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Introdução: O Desenvolvimento neuropsicomotor é um marco no primeiro ano de vida
da criança, sendo um processo contínuo, sequencial e complexo, ligado à idade,
portanto, ocorre de forma mais lenta em crianças prematuras. O presente trabalho,
utilizando da metodologia ativa, na qual o aluno passa a ser o protagonista do próprio
aprendizado e o professor o mediador, visou-se analisar os ganhos manuais de
preensão, alcance e manuseio de uma criança típica pelo uso da ferramenta “centopeia
do desenvolvimento” criado pelos alunos do 7º período do curso de fisioterapia. 
Objetivo: Criar para os alunos do estágio do curso de fisioterapia do Unileste uma
ferramenta que facilite e direcione de forma lúdica, para os alunos, professores e
pacientes, os brinquedos que melhor contribuem para o desenvolvimento da criança na
idade em que se encontra. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, com
busca realizada nos indexadores Google Acadêmico e Scielo e livros de
neuropediatria. Dos dados obtidos, optou-se por fabricar a “centopeia do
desenvolvimento” utilizando arame de caderno, material EVA e papel microondulado
para confecção das placas. Foram separadas 12 placas, sendo que em cada placa foi
escrito o mês e o brinquedo para ser estimulado durante essa fase e apresentado em
sala de aula para avaliação do professor. Resultados: A centopeia do desenvolvimento
foi apresentada em sala de aula e exposta para os alunos, professores e pacientes que
frequentam o estágio. Os estagiários gostaram da forma criativa que foi realizado o
trabalho e passariam a utilizar como recurso prático e rápido em seus pacientes e que
continuariam pesquisando na literatura para aprimorar as formas de intervenção.
Conclusão: A criança tem suas habilidades manuais de preensão, alcance e manuseio
aprimoradas com o passar dos meses. A centopeia do desenvolvimento facilitou para
os estagiários na busca de brinquedos que estimulam a criança em cada fase.
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