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Ao fim do curso o aluno terá obtido conhecimentos diversificados 
sobre o assunto e estará apto a promover estudos e vivências que 
possibilite reflexões acerca do corpo em movimento e das práticas 
corporais utilizadas em contextos de aprendizagem.
Oferecer um curso que possibilite ao aluno construir um corpo 
de discussões e oportunidades de análise para um planejamento 
de projetos educacionais que incluam elementos atualizados na 
área da psicomotricidade educacional. Consolidar a educação 
psicomotora como uma ação preventiva no processo ensino 
aprendizagem. Desconstruir e construir o conceito cultural sobre 
uma educação pelo movimento.

Graduados das áreas da educação e saúde que atuam ou possam 
atuar na área educacional e demais profissionais portadores 
de diploma de curso superior devidamente reconhecido com 
interesse em estudar as questões que envolvem a psicomotricidade 
educacional. O curso visa fornecer parâmetros para que esses 
profissionais contribuam para uma educação humanizada.

Aulas presenciais, tendo como principal diferencial a conexão 
contínua entre a teoria e a prática, através dos seguintes métodos:
• Preparação prévia para as aulas;
• Estudos de Caso;
• Aulas expositivas;
• Discussões e debates em sala de aula.
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FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO
Visão geral sobre os conceitos de Futuro e de Tendências. Conhecimento das ferramentas prospectivas e timelines de 
futuro. 

MÉTODOS DE ENSINO PARA NATIVOS DIGITAIS
Entendendo os Nativos Digitais. Motivação e Afetividade em sala de aula. Estratégias de Motivação. Métodos de 
Dramatização. Métodos de Desenvolvimento de Conceitos. Métodos de Aplicação de Conceitos. O uso da internet 
como recurso educacional, instrumento de comunicação, realização de projetos, transmissão de conteúdos e auxílio à 
pesquisa e ao desenvolvimento profissional dos professores. Potencialização de resultados em quatro fases.

BASES NEUROLÓGICAS E COGNITIVAS DO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM 
Elementos básicos necessários ao desenvolvimento da leitura e da escrita e dos distúrbios afetivos e cognitivos 
que permeiam a relação leitor/texto/produção. Fracasso escolar, o fracasso da aprendizagem e obstáculos na 
aprendizagem. Matrizes de aprendizagem.

FISIOLOGIA DO MOVIMENTO
Elementos da fisiologia do movimento humano. Funções segmentares corporais na produção do movimento. 
Princípios mecânicos vinculados às estruturas ósteo-músculo-articulares. Anatomia e fisiologia da contração 
muscular. Aspectos posturais, locomotores e da preensão.

FUNÇÕES PSICOMOTORAS
Fundamentação teórica-prática dos sete fatores psicomotores com referência ao modelo de Luria. Organização 
dos sete fatores, confirmando a hierarquização vertical do modelo Luriano. A importância das relações entre o 
desenvolvimento das funções psicomotoras e da aprendizagem.

INTRODUÇÃO À PSICOMOTRICIDADE
Os fundamentos da psicomotricidade. O objeto de estudo da psicomotricidade. Visão histórica e atual da 
psicomotricidade. Diferentes abordagens da psicomotricidade. O papel da psicomotricidade no contexto escolar e 
cultural. 

OBSERVAÇÃO PSICOMOTORA
Estudo da observação da qualidade do perfil psicomotor da criança, na medida em que o trabalho permita visualizar, 
detectar e isolar muitas dimensões do processo de aprendizagem. Elaboração de estratégias educacionais para que o 
aluno desenvolva.

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
Análise do desenvolvimento humano, na inter-relação das suas dimensões biológica, sociocultural, afetiva e cognitiva. 
Compreensão da relação entre desenvolvimento humano e processo educativo.

PSICOMOTRICIDADE: FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM
A importância do corpo na construção do saber e na escola. O brincar e o brinquedo. Ludicidade e criatividade. 
Teoria e conceito dos jogos com uma abordagem psicomotora.  O corpo do aluno e o corpo do professor. Construção 
das funções psicomotoras. Comunicações não verbais, verbais e expressões afetivas. Construção subjetiva do corpo 
na dimensão do social. Intervenção psicomotora grupal. Intervenção psicomotora em instituições: família e escola.
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PSICOMOTRICIDADE DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
Estudo sobre dificuldades de aprendizagem. Relações entre dificuldades de movimento (criança dispráxica) e 
dificuldade de aprendizagem, consubstanciando o papel da motricidade na preparação do terreno às funções do 
pensamento e da cognição. 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA
Visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de competências. Grupo de competências Técnicas, 
Comportamentais e de Gestão. As competências que mais impactam a carreira. Como montar um planejamento de 
carreira (Roteiro).

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O aluno deverá entregar um trabalho de conclusão de curso que poderá ser em forma de artigo científico ou 
monografia no prazo estipulado pela coordenação. Não será exigida a apresentação do trabalho, apenas a entrega e 
pode ser realizado individualmente ou em dupla.
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