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ANO: 2018/1        PERÍODO: 4º BACHARELADO 
DISCIPLINA: PSICOMOTRICIDADE  
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Me. Maria Clemência Pinheiro de Lima Ferreira 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80h  TEÓRICA: 60h    PRÁTICA: 20h 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

EMENTA: 
Caracterização das áreas psicomotoras, possibilitando aprendizagem, classificação, vivência e aplicação. 
 
OBJETIVO GERAIS: 

• Conceituar psicomotricidade argumentando sobre sua importância; 
• Identificar os elementos essenciais da psicomotricidade; 
• Elaborar diferentes atividades corporais com objetivos psicomotores; 
• Apontar, a partir da observação, elementos psicomotores que necessitem ser trabalhados em uma 

determinada faixa etária. 
• Aplicar baterias psicomotoras em crianças e compreender como se aplica em idoso. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
-Compreender as teorias gerais da 
psicomotricidade 
-Definir termos peculiares a respeito do 
conceito de psicomotricidade 
-Analisar as diferentes visões de estudiosos 
da psicomotricidade 

Histórico da psicomotricidade; Conceitos, características e 
objetivos. Visão da psicomotricidade de acordo com Henry 
Wallon, Maria Montessori, Lapierre, Vitor da Fonseca, Le 
Bouch, Ajuriaguerra, Piaget. 

-Discutir sobre a aprendizagem pelo 
movimento corporal 

O corpo em questão: aprendizagem por meio do movimento 
corporal 

-Compreender a importância da afetividade 
no processo do desenvolvimento psicomotor. 

Afetividade, a importância dos vínculos afetivos na 
psicomotricidade 

-Identificar conceitos relacionados aos 
diferentes campos da psicomotricidade 

Educação Psicomotora 
Reeducação Psicomotora 
Terapia psicomotora 

-Identificar e conceituar os elementos 
psicomotores 
 
-Analisar a coordenação motora a partir dos 
elementos psicomotores 
 
-Elaborar diferentes atividades lúdicas 
corporais com objetivos psicomotores 

Elementos da psicomotricidade: esquema corporal, 
estruturação espacial e temporal, lateralidade, ritmo e 
percepção. 
 
Coordenação motora global e fina, equilíbrio estático e 
dinâmico, coordenação óculo-manual e óculo-pedal.  

-Compreender a importância da 
psicomotricidade para o Idoso. 

Psicomotricidade e o Idoso 

-Identificar problemas de ordem psicomotora 
-Listar e descrever distúrbios psicomotores 

Distúrbios /Perturbações psicomotoras 

-Discutir formas de avaliação psicomotora 
-Aplicar diferentes baterias de avaliação 
psicomotora. 

Avaliação psicomotora 
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METODOLOGIA: 
Aulas expositivas. 
Seminários. 
Discussões e comentários em reuniões e nas aulas. 
Observação, participação, planejamento e regência de aulas. 
Atividades interdisciplinares 
 
RECURSOS 
Data-show 
Quadro 
 
ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR 
Psicologia do esporte em relação a capacidade de concentração, tipos de personalidade, atenção e motivação.  
 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao 
longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
 
1ª VA: a)prova teórica valendo 60 pontos (28/03), com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que 
antecede a prova; b)atividades diversas que somarão 40 pontos: Estudo de texto + discussão no valor de 10 
pontos (27/02);  Estudo individual e em grupo – TBL no valor de 30 pontos (21/03). 
 
2ª VA: a)prova teórica valendo 40 pontos (PROVÃO ÀS 13HS) (05/05) contendo questões objetivas de múltipla 
escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação; b)atividades relacionadas aos elementos 
psicomotores com valor de 40 pontos (entre 04 a 25/04); c) elaboração e execução do PEP: Projeto de 
Estimulação Psicomotora no valor de 20 pontos  (16/05). 
 
3ª VA: a)prova teórica valendo 50 pontos (20/06) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que 
antecede a prova; b) avaliação psicomotora em crianças: bateria de testes; resultados e diagnóstico; proposta de 
intervenção no valor de 40 pontos (entrega 20/06); visto nas atividades de preparação da avaliação psicomotora  
10 pontos (29/05 e 05/06). 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá 
requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da 
realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na 
data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da 
instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
 
REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis 
após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 
1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
     Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
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4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; editora). 
        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
OLIVEIRA, Gislene de Campos. Psicomotricidade: educação e reeducação num enfoque psicopedagógico. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2007 
OLIVEIRA, Gislene de Campos. Avaliação psicomotora à luz da psicologia e da psicopedagogia. Petrópolis: 
Editora Vozes, 2007 
LE BOULCH, Jean. Educação Psicomotora: a psicocinética na idade escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1987. 
 
Bibliografia complementar: 

 
ALVES, Fátima. A psicomotricidade e o Idoso: Uma Educação para a saúde. Rio de Janeiro: Wak, 2013. 
LEVIN, Esteban. A clínica psicomotora. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  
FONSECA, Vitor. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2008.  
FONSECA, Vitor da. Psicomotricidade: filogênese, ontogênese e retrogênese. E Ed. Rio de janeiro: Wak, 2009. 
LE BOULCH, Jean. O desenvolvimento psicomotor: do nascimento até os 6 anos. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1982. 
 
 
 
 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
DATA:_____/_____  /_____ 

 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 

Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 
Diretor do Curso de Educação Física 

 


