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A prática pedagógica do professor da Educação Infantil deve permear ações e reflexões que 

vem estimular e possibilitar ao aluno a apropriação das suas capacidades e habilidades,.Autores 

como .Le Boulch ( 1982), Almeida (2009), apontam a psicomotricidade como uma importante 

ferramenta fundamental que irá contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da 

criança, auxiliando no processo cognitivo, afetivo, motor e social do aluno. As atividades 

psicomotoras no âmbito escolar adentram a sala de aula de forma lúdica e por meio de jogos e 

brincadeiras, aguçam as habilidades e auxiliam no desenvolvimento da criança. E o professor 

deve utilizar métodos inovadores que possam auxiliar as crianças no processo de ensino 

aprendizagem. Nesse sentido questiona-se: Como os professores da zona rural, da Educação 

Infantil, da rede municipal de Governador Mangabeira-BA, compreendem a importância da 

coordenação motora fina para o desenvolvimento infantil?A partir desse problema de pesquisa 

que surge o seguinte objetivo central: Compreender como os professores da zona rural de 

Educação Infantil, da rede municipal de Governador Mangabeira-BA, percebe a relação da 

coordenação motora fina para o desenvolvimento. E os objetivos específicos desse estudo 

pretendem descrever a importância dos elementos básicos psicomotor no processo de 

aprendizagem das crianças de Educação Infantil; Investigar o conhecimento das professoras de 

Educação Infantil, sobre a psicomotricidade; Identificar como as professoras planejam / 

desenvolvem atividades que estimulem a motricidade motora fina das crianças da Educação 

Infantil.Nesse sentido, para a concretização deste estudo cuja abordagem qualitativa, será um 

estudo de caso,a partir de observações e questionários, para os professores  da Educação Infantil 

da zona rural, da rede municipal de Governador Mangabeira-BA. Os resultados esperados 

seram obtidos as informações de duas professoras da educação infantil, em uma escola pública 

no município de Governador Mangabeira-Ba. Assim considerando a prática pedagógica. 
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