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 Objetivos :
Entendemos que a partir da construção corporal, aperfeiçoamos nossas capacidades cognitivas, afetivas e
motoras.
Dentro dessa perspectiva, acreditamos que a ciência psicomotora nos traz totais condições para que
possamos favorecer o máximo do desenvolvimento físico, mental e social de cada criança.
Respeitando as características individuais, priorizando a cooperação através de uma proposta lúdica e
prazerosa para todos os alunos.
Encontramos várias definições para a Psicomotricidade. Cada autor coloca o seu olhar para defini-la
Psicomotricidade é uma neurociência que transforma o pensamento em ato motor harmônico. É a sintonia
fina que coordena e organiza as ações gerenciadas pelo cérebro e as manifesta em conhecimento e
aprendizado.
Psicomotricidade é a manifestação corporal do invisível de maneira visível (ISPE-GAE, 2007).
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, bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os
objetos e consigo mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das
aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas.
Psicomotricidade, portanto, 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 (SBP)
A educação psicomotora é uma ciência, que através de exercícios e jogos adequados a cada faixa etária
leva a criança ao desenvolvimento global do 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.
(NEGRINE).
Em nossa proposta pedagógica, pretendemos favorecer o desenvolvimento psicomotor através das mais
variadas formas de deslocamentos e percepções sensoriais (táteis, visuais e auditivas) de acordo a cada etapa
de desenvolvimento alcançada por cada criança.
Portanto, durante as aulas movimento, elas irão vivenciar saltos e deslocamentos variados, equilíbrios
dinâmicos e estáticos. Irão se arrastar, engatinhar, subir e descer, imitar o movimento dos bichos e dos
amigos, dançar e tocar alguns instrumentos musicais (tambor, pandeiro, panelas, baldes, etc.).
Participarão de jogos com regras simples e vão desenhar em grandes folhas de papel coladas na parede e no
chão. Pisarão em diferentes terrenos (plástico bolha, areia e outras texturas) e vão rolar sobre os colchões.
Dessa forma, vão construindo a imagem que fazem do próprio corpo, aumentando significativamente a
memória corporal. Elevando sua capacidade cognitiva, fortalecendo e criando laços afetivos.
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Temos certeza que ao chegarem ao final do ano todos estarão mais fortes, inteligentes, felizes e cheios de
memórias inesquecíveis de mais um ano na TIC TIC TAC.

