
FÁ B IA  DE M O R A E S V IE IR A  SO U T O

A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO tfRÉ-ESCOLAR

Monografia apresentada como requisito parcial 
para conclusão do curso de graduação de Educação 
Física, Setor de Ciências Biológicas, Universidade 
Federal do Paraná.

CURITIBA

1995



F Á B IA  D E M O R A E S V IE IR A  SO U T O

A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO PRÉ-ESCOLAR

Monografia apresentada como requisito parcial 
para conclusão do curso de graduação de Educação 
Física, Setor de Ciências Biológicas, Universidade 
Federal do Paraná.

ORIENTADORA:

Prof. MS. MARIA REGINA FERREIRA DA COSTA



Muitos movimentos 
são educados 

naturalmente no lar.

Guiselini



AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus em primeiro lugar, por me dar saúde, força de vontade, amor, 

coragem, paciência por eu conseguir chegar até aqui. Agradeço a meus pais que me deram a 

vida e, mesmo estando muito longe, continuam me apoiando em minhas decisões ao meu 

marido por me incentivar a continuar a faculdade e pela força que deu para a realização deste 

trabalho. Agradeço também a minha professora orientadora, Maria Regina Ferreira da Costa, 

que muito colaborou para que o trabalho fosse concluído. E agradeço a todos que de alguma 

forma colaboraram para a realização deste trabalho.

iv



SUMÁRIO

RESUMO................................................................................................................................vi

1 INTRODUÇÃO 1

1.1 PROBLEMA................................................................................................................... 1

1.2 JUSTIFICATIVA............................................................................................................ 2

1.3 OBJETIVOS....................................................................................................................2

1.3.1 Obj eti vo geral.............................................................................. ......................... 2

1.3.2 Objetivos específicos......................................................................  2

2 REVISÃO DE LITERATURA 3

2.1 APRÉ-ESCOLA............................................................................................................. 3

2.2 CARACTERÍSTICAS PSICO-SOCIAIS........................................................................5

2.2.1 Três anos...................................................................................................................... 5

2.2.2 Quatro anos......................................................................................................................2

2.2.3 Cinco anos....................................................................................................................8

2.2.4 Seis anos..........................................................................................................................10

2.3 ESTÁGIO OPERACIONAL.............................................................................................. 11

2.4 DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA CRIANÇA................................................ 12

3 CONCLUSÃO...................................................................................................................20

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 21

v



RESUMO

O objetivo deste estudo foi investigar a importância da educação física dentro da pré- 
escola, para tanto fez-se um trabalho de cunho bibliográfico onde enfoca-se os seguintes 
aspectos como a pré-escola, onde esta é vista como um lugar que se encontra entre o lar e a 
escola, visando a criação de condições que venham a satisfazer as necessidades básicas da 
criança; as características psico-sociais da criança na faixa etária de 3 a 4 anos, que visa a 
manipulação de símbolos, inclusive palavras, manifestando-se na imitação e nas brincadeiras 
imaginativas; e, o desenvolvimento psicomotor da criança, que abrange as características 
gerais e motoras como o esquema corporal, equilíbrio, coordenação, estruturação espacial e 
temporal, lateralidade e movimento. Portanto, conclui-se que a educação física é importante 
para a criança desde a sua concepção até o resto da sua vida, pois, através do movimento que 
o ser humano consegue expressar seus sentimentos e vontades. Onde existe vida, existe 
movimento.

vi



1 INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMA

A Educação Física é de vital importância para o ser humano. Portanto, é desde criança 

que ela deve ser trabalhada, pois onde existe vida exista movimento. Dentro da pré-escola, 

deveria haver uma preocupação em deixar que a criança desenvolva sua personalidade, sua 

criatividade, e não apenas ir a pré-escola com o intuito de aprender a ler e a escrever. A 

adaptação da criança a um novo ambiente, será dolorosa, porém, este ambiente escolar deverá 

ser o mais familiar possível, para que a criança não se sinta rejeitada. A pré-escola trabalha 

com o desenvolvimento de tarefas relacionadas com o desenvolvimento intelectual da 

criança.

Dentro das características psico-sociais, abrange o estágio pré-operacional, onde a 

criança possue um pensamento egocêntrico, que focaliza-se em uma coisa de cada vez, este 

termo (egocêntico), refere-se num momento em que a criança está centrada no seu “eu”. Elas 

são capazes de imitar vários "movimentos observando outras crianças e adultos, e são muito 

imaginativas e criativas.

Com relação ao seu desenvolvimento motor, GUISELLINI (1982) coloca que a função 

motora se encontra presente desde a concepção até o resto da vida do ser humano. A criança 

vai desenvolvendo suas habilidades a cada ano, por isso, a necessidade de proporcionar-lhes 

atividades que envolvam o correr, o pintar, o desenhar, o trepar, entre outros, pois só assim 

ela irá desenvolver sua coordenação fina, que é a precisão dos movimentos finos dos 

músculos das mãos, e sua coordenação global que implica movimentos voluntários dos 

grandes segmentos do corpo. Os movimentos básicos ocorrem com a maturação 

neuromuscular da criança e é dividida em três categorias: movimentos locomotores - 

movimentos que possibilitam a mudança do corpo de um lugar para outro; não locomotor - 

movimentos executados num espaço simples, sem mudança de direção; e, manipulativos - 

movimentos que envolve o manuseio de objetos.

Questiona-se, através deste estudo, sobre a importância da educação física dentro da 

pré-escola, na faixa etária de 3 a 6 anos.
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1.2 JUSTIFICATIVA

A preocupação deste trabalho foi relatar a importância da educação física dentro 4a 

pré-escola, pois segundo TANI (1987, p.24) “movimentos são de grande importância 

biológica, psicológica, social, cultural e evolutiva desde que é através de movimentos que o 

ser humano interage com o meio ambiente”.

A educação física serve para mostrar a criança a conscientização de seu próprio corpo, 

para isso deve ser trabalhado dentro da pré-escola, o esquema corporal, a coordenação, o 

equilíbrio, a lateralidade, a estruturação espacial e temporal e o movimento, portanto, 

partindo do ponto que a maioria das pré-escolas preocupam-se na maior parte do tempo com 

o intelectual e com isso acaba privando a criança de sua liberdade de movimentos, 

prejudicando o desenvolvimento geral da criança, preocupação esta que levou a realização 

deste estudo.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

O objetivo deste estudo foi o de INVESTIGAR a importância da educação física na 

pré-escola.

1.3.2 Objetivos Específicos

Especificar os objetivos da educação física na pré-escola;

Citar as características psico-socias das crianças na faixa etária de 3 a 6 anos;

Relatar as características motoras das crianças.



3

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 APRÉ-ESCOLA

O jardim de infância nada mais é, segundo MACHADO (1986, p. 18), “um ambiente 

sadio, organizado para suprir o que a família, geralmente, não pode oferecer”.

É importante nos primeiros anos de vida da criança que haja um incentivo em 

participar da pré-escola. A pré-escola nada mais é, do que um ambiente que se encontra entre 

o lar e a escola, sendo que nesta fase a criança começa a criar sua personalidade.

Cabe ao professor, permitir que o convívio na pré-escola se tome um lugar agradável, 

onde a criança tenha prazer em participar. A criança precisa sentir segurança, sabendo que 

todos (pais e professores) gostam muito dela.

Deve-se ressaltar às necessidades da educação pré-escolar, dentro do convívio da 

criança, partindo daquilo que lhe é familiar para transmitir-lhes outros conhecimentos. 

Porém, é importante que haja uma seqüência, evitando “pular” etapas, pois segundo 

BORGES (1987, p.3), “a aprendizagem é um processo contínuo e, como tal, tem uma 

trajetória que pressupõe o domínio de pré-requisitos”.

Para BORGES (1987), a criança deve ser estimulada e motivada, no momento 

conveniente, respeitando seu tempo e suas dificuldades para amadurecer . É preciso que a 

criança esteja pronta para receber a informação com interesse e sucesso.

Este mesmo autor coloca que “a pré-escola é um poderoso socializador e educador, 

levando a criança a desenvolver sua criatividade, promovendo, também, um equilíbrio geral”.

Para BORGES (1987, p. 17), “a educação pré-escolar, visa à criação de condições para 

satisfazer as necessidades básicas da criança, oferecendo-lhe um clima de bem-estar físico, 

afetivo social e intelectual, mediante a proposição de atividades lúdicas, que promovam a 

curiosidade e a espontaneidade, estimulando novas descobertas e o estabelecimento de novas 

relações”.

Este mesmo autor coloca que a escola deve ter como objetivo uma proposta educativa 

mais ampla, visando um bom desenvolvimento, pois, esta integra as necessidades intrínsecas 

e extrínsecas da criança. Como objetivo geral da pré-escola, este autor coloca que é 

“desenvolver, harmonicamente os aspectos: físico, emocional, social, intelectual e compensar 

o possível atraso no desenvolvimento do çluno, ocasionado pela carência cultural”. Já o
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objetivo específico visa “propiciar atividades, visando ao desenvolvimento da linguagem, 

propor condições para o desenvolvimento da capacidade sensório-motora e perceptiva; 

estimular a capacidade criadora e interpretativa; aumentar a capacidade de expressão e de 

compreensão; intensificar a formação das atitudes morais e das atitudes do convívio social; 

desenvolver maturidade psicológica; reforçar a maturidade psicológica, com vistas à 

integração na educação de base”.

Com relação aos objetivos da educação física, para BORGES (1987), visa o esquema 

corporal, a orientação espaço-temporal, qualidade física, expressão corporal e a recreação. Na 

faixa etária que abrange a criança pré-escolar, GUISELINI (1982), concorda com BORGES 

(1987), no que se refere ao objetivo da educação física que é estimular o seu desenvolvimento 

motor, para que desenvolva sua capacidade de resolução de problemas. Com isto, a pré-escola 

deve oferecer várias oportunidades, voltados para o desenvolvimento global, nos seus 

aspectos cognitivo, sócio-afetivo e psicomotor.

BORGES (1987) coloca que a adaptação da criança a nova situação na pré-escola é 

um processo doloroso. Esta irá protestar perante a situação, porém, este sofrimento será 

suportado, se não for em excesso. “O ingresso no maternal representa um marco no 

desenvolvimento do processo de separação e individualização da criança”.

O ambiente escolar deverá ser o mais familiar possível, para que a criança sinta 

segurança para adaptar-se a este novo ambiente. Também é importante introduzi-la no 

ambiente escolar, pouco a pouco, ficando mais tempo na escola a cada dia, e, não deixá-la 

que se sinta sozinha, em suas primeiras descobertas.

BORGES (1987) coloca que, para a criança, é muito importante saber que um dos pais 

irá buscá-la, pois isso, a deixará mais ligada a eles. Estas dificuldades estão relacionadas as 

relações afetivas. A mãe que é carinhosa com seu filho, estes terão sempre condições de 

enfrentarem um novo ambiente sozinhos, ao contrário da mãe insegura, carente, que tolherá 

o crescimento de seu filho, prolongando a dependência. Deve ser colocado que quando a 

criança chora muito, a mãe deve permanecer na escola, porém deve-se evitar a presença da 

mesma dentro da sala de aula.

A criança não deve ser tirada à força do ambiente familiar, ela se sentirá violentada, a 

mãe deve incentivar seu filho, a ficar na escola e ao professor cabe motivar esta criança para 

ficar junto de seus coleguinhas, e também devem lembrar que são educadores, apesar da 

dificuldade que se encontra na fase de adaptação, possuem melhores condições de cativar a
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criança, já que não estão envolvidos emocionalmente a estas. Deve ser sempre lembrado que 

cada criança é única e deverá ser respeitada como tal, pois, para uma boa adaptação não 

existem regras físicas.

Segundo BORGES (1987, p.5), “nos primeiros anos de vida, a criança toma 

consciência de um mundo objetivo e é capaz de desembaraçar suas observações e conclusões 

das distorções do pensamento primitivo”. Sua saúde mental depende de um equilíbrio entre as 

necessidades corpóreas, os impulsos e as exigências do mundo externo. Esta supera seus 

medos irracionais e a maneira como lida com isto, vai determinar o efeito no 

desenvolvimento de sua personalidade.

O bom desenvolvimento da criança depende dos pais, dos educadores. A capacidade 

para tolerar a tensão, será em boa parte, determinada pelas experiências dos primeiros anos 

de vida. Costuma ser exigido muito pouco da criança durante a infância, é feito o possível 

para diminuir sua tensão e satisfazer suas necessidades, porém, a medida que se desenvolve 

adquire mecanismos próprios para lidar com situações cada vez mais complexas e seus pais 

vão renunciando à sua função de protetor e isolador. As crianças compreendidas pelos adultos 

são estimuladas em suas tendências positivas, enfrentando o perigo e superando seus medos 

(ibid)

Este mesmo autor coloca que, é necessário saber que, o método de abordagem, que 

funciona com uma determinada criança, pode, muito bem, não dar resultados com outras. As 

crianças que se encontram bem adaptadas, estão num bom caminho para aumentar sua 

independência. O ciúme e a rivalidade que acontece entre irmãos e colegas deve ser encarado 

como parte de seu desenvolvimento, procurando demonstrá-la que nem sempre é válida as 

crises de ciúmes.

Para BORGES (1987, p.6), “o brinquedo na infância é um aspecto importantíssimo, 

pois aprendem muito, enquanto brincam”.

2.2 CARACTERÍSTICAS PSICO-SOCIAIS

2.2.1 Três anos

Segundo BORGES (1987, p.23), com 3 anos a criança possui potenciais recebidos do 

meio familiar, cuja consolidação depende, em parte, da estimulação e receptividade do meio
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que se expressam”. Este mesmo autor coloca que organiza suas emoções e sabe expressá-la. 

Extemaliza seus sentimentos através do ambiente em que vive , porém é incapaz de distinguir 

a fantasia da realidade. É independente. Gosta de imitar os adultos tanto nas palavra como 

nos gestos.

MACHADO (1986) coloca que sabe correr, andar, pode subir e descer escadas com 

um pé por degrau, sabe guiar um velocípede, joga bola sem perder o equilíbrio. Este mesmo 

autor cita que em atividades faz-de-conta, gosta de brincar com automóveis, trens, carro de 

bombeiro. Corta com auxílio de tesoura, usa os cubos com imaginação, construindo casas, 

carros, entre outros.

BORGES (1987) cita que é muito fácil distrair-se, por isso, a dificuldade em aprender 

regras de jogos e manter sua atenção por um tempo mais longo. Durante o jogo, joga como se 

estivesse sozinha. Não sabe distinguir a competição, “seu raciocínio é pré-operacional, 

preconceitual e seu pensamento é mágico”. Nesta fase a criança começa a ter sua 

personalidade, e adquire uma identidade, é um indivíduo com direitos adquiridos. BORGES 

(1987) e PAPALIA (1981) citam que possuem um melhor controle do esfíncter, durante o dia 

e a noite.

PAPALIA (1981) e MACHADO (1986) colocam que sabem se vestir, pondo peças 

simples como calça, meia, vestido, porém, estas roupas podem estar de trás para frente. 

Também sabem tirar a maioria das roupas se lhe derem algum auxílio nas partes mais 

difíceis.

Nesta idade não se conhece as relações de união e de inclusão, ou seja, noção de que 

alguém possa ser duas coisas ao mesmo tempo. Possui um sentimento de possessividade, tudo 

é dehi, os brinquedos, as pessoas a quem ama (BORGES, 1987). Nesta fase, progrediu em 

relação a coordenação olhos-mãos e pequenos músculos. PAPALIA (1981) e BEE (1984) 

concordam no ponto de vista, que nesta etapa sabem desenhar um círculo e possuem um 

melhor manejo do lápis, canetas, lápis-cera, ou seja, está melhorando sua coordenação motora 

fina.

Com relação as habilidades desenvolvidas nesta faixa etária, deve-se levar em 

consideração que as crianças estão começando a conhecer o mundo e a explorá-lo. Deve-se 

tomar cuidado com as conversas diante de crianças e alguns programas de violência (que são 

proibidos para menores), por isso que as crianças fazem e às vezes falam, algumas coisas 

“feias”, porque não entendem o significado, apenas nos imitam. Também é de vital
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importância possibilitar a criança o desenho, ou seja, o manuseio de lápis para desenhar, pois 

isso irá desenvolver sua criatividade e coordenação fina.

2.2.2 Quatro anos

MACHADO (1986) cita que nesta fase a criança é muito ativa, cheia de energia e 

ágil. Corre bastante, dá saltos parada ou correndo, sabe subir e descer escadas como um 

adulto, possui um melhor equilíbrio. Devido a sua imaginação, está interessada em aprender 

o real e o faz-de-conta. BORGES (1987) e MACHADO (1986) colocam que é no fim deste 

período que começam as indagações e os por quês?.

Para BORGES (1987, p.24), “o pensamento não tem objetividade por duas razões: 

porque não distinguiu exatamente o verdadeiro do falso; e porque é extremamente subjetiva, 

isto é, dá as cores do seu desejo, conforme a idéia do momento”. Ainda não é capaz de 

deduções e induções, trabalha por analogias, exemplo: um caroço é como uma pedrinha. Suas 

idéias ainda estão relacionadas aos objetos reais, que elas podem ver e tocar. Não conseguem 

entender o valor relativo dos números, quando aprende o conceito de escuro, considera-o 

como uma classe absoluta de cores, porém não faz sentido dizer amarelo-escuro, azul-escuro.

Segundo BORGES (1987), a representação teatral é a brincadeira mais importante 

onde muda de papéis, expressando suas necessidades, desejos e ansiedades. Brincando 

também descobrem, por exemplo, as propriedades dos materiais: duro, macio, pequeno, 

grande, leve, pesado, as cores; descobrindo como fazendo uma coisa, pode acontecer outra, e, 

assim, iniciando a compreensão de causa e efeito. É muito importante que brinquem com 

areia, água, argila, cubos, pois, são muito construtivas e inventivas e também porque 

oferecem oportunidades de explorar e dominar algumas substâncias básicas, sem exigir 

técnica para isso; pintar é muito importante. Gosta de brincar em grupo, porém, tem um 

amigo especial.

Este mesmo autor coloca que sente grande prazer em ajudar, e esta ajuda pode 

representar o desejo de copiar. É impossível exigir boas maneiras, mas gostam de ajudar nos 

trabalhos domésticos e sabe distinguir um comportamento aceitável e não aceitável. Quase 

não precisam de ajuda para vestir-se e despir-se, sabem dar laços nos sapatos. E capaz de 

lavar o rosto, as mãos e escovar os dentes, porém com alguma supervisão.

A mãe é a pessoa em quem confia, acima de tudo, quanto ao amor e proteção; porém a 

necessidade de afeição e aprovação do pai, não deve ser subestimada. BORGES (1987)
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coloca que deve-se ter o cuidado de não pensar, que só porque usa as mesmas palavras que os 

adultos, que saiba o seu significado. A escola ajuda a entrar em suas vidas pessoas que não 

sejam seus pais, às vezes, isto leva a expressar sentimentos com um adulto, com quem tem 

menos intimidade e convivência. Tomam-se mandonas e dominadoras e se desapontam 

quando alguma atividade não sai como planejado.

PAPALIA (1981) coloca que recorta com auxílio de tesoura, desenha uma pessoa e é 

capaz de fazer alguns desenhos e letras. Primeiro faz experiências com a linguagem através 

de rimas e jogos, ao conversar com outras pessoas, aprende a fazer planos, através de 

palavras. Para BORGES (1987, p. 26), “as instruções verbais são eficazes para desencadear 

a ação que já está determinada ou para iniciar uma nova ação, mas não pode impedir uma 

ação já iniciada ou fazer com que uma criança mude de uma ação para outra”.

A maioria dos autores pesquisados, concordam que a criança está sempre pronta a 

aprender, em suas limitações e que é sempre importante proporcionar-lhe brincadeiras onde 

possam expressar seus sentimentos, emoções e que favoreçam o desenvolvimento de suas 

coordenações ampla, fina bem como de sua criatividade.

2.2.3 Cinco anos

Para BORGES (1987), a criança possui uma consciência entre o certo e o errado e 

uma personalidade desenvolvida para o auto-controle. Possui um maior senso de realidade, 

ocasionando-lhe alguma frustação, entendendo que no mundo real não pode fazer coisas 

acontecer, logo que o deseje; percebe a diferença entre a realidade e a fantasia.

Segundo o mesmo autor, “a criança compreende melhor como uma coisa leva a outra, 

mas ainda não tem a representação mental da seqüência completa de ações”. Possuem mais 

capacidade de lembrar de pessoas e lugares e entende que muitas coisas são permanentes e 

não desaparecem. Sabem esperar e adiar a vontade de realizar seus desejos imediatamente, 

em grau maior do que podia tolerar antes. Este período é mais tranqüilo, um período para um 

melhor preparo do aprendizado escolar e sua disciplina.

Segundo BORGES (1987, p. 26) “... as crianças estabelecem normas em suas 

brincadeiras, muito mais severas e inflexíveis do que as que enfrentam na vida real, embora 

raramente, consigam mantê-las por muito tempo (...), são capazes de fazer críticas a si 

próprias o que constitui uma expressão de orientação mais realista”. O desenvolvimento do
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auto-controle, em relação a seus sentimentos e outras atividades mentais, encontra-se ao lado 

do controle corporal. Os músculos estão fortes, o senso de equilíbrio maior e acessos de raiva 

mais raros.

Ainda encontram-se confusos seus sentimentos, ora gostariam de voltar a infância, ora 

querem igualar-se aos adultos. BORGES (1987), coloca que são capazes de sentimentos como 

generosidade, paciência, tolerância, tenacidade, cuidado e orgulhos, por triunfos obtidos. A 

identidade é fortemente estabelecida: o menino se esforça para ser como o pai e a menina se 

esforça para ser como a mãe, apesar disso, existe a necessidade de apoio e orientação por 

parte dos pais.

Este autor coloca que, o professor, nesta idade, toma-se o adulto mais importante na 

vida da criança, além da família. A criança não consegue ser sociável o tempo todo, 

precisando de alguns períodos de solidão e isolamento. Não deve sentir-se obrigada a entrar 

em um grupo, deve oferecer um tempo, para que encontre sua própria forma de fazê-lo, estão 

sempre buscando novas companhias.

Segundo BORGES (1987, p.27), “a criança começa a coordenar percepções, 

lembranças e processos de raciocínio, relacionar experiências passadas e possibilidades 

futuras, ao presente, seleciona as melhores estratégias para a solução do problema”. 

PAPALIA (1981) e MACHADO (1986) colocam que as crianças controlam melhor um lápis, 

seus desenhos são simples, mas podem ser reconhecidos, possuem habilidades em copiar um 

quadrado, assim como, letras e números. São capazes de enfiar contas em um fio. Utilizam 

uma das mãos, ou seja, sua coordenação motora fina já está se definindo,.

Tem vontade de experimentar habilidades e a escola encoraja-a a fazer uso de sua 

habilidade, por esse motivo, várias coisas podem ser começadas e abandonadas, em pouco 

tempo, ou seja, não possuem persistência nas tarefas. Para MACHADO (1986) e BORGES 

(1987), as crianças são responsáveis por pequenas tarefas; a complexidade dos números e 

letras do alfabeto desenvolvem-se gradualmente, os sentidos já são percebidos (gosto, cheiro); 

sabem a idade que tem e as que terão no próximo ano, conhecem mês, ano e o nome das 

cores.

Nesta fase, as crianças, são muito generosas. Gostam de participar de tudo: das 

conversas, das brincadeiras. Um outro fato é que o menino ou a menina querem sempre ser 

igual ao pai ou a mãe quando crescer. É muito importante esta fase na vida da criança, pois 

está adquirindo uma personalidade, onde possui uma tolerância maior para a realização de
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seus desejos, apesar de ainda possuir um forte sentido de posse, onde tudo é dela. Busca em 

todo momento o apoio e aprovação dos pais (dos adultos).

Considerando os autores acima citados, pode-se dizer que em relação as habilidades 

motoras, são capazes de desenhar coisas (letras, números, desenhos) reconhecíveis, 

controlando um lápis, um pincel, ou seja, demonstra certa intimidade na coordenação motora 

fina. Seu equilíbrio é maior em relação as idades anteriores. O importante é que a criança 

viva cada fase, em seu momento, e, ao adulto cabe incentivá-la sempre, evitando que ela pule 

etapas.

2.2.4 Seis anos

Para BORGES (1987, p.29), “a criança com seis anos está despertando para a 

realidade do mundo”. Os meninos gostam de arrastar coisas, jogar futebol, lutar; as meninas 

preferem brincar de amarelinha, bonecas, pular corda. MACHADO (1986), concorda quando 

diz que, sabem pular corda, patinar, dirigir carros de brinquedo, correm rapidamente, seu 

equilíbrio e ritmo são bons. Possui noções de tempo, espaço, velocidade, peso, número e 

medida.

MACHADO (1986) coloca que, aprende a ler e escrever, aprende a explorar o meio 

que a rodeia. Sente-se mais capaz de experimentar e viver intensamente, sente-se grande e 

identifica-se mais com os adultos, sente-se superior as crianças menores. Seu vocabulário está 

crescendo, quer saber a respeito de tudo que a cerca, possui habilidades para compreender e 

utilizar a linguagem. Possui seqüência lógica: início, meio e fim, sendo passado para suas 

brincadeiras, às vezes, assume características de trabalho.

BORGES (1987) coloca que possui um raciocínio devido seus conceitos se darem 

pelas suas ações e experiências específicas. Esses conceitos tomam-se mais lógicos e 

diferenciados, mantendo-se através dos anos escolares e vida adulta. Possui uma dificuldade 

em diferenciar o real e a fantasia, apesar de ter muita imaginação, seu raciocínio parte de 

experiências reais. Sua memória é maior, conseguindo transmitir recados pequenos e 

imediatos, desempenhando tarefas mais simples. Não gosta de ser repreendida diante do seu 

grupo, necessitando da aprovação do mesmo, identificando-se com ele. Escolhe seus amigos. 

É mais agressivo no seu grupo, já que possui suas próprias idéias.
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Segundo BORGES (1987, p.30), “eles dependem de grande energia. Quando não se 

cansam, estão sempre prontas a adquirir novas experiências.” Preocupam-se com os cuidados 

pessoais. É quase independente no vestir e despir. Para MACHADO (1986, p.54), “é 

necessária a supervisão quando há desinteresse na tarefa ou tendência à preguiça.” Sentem 

necessidade de carinho, possuem ânsia de liderança, participam de jogos que possuem regras 

fixas, possuem boa coordenação motora ampla e fina, por isso, gostam de desenhar, apesar de 

criticarem seu próprio trabalho.

Para BORGES (1987, p. 30), “esta idade representa um grande passo na vida da 

criança. Ela ‘acorda’ para olhar o mundo, pois, possui uma motivação intrínseca que o leva a 

ter grandes interesses, curiosidade e vontade de aprender”.

E preciso lembrar que cada criança tem suas limitações e que a criança tem um corpo 

que cresce e desenvolve-se sempre, e para isso, ela precisa de espaços adequados para correr, 

trepar, saltar. É importante proporcionar sempre experiências, pois gostam de aprender. Em 

relação as habilidades motoras fina e grossa são boas, são capazes de andar de patins, correm 

rapidamente e seus desenhos são mais realistas.

2.3 ESTÁGIO PRÉ-OPERACIONAL

Durante esta fase, alguns autores citam idades entre dois a seis anos, dois a sete anos e 

até mesmo, quatro a sete anos, porém, no estudo realizado aqui, está sendo trabalhado as 

idades de três a seis anos. Outro fato a ser considerado é que alguns autores consideram a fase 

do estágio pré-operacional, como o estágio do pensamento intuitivo.

Uma das características deste estágio, segundo KAGAN (1988, p.218), “é a 

manipulação de símbolos, inclusive palavras, que manifesta-se na imitação e nas 

brincadeiras imaginativas ou faz-de-conta das crianças”. Um pouco antes dos quatro anos, a 

criança evoluiu no seu crescimento mental. CHARLES (1975) concorda quando diz que a 

criança formou símbolos mentais para representar objetos reais, usa palavras para identificar 

objetos e é capaz de raciocinar num nível simples.

Para BEE (1984) , KAGAN (1988) e CHARLES (1975). o pensamento tem 

característica no egocentrismo. BEE (1984) coloca que alguns aspectos da criança pré-escolar 

foi revelado por Piaget: além de ser um pensamento egocêntrico que focaliza-se em uma 

coisa de cada vez, não é reversível e seu raciocínio é primitivo. BEE (1984) e PAPALIA
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(1981) referem-se ao termo egocêntrico num momento em que a criança está centrada no seu 

eu; esta não compreende que os adultos tenham outros pontos de vista. As crianças falam 

como se os adultos conseguissem ver as coisas que elas vêem.

KAGAN (1988) coloca que as crianças podem imitar alguns movimentos, observados 

de outras crianças e adultos. Quando brinca, usa objetos que simbolizem a realidade, como 

uma caixa que usará como cama, cadeira, mesa ou trenzinho. Segundo CHARLES (1975, 

p. 6), “Piaget observou antes que as crianças deste nível raciocinam e dão explicações na base 

de instituições ou pressentimentos, ao invés de fazê-lo na base do adulto - tipo lógico.” Este 

mesmo autor coloca que as crianças não percebem que as coisas podem ser desfeitas e não 

entende que as coisas podem ser somadas ou subtraídas. Ainda não possuem condições de 

compreender número e suas relações, entender o que as pessoas transmitem e compreende 

regras.

O jogo nesta fase toma-se mais social, antes além de ser egocêntrico e espontâneo, 

agora é mais relacionado e dependente dos outros. Seus jogos prediletos são correr para 

pegar, esconder, procurar objetos e jogos de advinhar. Aos professores cabe lembrar de 

transmitir regras simples em número reduzido. Se estas quebram as regras, quer dizer que não 

conseguem lembrar-se delas ao mesmo tempo em que estão tentando jogar.

Para compreender que a criança nesta fase entende apenas uma coisa de cada vez, 

BEE (1984) e P AP ALIA (1981) citam o exemplo do copo, onde mostram a uma criança de 

cinco anos um copo largo e baixo com água, e ela comenta que este copo tinha mais água, 

mesmo ao passar para um copo alto e estreito, ao perguntar o por quê, a criança diz que este é 

maior desta maneira e aponta para a largura, a criança não compreende que a quantidade será 

a mesma, alguns dirão que o copo alto e estreito terá mais água. As crianças nesta idade 

centram-se em uma coisa e não sabem considerar a largura e a altura ao mesmo tempo.

2.4 DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA CRIANÇA

Segundo as característica gerais para GUISELINI (1982, p.l 1), “a função motora está 

presente desde a concepção e durante toda a vida do ser humano. O movimento é a 

manifestação fundamental de desenvolvimento do homem possibilita seu relacionamento 

com o mundo e com os demais, características inerentes da condição humana.” Nós
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conhecemos o mundo, os objetos, relacionamentos com outros seres, através dos movimentos 

do nosso corpo.

Segundo TANI (1987, p.24). “movimentos são de grande importância biológica, 

psicológica, social, cultural e evolutiva, desde que é através de movimentos que o ser humano 

interage com o meio ambiente”. Este mesmo autor coloca que, “embora seja necessário cerca 

de vinte anos para que o organismo humano se tome maduro, autoridades em 

desenvolvimento da criança concordam que os primeiros anos de vida, do nascimento aos seis 

anos, são os anos cruciais da vida de um indivíduo. As experiências que a criança tem 

durante este período determinarão, em grande extensão, que tipo de adulto a pessoa se 

tomará”.

Segundo GUISELINI (1982) e BORGES (1987), para melhor compreensão da 

evolução psicomotora da criança é conveniente esclarecer alguns termos:

a) coordenação dinâmica geral: implica a harmonia de movimentos voluntários dos 

grandes segmentos do corpo;

b) coordenação motora fina: implica a harmonia e precisão dos movimentos finos dos 

músculos das mãos, pés e rosto.

Segundo os mesmos autores, a criança por volta dos três aos cinco anos, aperfeiçoa 

sua coordenação, equilíbrio, postura, ritmo.

Para MEINEL (1984, p.287), “... as principais tendências do desenvolvimento motor 

entre o terceiro e sétimo anos de vida, consistem no considerável aperfeiçoamento das formas 

de movimento, bem como na aquisição das primeiras combinações de movimento”.

Com relação as característica motoras, GUISELINI (1982), BORGES (1987) e 

CAPON (1989), entendem por esquema corporal, a “consciência do próprio corpo, de suas 

partes, das suas posturas e atitudes, seja em estado de repouso ou em movimento”. A criança 

deve sempre ser estimulada a tomar consciência de seu corpo em várias posições.

GUISELINI (1982, p. 16) coloca que “a partir dos seis anos, a criança alcançará 

habilidades motoras de alta precisão, tanto naquelas que envolvem a coordenação dinâmica 

geral, grossa, como na coordenação motora fina”. Segundo o mesmo autor, “a criança adquire 

o domínio de seus músculos e articulações na medida em que a força muscular também vai se 

desenvolvendo. Estas característica vão permitir a realização de ações complexas, por 

exemplo, manejar e controlar com as mãos e pés bolas de diversos tamanhos, escrever de 

forma automática”.
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Para BORGES (1987, p.43), “o esquema corporal é um elemento básico indispensável 

para a formação da personalidade da criança. É a representação, a imagem, a percepção do 

próprio corpo. As primeiras descobertas do ‘eu’ são feitas pelas crianças, em seu próprio 

corpo. As sensações de toque em si mesmos são importantes.” Para GUISELINI (1982, p. 17), 

“além das noções do próprio corpo e das reações com o exterior nas suas expressões de 

espaço e tempo, o contato com outras pessoas, a evolução do gesto e da linguagem são 

aspectos importantes na formação do esquema corporal.” Segundo mesmo autor, alguns 

níveis do esquema corporal podem ser alcançados durante a fase pré-escolar: apontar partes 

do corpo, nomear partes do corpo, movimentar partes do corpo de diversas maneiras; 

reproduzir movimentos e posições; reproduzir movimentos e posições obedecendo ordens 

verbais; localizar sensações identificando-as; representar graficamente o corpo; expressar-se 

corporalmente.”

Entende-se por equilíbrio, segundo GUISELINI (1982, p. 18), BORGES (1987, p.44) e 

CAPON (1989, p.6), “a capacidade de assumir e sustentar qualquer posição do corpo contra a 

lei da gravidade”. Para FLINCHUM (1981, p.49), o equilíbrio “é a habilidade da criança em 

manter o controle do corpo utilizando ambos lados simultaneamente, um lado só, ou ambos 

alternadamente”.

GUISELINI (1982) coloca que um equilíbrio correto é a base de uma boa coordenação 

dinâmica geral, sendo que se o equilíbrio for defeituoso, mais energia consumirá, sendo esta 

energia necessária para outros trabalhos. Este mesmo autor coloca que apesar da 

complexidade, alguns fisiológicos reduzem a quatro classes principais as impressões que 

intervêm na conservação e modificação do equilíbrio do corpo, que são: impressões tácteis - 

provêm do contato plantar com o solo; cinestésicas - consciência da atividade dos músculos e 

da posição dos membros, sentido das atitudes; visuais e labirínticas - são as mais importantes, 

provêm das informações dos canais semi-circulares do ouvido interno.

GUISELINI (1982, p. 18), citando MOSSTON, coloca que existem três tipos de 

equilíbrio: “equilíbrio durante o movimento; equilíbrio em uma determinada postura 

(posição); e, equilíbrio recuperado por uma determinada posição, depois de uma ação”. Este 

mesmo autor coloca que “a melhor maneira de desenvolver uma habilidade, consiste em 

empregá-la com a maior freqüência possível, nas condições que mais se aproximam daquelas 

em que se deva utilizar e, os reflexos de equilibração se educam praticando-os.”
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Todos os autores pesquisados concordam que o equilíbrio é a base de uma boa postura 

e locomoção. Devem ser ensinados, às crianças, todos os tipos de movimentos que necessitem 

ser trabalhados o equilíbrio, para isto, devem ser utilizados materiais como sacos de areia, 

bancos suecos, traves baixas, cordas no solo, entre outros, proporcionando-lhes muitas 

variedades e criatividades.

Com relação à coordenação, GUISELINI (1982, p.23) citando KHIPHARD, define 

como a “atuação conjunta harmônica e a mais econômica possível de músculos, nervos e 

sentidos para a realização de movimentos exatos e equilibradamente seguro (motricidade 

voluntária) e reações rápidas adaptadas a situações (motricidade-reflexa)” Segundo 

FLINCHUM (1981, p.48), “para desenvolver uma boa coordenação a criança deve ser capaz 

de mover-se habilidosa e livremente, assim como ser livre para interpretar as informações que 

lhe chegam do mundo externo”.

Para uma perfeita harmonia de movimentos, GUISELINI (1982), apresenta dois 

aspectos: “a coordenação estática, que é o resultado do equilíbrio harmonioso entre a ação 

dos grupos musculares antagonistas, em função do tônus muscular e permite a conservação 

voluntária das atitudes (controle da postura, da imobilidade), e coordenação dinâmica que é a 

colocação em ação harmoniosa, simultânea, de grupos musculares diferentes com vistas à 

execução de movimentos voluntários (marcha, corrida, salto)”. Este mesmo autor coloca que, 

dependendo do tipo de movimento que se realiza, a coordenação dinâmica será “geral”, 

quando se refere a ações nas quais intervém somente membros inferiores ou em 

simultaneidade com membros superiores; e “manual” quando se estabelece o jogo de 

movimento de ambas as mãos, levando-se em conta a coordenação digital, a rapidez e a 

precisão da habilidade manual.

Dentro da coordenação temos a coordenação visomotora que, segundo GUISELINI 

(1982, p.26), “é desenvolvida praticamente em todas as atividades que realizamos: seguir uma 

bola com os olhos, perseguir um alvo móvel, acompanhar o movimento de um colega, receber 

uma bola em movimento. Entende-se por coordenação visomotora, a coordenação de 

movimentos que são orientados pela visão”. Segundo CAPON (1989, p.6), coordenação 

visomotora, “refere-se à capacidade de integrar com sucesso respostas visuais e motoras 

numa reação física. Permite a um indivíduo o controle do movimento e uma movimentação 

fácil e suave de um lugar para outro”. A
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“coordenação visomotora apresenta duas subcategorias: coordenação olho-mão, que se refere a 

capacidade da criança para eleger um objeto do meio que a rodeia, coordenando a coisa visualmente 

percebida com um movimento manipulativo; e coordenação olho-pé, que se refere à capacidade da 

criança para diferenciar um objeto do meio que a rodeia; coordenando a coisa percebida visualmente com 

movimentos das extremidades inferiores.” (GUISELINI, 1982, p.27).

Uma das maneiras de estimular o desenvolvimento da coordenação visomotora, é 

estimular a criança a lançar objetos de vários tamanhos e pesos à alguns alvos. Coordenação 

nada mais é, do que você ter uma imagem do seu corpo, integrando com ações musculares, 

para executar movimentos específicos, do modo mais eficiente.

Segundo CAPON (1989, p.6), entende-se por estruturação espacial “... o 

conhecimento do corpo e de sua posição, bem como das posições das outras pessoas e objetos 

com relação ao próprio corpo, no espaço. Internamente associada ao esquema corporal.” Para 

GUISELINI (1982, p.32) e BORGES (1987, p.47), “orientar-se no espaço é ver-se e ver as 

coisas no espaço em relação a si próprio, e dirigir-se, é avaliar seus movimentos e adaptá-los 

ao espaço vivido e desta forma se situar e agir correspondentemente.” Estes autores colocam 

que “o espaço se estrutura a princípio em referências ao próprio corpo e se organiza através 

dos dados proporcionados pelo esquema corporal e pela experiência pessoal.”

Para BORGES (1987, p.47), “a orientação se faz à medida que a criança começa a 

movimentar-se mais livremente; movimentar a cabeça, estender os braços para pegar os 

objetos, andar, etc.” GUISELINI (1982) coloca que a criança após aprender a andar, seu 

espaço aumenta consideravelmente. Aprende a mover-se em um determinado espaço, percebe 

as distâncias, as direções, em relação ao seu corpo e adquire noções de: alto, baixo, em cima, 

em baixo, perto, longe, dentro, fora. Segundo o mesmo autor, “se uma criança tem 

dificuldades com seu espaço é porque em seu desenvolvimento psicomotor algumas etapas 

não foram adequadamente desenvolvidas. É preciso identificá-las e voltar a elas.” Para 

BORGES (1987, p.48), “não existindo a noção espacial, dificilmente a criança terá um 

comportamento de adaptação ao meio ambiente, e percepção das coisas. A visão é um dos 

órgãos que dá muita noção espacial”.

A noção espacial é que faz a criança ter a noção do lugar onde irá brincar. É fácil 

notar crianças pequenas, ao brincarem, principalmente quando correm, que vivem se 

“atropelando”, pois a estruturação ainda não está completamente desenvolvida. Já para as 

crianças maiores esses “atropelamentos” acontecem mais raramente.
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Por estruturação temporal, GUISELINI (1982, p.36) coloca que “orientar-se no tempo 

é situar o presente em relação a um antes e a um depois, é avaliar o movimento no tempo, 

distinguir o rápido do lento, o sucessivo do simultâneo. É saber situar os movimentos no 

tempo uns em relação aos outros.” Segundo BORGES (1987, p.48), “a percepção do tempo é 

mais complexa que a do espaço e se manifesta mais tarde, através de momentos concretos de 

experiências”.

Para GUISELINI (1982, p.36), “a organização temporal é de vital importância para a 

alfabetização e a criança com distúrbio nesta área terá grande dificuldade para perceber a 

sucessão de sons no tempo. A dificuldade de orientação temporal será mais ligada ao saber 

ouvir enquanto que a orientação espacial ao saber ver”. BORGES (1987) coloca que a 

audição é muito importante para se ter uma boa noção temporal. Este mesmo autor coloca 

que as noções do tempo são abstratas para as crianças, elas vivem no tempo; ao redor dos 

quatro anos que irá começar a adquirir noções de tempo.

Para GUISELINI (1982, p.36), existem dois aspectos na forma de percepção: “um 

aspecto quantitativo - percepção do intervalo temporal, duração, e um aspecto qualitativo - 

percepção da sucessão (do antes e depois)”. Este mesmo autor juntamente com BORGES 

(1987, p.49) colocam que “a estruturação espaço temporal é fator importante para uma 

adaptação favorável da criança ao meio. Esta estruturação permite, não só o movimento e 

reconhecimento do próprio corpo no espaço, mas também dá seqüência aos gestos, localizar 

as partes do corpo e situá-los no espaço”.

Segundo os mesmos autores, “na educação física, os movimentos devem ser 

apresentados de forma que a consciência do próprio corpo, do espaço, do tempo, em relação 

aos objetos, sejam enfatizados sistematicamente”.

A noção temporal tem sua importância no desenvolvimento psicomotor da criança. 

Elas estão sempre aprendendo e é sempre muito importante incentivar a criança, que possui 

seu próprio ritmo, e fazê-las perceber o ritmo correto. A noção temporal, fará esta perceber 

algumas noções como ontem e o hoje, tempo longo e curto, dias da semana, meses, entre 

outros. Para isso é preciso verificar se a noção está sendo desenvolvida adequadamente, pois 

isso poderá limitar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças.

Entende-se por lateralidade, “a intemalização do conhecimento da diferença entre o 

direito e esquerdo, e a capacidade de controlar os dois lados do corpo, junta ou 

separadamente” (CAPON, 1989, p.6). Coloca que as crianças podem pegar uma bola com as
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duas mãos, envolve os movimentos bilaterais ou paralelo. Quicar uma bola com uma das 

mãos envolve os movimentos unilaterais, onde usa um lado do corpo, ou um membro naquele 

lado do corpo. Ao caminhar, está sendo envolvida a lateralidade cruzada, onde é usado 

diferentes membros simultaneamente, em lados opostos do corpo, isto é, os braços e as pernas 

se movem em oposição, entre si.'

Para BORGES (1987, p.49), “durante o crescimento, naturalmente, se define uma 

dominância lateral na criança: será mais forte, mais ágil do lado direito ou esquerdo. A 

lateralidade corresponde a dados neurológicos, mas também, é influenciada por certos hábitos 

sociais”. Este autor coloca que um bom e correto desenvolvimento da lateralidade, ajudará 

numa boa escrita e envolve a orientação espacial e temporal. “É extremamente difícil, 

dissociar os três elementos fundamentais da psicomotricidade: corpo-espaço-tempo. Portanto, 

quando deseja-se que a criança adquira uma noção espacial, não se pode deixar de levar em 

conta suas possibilidades e conhecimentos corporais, sua emotividade e seu próprio ritmo” 
(ibid).

Lateralidade nada mais é, do que a utilização correta de um ou dois lados do corpo. 

Para isso, é importante deixar que a criança escolha um lado que tenha mais habilidade, não 

deixando, é claro, de ensinar a utilizar os dois lados do corpo.

Segundo GUISELINI (1982, p.53), “o movimento tem sido estabelecido como o 

conteúdo da educação física.” Segundo o mesmo autor, “há muitas definições a respeito de 

movimento e cada qual dá a sua contribuição: movimento é a mudança na posição por 

qualquer segmento do corpo; ou movimento é a resposta motora observável, produzida por 

um estímulo”. Este autor coloca que existem dois objetivos relacionados as habilidades na 

aprendizagem motora dentro da educação física: habilidades básica e habilidades específicas: 

porém será comentado apenas as habilidades básicas, que está dentro da faixa etária estudada 

neste trabalho.

As habilidades básicas ou movimentos básicos são caracterizados segundo 

FLINCHUM (1981, p.42), “a criança em idades pré-escolares que desenvolvem estes 

movimentos básicos que serão necessários para o desenvolvimento posterior de outras 

habilidades motoras. Essa fase é o período mais crítico para que as formas motoras básicas 

sejam desenvolvidas corretamente”. GUISELINI (1982, p.56) e FLINCHUM (1981, p.47) 

colocam que “os movimentos básicos podem ocorrer com a maturação neuromuscular da 

criança. São esses padrões motores que formam a base de movimentos precisos. São
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divididos em três categorias: locomotores - movimentos básicos que possibilitam o corpo se 

deslocar de um lugar para outro no espaço; não locomotores - movimentos básicos que 

podem ser executados em espaço simples. Sem movimento da base de apoio ou sem a 

intenção de se deslocar de um lugar para outro no espaço; manipulativos - movimentos 

básicos que envolvem o manejo ou o manuseio do objetos”.

GALLAHUE citado por TANI (1987) propõe um modelo de desenvolvimento onde 

cada faixa etária possui uma determinada fase do desenvolvimento motor. Neste trabalho, 

será mencionado apenas a fase que abrange a faixa etária de três a seis anos, que é a fase de 

movimentos fundamentais, para BORGES (1987, p.39), os movimentos fundamentais “são 

um aperfeiçoamento da fase dos movimentos rudimentares, que representam o tempo 

(período), no qual as crianças estão envolvidas, ativamente, na experimentação e exploração 

das suas capacidades motoras.”

Dentro dos movimentos fundamentais existem três estágios que são:

Io estágio inicial: o movimento é caracterizado por ausência de partes ou seqüência imprópria; uso 

restrito do corpo, coordenação e fluidez rítmica insuficientes; 2o estágio elementar: envolve maior 

controle melhor coordenação e ritmo dos movimentos fundamentais, onde o padrão de movimento é 

restrito ou exagerado, ainda que melhor coordenado; 3o estágio maduro: é caracterizado pela eficiência 

mecânica, coordenação e performances controladas (BORGES, 1987, p.39).

Os movimentos estão presentes em todas as atividades humanas, ou seja, os 

movimentos são de vital importância para a vida do ser humano. Onde existe vida, existe 

movimento.
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3 CONCLUSÃO

Com o objetivo de investigar a importância da educação física na pré-escola, na faixa 

etária de três a seis anos, conclui-se que esta na vida da criança é muito importante, pois a 

pré-escola além de ser um ambiente sadio e organizado, sempre o que a família geralmente 

não pode oferecer. Esta e outras características foram relatadas através de pesquisadores, tais 

como BORGES, GUISELINI, entre outros. Os autores pesquisados colocam que é com o 

movimento, que o ser humano se interage com o meio ambiente, suprindo suas necessidades.

Dentro do movimento, foram classificados e identificados os movimentos 

fundamentais que são os locomotores (andar), os não-locomotores (puxar) e os manipulativos 

(preensão), movimentos que devem estar presente nas experiências da criança, para que esta 

possa ter um completo desenvolvimento.

A educação física serve para mostrar a criança o conhecimento de seu corpo para que 

possa se localizar no tempo e no espaço, onde verificou-se neste estudo, a necessidade deste 

ser amplo e, a variação de experiências dentro das características motoras, como o esquema 

corporal, a coordenação, equilíbrio, lateralidade, estruturação espacial e temporal e o 

movimento, também sejam bem desenvolvidos, e, com isso, possuir uma boa coordenação 

ampla e fina desenvolvidas adequadamente. É importante ressaltar que tanto os professores, 

quanto os pais, devem identificar se a criança não está pulando etapas de seu 

desenvolvimento, pois isso irá prejudicar seu crescimento biopsicossocial.
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