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O presente trabalho intitulado Desenvolvendo Aspectos Psicomotores: um 
relato de experiência teve como objetivo observar os aspectos psicomotores, 
visando compreender o desenvolvimento da coordenação motora fina e global, 
a lateralidade e a estruturação espacial/temporal, e como os mesmos 
contribuem para o processo de aprendizagem. Diante disso, elaboramos um 
conjunto de atividades, que foram aplicadas a uma criança de três anos de 
idade, com o intuito de analisar o desenvolvimento da sua coordenação 
motora. Os procedimentos metodológicos se deram por meio de pesquisa 
bibliográfica a qual utilizamos o autor Oliveira (2010) para fundamentar o nosso 
trabalho e também atividades lúdicas, que foram aplicadas com a mediação de 
adultos. Para obtermos estes resultados foram feitas as seguintes atividades: o 
chute com a bola, onde ela tinha que associar o lado de acordo com a cor da 
fita, foi usada a cor vermelha para distinguir o seu lado esquerdo e a verde seu 
lado direito, a partir disso trabalhar a coordenação motora global e a 
lateralidade. A pintura que teve por objetivo trabalhar a coordenação motora 
fina e o óculo manual, e por fim a montagem, desenvolvendo a noção de 
espaço e distinção das cores. Com isso foi possível chegar aos seguintes 
resultados: a criança possui mais força e destreza em seu lado direito, pois os 
chutes foram mais precisos, com relação a pintura ela demonstrou ter um bom 
domínio da sua coordenação motora fina, e quanto ao jogo de montagem ela 
conseguiu memorizar as cores referentes a cada peça, e no ato de montar 
conseguiu colocar cada uma conforme a respectiva cor e tamanho. Nesse 
sentido chegamos à conclusão de que a criança tem um bom domínio do seu 
esquema corporal, pois, conseguiu distinguir a lateralidade, desenvolveu com 
precisão os exercícios propostos, e tem um ótimo domínio visual. 
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