvolvimento das crianças em seu âmbito contínuo, estabelecendo um 

crescimento e aperfeiçoamento motor, cognitivo e social. 

A criança adquire diversas habilidades através da psicomotricidade 

preventiva, formando uma vinculação entre o corpo e mente, podendo enfrentar 

problemas que requerem certas habilidades motoras. 

Para isso, é preciso considerar a importância dos jogos e brincadeiras na 

infância e compreender os princípios básicos da psicomotricidade. O ato de brincar 



11 
 

permite que através da espontaneidade e da liberdade, a criança aprenda, crie e 

estabeleça conexões sociais, adquirindo conhecimentos, vivencias e experiências, 

resultando em um íntegro desenvolvimento. 

O desenvolvimento psicomotor, trabalhado através da psicomotricidade 

preventiva em suas respectivas etapas, fornece habilidades significativas para o 

crescimento da criança, fazendo com que seja capaz de resolver diversos problemas 

utilizando as desenvolturas adquiridas pelas práticas metodológicas da 

psicomotricidade. 
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