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RESUMO:   

A coordenação motora é a capacidade do cérebro em desenvolver um movimento 

ou realizar tarefas que exijam maiores habilidades. A coordenação motora fina é o 

movimento dos músculos menores, como os das mãos, já a coordenação motora 

grossa é o movimento dos músculos maiores, como os das pernas. A 

psicomotricidade é a capacidade de ação do sistema nervoso central responsável 

pela criação de uma consciência no indivíduo acerca dos movimentos que realiza 

por meio de parâmetros, como a velocidade, o tempo, o espaço e a percepção. Ela 

é muito importante no desenvolvimento da criança, pois com ela aprendem a noção 

de seu corpo, espaço e de como se mover, essas atividades são aplicadas 

principalmente na educação infantil. Atualmente professores e outros profissionais 

perceberam uma certa dificuldade das crianças do 1° e do 2° ano do fundamental 

anos iniciais, na fase de transição da letra bastão para a letra cursiva. Isso é 

explicado pelo fato da letra bastão ser escrita em maiúscula, a que chamamos “letra 

de forma” ou “caixa alta”, essa é a letra mais fácil, pois fragmenta a escrita, por 

exemplo, quando escrevemos a letra h tiramos o lápis do papel três vezes. Já a letra 

cursiva é considerada mais difícil para as crianças, pois propicia a escrita contínua 

durante a palavra, além da rapidez, que solicita maturidade cognitiva associada aos 

movimentos finos. Para ajudar os estudantes nesta fase, é preciso aplicar propostas 

extras que estimulem a coordenação motora fina. O objetivo do projeto é contribuir 



 

com o desenvolvimento da aprendizagem no período de transição da letra na fase 

pré-operatório. Aplicar intervenções que estimulem os movimentos finos dos alunos, 

para que tenham maior facilidade na fase da mudança da letra e após a conclusão 

analisar se as crianças tiveram maior facilidade ao escreverem com letra cursiva. 

Palavras-chave: Coordenação motora; Psicomotricidade; Pré-operatório; 

Letramento.  

 

INTRODUÇÃO  

A coordenação motora é a capacidade do cérebro em desenvolver um 

movimento ou realizar tarefas que exijam maior habilidade. Ela é dividida em duas 

formas: coordenação motora fina e coordenação motora grossa. A fina é o 

movimento dos músculos menores, como os músculos das mãos, já a grossa é o 

movimento dos músculos maiores, como os músculos das pernas. 

É na educação infantil que a coordenação motora será mais trabalhada e 

estimulada. Com ajuda de atividades bem elaboradas e dinâmicas é possível receber 

respostas imediatas e sendo assim podendo avaliá-las. Quando a criança alcança 

os seis anos de idade, a alfabetização é iniciada. De forma precisa as letras deverão 

surgir no caderno, primeiramente as letras de forma e os números, com o passar do 

tempo a letra extensa deverá ser aprendida. 

 

Imagem 1: Coordenação motora fina 

Fonte: https://neurosaber.com.br/como-aperfeicoar-a-coordenacao-motora-fina/ 

https://neurosaber.com.br/como-aperfeicoar-a-coordenacao-motora-fina/
https://neurosaber.com.br/como-aperfeicoar-a-coordenacao-motora-fina/


 

 

Imagem 2: Coordenação motora grossa. 

Fonte:https://www.rhemaeducacao.com.br/noticias.php?id=420&t=como-trabalhar-a-coordenacao-motora-na-educacao-

infantil. 

         A psicomotricidade é a capacidade de ação do sistema nervoso central 

responsável pela criação de uma consciência no indivíduo acerca dos movimentos 

que realiza por meio de parâmetros, como a velocidade, o tempo, o espaço e a 

percepção. Ela é muito importante no desenvolvimento da criança, pois com ela 

aprendem a noção de seu corpo, espaço e de como se mover, e essas atividades 

são aplicadas principalmente na educação infantil. 

 

Imagem 3: Psicomotricidade  

Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/curso-online-pedagogia-psicomotricidade-na-educacao-infantil/p 

     Os músculos têm como função preencher e sustentar o corpo e os órgãos, além de 

produzir movimentação corporal, seja para deslocamento físico ou movimentação 

interna.  O desenvolvimento muscular é importante pois possibilita que a criança realize 

os movimentos que exige a coordenação motora fina, com maior firmeza, estabilidade e 

destreza.  

https://www.rhemaeducacao.com.br/noticias.php?id=420&t=como-trabalhar-a-coordenacao-motora-na-educacao-infantil
https://www.rhemaeducacao.com.br/noticias.php?id=420&t=como-trabalhar-a-coordenacao-motora-na-educacao-infantil
https://www.rhemaeducacao.com.br/noticias.php?id=420&t=como-trabalhar-a-coordenacao-motora-na-educacao-infantil
https://www.rhemaeducacao.com.br/noticias.php?id=420&t=como-trabalhar-a-coordenacao-motora-na-educacao-infantil
https://www.portaleducacao.com.br/curso-online-pedagogia-psicomotricidade-na-educacao-infantil/p
https://www.portaleducacao.com.br/curso-online-pedagogia-psicomotricidade-na-educacao-infantil/p


 

Segundo VENTURA (2016) o controle do tônus muscular é necessário para 

realizar os gestos como a escrita, e isso depende do nível de maturação muscular e das 

características ligadas a psicomotricidade. Para um bom desempenho na fase do 

desenvolvimento da escrita, que exige uma pega do lápis correta e com firmeza, é 

preciso que os músculos da mão sejam estimulados, por exemplo, atividades que 

permitem movimentos de pinça promovem o estímulo dos músculos das mãos. Alguns 

deles são abdutor, flexor, adutor, oponente do polegar, lumbricais, interósseos. Com o 

estímulo desses músculos a criança passa a desenvolver habilidades que contribuem 

para o fortalecimento da fase do pré-operatório.  

     

Imagem 4: Músculos da mão  

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/543035667564164992/ 

    As crianças que possuem ambiente limitado, que não favoreça a interação com 

objetos, podem sofrer déficit na aprendizagem, mesmo que não apresente 

deficiências biológicas. Segundo Jean Piaget (ano), a criança desenvolve-se a partir 

do momento que começa a interagir por meio das ações cognitivas concretas, ou 

seja, um processo de construção lógica sobre objetos ao seu redor. Cada criança 



 

tem suas etapas ou estágios, sendo que cada fase obedece a uma sequência e 

tempo de permanência. Os estágios são: 

SENSÓRIO-MOTOR: (0 a 2 anos) Nesta fase as crianças desenvolvem o sentido, 

isto é, ela precisa tocar, provar objetos. Geralmente essas ações são acidentalmente 

por reflexos. 

PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO: (2 a 7 anos) Esta fase corresponde ao período pré-

escolar. Apresenta dois estágios diferentes: estágio egocêntrico (2 a 4 anos) e 

estágio intuitivo (5 a 7 anos). 

PERÍODO OPERATÓRIO-CONCRETO: (7 a 11 anos) Nesta fase a criança já 

consegue usar a lógica para chegar à soluções para maior parte dos problemas 

concretos. 

PERÍODO OPERATÓRIO-FORMAL: (11 a 15 anos) Nesta fase já é possível usar a 

lógica para todos os problemas concretos. 

 

Imagem 5: Letra bastão e letra cursiva 

Fonte: http://homeschoolingintegral.com/letra-bastao-cursiva-e-imprensa-caligrafia/ 

O período pré-operatório realiza a transição entre a inteligência sensório-

motora e a inteligência representativa. Ao atingir o pensamento representativo a 

http://homeschoolingintegral.com/letra-bastao-cursiva-e-imprensa-caligrafia/
http://homeschoolingintegral.com/letra-bastao-cursiva-e-imprensa-caligrafia/


 

criança precisa reconstruir o objeto, o tempo, o espaço, as categorias lógicas de 

classes e relações nesse novo plano da representação. 

Segundo Piaget, é na fase egocêntrica do período pré-operatório que sugere, 

na criança, a capacidade de substituir um material ou um acontecimento por uma 

representação (PIAGET e INHELDER, 1982), e esta substituição é feita através dos 

símbolos. Com isso, este período é conhecido como estágio da Inteligência 

Simbólica.  

Piaget diz que a assimilação significa que a criança está aprendendo a 

relacionar os animais, (PIAGET, 1996, p. 13), até que sua estrutura cognitiva 

relaciona outros animais ao cachorro, como por exemplo, o cavalo, pois possui 

características parecidas, como a cor marrom, quadrúpede, rabo. 

A letra bastão é escrita toda em maiúscula, a que chamamos “letra de forma” ou 

“caixa alta”, essa é a letra mais fácil, pois fragmenta a escrita, por exemplo, quando 

escrevemos a letra h tiramos o lápis do papel três vezes. A letra cursiva é 

considerada mais difícil para as crianças, pois propicia a escrita contínua durante a 

palavra, além da rapidez, que solicita maturidade cognitiva associada aos 

movimentos finos. 

 

Imagem 6: Letra bastão e letra cursiva  

Fonte: http://homeschoolingintegral.com/letra-bastao-cursiva-e-imprensa-caligrafia/  

 

http://homeschoolingintegral.com/letra-bastao-cursiva-e-imprensa-caligrafia/
http://homeschoolingintegral.com/letra-bastao-cursiva-e-imprensa-caligrafia/


 

Os aplicativos são ferramentas instaladas em dispositivos eletrônicos, como 

celulares, tablets e podem auxiliar o usuário a realizar algumas tarefas. Os 

aplicativos se dividem em várias classificações, como app interativo infantil, que além 

de ser uma forma de interagir a criança, ela é estimulada a aprender coisas novas 

com mais facilidade e de uma forma divertida.  

No geral, esses aplicativos são baseados na aprendizagem de letras, dos 

sons iniciais das palavras, da organização das sílabas que estão embaralhadas para 

formar o nome de uma imagem vista, além de estimular as crianças a  levantar 

hipóteses e resgatar a memória de palavras. 

 

 

Imagem 7: Aplicativo interativo 

Fonte: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2Fvida-e-

estilo%2Fcomportamento%2Faprenda-a-substituir-o-celular-das-criancas-por-brincadeiras-

criativas%3Famp&psig=AOvVaw2GgXSHxCUfYtL1v3axNzdC&ust=1620523745996000&source=images&cd=vfe&ve

d=0CA0QjhxqFwoTCLj-usv3uPACFQAAAAAdAAAAABAD 

 

 

PROBLEMA 

A psicomotricidade e o pensamento cognitivo junto a coordenação motora, 

devem ser desenvolvidos principalmente na educação infantil e no ensino 

fundamental I, os quais correspondem ao período pré-operatório. Com estas 

habilidades desenvolvidas com uma estratégia de materiais intuitivos, os alunos 

terão maior facilidade na fase de transição da letra. A partir do diagnóstico da 

dificuldade dos alunos no período de transição da letra bastão para a letra cursiva, 

seria possível estimular os movimentos finos das crianças por meio de uma 

sequência didática? 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2Fvida-e-estilo%2Fcomportamento%2Faprenda-a-substituir-o-celular-das-criancas-por-brincadeiras-criativas%3Famp&psig=AOvVaw2GgXSHxCUfYtL1v3axNzdC&ust=1620523745996000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLj-usv3uPACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2Fvida-e-estilo%2Fcomportamento%2Faprenda-a-substituir-o-celular-das-criancas-por-brincadeiras-criativas%3Famp&psig=AOvVaw2GgXSHxCUfYtL1v3axNzdC&ust=1620523745996000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLj-usv3uPACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2Fvida-e-estilo%2Fcomportamento%2Faprenda-a-substituir-o-celular-das-criancas-por-brincadeiras-criativas%3Famp&psig=AOvVaw2GgXSHxCUfYtL1v3axNzdC&ust=1620523745996000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLj-usv3uPACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2Fvida-e-estilo%2Fcomportamento%2Faprenda-a-substituir-o-celular-das-criancas-por-brincadeiras-criativas%3Famp&psig=AOvVaw2GgXSHxCUfYtL1v3axNzdC&ust=1620523745996000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLj-usv3uPACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2Fvida-e-estilo%2Fcomportamento%2Faprenda-a-substituir-o-celular-das-criancas-por-brincadeiras-criativas%3Famp&psig=AOvVaw2GgXSHxCUfYtL1v3axNzdC&ust=1620523745996000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLj-usv3uPACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2Fvida-e-estilo%2Fcomportamento%2Faprenda-a-substituir-o-celular-das-criancas-por-brincadeiras-criativas%3Famp&psig=AOvVaw2GgXSHxCUfYtL1v3axNzdC&ust=1620523745996000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLj-usv3uPACFQAAAAAdAAAAABAD
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HIPÓTESE  

Acredita-se que é possível desenvolver um aplicativo que possa instruir os 

alunos a realizar propostas de uma sequência didática, estimulando os movimentos 

finos e a psicomotricidade. 

 

OBJETIVO  

Objetivo geral:  

Desenvolver um aplicativo interativo, que contém instruções de atividades que 

estimulam os movimentos finos e a psicomotricidade dos alunos. 

Objetivos específicos (se houver): 

- Montar kits com materiais que permitam o estímulo dos movimentos. 

- Avaliar o resultado das propostas. 

 

METODOLOGIA  

A metodologia consistirá no desenvolvimento de um site instrucional que nos permite 

adicionar propostas que fazem parte de uma sequência didática. Essa ferramenta 

permite que os alunos realizem as atividades apresentadas, desenvolvendo seus 

movimentos finos e consequentemente ajudando-os a ter maior facilidade na fase de 

transição da letra bastão para a letra cursiva, a qual corresponde ao período pré-

operatório. As propostas são: 

1° Proposta: massinha de modelar  

Espera-se que as crianças usem a criatividade com massa modeladora e exercitem 

seus movimentos finos. 

2° Proposta:  tintas diluídas em água, pipetas, recipientes e folha sulfite. 

Espera-se que as crianças transportem a tinta para o papel utilizando a pipeta, 

desenvolvendo um desenho. 

3° Proposta: tampas de garrafa pet furadas e barbantes.  



 

Espera-se que as crianças passem o barbante no furo da tampa da garrafa, fazendo 

colares e pulseiras. 

4° Proposta: elásticos coloridos e clipes. 

Espera-se que as crianças montem uma sequência alternando os dois materiais para 

formar uma corda. 

Modo de aplicação:  

● Os alunos serão divididos no momento da aplicação, sendo três alunos 

por mesa. 

● Cada aluno terá o seu próprio kit contendo todos os materiais 

necessários para realizarem as propostas apresentadas. 

● As alunas responsáveis pelo projeto explicarão uma proposta por vez 

com o auxílio do site para exemplificar a intenção de cada proposta e o 

que devem produzir com os materiais apresentados. 

● Será feita a observação e a documentação das criações feitas pelos 

alunos para a comparação e análise da melhora ou piora deles. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A metodologia do projeto está em andamento, sendo aplicada as intervenções no 

grupo de alunos que teve autorização para participar. Espera-se que esses 

encontros auxiliem significativamente na melhora do desenvolvimento da 

coordenação motora fina.  
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