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EMENTA 

 

 
Estuda a Psicomotricidade enquanto construção teórica e no desenvolvimento integrado 
da pessoa, assim como suas alterações e possibilidades de trabalho na Educação Infantil 
e Ensino Fundamental I. 

 

 OBJETIVO GERAL 
 

 
Capacitar futuros Pedagogos para a educação da criança através do seu próprio corpo e 
seu movimento, visualizando-a como um ser total com potenciais a serem desenvolvidos, 
por meio de ações que priorizem a comunicação, a expressão, o domínio e a 
exteriorização corporal como fatores impulsionadores dos processos de desenvolvimento 
e aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Orientar o aluno sobre a importância da Psicomotricidade no aprendizado e no 
desenvolvimento total do indivíduo; 

 Promover análise crítica sobre a atuação do professor em relação à prática 
psicomotora;  



 Subsidiar o futuro educador para desenvolver uma prática autônoma no intuito de 
prevenir os distúrbios psicomotores e de aprendizado; 

 Ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento normal e as patologias 
psicomotoras; 

 Desenvolver habilidades e competências para intervenções psicomotoras, a partir 
de hipóteses diagnósticas. 

METODOLOGIA 
 

 
As aulas acontecerão por meio de aula expositivo-participativa, discussão de textos 
teóricos, seminários, elaboração e apresentação de atividades práticas para estimulação 
psicomotora na Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 
 I UNIDADE  
 

1. A Psicomotricidade: pressupostos e concepções 
1.1 Conceitos 
1.2  Histórico 
1.3  Campos de atuação 
1.4  Educação psicomotora 
1.5  Reeducação psicomotora 

 
2. Desenvolvimento psicomotor 
2.1 Sistema nervoso e maturação 
2.2  Aspectos funcionais da Psicomotricidade: esquema corporal, lateralidade, 

estruturação espacial, estruturação temporal e pré-escrita 
2.3  Coordenação: Motora-ampla, motora-fina, visomotora, audiomotora, facial 

 
 II UNIDADE 
 

3. A Psicomotricidade Relacional 
3.1  Aspectos relacionais da Psicomotricidade: a comunicação, a expressão, o limite, a 

agressividade, a afetividade e a corporeidade 
3.2  A Psicomotricidade na vida social e afetiva da criança 

 
 III UNIDADE 
 

4. Reeducação Psicomotora 
4.1  Avaliação psicomotora 
4.2  Distúrbios psicomotores e sua reeducação 

 

AVALIAÇÃO 
 

 
O sistema de avaliação deverá conter mecanismos diferenciados para verificação da 
aprendizagem. Será realizada uma avaliação escrita (10,0) – unidade I; seminário (10,0) – 
unidade II, elaboração e apresentação do projeto APCC (10,0) – unidade III. Assim, 
considerar-se-á aprovado o/a estudante que tiver frequência às atividades escolares igual 
ou superior a 75% da carga horária total da unidade curricular e Nota Final igual ou 



superior a 7,0 (seis), consideradas todas as avaliações previstas neste programa. 
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