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Descobrindo-se e Descobrindo-se e 
Movimentando-se!Movimentando-se!

Profª. Maria de Jesus Gomes Almeida



    

Descobrindo seu corpo o homem Descobrindo seu corpo o homem 
movimenta, age, interage com movimenta, age, interage com 

seus semelhantes em uma seus semelhantes em uma 
constante descoberta psíquico-constante descoberta psíquico-

social.social.



    



    

Observação dos professores: “Por que Observação dos professores: “Por que 
as crianças sofriam tantas quedas e as crianças sofriam tantas quedas e 

se machucavam durante as atividades se machucavam durante as atividades 
recreativas?”recreativas?”

A motivação para o desenvolvimento desse projeto:A motivação para o desenvolvimento desse projeto:



    

Atividades desenvolvidas:Atividades desenvolvidas:

Observação/Comparação do pátio Observação/Comparação do pátio 
escolar (terreno em declive/aclive) escolar (terreno em declive/aclive) 
e de um campo de futebol (terreno e de um campo de futebol (terreno 

plano): percepção espacial da plano): percepção espacial da 
criança.criança.



    



    



    



    



    



    

A criança descobre o próprio A criança descobre o próprio 
corpo: coordenação motora, maior corpo: coordenação motora, maior 
segurança e tonicidade através da segurança e tonicidade através da 

visualização do seu corpo e devisualização do seu corpo e de
seus coleguinhas.seus coleguinhas.

Atividades Desenvolvidas:Atividades Desenvolvidas:



    



    

Wallon (1975): “U m elemento de Wallon (1975): “U m elemento de 
base indispensável à criança base indispensável à criança 

para a formação da sua para a formação da sua 
personalidade é a representação personalidade é a representação 
mais ou menos global, mais ou mais ou menos global, mais ou 
menos específica e diferenciada menos específica e diferenciada 
que tem do seu próprio corpo.”  que tem do seu próprio corpo.”  



    



    



    

A aprendizagem das crianças da faixa A aprendizagem das crianças da faixa 
etária de quatro a cinco anos deve ser etária de quatro a cinco anos deve ser 

orientada por um programa rico e orientada por um programa rico e 
concreto como também por objetivos concreto como também por objetivos 
específicos propiciando desta forma específicos propiciando desta forma 

que o aluno tenha pleno que o aluno tenha pleno 
desenvolvimento cognitivo e motor.desenvolvimento cognitivo e motor.



    



    



    

Atividades desenvolvidas:Atividades desenvolvidas:

Participação da comunidade (pais e Participação da comunidade (pais e 
responsáveis): caminhada pelo bairro e responsáveis): caminhada pelo bairro e 

arredores.arredores.



    



    



    

““Uma aula é como comida. O professor é o Uma aula é como comida. O professor é o 
cozinheiro. O aluno é quem vai comer. Se a cozinheiro. O aluno é quem vai comer. Se a 
criança se recusa a comer pode haver duas criança se recusa a comer pode haver duas 
explicações. A criança está doente. A explicações. A criança está doente. A 
doença lhe tira a fome. (...) A segunda não é doença lhe tira a fome. (...) A segunda não é 
a comida que a criança deseja comer. (...) O a comida que a criança deseja comer. (...) O 
corpo é sábio. Etimologicamente a palavra corpo é sábio. Etimologicamente a palavra 
sábio quer dizer “ eu degusto” . (...) As sábio quer dizer “ eu degusto” . (...) As 
crianças têm naturalmente um interesse crianças têm naturalmente um interesse 
enorme pelo mundo. Os olhinhos delas ficam enorme pelo mundo. Os olhinhos delas ficam 
deslumbrados com tudo que vêem. Devoram deslumbrados com tudo que vêem. Devoram 
tudo.”  tudo.”  

Rubem AlvesRubem Alves



    



    



    

Profª. Maria de Jesus Gomes Almeida

Escola Municipal Escola Municipal 
“ Nilza Aires Pires”“ Nilza Aires Pires”

Catalão –  GoiásCatalão –  Goiás


