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RESUMO 

Introdução: Considerando os benefícios que a psicomotricidade proporciona à criança no seu 

desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social, por meio de atividades motoras, o presente 

trabalho busca aprofundar nos estudos, esperando alcançar um entendimento significativo para 

conhecer e refletir a psicomotricidade enquanto ferramenta para as aulas com crianças de 

segmento na Educação Infantil. Na Educação Infantil, a escola e o professor têm um papel 

relevante, pois influenciam no desenvolvimento dos alunos, com isso, precisam estimulá-los e 

propiciá-los, momentos lúdicos com jogos e brincadeiras que estimulem noções afetivas, 

cognitivas e motoras, pois é brincando que a criança tem o prazer de aprender novos 

conhecimentos para sua vida. Objetivo: O objetivo foi compreender a importância dos 

estímulos da psicomotricidade na Educação Infantil e sugerir projetos de aula que utilizem 

atividades psicomotoras nesse nível de educação. metodologias:  As metodologias utilizadas 

foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Para atingir 

o objetivo proposto sugerimos dois projetos de aula para alunos de 4 e 5 anos da Educação 

Infantil a partir das propostas da pedagogia de projetos. No projeto 1 (Brincando e aprendendo 

sobre os movimentos do corpo) o objetivo foi explorar os movimentos e habilidades corporais 

através de brincadeiras. No projeto 2 (A música como instrumento da aprendizagem) 

objetivamos experenciar movimentos corporais através do som e dos ritmos das músicas. 

Conclusão: A educação psicomotora deve ser considerada como conceito de base para 
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desenvolver durante a Educação infantil, pois conduz a percepção do ser humano com seu corpo 

e o meio em que vive, contribuindo para a aprendizagem no ambiente escolar e social, pois 

engloba ao desenvolvimento do intelecto, do emocional, do afetivo, social e motor, que são 

essenciais para a evolução humana. 
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