
DESAFIOS CORPORAIS PARA CRIANÇAS PEQUENAS
1
 

 

Jennifer Barbosa De Souza-
2
 FE/UFG  

Karine Cândida Freitas -
3
 FE/UFG                                                                                                                                                                                                                  

Larisse Ceciliano Barbosa-
4
 FE/UFG 

 Miriam Justino Chaves
5
 - FE/UFG 

 

  

RESUMO: 

Este trabalho pretende apresentar parte da experiência realizada na disciplina Estágio na 

educação infantil III e IV, desenvolvida em 2013, pelas acadêmicas: Jennifer, Karine, 

Larisse e Miriam, sob orientação da professora Célia Maria Severina Batista Furtado, da 

Universidade Federal de Goiás, em um CMEI de tempo integral da rede municipal de 

ensino de Goiânia. O objetivo é pensar os desafios corporais com as crianças pequenas 

em variados espaços, dentro e fora da sala de atividades. O trabalho feito nas regências 

teve embasamento a partir dos teóricos: Teresa Maria Machado Borges (1994): A 

educação psicomotora e L.S Vigotski (2007): O papel do brinquedo no 

desenvolvimento. Com base nas observações feitas optamos por desenvolver atividades 

estimulantes quanto a autonomia e o desenvolvimento corporal. Nesta fase, os pequenos 

precisam ser instigados a correr, pular, saltar - tudo sob a orientação cuidadosa do 

educador. Dessa forma, decidimos trabalhar com a “psicomotricidade”, a educação do 

movimento, a qual engloba as relações espaciais do corpo, cujo público alvo foi o 

agrupamento de dois anos, no qual se encontram matriculadas vinte crianças. As 

atividades realizadas foram: ultrapassar obstáculos, exercício de alongamento, estímulos 

corporais, motricidade, competição de arremesso, psicomotricidade, coordenação 

motora e gincana; todas estas atividades com a intenção de desenvolver habilidades 

corporais, visando o trabalho em grupo e apreensão de regras de convivência como: 

esperar a vez, ganhar e perder, entre outras. Nesta experiência, foi possível visualizar 

que a prática docente realizada na Educação Infantil exige atividades planejadas e é de 

suma importância que o professor proporcione atividades livres com o corpo em 

variadas posições, podendo ser criadas várias situações lúdicas, associadas ao 

movimento e à possibilidade de se relacionar com o outro, uma vez que trabalhar com 

crianças nesta idade é um pouco complexo, devido à dispersão rápida das mesmas. 

Conclui-se que, nesta fase, a criança está em desenvolvimento contínuo, por isso é 

relevante ter cuidado ao escolher a metodologia de trabalho para que o desenvolvimento 

não seja um mero treino de habilidades, mas descobertas pelas crianças, quanto às 

próprias possibilidades de seu corpo.   
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