
ESTUDO DA ESTIMULAÇÃO MOTORA EM CRIANÇAS
DE 5 ANOS EM ESCOLAS PÚBLICAS. UM OLHAR

PEDAGÓGICO.

Gislane Evangelista dos  SANTOS (UnilesteMG); Marley Pereira Barbosa  ALVIM (UnilesteMG)

Introdução: Um ambiente repleto de estímulos, vivências corporais diversas e
direcionadas podem possibilitar à criança a potencialização não só de suas capacidades
motoras e físicas, mas também cognitivas, afetivas e sociais. E os profissionais que
atuam no contexto escolar são responsáveis em possibilitar a estimulação motora dos
alunos, principalmente em crianças na faixa etária de 5 anos. Objetivo: Verificar a
operacionalização da estimulação motora pelo professor Regente; 
Analisar se o Projeto Pedagógico da Escola contempla em sua filosofia e concepção a
estimulação motora, ou seja, direciona o trabalho dos professores.
 Metodologia: A investigação foi realizada por meio da pesquisa descritiva, com foco
na abordagem qualitativa. O instrumento utilizado foi a entrevista semi-estruturada. 
Resultados: A entrevista foi direcionada a 6 (100%) professores regentes, que
representam 4 escolas municipais pertencente ao município de Coronel Fabriciano,
Minas Gerais. Os professores em sua maioria certificam que o Projeto Pedagógico é
voltado para formação integral e plena do educando, inclusive a estimulação motora.
Mas há quem afirme que de fato somente o plano de aula e o plano de curso
contemplam o trabalho de estimulação motora e não o Projeto Pedagógico. Eles
consideram importante trabalhar a estimulação motora com as crianças, porque através
do desenvolvimento da motricidade elas adquirem certas habilidades que irão ajudá-las
em seu processo de aprendizagem ao longo do tempo e fica a cargo do Professor
regente esta estimulação motora das crianças, que é trabalhada através de brincadeiras.
Os professores não apresentam dificuldade em trabalhar a estimulação motora com as
crianças, mas existem dúvidas de como e/ou até onde é possível avançar no que se
refere à motricidade das crianças. Conclusão: Foi possível concluir, que os professores
juntamente com o pedagogo precisam criar momentos de estudos para melhor embasar
suas aulas e consequentemente propiciar a estimulação motora. Assim, os professores
terão mais segurança no trabalho desenvolvido.
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